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Afgan lktısat vezıri

nin ziyafeti 
Ankmı, 30 (A.A) - Bir kaç günden beri .şeb
rjmızdc bulunmHkta olan Afganistan ikt.ıs-d. 
Vi'ziri .t.odülmecit han şerefine e\'\·elki gün 
An'Eldo!u klübünde ticaret vek1li Mümtaz Ok
men tar.nhndan bir öğle ziyafeti verilmişti. Dün 
de Abdüımecit han Ticaret vekılinuz şerefine 
Af~an ~ilyilk elçiliğinde bir öğle ziyafeti ver-
111~ ve ziyafette hariciye vekili Sükrü Saracoğ
lu ile hariciye ve ticaret vekttletleri erkim da 1 
hazır bu?unmuslardır. --' 

ı. n rııiind,.rec.·nt ınd;ııı ı..:aıetl•nıız mesutıyct kabul etmez Ciimhuf'iyctin ve CiimhuTiyet eactıeriniu bekçiai, aabahları çıkar aiycıll oudedtt YENt ASIR MatbaMında baaılmıştır 
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Milli Sef Tetkik Seyahatine çıktılar 
;; 

Habeşistandaki 
.:; 

20 000 ltalya-
nın havatı 

p 

tehlikede ••• 
J71g.l z btt~lerhıln çolden Derıı 't 1..u • ncJ" bir J iı.rtqııı , 

1111111111111111111m11ıııııınmımııııııı11111ııı11111ıı11ı11mnmımm1111iiffi11111111111m11w1111111nwııııı Af PiJıanın her noıııasın
da iıaıyan ınıwGffaJıı· 
yetslzlllılerf deuaın \-ilkinin 

Jnqi)terede 
Yaphqı 

Ziyaretler 
-·-Amerikayı lngiltereye yar

dımdan menetmek iıtiyen 

Mihverin bütün iimitlerini su
ya dü,ürmektedir. --SEVRl·:T Bh.GtN 

/tal yanlar be vhude 
kan dökü yarlar 

Bütün taarruz
ları zayiatla 
püskürtüldü 

ediyor-
Knhirc, 30 (A.A) - Ortn şark İngiliz 

kuvvetleri umum! karargahı tarafından 
bugün öğleden sonra Kahirede neşredi
ıen resmi tebliğ : 

Trablu gaprtc : Dcrnenin zaptı bu sa
halı bildirilmi tir. 

Eritredc : Agordat - Borento bölge
"'inde mcsnfclere ve bilyük mikyasta 
lıarp ve motörlii nakl:ye böliiklerinin 
faaliyeti neticesinde iktihrun edilen ara-
,.; güçliıklcrinc raWııen kuvvetlerimiz.in 

Arnavutlulıta bir ınu· :nhaşşüdü müşküJAta uf{rumndan devam 

ff ._ f w. _._ ediyor. 
va Gıdye HGZanmUK Hnbcşi,,tanda : Betenanın şarkında 
teşefJllüsleri tamamen şiddetli keşif kolları faa1iveti idame edil-

Vaııdcr \'ilkinin İngiltcrt•de ynpmak- afıfm Jıaldı.. ınektedir. 
ta oldui!u zharetlt>r, Bırlcsik cüınhuri- İtalyan soınalisinde : Bütün bölg,,.le.r-
::vctleri İngillel'cye yardımda bulunuı.-ık- Londra 30 (A.A) - Matbuat nczare- öc hududun öte tarafında faaliyet nzal-
fan ntcnetnwk için. mihverin D:\lardan tinin tebJil'tı: madan devam etmekteıli•·. İleri rnüfrc
lıeri dt>vımı eden ga~ retlmni suya dii· Yunanlılar merkez mıntakasında 1tnl- zclcrimiz kc if kuvvetlerine müzaheret 
!İırmlistiir. Son intihalmttu. 20 milvon yanların ıki büyük taarruzunu geri püs- !.uretiyle f, nlivetlcıinc devam ctmekte
ınsarıı kendi i mi etrafında toıll ıMr~n kurtıııüşlrı dir. Yunan me>rmilcrinin !';id- dir. 
nıuvnffak olnn Cüınhıırİ\ ctpcn;crl"rı'l d tli t ir.i nltmda İtalyanlar g ri ccki- ERİTRE UOl\1BAl.ANDl 
»'ei i, .~<Meri \e. harckcttcriyle lııailtert"· 1 r k kaçını lnrdır. Dört ltalyun tnnk'ı Kahire, 30 (A.A) - O.rtn şark İngi-
ye mu. tattl hır ) nrdınun B. Ruzvclt t hrip f'dil uiştir. liz hav"' kuvve 'ı:-ri knrarı;:Wıının tobliği-
Jcadar .ımanlı v~ J~araretli toraftnrı oldı.•· Tf'bliğ yl. dcvan1 ctmckt<'dir: Ar- ne ııore .l:.:ı it 1:.lc ınlıhim bir demiryolu 
ıunu ıspat ctmı tir. Bu ~::ıyedc daim hır nn\ utlu km baskumandanlığı . dcruht Sanı.- 2 İne Sahifede -
defa anlaşılmı hr. ki. A~ıeriknnu~ lr. •il- tti i gün<lmbcri general Kavalleronu~ ıııııııııııııııııııııırrnıımmııııııııımmııııııımıı 
ferey~ ~ardımı l~ır partı m~scle ı olına- ldc ettiği ~cl!ane netice bol bol İtalyan 

Yunaıı kabinesinin beyannamesi 

General Metaksasın eSe
devam olunacak • 

rıne 

Atinalılar büyük ölünün Katafalktaki nişı 
önünde ihtiram ~eçidi yapıyorlar ••• 

l'enJ lıalılnentn lıeyannamesl, zafer azminin lıat.'i ifadesidir • Mmi 
naze merasiminin lnıgftn yapdınası nuddemel • ingUteP.edeJd 

Atina PGdYO!;l!lflln ,,,,. llftaPJı.. 

ce· 

YlP Jıır nrhk. hır bayat davasıClır. kanı doktUrmekten ibai'e't luııbrufhr Jıı•Nlı·••• 
~m~kahlar realist bir l{örii. le vazı- Diğer tarnftan Atina radyosu &tıa Bekle:nihnlJlen olumü Yunani.rtan tıe doatlan içın biıyıık bir ziya. te§kt1 eden general Meıaksas c,,•alı~rken 

JCh _şoyle muhakeme etmcktedırler : P,azetesinin aldığı bir telgrafa nnznnın 
Mihver harbi kazanacak olursa. kc:ı- tt l l A 1 ktıı b' ff Al ı b• Aitan. 30 (A.A) - Nazırlar heyetinin Yunan milletine Milli tJrogrnmın hımdan sonra en mühim hedefi millethi 

~i h?yat sahası telakki ettiği iiç kıl k:y~:~ı~~~'ım:n~;~ ;aptı~~nm~:ts~; man ar ırşey hitaben ncşretf~ Jn<'sajda bilhassa söyle denilmektedir : istihsal kayna~· oln'l i~d sınıflarının mahırıı arttırmaktır .. 
lizerınde ba kalannın he~nt hakkını tn- t bb" .. t k' kal ld k Acı bi. ta:ii!l Yunan milletini Jan Metaksa~m yüksek şalı- Büyiik l\TPtrıl.<.;r,-.ın nnşi öniinde \e hükümctin onun büyU• 
Dımıyan mutlak hnkinm:t>tinİ tesis et- v~f' u~~nl an"amen ab ım ~Ş k0 .. u- yapacagv a pe !l'İyetindc•ı ;mhm.m ettiği bu elemli anda hükümet, majeste eserine "evam m('ı;nfiyetini iİ7.Crine aJdıKı SU anda ilk dft· 
nıekl k 1 --1-' A • d ~nun ""1 t resmen cynnı mum un- _ kralın Pmnyle bilyük devlet adamının büylik eserine de- şünccın\L ~erı.-r me'-•clanlarında Yunan ismine şanlı bir hile e a ~~a~ıır. ynı, ~aman n dür demektedir. t k 'b' ıc.. b' • ., " 
Oscnnlarda hukumran olmak ıçın Avus· ' b • vam e m\' rı ' :ı,..r ır mırası üzerine nlmıs bnlunmaktadır. ören muharip Jnwvf'tlerimizc fevcccüh etmcldcdir. Vazlf• 
turalya ... ı Yeni Zclandı Kanadav. ve enzemıyor Büyük şerm tr illetin hayatında aç"'x.. "•ıc..r _._. __ beri Yu· mi•: .. .....,.ret ve ı'm .. nla '•apıyoruz ··e yapmakt" de,-- ed--" ' "• YUNAN RESMİ TEBIJ"';LERt 'iKi " K' 'ÇV...U .. "''"'"' " .ı 9 

" '..... ....-

Cenubi Amerikayı pcn,·csine geçirerek ( \.• -·- nan milletinin vicdıınma blklledilmiş 'bulunmaktadır .. Her ceiiz.. Yunun milletinin hüyilk mukadderatına doinı uim-
Birlesik Ciimhuriyetıenn hürriyet ve Atina 30 A.A) - 95 numaralı resmi H ıa..-= 

1
.__... kes ımtıuun şert'f ve hiirriyetini büyük iHlnlin tahayyül ~t- ldrane y\ireyiil'iinc devam ed,.r.ei!ine şüphe yoktur. 

istiklalini de tehlikeye sokacaktır. Mib- tebliğ: ep n •AN Sa nuuGn tili ıibı anlamaktacfır. ATINA R4DYO~IJNUN HİTABI 
\ferin bütün A~lo Snkson ırkına düs- Mevzii mahiyette mahdut harekat 01- IJallsediyorlar, faJıol Maj"'stc kraım iı.laresi altında Yunan mi&tlnin ser~t Atina 30 (A.A) - Atina radyosu diin ö~lcden sonra .. 
manbih barizdir. Bu takdirde Amerika muştur. IJU safha fJlr tiirfÜ iradesiyle Jan Metoksasın kat'i programını tahakkuk ettir- nesrly11t1 yapmıstır . 
Lelki nesillerce devam edeuk olan hit' Atına 30 (A.A) - Umumi emniyet mek azmini taşıyoruz. Her şeyden evvel bHefimlz werl ta- Yunanlılar, diismnn Metaksasın ciliimünden yalan neşri-
lstikıat savQI yapmağa mecbur olacak- nezaretinin tebliği: Memleket dahilinde gelmiyor.. hak1ruk ~Uirmektir. _ ~ONU 2 tNct SAH1FEDE _ 
tır. Bildin Amerikalılar bu tehlikc~·i ya- c;Uk\ınet vardır. Londra, 30 (A.A) - Tayın.is ~azete- ----------~---------------------------------
kından ıönucktcdirlcr. sinin diplomatik muhabiri, Alman ami-

infiratı,.'llar, bir kaç ay evvel böyle 1NG1L1Z TAYYARELERtNlN rah Raderin nutku hakkında mUtalaa-
ltir tehlikeyi inkar ediyorlardı. Aınerı- HÜCUMLARI lar serdcbnckt.edir. Tavmis, ıAmlralin 
kaya karşı üciizlii pakttn daimi t07.cilsii Kahire 30 (A.A) - Orta şark 1nt?tlh nutkunda yeni bir safhanın ba$laınak 
rolünii deruhte eden Japon devlet kuwctl<-ri kararJıfthının bir tebliğine üzere olduğunu söylediiini• kaydettik
adamlannııı her ~ı yeni bir tehdit sa- naznran Arnavutlukta Kilisurn mmta- ten sonra mUtalAasma .şöyle devam et
·nımıaia lmşladıklan tarihten beri onlar kasında devriye uçuşu yapan tngili.% mektedir : 
tla seslerini kısım lardır. lngiltereyc tnyyarcleri bir çok diişmnn tayyaresini Alman askeri zihniyeti !Wbalarla dıi-
yardınun e asma itinız e1meic nrhk ce- btlsarn uğratmışlardır. ,;ısmeti sevmektedir. lnıiltere muhare-
&aret cdemiyorlnr. hesi Almanlann nihai ufha dedikleri 

Vilki tehlikc~j gözlerde canlandıran YUNANLILAR ESASLI bir saOıa ile başladı. Fakat biraz sonra 
ltir parti efi fıatiyle in~iltereyc ,;itmiş- HARBE HAZIRLANIYORLAR Bitler, Franko, Peten, Mussolini, Molo-
tir. Yaptı~ı ziyaretlerden maksadı bil- Radyo gazetesine gorc Arnavutlukta tofla ve ban nuırlariyle tı:ÜrU$6nce clip-
lıassa İnJtiltcrcııin iç ccııhesi ne halde lomatik safhaya ıeçildl fkind safha de-
oldoğunu 2önnek, kenctMne en miista- italyruı mukabil taarruzlan biç bir ne- nizaltı ve ınayn muharebesinin siddet• 
eeJ yardınılann hangi sahalnrda yapıl- ~c::_ve~cm!ştir. Yunan kitaları her ta- le devamından ibaret kaldı. Simdi i9e 
Jna ı ic.ap ettil!ini nnlnmnktır. Alman lwı.ct Şlddc~ı mukavemetlerlyle t~lyan- Almanlar Ü(Üncil lafhaya llC(meden e•
propa,;andasnun iddiaları hilatına olarak tra çok 80!::;Y~ ve~~şlerdı~ Ki- vel bir sükUnet devresinden bahsediyor
bu r.isaret. Vilklye inı:tltcrenin ne ka- Usu:ı:ın şı ~ unan1 arın lar. Fakat hidiseler 'bu qfhalara intibak 
dar büyük bir iman km'Vctiylc dijvüş- ~~ı areketlcri tedncl surette devam etmiyor. Alman tahminleri İnıilis ve 
tliiffinU, zafere ne kadar sarsılmaz bir ıyor. • Yunan muvaffakıyetleri karılSllMla ılt 

Erzurumu da şereflen
dirmeleri muhtemel 

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

Ankara, 30 (Yeni Asır) - Relsletimhur dün 
ıece saat yirmi ti<te, memleket dahilinde bir 
tetkik seyahatinde lndamnak üzere $ehrimiz· 
den mtilarekat ba~unuqlarclır. Milli $elimi· 
Zln Erzaruma da 181'9Dendlrmelel'I llavvetle 
nıahtemeldlr .. 

•••••••••••• 

Franaa. Afrika - Js. 
pan ya münakalatı 

lngili% kontrolüne tabi 

azimle bnilı olduğunu ıtöstermiştir. Harbm başındanberı Yunanlılar tal'a- üst olinustur. Bu pJinlarm aJttbt 0hna-
~un ilk intibalnnru bildiren sözleri tn- fından alınan esir miktan .ı~ b1!11 aş- smda bombardnnuı filolannuı tarafm- ---------------------------
K~ milleti hakkında bir hayranlık ifa- mış~. Son 2amanlarda İ~ıtılızlenn ge- dan Alman sana • nıeı'knlerbüa bolD
desi o'klulu kadar büniyetin düşmanı Urdıkleri harp malzemesıyle kuvvetle- bardımanlan ve~ millednln ııarsıl· 
sayılan fenalık kuvvetle-ri hakkında da nen YWlan ordusunun pek yakında maz mukavemeti en bUyllk aa.ıı ol· 

Londra 30 (A.A) - Milstakil Fran
sız ajansı bildiriyor: Bahriye nezareti 
müstrşarı avam kamarasında bir suale 
cevabında Fransa ile şimali Afrika ara
sındaki deniz münakalAtının lnttiliz de
niz kontrolüne tibi olduğunu, Fransa • 
İspanya arasında seyrilsefer ed~ -ı
purlara da bu kontrolün ~ edilmif 
olduğunu JliSylemiştir. 

Amerilıanın Londra 
ve Berlin ataşenaval

leri Vaşingtonda derin bir ne~re.t ve ~anm ifadesidir .. esaslı bir harbe başlaması bUyUk ihtl- muştur. 
~u halde Vılkı tetkiklerini bitirerek m:ıl dahilinı.fodir. m11111111111111111111111nmı11111111111uımnı""'""' 
Amen1mya döndülü uman Rll2vcltin 
nıcsaisi bir knt daha kolaylaşacaktır. 

Vilki Amcriknlılara ln~iherecte neler 
ıördüf'iinii, İnı:iliz ınillctinin nasıl çar. 
pıştıiını, nihai zaferi tacil için llelere 
ihtiyacı oldııfumı anlııtııcaktır. Fakat 
bütün bunlann fevkinde asırların mi
rası olan azametli bir medeniyeti yık
nıak maksadiyle bimuhaba yapılan tc"n· 
'üzlerin il:rrenç m.-ıhiyctini izah eder
ken insanlıT:ın ebedi krutulnşu namına 
Aıncriknlılar.ı ve Amerika ·a düsen 'a· 
tifeleri biJdireccktir. 

Kanaatimizce sekle ait zorlukların 
lne\'cudiyetine rağmen Amerika tnı;ı. 
tereye yedi iküdarıadn o1an <'.n geni 
yardımları l ntmıak yolundadır. Alm::m
Yanın iimitlc. i İngiltereyi havadan , ur
~ılk. deniz l ollarını tıkamaktır. Ame
rika her şe~ den e\"vcl bu iimide iiliim 
darbesini indirecek. İneiltcreyc lmvn 
hakimiyetini knzandırmrıi?a çalısncaktır 
Dnrbin nasıl ve nerede hitereli-ımalini~ 
;:1 cevabmı işte bu- bikimiyet verecek-

. Alınanyarun en 5üriilmemiş aza-
- ç,,,.a 2 :nci Sahifede - 1 

ıi; 

Kar, tipi ve fırtına var 

Bazı yerlerde karın irti-
faı 5 nıetreyi buldu 

Vaşington 30 (A.A) - Bahriye neu
reü Be: ·]inde bulunan Amerikanın d .. 
niz ataşesinin Vno:in~tona dönmek Uze
re emir aldığını bildirm~tir. Amerika
nın Londra deni.% ataşesi üc gündenbert 
Vaşingtonda bulunmaktadır. Her iki· -----x•x deniz ataşesinin Amerikaya çağırılml§ 

• bulunması bahrh·t' nezaretinin Avrupa-
Denizli ile Ji6 ylerı arosında münalrale da cereyan eden' hareltA~ ba'kkında tal-

k . / k d si1~t almak lstemC'o:ine atfedUrnelrtedlr. 
esildı. A vdın hattında tren er a sa ı Ja on • Alman • ltal-

Ege mıntakasiyle Anadolunun her Karakuyudan beklenilmekte olan P 
Yerinde görühnemit bir kar fırtınası hii- tren dün sabah gelmemiştir. Devlet de- y TI j ~ h İ r 1 İ ui 
küm sürmektedir. DenWidcn gelen ha- mir yolları idaresinin mahalline gönder- ~ t'""'I 
herler kar fırtınasının bu mıntakada diği amele ekiplerı hattın üzerindeki Tokyo 30 (A.A} - Japonyanm yeni 
köylerle münakalenin kesilmesine ae· karları civara atmek suretiyle dün yolu Berlin elçic:i Oc:im::ı "'azetecilere şu be-
bebiyet veridiğini göstermektedir. açmıya muvaffak olnıuo ve bu suretle ynıınttn bulunmuştur: 

Dinarla Karakuyu arasında fırtına yolda kalan tren dün akoam Alsancağa _ üçlü paktın az.:rni inkişafını temin 
tipi ve kar tiddetle devam eylemekte: gelebilmiştir. için sarfl'd~len ~~ ntlerc ic:tirnk etmek 
dir, Yollan iki metreden beı metreye UtBkla Afyon arasmda da oiddetli üzere Berlıne gı?ı) 0 r;tm. Japon mllleti 
kadar kar kaplam1Jtır. Demiryo]u hat- Star hrtınaaı devam etmektedir, Fakat unutmamalıdır kı şu .mda ~al?°ny:ı, Al-
h da d" t tr L_ la ö tülüd- Bal tren1:.., alınan acil ve yerinde tedbirler- manya ve İtalya ara nda ışbırlf~I ya~ or me e ... r r ur. a- ""' • k "h' r d" 
dazla Keçiburlu arasında kar üç metre- le muntazam iolemcktcdir. ma en mu ım \ nz• m ır. 
den daha fazladır. köylere IPdiP sel- Karada oldui gibi denizde de fırtu•· -· .... - -·- - ·-·--.. .. 
mek ıhndW• hMlı•ıızcbr. Yardır. Kara,yel lırtıDUJ amektedir ~!~!!!!!!!.'1 !!.'!!!!~!~!!!!!~!!,!!~l~~lllUI!! 

• 



YENi ASIR l SON KAJfUN CUMA 

OMndUııden sonra 
•••••••••••••• 

B. Jan Metaksasın haya
tından bir kaç satır .• 

ŞEHİR HABERLERİ 
Valimizin Urla

da yaptı~ı 
Müfrit bir lıraJ taraftarı olan Metalısasın büyiilı 
ehemmiyet verdiği ftltlı • Yunan dostıuqu ayni tetkikat 

ha 11e sandndyetle devam edecelıtir.. --·--
10 Y8f11ld• velat eden büyük Yım::x d~n tahta geçlrilmeo.inde en bGyük kuv- Göçmen evleri in$aatını 

lideri batveldl cenenıl Jean Metakaa· vetlni kullandı. Bundan sonra. yani gördll, tiitiin f~lerinf 
om hayatı bir çok huauılyetler taşır. Bir 936 islahatının ba~ında hirer birrr sıya- halletti .. 
umanlar Venizo!OM&n yaveri.iğini yapan ai partileri kaldırmıya başladı. Koınü- Urlaya .ııideo valimiz B. Fuad TuksaL 
general M'etabu, ordu erkanı harbiye nizle şiddetle mücadele etti. 938 yılın- Urla kazasının eski yan~ın sahasında in
reisli~inde bulunmuş maruf bir erklnı da Yunanistan Avrupanın en çok gü- şa edilmekte olan 100 göçmen evini gör
harptı. Askerlik hayatı bllyük bir oa- venılecek kuvvetlerin<len biri haline ınOştür. Bu g0ÇD1en evlerinin çatıl:ın 
delik içinde geçmiştir. geldi. kısmen örtUlmüslOr. İTl$a faaliyetine 

General Metakoas ötedcnberi müfrit Artık ordu ııyasetle ğra mıyordu. süratle devam olunma ·tadır. Valimiz 
~~ kral tar~.f!a." idi. Kral Kostantin Büyülr. aekerler ordunun tensikini ta- mahallinde alakadarlara işlerin daha zi. 
Rozden di!Jtugu.ııunlerde Me!ak"".sın d~a ıuamlamışlardı. Yunan ordusu yeni ve l&cl tesrii için direktiflor vermi tir. 
aske_rlıl vazl~~aınden. ayrıl~ı!!ı ııor'."ld~ modem silahlarla teçhiz ediliyordu. Valimiz bu arada U•lanın köylerine 
~· te'."sil ettıii •'?'ası partuıın mille:ı- lıalyanlar Arnavutluğu ı. gale başla- ek uğrıyarak köylillerle ııörüşm!iş, ;s
nın bunyestnde hır kuvvet olarak ha- d ki M k d" tihsal isleri hakkında temenni ve dilek
kim olduğu V,Üne kadar siyasi vazifesi- liı arı !zaman· d~ıaDsaah elpeyAce en tılşek- !eri tesbit eyleıniştir Tü'ün mevzuu et-

d 
1 

• bil '- . k gece er geçır L er a rnavu u . . • 
ne evam e mış. nara partı avga- h d tla _ _, _ t db" 1 alı d rafındaki temenniler de•hal yerine ~e-
la f halci 

• _.ı.._ .... d u u nııua e ır er n ı ve yaı.-aş • r. 
rı onu. ena e muıre ..... r ettıgln en f M t k .. d f h tirilmistir 

fiir . fesi d 1 t yavaı maru e a saa mu a aa attı • -~·-
~1~.,ı ffnMen ~yn mışhır. ı_ 1 K ikmal olundu. 
" uıeve a elal<SBI fB sen ua o.. Selıri"tlz4en niı'enıe .. 

tantini ıeverdi. Yunanistanın umumi General Metak.aaa. İtalyan ihtiras1a.rı· 
harpte mecralara glri•meslne asla taraf- nın Amavatlukta nihayet bulmadığım Aydın mebusu Dr. Şakir Scner Sö-

d 1 d la b . · • d keye. Konyo meb"usu Ali Rı:ıa Türel 
tar değildi O. büyük bir Yunani tan sezen e•· et a am rının ırincısı ı i. 
fikrinden ziyade zinde ve kuvvetli bir ltal}anlarla iyi geçinmiye çalıştığı nis- 1. tanbula gitınlıl.rdir. 
Yunanistan kurulmasını dalma mıida- pette Arnavutluk hududundaki Yull'111 --·--
faa •derdı. kuvvetıerw takviye ediyordıı. Seferihisar ve Af yon-

M ehk•as biiyük bir •ulh lideri idL Büyük bir Twk doatu olan mütcvcf-
Venizelosa kartı muhabbet ve itimadı- fa general Jean Metaksao Türkiye ile da ze/ze/eler 

Evvelki ııece saat 6 da SeferihisaıJa 
iki •~niye devam eden orta şiddette 
bir zelzele olmuştur. Ha11arat yoktur. 

1 
T ütünl~r tamamen •ahlmıf gibidir 

:ıı:.:ıı: 

Dün akşama kadar satı-
lan miktar 30 nı.ilyon kilo 

Hamur ekmek "Altay,, ın 27 nci yıl-

k hlm k d6nümü yakla~tı 
t::ı ar ı yaca Bu aene lilr. maçlarında f'llT\pıyonlu-nı daı a muhafaz etmişti Onun Venize- dostluğa büyük bir ehemmiyet vermek

lost n ayrılan tarafı maceraya kar 1 b~ le iki memleket için de me•ut bir kar· 
ledil;i biıyük nefretti. Büyük Yunanı,.. d lik devre•lnin başlamasından büyük 
tan isvanı ıtrasında cepheden cepheye faydalnr seziyordu. Türkün dostlukla
ahbrlten Yunan milletini vakara ve aü- nnda derin ve samimi olduiuna bildiği 
künete davet ediyor ve macera arka11n- gibi Yunanlılann da ayni vuaflan lafl
daa kopnlann pt!f!nden gitmemesini d timı bilirdi 

Belediye aıhhat işleri müdürlüğü. iz- ğe. doğru giden ltay kulübu mart ayı
mirde bazı fınnlann hamur gibi ekmek nın ilk haftasında kurulşunun 2 7 nci yı
çıkardığını tespit eylemit ve fınnlardan hnı kutlıyacalctır. Şerefli bir maziye ma
nümuneler alarak tahlil ettlrmiftir. Ha- lik olan değerli kulübümüz bu miınue

Aııkara. 30 (AA) _ Olln aut mur ekmek çıkarau fınnlann aeddine betle Mart ayının ilk hafta ında balo 
3,50 tle Afyonda oldukça fiddetll bir kadar ııidilecektir. verecektir. Balonun fuu gazin091nda 
yer aarmıı. olm.,.rur. Haar yoktur. -·- verilmeol derpiş edilmektedir. 

- · - KAHRAMANLARDA Balo bazırhiına başlanmıt ve üç ki-
ist!,•ordıı. Büyilk !ayanı kivuetlyle bu- Şimdi Yunan milleti iki millet ara-
tıran Metakau derı..I dahili h!Alıata undaki derin ,,., büyük doatluiu ayni 

SERIR MECt.tSI Posta sabesi anldt- ıilik bir ko~!!:...;~ geçmiştir. ha !adı. hızla ve lQ'1Iİ iyi diiflincelerle temadi et-
Kra.lcı Metaı.- kral Jori'un yeni- tirecekdr. 2'0PLAHJYO.R.. Kahramanlar mahalleııinln en mü- .ır. Şehir moclbl önUmUzdeld pazartesi hiın ihtiyaçlanndan olan bir posta ıube- Sı!lırların rsldflı 

Yunan Kabinesinin beyannamesi ~~:k ':~ilı.dt:v;1':!tıt::n~;:i:-,~;t.: t':!t ·:.:;:::; ~!:t:a~t:.:ı mv':'":ei:t: ~~ı~i."ayvanat komisyonu 
.... caktrr. Ruznamede geçen devre zaph- müdüriyetince iyi karoılanmıt ve mü- hugiio oaat 16 da toplanarak, .,Prların 

- Baftaralı 1 inc:i Salailede - ZD' bulımmuştur. Mera.sun 40 dakika de- run okunması, encümenlerdeld işlerin dürün delaletiyle Kahramanlarda bir ıslahı için hazırlanan bet •enelik çalış
~·atiyle 1$tlfade etmefe ~aldadır- nrn etrnbtir. Bundan ııonnı hUldlrnet karara baila.runaaı ve rlyaaetln devret- poata ..,beai açılmııtır. Kahramanlar ma programını t~klk edecek ve bir lr.a-
Hendisine ceph~e <eVllP VM'eft'id. 1 derhal ic;timıa etmistir. Yeni hiildlınet.in ıiğl yeni f!ler vardır. halkı hunda.n çok memnun olmutlardu. rara bağhyacakhr. Program ta•dik için 
Dfüırnanı denize döke~imlz ina b· bUtUn salıalarda Metale.asın siyasetinde Büt~e müzakereleri Niaan devrealnde -·-- ziraat vekaletine ııönderllecektlr. 
dar bütün millete bAkim olan rnbun Me- devam edeceil muhakkak sayılmakta- yapılacaktır. Ziraat mefıteblnde --·-
fabıwn ruha oldn~u dUŞ111an henth ılır. S Denfzll Halfıepfnde ınlıvamanuştır. IETAKSASIN NASI .cA_TEDRALDA kita tatbik etti,.. fevkaU.de sevkülcev• iimester tatili- Res m serqlsf .• 

Y nl 1 l Metaksası ~ M •-•---- ._. diln ı;~led '" ' Ziraat mektebinin bu devre aümeo-
una ı ar n cJ1ümU zaferi. e~w n..,,. ~ en sonra "L'lm ııeneral Metaksa.sın ölUmUyle hiç nıizl elde etmek için bizi daha fula bir- Atina kated_ralına dııetlrilmistir. Su.bav· Lir ddi$iklii!e maruz kabnıyacakiır. De- ter tatili başlamıttır. Oç gün deva.m ede- Denizli (Hususi) - Meraklı ve mlit-

1-tlrmekte ku lendirm ._. _ _. lar --·-mn bıısm ,. ihtiram "-~• cektir. teit bir genç olan C..vdet Oklaı~n mey· 
~· ve vvet eıueuir, . ~~~ . no....... ·erli Yunan ııeneralleri 81asen muhabe-

C>_nun !'-va~. şgur ve imanı lruvvetını·ı oeklo:mektedı_rl.er. re mü.skülitına 8~ kendi bqlan- -·- dana getirdiği elli tablodan mlirekkep 
dir. Gözlerını ka1>11D1Bdaı: evvel nazarla- Aüna ahalısı katedra·ın öıılinden ııe- na kanır vermesini ~nml$lerdir. Yu- POLİSTE bir terııi halken salonunda kalabalık 
,., önDndeld ııon salıne cephedeki ordu- cerek Metalrnee M>n üldm vazifelerini ~an ordUSUDun blltiln dllnvav• hayran- seylrcllerln önUnde vali t r fuıdan açıl· 
cıın ıafcrl obnustur ve ıoon sözU zafer pamkl . B . 

1 
f' · Köyde idi' icadın mtfbr. Karaltalem ve yağlı boya reoim-

l&ildUr. matem havası vardır. Bayraklar bul(tin •,J.IU şefinin zlyaına raj!men mukave- • CUJftlll !erden mürekkep olan tablolar r,olt be-
Yurumlılar• Metaksas kısa bir hasta- de varıva lndirilmiştlr. met hamlesine devam edecektir. ç ğenilrni~tir. lıktan sonra öldfl- Yunanlılara en evvel Başvekil Korizis MetaY.sasm bUyUk eıme kazasının Nohutalan köyünde ---------------

sk~ b' dost idi Yusuf Kurt, kendilerine aarkıntılık etti-
e "n bir vazife dUşUvor. bOtUn Yunan- ır u • MİHVERCİLERİN SÖHRETİNI İLK ğl iddia olanan kadınlar tarafından dö-
hlar bUvUk ölUnQn cenuesl önUnde diz MAHVEDEN ADAM 

Deme alındı 
~ökerek en bUvUk irade ve imanla dil~ L'IJGİLTEREDE TEESSÜR Londra. 30 (AA) - Mustakll vülerek yaralanmıştır. 58 Yllftnda ihtl-
mana karsı mücadelede devam edel'ım.. Londra, 30 (A.A) - Yunan basvekl· yar bir adam olan Yusuf Kurt. oağ ko- - Baftaralı 1 inci Sahi/ede -

ı Fransız ajansı bildiriyor: l k ld • 1-' L k Id ılm CE 'AZf" rnRA!'>f~llltN B GÜN li g ııeral Metak=ın öl'lroü nı:iltcred~ u m ıgı ,...n nastaneye a ır aş- iltisak noktası muvaffakıvetle bomba-
YAPH.MASI MUHTt:M'EL derin biı teessürle karşı.lanmıştır. Müte- Bu eabahki İngiliz gazeteleri müte- tır. Suçlu kadınlar tutulmuştur. lanımstır. 

ı la 
v ffa Yun an başvekili Metakaasın hah- ..... · Atına. 30 (A.A) - Gmeral Metaksa- caviz talyan ra karşı. i'unan mukave- DERNfü.,,ıN CENlffi\NDA Bm 

9,n mil!1 cenaze mera ·rmlnln yannkl rretini cesurane idare eden Yunan ınill! rasını büyü!. heyecanla taziz -etmketedve Ağı_r surette yaraladı MEVKİ MUHASARADA 
,,_, _.,_ t f mUnuebetle Yunan.iatarun zafere ka ar G mtrd •1 f ·ı H K d rn :kül c·ııına ı.'ilnU , ... oııına.sı muh- ""'ı.uun WH8 "" eri germeden hayata aue e "usta a og u asan ü- Lon ra. 30 (A.A) - Hoyterin askeri 

kmeldlr Cenaze bul!iln (DUn) kff <>de gözlerini kall8ffiası dola siyle umumi mücadeleye devom azmini tebarüz et- cük, ayni yerde çalışan ameleden Mus- r.ıuhabirine göre salllbiyettar İnı:illz 
teshlr edılerek ve halk <enaze önünden tcessUr lzh:ır edilmekte-lir Umumi ka· tirmekıedlr. tafa slanı bıçakla eağ memMl altından mahfilleri Nil ordusunun Demenin ce
ıteceb!lccektir. ı•aat Mctalı:sa'!Ill ölümUmJn Yumııılstan Taymİ• ba harbm tarihi yuddıfı sa- ağır ıurette y11ralaml§tır. Hadise tahki- rubunda milhim bir İl91vnn mevklini 

ÖL('M"I' İNTAC EI>t'.S HASTALIK icin büyük bir ziva olmakla beraber. man general Jean Metakaasıa mihver katına haşlanmq ve yaralı hutaneye lruşattıl!ını, burada Sidl Banıın!den ri-
Ga•etelerin bildlrdl~e röre ııenenıl Yunan milletinin diktatör! re karşı mil- devletleri ordulannın 7enllmez töbretl- knldınlarak tedan altına alınmıştır. eat eden ild İtalyan fırka bakivesiyle bir 

M takııas ılk defa olarak 17 ikinci ka- udeleden mtl'ZllHrr tıkmnk zmini d.,_ nl mahveden ilk insan olarak kaydedi- mikdar lllnk ve topçu kuvvetlerinin bu-
nun tarihinde toplanan kabine toplantı- j!lştirmi. ·ec .. .jii nwrkezinı!cdir.. Mihver lecefinl yazmaktadır. Boğulduğu anlaşıldı.. lunduğunu haber almı.ııı..rdır. 

.da rııhatsızlanmı~ ve boğe7.1ndan mus- de\ !etleri hu nıevsimsız ölümden hic: Bütün gazeteler Afrlkadakl hnreU- Yeniköyde hizmetkllrlık yapmakta İnı:illı: ileri hareketi Tobrukım "şga-
lm'lo olıiul(u anlasılmışbr İki ı:ün son- tir fa~·da elde edcınivereklerdir. Ciinlriı tın Yunan harekô.ıına bir nazire teşkil J1ı:en Çataltepeye odunn giden Ayaşlı linden sonra kolaylasmı:;tır. 
r generale muvaffakıyetli bir omelivat Yunan milleti sonuna kadar miie'ldele ettiğini. A!rlkadald lıalyan mukaveme• Ömer oğlu Halilin ölil bulunduğunu ya•· Bunıda biiyUk mikd:ırda içilecek su 
yapılmımr. BiiS.hare bnğanlan kapılan ~ınıi idnde hiç bir zaımın bugiinkil 1(1- tinin kınlmı, olduğunu, yalnız ltalynn mıştık. Yapılan tahkikatta Halilln sel •e ynkılmamı$ petrol stoku bulunm'* 
bır mikroo batı .... aldarcl:ı e<kid n berı bl müttehit bulunmamı lır ve Ynnania- ordusunda değil, ltalyada da manevi- sulanna kapılmak suretiyle boğulduğu tur. 
mevcut olan milzmfn üı er" !<>slr ede- f.mda kiın-,e sulhu arzu Plmcmektcdir. yatın çok aşağı bir dereceye dÜ§tüğünli .ınl~ılm~tır, 200 BİN İTALYAN '.l'EJILİKEDE 
rek da' ;J kan lıosalrn: .·o sebep olmus- Yu, an kumandanlığının askeri hare- yazmaktadırlar. Habeşistana yerlcştiriliıı!ş olan 200 
tur ve i defa k n n U yaoılrru$llr. :ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımınıııırııııı c bin kadar İtalyan hakkllida endişe iz· 
Son d fa salı günil ö 'M n sonra tek- = İ = tar emektroirler. Va•anperver Habeşlö-
nı.r kan rıakledilmistir Fak~t h anın • G d . § zrnir YalJCllK'ı Aslıel'• § !erin ı:Unden l(ilnc buyi.;.ven ordulıın bu 
v . <'ti fen 1 =ııı ve rıa:ıvekil koma en ız azı·nosun 2 liJı Şubesi Başrıanıı- ~ ltalynnlar icin bUylik bir tebdil t kil 
ha· ~· itim · tir. ;;: (Jıııdan • "' tmcktedir. İtalyanı nn e..,.cç ıııda mad-

rf"rF.1111ı;;ı;;ı<; DOKTOR :E • = deleri sıkıntılariyle k=.ıls ııc:ıklan mu-
l:mi!'ıFl\fFOl • • § 1 - 331 doğumlulann ilk yok.lama-§ lmkkaktır Sidl arrannJn zaptına 1 ti-
Vivaı> laJJ ' V'l&re ile tnUtehııs.st• nr. D E N 1 z E c E s 1 =!arı u~ 832 dahil 324 doğumlular da-§ rok eden Hint fırkasınm simdi Sudan' 

Vilkinin 
rn~ilterede 
Yaptığı 
Ziyaretler 

--·--
Kemalpasa kö 

lerinde biçki 
kursları 

vıucaıı JıöVUnde acır 
Jıurs coJı raqltet aör 
Kemalpaıa. ( Hu•usİ) - Kazaırı 

Ulucak köyünde köy kadınlarına b 
ve dikiş kuTsu açılmış ve faalivete b 
lamıştır. Maarif vek!tletimizin bu g .. 

ve yerinde teşebbüsünden köv kadınl 
büyük ıevinç duymu tardır. Kursun 
aliyete b~ladıiit ı:im kö>' için bir b 
ran1 günu olmuştur. Köy erkf"kh~rJ. 
hu törene i"'tir5.k rtmi ler. mil1i oy 
oynl\mı lardır 

Kursa kavdedilenlcrın sayısı k• 
bulmu•lur. Kaydedilmek içın daha 
vur nlar vardır Bu kur•t köy kad 
!arma hafıaJa dört gün altıoar saat 
ki ve dikiş deralerı ı<Österil r.ek f< 
dört av devam edecektir 

Seyyar kumm malzemeşı poıtatıf 
kild .. Jir. Cok d~iniılerek v-e en u 
ihtlya !ar goz önünde tutularak h 
lanmı,tır. 

J)(_~rt y onr• kur kazamız M 
köyunde faaliy .. e ı:eçce•ktir. 

Hindicini - Sivam • 
harbı devam edrvor 
Bıınııok. 30 ( A A \ 

nda ınütarek .n ..,an t glrm 
11m ı?<'lirkcn Ta 1 !"drla 

• '00 l r b l11in 
etnıi :-+ r 

Japonya Amer kay 
tehdid ed yor 

Tokyo 3 (A. ) - Harı "Y 
Matsouko A, .en ka .,, muht mt'l 
halesi halin l J nonvanın k tıye 1 
re ket ed c ın ı ,..., Anı r'kanın l. 
ır!rmesinın bır la' ·c t, kil l'ıi r 
söy liycr k Arr n1cım ili "nın 
dikkatini c lbetm tir 

Bir lngıliz fılosu 
Cebelüttarıkta 

Fl. ner getirtilmek istenmisse de a § hil lhtıyat ve rııhsatlı erlerin yokla- E '!tinderilmi~ oldui(u o~enilnıiştlr. 
Metak."8.an o10münden bir buçuk aııt PER EMBE AKŞAMI YEPYENİ DEKOR... :;;malan 18 Nisan cuma gllnUnden :: Ka=ladan vakit ve uınıaniylc rl~t l 
sonra Atinayn ıtelcbilrruştır. YE I EOLENCELER.. §sonra bıraktldığmdan 18 ftll>at 911 § eden ftah'llnlar kıskaca dUşml'kten ,kur- -·-K BI. F, A7 sr YF:M"İ T l.Trh..ER :;pazartesi gilnUne kadar tıbeye mü-= tulmuslardır. 

A•i . ~O IA.A) - Atine metrepolıdi NOT • M ı .. lfd.._ J .. I § raeaat edilmemesi.. § İTALYAN SOMALİSİND' 
Roma a B rlin seii• 
rini geri ~ağırdı.. 
Bertin. 30 (A.Al - S• faııi a1an..<> 

1 diln saat 9 da ummni kıırnrııAh nezdine " asa ar )lCmeK ır.. K §Ün e'UVel aft• § 2 • 323 Doğumlu ve aşagı dolum·§ Navrobi. 30 (A.A) - Tcbıı : Kuv" 
aiderek ~·eni kabine llumnın kral buzu- gaje edilmesi rica olunur.. =!ular evvelki ilin veçhlle tubeye gll-= rntli devriye müfrezeleri muhtel!f nok· 
runda vemm f:tnıeleri merasiminde hı>- ;: nünde ııelmeleri ilan olunur. :; talardan hududu l(eçerek İtalyan llOilUI-

• •••••••• ••••••••••• ••••••• • :t ı11111111111111111111111111111111111111111111ıu11ıt111111r. li~ine girmlşler ve yerlıleıiu hafif mu-

diriyor : Roınıuıyanuı B lin sefiri G 
cıano hiık tı taro!ın ' n ri ça 

•••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••--•H•••••-•-•••••M••ee•••••••·-.. ••••-•• .. •-••-••• '-un t" J k '·-·•1•-dır H L•t 
• :•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ne1~~rne ıy e arvı~~- . are!Ul : : • : : Perteve cwet> demek her zaman tesirinden ne zaman kurtula~:ı.ktt? Fa- devam etmektedir. 

ınıştır 

: : R JYUK ı-JKAY E E E ınU.nkilndU. Bu cevabı vapurda ver-' ket Gillen bu kurtuluşu samim! olarak 22 ikinci Ununda c:enubt Afrika ha- harbiye nwn Manııcsoıı. İtalyan 
• : ~ : : mekle §İmdi vermek arasında bir fark iStlyor mu idi~ va kuvvetleri Korelo mınWcasını bouı· esirlerinden pelr. bil.yük bir kısnunın 

~•••••••u•.-••••••••••••••••ı•••••••••••••••••••••••••••••s•••••••••••ıı••duu ... : ......... i ~~~~~':t~a ~yl":"mana kadar serbe.t to~a~~~~i:=u=.t:n:k~h!ı:ı"oı: baf4ALY;~~t NERF.J>E ! ::,::, ~:~da;ş~'::d!~ tı 
mu n )yan aa et iki genç yukanya çıktıkları zaman hafif bir çıtırtı duydu. Zihnindeki ha- sın1d:.~:ta'·~~~--P~rdi~..:'!_lza-pta ınaküzereİnı:iltereYeg ırilmesininOi 

anne ve teyzenin bakışlarında fasvip- yali tamamlıyan bu ses Gülene baş çe- ........ ...,.. ·~ ,.. ~·~ ~UntDmekte oldu~u si1ylen)iştlr. 
kar bır parıltı vardı... virtti ve o Anda ağzından bir hayret n1- ,•••••••••••••'•••••••••••••"' 

YAZAN : VÇ Ylı.DIZ 

-11 -
ve se • tı tezahürü olarak 
yorum Fakat ı:üU>I bir ..;iz 
ey soracağım. 

kabul edi
Yalnız bir 

Biran tered !ut elti. Soıır.r. 
- Daıına benim ist!'diğhı gibi ol&
k, diyorsunıız. Eğer h<'nim L• ediğim 

•izin bekledi~lnlz ıtibi olmazsa? 
Pert•v bıışıııı eğdi: 
- Çok mOtessir ola..-a~ıaı. Fakat emin 

olunuz ki ben kendi aadctini her ~,·den 
Ostün iutarı hodLin rkeklerd•n ıfoğilim. 

lzrn aacletınlze b iki kendi .. ,3delim-
clen fa7.h uul,ııhb..•l v riyonım. 

- Öyle · r ltı ı-ı arkada kalaca-
tız.. deiU1 mi? 

- "" ı Falr.at bunun ha~ •l . rkadaş-

lığı olmaamı ,tfyorum. 
- Eğer kı ~e ... 
NeUce itiba .vlr genç kız ne f'Vet, ne 

hayır denıed. bu i<f daha iki giln te
hi• e~i. f" nuni i<li. Pertevin hal ve 
tavn, ııeyah· c-sııasmdaki alakalan ho
,ullll gltmi ~ Yavaş yavas acı intibalar 
Ü>.crinden _,yrılmış. t<ıtlı ·bir arkndR 
lık hissi onlaım ı eruıi almc;h. Gülen 
bu dakikada •evet> rlivebılecektl Fı 1cat 
ilk önce Rasi • unut!u~'llna wmtalıile
c ğin emin ol ııak isti6orclıı Bunun i«in 
stanlıuldan :ıvnlrnası l~zı l"dı. B· "'"· 

P•rtevden d· ,.,ı, Ras.imd•n uzaklaşmak 
i in istiyordu Cünkti on 11nla e~ra.r bu. 
lusahileceği y. ı burasıydı. 

* dası çıktı: 
Otomobili bir garajda bıraktılar ve - A A... Slz!-

Kadıköy t'&punına hindiler. Vapur ~k Rasim, her vakıtki mütebessim Ra· 
~labalıktı. Gülen 'le)•zesi I~ gllçlUkle slın ona doğru ilerltyordu: 
hır yer bulduktan sonra, yukarı güver- - Evel, ben... Kusurumu affediniz. 
t~ye çıktı. Burada yolculnnn ~ ayak- Sizi rahatsız etmek istemiyordum. Fa
~ idi. Gülen köPf"'teye davanarak de- kat hayalinizi, en güzel bir pozunuz 
nızcl•n ~!<selen tatlı ve <erin hava için· içinde son bir hatıra olarak tcııbit et
dc t-+•nı,ulun ı:Uzel manzarasmı seyre- mckten kendimi alam;ıdım .. 
diynı--:fu! N_e yapacaktı? Samsuna dön- Gülenin hayreti elemli bir t~bessUme 
ınek, e"ki ıj hayatına yf"!1id•n atılmak mkılfü> etti: 
onu ürkt.ilnıiyordu. Fakat bilıvordu ki - Son bir h.ıtıra . 
hu hayat bir genç kız i<:.in hır lde•I de- Ra•inı. deı•run elti· 
ö'.liir Ni~a~et b'; aile kuMıak, Perte- - Bend n kaçtıllm 111 hissediyorum. 
vrn dedığı l!lhi, bır erkPkle lnyat arka- Bu hatırnvı olsun muhafaza etmeme 
.ı lrljını tes!.~ etnıek la1.ım gelecekti r'üsaad• etm ' misiniz? Sizin tarafıoız
Pe ~~ bu arkadas_ ofabılir. mi idi? ıl n ke edilmeden k labalı!a karı•ahi-

G en bun.ı dü•Uo k ıs•rdıkee göz- le ,.; '' ' ııneılh·.,rdum 
l•ri ;nur.d• lıa.•ka bir hayal b•nrtyor- c:uı n " ~anacai'!ıııı 'a tr ıstı .\.r•ık 
dıı. Foto :raf mak1!" ı on,ıızlrırına Ut kıl .. araı ... ,..,n 1 rıkc, kon1 1. l )71 ı "e· 
ını~ ·~~nç .:c sportıf hir haynl. Bunun liyordu· 

BV CUMA güıdl ıaotlnelerden itibaren 

T ayyareSinemasında T/:364 
En dzel AŞK tlllmlerlııia biıyilk ytldızı. cı.rarenıia tebeMiimlfl 

MIREtLl.E BAIJJrllı RAY.MOHD ROVLEAV 
De l"'l'lllflls ASK ve iBTİltAS FİL 11 

Jl'RANSIZC.A Sô7.ı.C 

.. - ASKIN ZAFERİ 
vı 

LUciEJlo HAROUX • BETl'Y 'TOJU'ELD'in 
FRANSIZCA SÖZI.Ü 

NEŞELİ S1' .. HAsı 
:UATL "El.ER: 2 - ~ - 8.15 .• Cumortesi, Pazar 12.:ıo da ibve semıaı-
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-- • j ırketi) tarafından lzmlr ha.valisi 

• l k N 1• • ·ı T er sa 1 B v G v N ~---- ncent•liili için lıınır tenısı onlU\dn 3p0 J, .._.Jel va 8 .,.yare • ÜZÜM Ttirk Iinıitod şirk~tine veril~n t msıl 
r o::11 , ~ KOL~f "Si 1 

°"e 
• ' b 260 .ı İnhlsai' idares.ı 15 18 ,·ekitletııame.si tkarct kanunu hukG rul -

Al . ı· b a 6,00 pr()\lr&m ve memleket saat aya- 50 ka t a 1 aşıp Om 153 Osman Kutav 31 33 rin• gö..,. sıci!ın 2928 numara Y many n. 6,03 aiano haberleri. 6, 16 müzik: 81 Sülr.vmanoviç 17 50 33 ve t::scil edildi i ilin crunur. ~ • Ecza<ı KE:UAI. AKT ".Sl:-1 

ata...-.adılar (pi.). 8,4 ; 'l,()O ev lı:adını - yemek lia- 65 N. i.Jzüıncii 12 30 tzmir icıli ti-a!1!l m ...,ur\uğu re:;mi 
J.T1 balandı ._..... tesl, '2,30 program ,,. memleket aaat 22 Nil.zım ve Faclıl 16 16 mührü ve F. Teni'< imzası. b ~ . n al, ·o~:.._. 

Hİ!.AL E.CZ:"..tfE İ , ayan, 12.33 müm: farkılar, 12.50 21 P. Paci 20 20 

·- YANGIN INGILIZ KRALI AV FiLO• ajal\S haberleri. 13,05 müzik: halk tür- (i2
2
o
5 

yay15.etk'!'~r 17 17 1: Vek.'\letname i:lUY J~ IKYASTA küleri, 13.20 14.00 müzik: (pl),18,00 • w1 2, Beyanname ita suretile avuknUar tay!n ve azline 

VE l'NF LAK BOMBA LARI BASKUMANDANILE program .... memleket ıaat ayan. 16,03 225681 Eski yek(lıı UMUM! VEKALETNAME illh 

. 

j • müzik: radyo (Swınp kuarteti. 18, 30 ı26306 Umumt yek<ın Türkiye ~ekfll umumisi olduj!umıı• ... MüSTENET 
LARI ATILOI GÖRÜŞTÜ müzik: fuıl heyeti. 19.00 müzik: se<;il- N<>. 7 15 •Manhaym •i~orta kumpanvasının• h- Sielln tt ret ııuet 'run 22-5-93S ta-

Londra. 30 (AA) - Maltada .. nı.q .. rlular, 19,30 memleket .. at ayan NN~ '18 ~S~ 50 "llfr "" mlllhakatı ile havalis! arentele- rlh ve 2333 Sll\'llı nü.•hasının ılördUncü Kahırr, 10 (AA) - Orta .. rk in- 19 4S L - ,. ~ı~ t-lr ~ms!l kontuvan .Türk !imi- hif.,. .ı..., ıhnlnu• sure ir 1 •--- -"L fnniliz re5ml ıehli~ neş,...dllmi,tir: ve aı"ana haberleri. . m\W,.: yeni Nft 10 31 - .... •~ 
vffiz 1ııwa kuvvetleri umum .,.,arı;-•I- ·~ ~ - l d •irketini ta·-'n eyler. Ve kendisine 31 K Sani 103<; t.e.rihinde yapılan ıç-h Dün Maltada aort dafa Alarm Teril- .. rkı ve tilrkiiler, 20.15 radyo ııazeteai, vo nın '" liği· ,·•ril~n ~ bilahara verilecek olan ta- tima ub m dl!'. 27 k k< 28 •'-' · u mı·· ile de biç bir bomba dÜfmemiştİ.r. 20,45 te-·il 21.30 konn-a (iktıoat INn... ·-,- '- ı 

' -n ~oun. uuncı ,..nuna ~ u- ~··· .....,.. limata t•vfilrnn ve daire! vekMeti dohl- (l'muırıt kontuar \;nıit.O şi·~·ti aT b •ı. L- b d ta 1 Sabah ve öğleden aonra Malta civana- u.ati') 21.45 müzik: radyo ..!on orkeo- h 1 J "' • 
"il'. yan ~ oom ar ıman yyare e- im~ mlltıhll.!ır olmak Uzere nşa ıdaJıl •ırıdan KAtip 7'1df' ~ ri 1 e <-r<'<l n timız apo' civanna dddli bir hü- da \lçaD dÜfman tayyareleri görülmüş. trıw. 22,30 memleket aaat ayan. ajan• 276 Seri! Remzi 10 75 16 25 hususlar için kumpanya nam ve he _ ~uzurıl ~da!ti hıı lı" u rla ırıl 

cum v pnııslar ve b'!iyUk mikyasta yan- fakat bunlar ada oahillerini .._,.,.,.. haberlctl. boraalaı fiatleri. 22,45 radyo 103 l\I. H. Nazlı 14 15 hına v..ırnlet ıtıı PVlmz. şöyle kı: m ır· 
l!IJ\ v" ınlilaldara ~bep olmuşlardır. !ardır. salon orkeotrut prognımıron devamı, 85 Faik Soydam 1 7 75 YANGIN KISMI iÇiN: l - KAiıp :rad • Sabri kı r Tal -
Aynı gece atanya tayyare meydaoıııa Londra. JO (A.A) - Kral refaka· 23,00 müzik: cazband (pi.) 23,2S 49 M. j, Tarnnto 8 SO 8 ~fı Kendısi tarafından veyahlil tavzif sinin vefalı U.erine yan.•an Ve •, srili 
yapılan altın da muvallaloyetle netice- tinde kraliçe oldııı<u halde av filo.. 13.30 yannkl program ve kapanıt. 24 M. Besikci 7 25 7 25 •deceği tali acenta muh:lhlr veya kurt- lora kılınan lak•lm·muMh ~ bibi ııl· 
knmı•, Komlıo hava meydanına da larırun başkumandanı bava mar.,..Jı 6 Albavnık 8 75 8 75 veler marifetlle t•darfk edi1!p tekllf odi- du~u cem'an 4238 Hralık !ili .,.;n•"1\ 
hücum rdilmi,tır Dudu ile uzun bir mülakat yapmlfltr. SiMAV ASLiYE HUKUK MAH- 543 YekOn leeek yangın siııortalannı yukanda be- ~738 liralık hl'!• <i.ni 19'.13 en°s, H•zir~n 

Londra, 30 ( A.A) - Bu gece lngl- -•- KEME.slNDENı lı5648 Eski yelclln ı·an olunan b>limat meyanında tl!SbU iot•da ınd n itibaren m•vcut ve~ ta-
liz hornhardımnn tayyarelerinin Alman- M A C A R 126191 Umumi yekOıı ı>dilen strorta limitim dairesinde ve haklnık tdecPk bllctlmle hukuku ve OV' 

yanın mo1i srarhlsl üzerine akınlar yap- Haric:lve nazı,.ınrn Simavın tepecik mahAUe.lnden Mü- ZAHİRE mer'i tarifede muayyen fiyatlnrla ka- nı 'tarihten itibar"' k~lık tııh•k'<·.k 

tt;r:aı::;:;·~u:~~:~i~e !"dil:~:~~!~ra 11e.~at1 1" ·ınaSP.betlvle ~~:0e0:1:~ı.~:a~~~:: t:;:...a ~:::~ 
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cuval Bakla 'I • :ı;1:nve ~~::Uap:1'lı~'! ~~="=~en; ~~M~ ~~!'n":"i:hi~: b ı:~:rtut· 
VILhl:.LMHAF'EN 42 Ct DEFA .Ankara 30 (A.A) - Macar hariciye aında müddei aleyhin ikametkihı meç-

29 
çuval Kumdan 'T 1~ karrllr odm sigorta Ocuratını ahz ve tu!unu ı.-vit ve bu kerre i•bu 37:1S li-

BOMRALANDI nazın Kont Krakinin vef:ıtı münasehe- bul bulur.duğundan ilanen yapılan da- 40 cuval Susam 29 kabul, ve tal~ vukuund• slgorblann ralık h~ " lnd"'ll bin l!?'lll•k hi e. 'il iç-
Londra, 30 (A.A) - Hava nezare- tiyle hııriciye vekilimiz Sükrll Saraçoğ- vetlye üzerine mahkemeye gelmediği 2o Balva Pamuk 72 kısmen veya tamam•n feshine resen *- thnada hımr bıılun~n Sa1amon Y Pr. 

tlnbı teblig" i: lu ile Ma•:a• ba§Vekili Kont Telek! ara- - •~ am. yangın vukuunda kum-~nın •• ve rnu· l b• ki 2738 li?Rlık hl .. 0 •'ni 
aflan cihetle hakkında verilen gıyap ..aran- .--,, - - " Çaraambayı pertembeye hai}ıyan 61ed":da1_,t!,"!Yet v tl!4ekkilr telgr teati nın neşrinden itibaren on beş gün müd- D O K T O R haklannı muhafaza ve vı"kaye mnnmda Moiz J. Erı?asa Atlyen d<'Vir ve t inlik 

rece küçük bombardıman ıavvarelU,U.- ı ..... ~. deıle ilanen tebliğine ve muhakemenin A11nl Bir Hefıim o'11u talimatımızın vllnıduna deyin urar eyledi ıoi va işbu 37~ liralık ııı '""" 
den mih,.Hil bir gurup Vilhelmen... Rıf'lla ısıan a bll' <!Ofı miktannm artmaması için icap eden ted mUtcferri bilcUmlr huhıkt.ın l!e•Pk •lr-
fen deniz üasüne ve tlmali ııarbi Alman- de 14/2/941 cuma günü aaat 9 bıralı:ı- Manisa AS. Hastanesi Kulak. Boia:z, birlerin ittıhazına bu bapta alt oldu- ket s:er~k e mkl oız Ere~ ve ye-
yado diğer hedeflere bir hücum yapmJt- m=::.-1fef21' 11e,ihGl'G telli ma!lna lı:arar verilmiş olduğundan moz• Bunm milteha...sın .... remıl dalnt ve makamata mUracaate nl ~erik Sııla on J. Erı ı.lm=tlorini 
la d -• ->......tz li r..1 ri Lond- •o (A.A) - 'Bel~addan knr nünde gelmedig"i veya bir vekil gÖn• .. _ .. __ ~ talısUini Fransııde ikmal etmiştir H" k h k 1 ,. •• 1 

r ır ı &YYU<.ıenm aa men "" e ne •• ' ~· n lll"""' ve slgortalann beyanbnnı a\!% ve lsU: kallyen ibra vıı ;., . atı ~ ey .,n•~·n 
dötunüşl.,,dir. Vilhelmahaf•n hATbın bilcLrildiı\ine göre Hırvadistanda buğ- dennediği takdirde muhakemeainin ııı· Her r!ln haota kabul oder. ınaa ve kendi mPSUlıyortl altmda tftlı beyıın ve tastllk etmı~ ""d•l'or rr' llf<>-
biday•tindcnbcrl 42 inci dafa olarak day, mısır. çavdar, arpa v• kahve ve• ynhmdn bakılacağı iliın olunur. MUAYENEHANESt : Maııisııda acenteler muhabirler ve kurtyel~ 1a- iz J. F.rns d•hi i<ıbu devir V"' f•,.,.Aa 

h_ ....... =ı.._._·_<l~•m:...:_n_n_c~d-i-im-İ.f~t-ir~. __ ...;._...., __ ·_ilc-a~y~a-U<"'";.b.oi _' .. " .. ıu"l"a"ca"kt"""ır• . .,....,...., __ ...,iliiil5iii..._ .... i;;.,;_.. ______ •("1'"7•1•)----•tmı ... ir-~a .. d•d•eoiliiiôiiNiioı;;.ı;;lı;;lı;;5;;;;;;---= .. jYin ve tavzif ve a7.1.,. muvıı lo-•t ey lemis ve y..nl ..,tik C::•l•-
• NAKLlYAT KISMI tÇtN: mon l. Er~a kMdi Mm•ııa veld l•hu •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • 
a Devlet Demir Yollarından s . . ...................................................................................... 

Bıısmahane ve Al<an:ak anbar!•=• viın.ıl .den tom hamu~ vagonlann 
tahllvesinc dair 31/1/19H tar'.h;ııde mer'iyet! hitama eren no '5<19 No. lu 
tarife hükGmlcri 31/3 1 n.ıt taı.;h'ne kadar temdit edil~r. 

Anbarlard&n daha fa•le: '11a:fi-nııt ~lınması rica olunur. 3 (170) 
~~~~~~~~~~~~-

iz mir 
sın dan: 

Ticaret ve Sanayi Oda-

Oda Meclisinin 24/1/1941 tarihli toplantısında 
verilen kararlar .. 

Madde 1 - Pamuk, ba!v,.l~rı }<;ar.şık ,-e ıslak olarak preselcnmlyt'cck lçe
rlslne istlim. ç k!rdek kırı>'(ı atılmı) 1r•ktır. 

Modde 2 - Balvıılanıa }"eni kanav.c ... lrnllanıhnası mecburidir. 
Madd 3 - Balyaların ağır'·i!ı aı:,•rn .at1$lanı esas t~ etmek için (200) 

kilodur Ba ıı!sbet az.anıt vüz.lo 5 a.""liı. YUkarı olabilir. 
Madde 4 - Pamuk s:ıtışlar.nd:ı dara tenzil edilmez.. 
Madd 5 • Her balvan•n iizerinic fabrikanın ismi, mıırka.'I. balya numa

ram , .. ııltıneı maddeve ıı~rr. tMTI i!n edecek olan tlı>l v..zı.;ac-.ıktır. 
Madde G -- Her Yıl p.1m111-:: ın vtim' J(trmedeıı Borsanın mi\meyyiz hey.ti 

pıım tipi rlnl t bit ve aıairacler fa))r!kalara tebli edcr. Menime ıı:öre 
mümeyyiz l:cyet !Uzum hlsu olu ~ tiplerde dcAişikliklcr vapıır Mümeyyiz 
hevMinin tcı.bit edcceııı ttpl•.r ve l. ıt tiplerde icııp ettikçe Vkı>ı.cal'ıt tadill!r 
Bo tarafından ı;.liıkadarlara me•s.'mdcn f!vvel bildirilir. Ve bu tipler vaki 

L:ı • k ı blil\Jen sonra vörürl\i"e llir<r 
M ırlr' 7 - Beşinci ı:ıadded .. yaıııı marka. numara ve isimden maada ara 
t balval:ınn li>erl:ıP ba<lra numara. marka ve isim konmıyacaktır. 
""" k ,hrnc· t esnasında p,,.~, .. atç1nın marka. nUtnar::ısı ve ismi yazılır. 

faddc 8 - Balyalann ebı.dı e • itlb:ırivle şu uretle tesbit edilmiştir : 
zuııl,ı 110 santim 

Cenlslıl\i 85 santım 
Yüksek i"i GJ snntım 
C..aı r ,.Jedı 6 Adet 

Anc.,k 1 ' , halde !aaliy<tte bu'unan fabrikaların bu elJatta balya yap. 
lru! a kililtı müsait oıo,•Ü·~ı k'.n tugllnkü vaziyet devam ed cek ve tabı! 
hal a,det <:t ıl. n azami iıc VJl son..,. fabı ·kalar yu!·ıırıda YBLılı e da uyg ,., 
prae vaı;;ın:ı eı< bir hu•c ;•rr~ cc!::ml:; olacak! ırd 

1dd ') Tabii haliıı avJ~•ır.ıfoıı sonra veniden te:ııs c • 
ıı kiz ı maddeyr uygun ol •nk kurulacaktır. 

Madde 10 - Yukanda \ B7ılı ac d !ere muhalif hareket •<!enler odalar 

prese fahri-

be . .,J ma<! ieSTe is•int:<l<'D cezalandırılacaktır. rUık ceza kanu
nunun ırıac ı ınahs'";ımr..ı ı~ •ikan oda tarofmdarı da aynca takibat yapı
lacaktır 

Muvalütat madde l Harp dolılvısıyl pi~asada veni knnwiçe bulwıma
dı~ tak · "ti<. temız ve ,._, m 'llır.ak şartiyle eski konaviçc kullanılır. 

Mu' kkat madde 2 - l:lu k.-arlar pamuk mıntakamız clahiHndo alakadar 
dı Tıcar ve S:ınavı oda ın U' • tırdan dikkat nazanrıa alıııa•ak takıp 
olu sı ve bov' likle 'llat!Op me,.faet ve neti 'erın husul bulnınsı için key· 
fivet k 1 -z ılPcektrr. 

l'AVZIH: 
B 

hıldu 
v r re! n ::-ulııc •uall r it t'ı e dak.ı iı.Ju Y'.IPmob faydalı 

Ticıu ve aVl Oda arı, nizıur n•mc1•rinin 23 ilncll nıaıldeslne tevlik 
"tk t' d :v kanun ve ~=.,,n.-ınelcnne uvı:un olarak Ticaret ve Sanavt 

...-babı v ışler, hakkında amuın. k.» arlar Uhhaz eylemek IW<km lıJ\lzdir. 
ncar t \ e s~navı od ları ecüılforlnirı ittih. z evlivecel!I im kararlar blç 

m c t dıklne 1
,. • ı:l\<tenntden yörllr!U e • . 

Alil' dnrıa ancak devlet •Orıısma milrnc:ıat hakkını hA!zdlr 
undı bu hükilml<'re o::öre hrr.ir T:cuet \"e Saruıy! ocfosı tarahndan verile 

ve vulrnrıda vıw.ıı ola~ ıııımıık a~baliiı hakkında da lazım ıı:<>Jf'n izahatı ve
relim-

İzmir 'l'lc:arcı \'e S, na,vi c.dası nıec-Hsı; Bul(iine kadar p;ı,ııwk nn1halajı hak
Ktnda 6 '!l 'lD'f> ve 3/2/193fj ve 24/1/941 tarihlf'ıiodc olmak Uzcro üc kette 
~ . · kararlar ittıhaz eYleml•ttr. 
Sı ıdiki kıı.rıırların 1, 2 inrl maddeleri 9/6/925 tarihinden S. 4 ve 10 uncu 
nddt 'crı <le 3/2 936 tarlhınden l>eri mer'i olduğwıd:ın bwılarda bır değişik· 

'ı!ı:: \O tur 
Di~ madd~ler yenidir Anmlt bı~nkU durum karşısını!a 8 ve 9 uncu 

ma?.:lel rın ne vakitten tılha,...., 'ner"ıycte ırlreh"1eceıtı yine Dvni maddelerd3 
ı:iknl stır 1925 ve 1936 vılla"."'da hmtr Ticaret ve Sanavt Nla..., tarafından 
ver•len kararları. ımntakan.n dı~~ Tı<'aret ve Sanavi odalan ela aynen ka
bul etmı oldııklanndaa bu kararlsnı muhalif hareJı:et edenler hakkınd 
10 uncu madd ve gi,;re derhal U.l<!bnta .ı:lrişilir, 335 {167\ 

r. c. Ziroaat Banlıas• Ceşrne aJaıumdan : 
n l hurçlunıın Gayri menkulün Hududu 

No. ismi mevkii 
Hissesi Kıvmett 

Lira Kr. 
315.00 58 l\J,, • JL:ı TUIUnrü ~ ve ha- Saib Molla hanun vere- Nısıf 

ol!lu ınaın sokağı sesi Solu İmamcık of(lu HiSSC' 
Ahıneı kızı Renzi:ve dükkAnı 
ırk- Şerif veresesi ön;{ yol 

• • • Yu>tankl 315.00 
8-1 

• • 
eviıı ılil!et· n"'fı 

T C 6imat banka., Çeşme oJangnn borçlu yukanda isinılerl yazılı her 
iki borelunun nısıf hisselerine nıutas:ıwf lıuluodukları Çe. menin çarsı ve 
ffam<L soka~ında kftin fevkani bir hop hane ıı .. hanm ve tal>tani yekdij!eri
: ~· 1~' ıl ~ki adcı malmza v~ ahmn tamamı 21/1/941 tarih;nden başlamak 

k ıhaleo;ı 21 l((in sonra 10.1211941 pazartesi gUnU saat on tıcste ve on ırün 
::U::, t!::ı 'halesi vıı.ııılm~ flzer'! sabsa çıkanldığından taliplerin mezktlr 
DAn ol \-ıızde yedi buçı.ı : teıı= .. t •kçeleriyla Bankııya nıüracaa.Uerl 

un ur... 317 (169) 

ANTİMAGNET(~ 

ELECTION 
.. ,..ş •1.•t..ıttri 

it {RÜ$TÜ 5AATMAN,k.,--C.• i B.ZAHAROF, Hutr.umtt K.ır61at 
O .GABAY, Yor S.Cl•ten. 

~ M.Fl!VZI KA$l..,, B.atcıC&t 

TOPTAN 
SIPARI 1 iN 

Kendi,! tarafından veyahut tarof ode- devir ve fOTftl!ı knbul eYlP ··•ir Y1ki 
ceğl tıli acerıta muhabir wya kurlyeler olan ~bu devir iherine ırir~~ er~nv<
ınarlfeU!e tedarllc edlllp tf'klif edilecek !!inin aşağıdak! •01'._ıl<l• laksimı ve ,ırket 
nakliyat si ortalannı yalnız emval ve lzamnnml!Sinın dordtlncl\ madd"'°'nln 
emtea a alt olmak ve sefine teknes!ne ol vechile tadili ve 1 bu tad;1 hı lktl•at 
'llmll ~lmamak tızere tarif.de muayyen Bakanlı!tının IRSdikine att•mn ve ;..ıı
fiyatlarla kabule ve bu baptaki muka- 11 ticaret• tPsciH l<an>rlo•tırıl"''•"• tl!\lı. 
velenamelerl tanzim 1ın:za ve ttııya tc- 2 - Yeni serik Sal mon J F....,•.,n 
karri1r eden sigorta ücnTatını ahz ve ütlluıklle ictimaa devem edil"Tek 'll'Atlp 
kabza, talep vukuunda sigortalamı kıs- zad~ ~~brinln •ıhhl vazivetlnin mü.:-aa· 
men veya tamamen feshine veya f.,.ih- desu:lıgı ,,..b .. hil~ ve n"'amna".'""ın~n 
leıini resen itaya keza kuınpanyanı.n ~ unru maddest • mueıblnce ırk•!•n 
haklannı muhafazaya matuf her tlirlıl umur ve muaınehıtı ınUnhas•ran ~ık· 
tedbirleri ittihaza ve bu bapta bilcümle 1 rden Moiz J Ergas tanıfınılnn ldare!rl 
resmi ve gayri resmi mal<amlar ve ~ kararlastmlm.13 ve muTT'ail•vh;'ll mil
bas nezdinde muktezi müracaatları il;_ dilr sıfatile ,!~keti tems;le saThhlyet ve-

IZMIR DöRDONCO iCRA ME- tzMIR BELEDiYESiNDEN: va kendi mesuliyeti altında tali acente- hılşt!r. 
l\İIURLUCUNDAN _ Belediye memur ve mUstahdemle- !er muhabirler ve kurtyeler tayin ve tmm• Rfttlp 1-11de Sabrl 

Açık artırma ile paraya çevrilecek rlylo :fukaraya verilecek recetcler üzeri- tavzif ve azle, ve yukarıda yazılı me- tmza Molz t Enıas 
gayri men kül ne ilAc satın alı= :vazı işleri mlidilr- bakimi aldeslnde ve dereeatı mehakiml- fmza Salamon J. Ergas. 

lrmir !.met kaptan mahalle i müza- lGitündekl şartnamesi veçhile aeık nin kMfeslnde mUddel ve müddeialeyh jktısnt veklletinin tasdı"k larf'.1! 17 
yede hedeıtanında 1054 ada 25 panel ekıiltmcy konulm~. Muham- ve phsı sal.is ınfat ve suretlerile kum· N n 935 
sayılı ve 116/47 eold ve 51 taj No.lu ınen bedeli 1200 lira mt."Vllkkat teminatı nanyamızı temsilen muhakeme ve mu- Resmi mü1ıür TC. Bevoftlu altıncı 
dükkl'in. 90 liradır, Taliı>lrrin teminatı CUmhurl- ha.sameye tebliğ Te tebdluj!a, her nevi noteri Ferid Yasa: l·nı.a Ferid 

(5(\0) lir kıymeti muhamm neli i ;ı.ıetoJ4.1rJı;-B....Jı....,ına4•~wı~,---JOu.J.o.j eh f in! -talebe~ •e isti.h.<al Bu öme clalred ,,.. Iı 2!\-1~ ta-
bu s•yrl m.enlr-GI •çık •rhnna Uıı11 .. tiı.;: buzJarfvle ve .-rtnameunde J(tisterilen eyllyt!!ee/tf UAmatı mevkU fcmya •az ile rih ve 8662 aayılı lmzah oü..,.hP~tna uy ... 
ia çıkanldı. Birinci artırması 21/2/941 dilter evrak ile hlrlikte ihale tarihi ol.ıı tenflzl ahklmmı talep ve ifava ve~ gun oldu"unu tasdik ederim. B'n dokuz 
cuma günü oaat 15 den 15,30 kadar 5'2/1941 c;a111mba ııl!nU saat 16 da en- dclhııcce yukanda yazılı sala!tiyetlenn kırk sencsı T Evvel ovının virml be~!n-
dairenılıde icra edilecektir Bu artırma• climene mUmeaatlerL 22-2S-3o-3 bazısı veya küllisi ile ahan tevkil ve teş- el Cuma gunU. • 
da % 75 nisbettnde bedel verilınezse Belediye zabıta kadrosunda halen rik ve azle mezun ola;aJ<tır. 30 kuruşluk pul fuerınde 2.'i-ll\..940 
en çok artıranın ıeahhüdü b~ki kalmak m.Unhal lıulunnn ı:ahıt:< memurluklan Yukanda yuılı vıızıfe ve salMıfyl'tle- tarihile B~voğlu lt<11cı roterinln mil· 
şartile ikinci artırma!! 5/3/941 çartam- !çın müsabaka lmtıhanile memu.r. alına- rl haiz olmak Qzere tmılrdft lzmir tem- hür ve lm=ı 
ba gıinü yine ayni oaaıta yapılacaktır. caktır, Orta ı;ıek~ep veya mu~d~li. dere- •il kcntuvnn Türk limited şirketini Harç pul' .; ılo're r' ;-}ı ~· n ynm<t;. 
Bu artırmada da keza % 75 nisbetinde cedc tııhsil görmU<, ve- nskerlığını yap- Manhaym sigorta lrumpanva'!lll11 izafe- Umumi No 878 Husu•! N<>. 1~2S 
bedel zuhur etmezse aatış 2280 numa· mış bulunan isteklilerin, tahsil ve as- ten vekll nasp ve tavln eyledik. lşhu ve' Ale ame surt>tinin dairt'Ve 
ralı kanuna ~öre geri bırıı.kılacaktıt- Bu kerlikten terhis vesik~l'?"11~ . birlik_l<' Manhaym sigorta kumpanya.<ı Türk!- ibraz dılen aslına v ılosvaml7da alı-
gayri menkill üzerinde hak talebinde 4-2-9U gUnU zabıta mudUrlüğüııe mil- ~·edekl mUdüriy umuınt Kontu\'11!' U- konul mUbriz! ta•afınil -ı im• 1 hulu-
bulunanlar ellerindeki rctml vesaikle racaatları. mited lrketl. nan n •sha ına u • olduhu t.ı•r''I- kı-
birlikte 15 gün içinde miiracat etmeli· 27-29-31 2S4 (l37) tmza ve kire J nru Bin dokuz yilz k rk hırs 'l•cl K~-
dirler. Sat!f peıın para iledir. Şartna- 1 - Kadife kaledelı:I çanılıkla Cüm- 25-10-940 r: , , san! avın• on ekizinc C art 11 
me l /2/941 gününden itibaren her ke· harlyet koruluğunun P rk yollan kerıa- Dairede okunup anlatılım bu vekAfot- ünü. 18-1-1911 
sin görebilmeoı için açıktır. Daha fazla nnda mevcut hendeğin döşettirilmeol name altındaki imza ve k''"" şahıs ve 45 kuru lu' damva, 30 ku luk tay
malumnı ıı.1malı: iateyenler dairemizin ioi. yazı itleri ınlldürlüğündekl ke if v~ hüviyeti daiı:tte malOm1 bulunan yare pull ,., üzerin~• lR-1-1"41 tarih 
939/366 No.lu doıyuına müracaıları ıartnamcsl veçhlle 10-2-941 pazarte11 Msnhaym orta kumpanyası Tilrklve- ile lzmır üçUn Ü not rPd r .1 ~r'ıri) 
illıı olunur. ( 17 7) ı:ünü ııaat 16 ya uznnlmııhr. Ke}if be- d•kl mUdllrlvetl um•ım! kontu,.,,rı il- ,.., Silrcvya Ol.cay L.>:ası. 

deli 45 3 lira muvaklcaı teminah 34 il- mlted şirketi. c-ldultu ve meilt{lr •lr1':e- H " , ilan asi a yapı ın' .,. 1 <'ır ıZMIR DöRDONCO iCRA ME- r .. dır. Taliplerin temlnatı Cümhurlyet tin imzaya sal~hlv•ttn mildilril bay M. T c. Ankara 
MURLUCU DAN: merkez bonkHına yııt1J11rıı.k makhuı.Ia- J Erı'as'm olup dairede saklı v" bh' ör- T' aret v,kr.I tı 

Açok artınna ila paraya çevrilecek larile tayin edilen ün ve ııantta eneli- neğ! bu mııameleye ilişik salMılv~tna- tç tlcar•t mlldiırlUğU 
-yn· menkiıi mene müracaatları. meden nnlasılmış ve bizzat yanımda im· · 
·- 6 fi ~ lzmır Al.ancak 145 4 ncü sokak 3 2 - Mezbaha reıtoranınm keş mu- ~ bnmı oldull:tı cihe l ta•dik ecl rlm. G nel özel Ekı Özü numaralı eve biti~lk 38 No.l u66 metre cithıce yapılacok 64 1 lira 66 kuru luk Bin dokuz yüz kırk .-ne<i T' evvel avı- _ __ 
murabbaı area. inşaat ve tac:lılat bedeli müstecirine ait mn yirmi betjnr.i Cum ![inil. 2!>..1~-940 Sayı' , ... , ..•• 

(340) lıra kıymeti muhammenell ışbu olmak üzere llç ıene miiddetle kiraya Beyo~'·ı ol'ınoı notrrlnin mühürll. 
ı:ayri mcnkGI açık artırma ile ııztılı~a verılmeol, zı bleri müdürlüğündeki tzm!r üçün il notcrlı .; rt'sml m!ihrü 
çıkarıldı. Birine! artırm sı 2 1 /21941 tarın meal muc.b:~ce 10-2-941 pazar- ve Silreyya Olcav lmza.<ı 
cuma ııünü oaat 14,30 dan 15 ıe kadar le 1 f!\İnÜ aaat 16 ya uzatılmıştır. Mu- M O S T F: N E T 
daıremizdc lcra cdılecektir. Bu artırma- hammen bcddi lca" 15 O lira muvakkat V c-kAfoti veren: M nnheimde kain 
dıı "'o 75 nisbcı.inde bedel verilmezse teminab 11 lira 25 kuruştur. Taliplerin tMannhcim) si")rta §lfketl. 
en çok artıranın te:>hhüd~ baki kalınak temino.b Cümhurlyet merkez benkaoına Vrkill: Umum! Koııtm·ar limited şlr-
•artlle lkincı artırma 5 /3 941 çarpın- Yabrarak makbuı.larlle tayin edilen ııun keli 
ba ııunü yine ayni saatta yapılacaktır. ve aaatta encümene müracaatlan, Vekaletini ta..-dik eden noter Mnnn-
Bu artırmada da keza % 75 nhbetinde ( 174) lıeimde Baden noterliği 
talip zuhur etmezoe oatış 2260 No.lu --------------- Tarih vı> numarası: 2 Eylül 9:10. 58404 
kanuna göre geri bırakılacaktır. Bu gay• IZMIR ASLiYE iKiNCi HUKUK VekAletnamc metininden: 
ri menkul üzerinde hak talebinde bulu• HAKIMLICINDEN ı Zirde imza sahibi merke:l idaresi 
nanlar ellerindeki resmi veoaikle bir- lzmlrde Hur~ldiye mahallesi 1 306 (Mannhcim) de bulunıın (Laman!ıelm) 
likıe 1 S gÜn içinde mi.ıracaat etmelidir- İnci ıokak 22 No.lu evde oturan Sazbo- slııorta şirketi hu vekAletname ile 1stan
ler. Saıı, p~in para iledir. Şartname na Nabuın tarafından mahkemeye veri- bulda umumi Kontuvar limited şirketini 
1/2/941 tarihinden itibaren her kesin len arzuhalde 4/ 12/39 torihinde vefat (Comptalr general limited) şi;:orta ~lr
görehilmesl için açıktır. Daha fazla ına- eden Eater Nahumun veraoeti habaoı ketlerlnlıı teftişi hakkında Türkiyed 
IGmaı almak loteyenler daltemlzin 9 39/ Moae Nahum ile anaSI Sazhonya mUn- 30 Haziran 1927 tarilılnde mevkii mcrl-
356 No. dosyasına müracaatlan ilin hasır olup lzmitln Beni lsrail mahalle- yete konulm~ olan ve Tlirklye Ci!m
olunur. ( 176) si hane 390 cilt 130 sahife 55 de kayıt• burlyeti hUkliriıotl Uırafından mevkii 

lı Mooe Nahumun yirmi seneden fazla merlyete konulmuş ve lı:onulaealı: olan 
iZMıR DöRDONCO 

MURLUC.UNDAN: 
iCRA ME- hır milddettenberl ne doğrudan doğru- bilcliml kavanln ve nlzamat mevaddı· 

Açık artınna ile paraya çevrüecek 
gayri menkül 

lzmirde Kahramanlar mahalleal 1 '415 
nci •okakta bir odalı bodrum katlı ltar
gir 2 O No.lu ev. 

(100) Ura kıymeti muhammeneli it
bu gayri menkGI açık artırma ile sat1!1-
ğa çıkanldL Birinci artırması 21/2/941 
cuma günO ıaat 14 deıı 14, 30 kadar da
iremizde icra edilecektir. Bu artırmada 
7' 75 nl.betinde bedel verilmez.ee en 
çok artıranın teahhüdü baki kBlmak 

Yll ne de bilvuıta biç baberi alınamadı- na tevfikan umum Türkiye m!!messll
ğından galplii:ioc karnr verilme5l iote- liğine tayin eder ve bu hususta mıırın
nilmif olduğuodan yukarıda adı geçen dldr şirkete Aüdekl ..alllhlyetleri verir. 
1300 doiumlu !sak oğlu Mooe Nalıum Şiiyi• ki: 
haklnnda malfurıatı olanların illn tari- (Umumi Kontuvar limited) v!rketi 
hinden itibaren sekiz ay zarfında Mooe bitim yerimize );nim olarak Türkiyede 
Nahumun hayat ve mamatı veya bulun- mer'i bulunan kanunların lcabırtından 
dujN yer hakkındaki ma!Gmatlannı ti- bilcllmle taabhildatı kabul Ye ifaya. nl
fahen veya tahriren ınabkemeye bildir- zıımnaıne! dairermide milıaJTah olan 
mel-.; Modeni hnunuııuu 32 lnd mad- ııakliyat ve har!k tehlikelerine kar;ı bil
desi mucıbince karım mahkemey~ isti- cUmle sigorta muamelltmı leraya sll!Ol'
nadr11 ılan olunur. ta nıukavelolerlni ve şirketimize alt bil

!18,ftile ikinci artırma 5/3/941 çaTf'lm- birlikte 15 glln !çlnde müracaat etme
ba glinii yine ayni aaatta yapılacaktır. lldirler. Satış P'"'in para iledir. Şartna .. 
Bu artırmada da keza % 15 nisbeıinde me 1 /2 '941 tarıhinden lıibuen her ke
talio zuhur ,.tmezse Mllf 2280 nurr: r • •ın ôrehilmeol için açıktır. Daha fazla 
lı k~nuna e:_öre. ge.ri bırakılacakh•. Bu j ma!Gmat almak isteyenler ~altemlzln 
gayıı menkul uzerınde hak h!el:-•-ıd ,. 93'1121\2 No.lu dnsya"1na muracaatlan 
bulunanlar ellerindeki r••ml 'esaikle, ilan olunur. ( l 75) 

cümle sigorta (Aborunaıı) lannı, evra
kını imza ve itaya ve hundan mUt<"Vellil 
muaınel!tı icraya ehli lıibre tayinine bil
cilmle nukut v• eeklerl ahzu kabza, mu• 
bblllerlnde makbul ve muteber malı:-
1.ru>lar itasına acenta.lar tlU aeentalar 
ehli hihreln ve bu vekAletnamodeki sa• 
15hlyetlerla tamammı veya bir kımımı 

BEY 'W. IB 
Türkiyede • ın ve na 1 1 t kcrln 

• 1 riyle m ıl <'1 nak Uz re 1 

hükümler d ll"e'rir. '~ t < 1 e.ı ' r•k l,u 
güo f liyet halinde bu!. nan M nhaVJ? 
• rta şir etinin TUrkly UIT' ! ve 

b erre ıntir caatla !zmır ve mUl\ı, ka 
tile l>avalisl acent liğin• •irkM namına 
yangın nakliyat slırorta i lerivlc meşl(llı 
olmak v" bu i lerden do acak davalar
da, biltun ' ' ~melerde ı::· idcı, ..,,ııd
delalcyh ve "çuu U hıs sıfatlarlvle ha
zır bulunmak Ut re !zmlr to,.,,sil Kont•ı
varl TUrk Llmlted l··ketini tayl" "l·le. 
diğini bildirmiştir. Keyfiyet sl~orta 1l'
ketlerinin tefti ve mı!rakabcsl ha\kın
daki 25 Haılran 1927 tarihli kanunun 
hükilml• rine muvafık ııörUhntış olmıılı:
la bu beyanname verildi. 

Ticaret vekili N 
imza olı:•mamadı 

Pul Pul 
8-11-1 S-11-1940 

Re.sın! milhUr ..., Resınl mühilr ve 
imza imza 
Pul Pul 

8-11-1940 8-11-1940 
Rcsmı mUhUr ve Resmi mUhilr v~ 

imza ımza 
Umumt No. 877 Hususi No. 1-24 
lşbu beyannam" suretinin görülen 11&

lına ve dnsyamızda alıkonulan mübriı:ı 
tarafından imzalı blılunan nU..hasına 
uygun oldulhı tıısdik kılındı. Bin dokm 
yilı. kırk bir senesi KAnunusanl ayının 
on sekizinci Cumartesi ı;:Unü. 18-1-1941 

45 kuruşluk damııa, 10 kuru luk tay
yare pullan üzerinde 18 il. Kanun 1941 
tanh ile lzml'I' llçUnctı noterliği re 
mllhrll ve SUreyya Olcay imzası. 

Harç pullnn aslına vapı•tınlniti!ır. 
334 



1-iilFE • DNIMIR Jl SON KANUN CUMA 

SiY ASI VAZİYE2' 

Almanya yeni 
bir taarruza 
hazırlanıyor, 
fakat nereye? 

I
B. "Hitler,, din mOblı · 

· bir ıutuk daha ırat ıttl 

Alman devlet 

lrlanda telalikede , ıııanua llazırıaııuer, 1 
Başvekil 9 ay ıerıua blcıı ıdeıak? SON HABEI 

evvelkine nis- In~terejre ha· . Dün lstanbulda hava t 

En galip ihtimale 
göre hedefler lngil
tere ve ~ebelüttarık --Jıaıyan tesellilerl·Ame• 

rilıanın yardımı · mese
lesi· .laPon tehditleri 
RndJ o gazetesine göre dünyanın bu

ı:ünkü siyasi manzarası topluca mıdur: 

ALIVIANYANIN 
HAZIRLlKLARl 
11kh har yaklaştıkça Almanyanın 

Amerikanın yardımı gelmeden hnrbı 
ı,ıcticclendinnek için yaptığı hazırlıklar 
etrafında bir takını tahminler ileri sU
riıliıyor. Kolombiya radyosunun kanaa
tine" Alman~ n aşağıdaki ü:şebbüs1erl 
yon. bilir: 

l - Evvel.ı lııgiltereyi istilAya teşcb
bu edebilir. Fnkat tngilterede bugün 
bö~ iP bir teşebblisü knrşılamak için 
<t nnlyon asker vardır. 

2 Alnlll.llya Cebclüttarıkn taarruz 
edebılir. Bunu yapmasına İspanya ve 
Fran.~ nge1dir. Almanya bu iki mem
Jeked<> · birliği temin edememiştir. 

3 - Balkanlara dof,.tru taarruza giri
§Cbilu·. Boyle bir teşebbils için de Bul
garıst. n Yugoslavya ve Türkiyeyi ka
:ı.an 1a a mecburdur. Halbuki bunu ya
pnnı ıtır. Bununla beraber Alman
yanın bir taarruza hnzırl::ınmakta oldu
ğu muhnkkakt:ır. 

MOTEMAD1 RtCATLERt 
VE lTAI..YANLAR 
Jurn 1n Ditalya ~azetcsi bir maka]~ 

.sinde n ları .sd\ H, or-
dtalvan oı dularının m htclif cephe

lerdl'kı rıcalleri str.ıt Jık mahiyettedir 
ve mmakkattır. P ·k yakındn mihv r 
dcvletJN i taarruzlarmn başlıyacaklar
dı.·. O ı>aman zaferin hangi tarafta oldu
ğu nnl::ısılneaktır. 

Bu sözler İtalyan maneviyatını takvi
ye için yazılmış olabilir. Fakat İngiliz
ler <le böy)e bir taarruzu beklemekte 
oldul<J rını söyliyorlar. lngi1iz radyosu
JJ · r tnarruz Şubatta yap1lacaktır. 
Şubat avı ln1ti}tC'renin "<;til"ısı icin en 
miisait bir aydır. · 
İn iliz askeri m< hfillcrınc gore gene

ral V ev 1 Libya harbındn bazı tehlike
leri öze alnrnk . iiratle ilerlemeyi lü
zumlu gönnü tür. Zira Almanyanın bü
tün haurlıklannı C belüttarıka ta ıTuz 
{'tn k niwtind<' oJduihmu da göstcri
yoı 

Al\IER1KA GENEL KURMAY 
RF.1S1NtN BEYANATI 
Amcrıkn genel kurmny baskımı gen -

rnl Marşal beyanahnda «alınan mevsuk 
habC'rler Almanyanın ilkbaharda 1ngi1-
t<."'l'eyi L tilıi için bütün hazırlıklannı 
yapm:-.kt.a o1duğunu gösteriyor> demi.r 
tir. Bu haberlerin yayılmasında başka 
bir maksat fa sezilebilir. İhtimal ki :tn
giltereye yardım ı:ıyihnlarının meclisten 
geçmesini hızlandırmak için bu haberler 
yayılmaktadır. Bununla beraber Alınan
ların lngil~rcye büyük bir taarruz.l\ ha
%1r1annıakta olduklnrınn inanmak ge
rektir. 

1NGlLTERI<.."YE YARDIM 
MESELESİ 
AmE>rikanın lngiltereye yardım ınC'Sc

Ie ine gelince, bu meseleye ait kanun 
lfıyllıalorı kongrC' encümeninde milza
.ker<' l'dilmc>ktcdir. Mebusan encllmr.ni 
nıha et kanunu dört noktac1a ttadiHit ile 
çıkarını tır. Yapılan tadilat sunlnrdır: 

Evvdl\· Ciimhurreisinl" VC'rilccek fev
luırıdC' saliıhıyetforin müddeti 30 Ha7.i
r..," 943 e kadar tcsbit cdilmi~tir. 
~ niyC'n - Amerika harp gemUeri

r.ı 1 ,.,ilt ye h .. rp malzeme i naklede
c k ol ın tı ·.ıı et gunılerinc ı:cfakat et
m i i · n ~ pılnn teklifi reddetmekle 
hFI ah r bu husu ta bazı lqıyıtlar kabul 
ol,rnınu tuı 

~alisen - 1ngıltereye harp malz~mesi 
gi.ındC'rmt>d n c..: ve1 hava ve deniz erkfi
nılıarbivelerinin muvafakatlerinin alın
ması şart koşulmuştur. 

Rabi.ar - Alınncıık tedbirlerd<!n kon
grenin munt:ıuıman haberdar ed.ilmesi 
jstC'nmiştir. 

Bu tadiller arasında en mahzurlusu 
ÜcJn :io:;i.iclür. Birinci tadilden çok bir 
şey ç.'• ml. !T 1-ümet Cilmhurreisine 
verilcıcek ~al'hivetler için mühlet gös
tcrml'mişti Encümen bu müddeti tayin 
etml~Ur. O vakte kadar b(>lki harp te 
b>• r. İkinci t::ıdilo gelince, Ruzvelt tica
ı gemilerine Amerikan hnrı:> gc>mile
ı ini r Cn'kat ettirmek nivetinde olmadı
ğmı nı en söylc>ıni<:tir. Atn<!rikan nske-

reisi Amerika11a betle kuvvet· vadan 250 bin k k 
ihtarlarda liyiz -~iyor asker indirmek arruzuna arşı orun 

_ bulundu... 0~~~~K{0f~~1~E~~~~~R müm~~I!-mü? tecrübeleri yapıldı 
Jngiltereye yardıma ge• Dublin so (Radyo) - Irkında başve- Almanların Ballıanlara •~~-----
ıecelı iter geminin batı· kili Dövalera bugün radyoda irat ettiği llir lıasır§a gibi inme· Deneme malHJffalııyetle netk:elend~ örfi 

Ö ı d • blr nutukta serbest lrlandanın harbın lıo-·_.anı aJ- ---~ ıe1·~ .. ı d il rdacağını s y e ••• patladığı gün tehlikeye düştuğünil ve im muldemelmiş.. . ...... --... es.~ ..... a ... er e 1alluM 
Berlin ~O ~Ra.dy?) - Bu~ nas~~ sulh tekarrür edinceye kadar tehlike Londra, 30 (A.A) _ Milstakil Fran- İstanbul 30 (Yeni Asır) -Hava taar-- kıyetle görmüşlerdir. 

n~l ~~~ ı~!1~~r ~cı.:~e ge~şı- halinin devam edeceğini, trlandonın 9 sız ajansı bildiriyor: Bu sabahki gazete- nulıırına karşı korunma tecrübesi bu Alarm bir saatten fazla devam 
run seld7.ıncı yJldonuınU munasebetiyle ay eıvvelkine nisbetle çok daha kuvvetli fer Alınan ordusunun her halde bir du- sabah (dUn sabah) saat onda baş]amL~ bu müddet içinde her kes sığın 
saat 17,45 tc Hitler Spo:rpalasta bir nu- olduğunu söylem.iştir be vumıai?a hazırlandığını yazmakta ve ve muv.aif~ıy_etle neticelenmiştir. .. veya evlerine çekilmiştir. 
tuk söylemistir. Alman devlet reisi Ver- ~· Almanyamn darbesini nerede '\'C nnsıl Alarm ikı yilzc yakın canavar dUdu- örfi idnrc komutanı korgene 
ay muahedesinden beri geçen hadise- Af .sa. .__ .. ~. rnracaltnı sormaktadırlar. ğünün muhtelif semtlerde çalrnasiyle Riza Artunkal, n'larm esnasında sı~ 

]erin tarihçesini yapmış, nnsyonnl sos- 1'9KG •RlrenlHI Taymis, Alman kun•etlcriııin ezid halka haber verilmiş, bir tin içinde so- lan ve ekiplerin cahşmalannı teft 
yiiliunln ba:_c;ardığı işleri hntırlatnuştır. oldui:ru saıulmaınalıdır. Fakat taarru7. kaklarda k:iJmc kalmamış, nakil v:mta- miştir. 
Nutuk t.rırihi miltnlcalarln başlıyarak Inrrı·ı.·z orduları c:ok şiddetli olacaktır, Jiyor. Ayni gazc- lan. da talimata uygun şekilde hareket DÜN GECE 
denıokl'asiyc en c::iddctli hiicumları ihti- tcyc göre 12 zırhlı (ırka ile 225 (ırkadan ctmışlerdir. 

-.s • Gece de denemeler y:ıpılmış, 
va etmiştir. B. Hitler k~disini dcmok- mürekkep olan munzzam Alman ordusu Fatih, Taksim, Harbiye, Beşiktaş saat 20 de verilmiş ve 21.30 a itada 
rnt ve harpçı Brit.anyalı1nr tarafından her tarafta <0k ~eniş araziye dağılmış bulunmakta- mcydan1nıiyle yeni postahane önilnc bucuk saat devaın etmisür. 
harbe mecbur edilen sulhsever bir in- dır. Almanya İngilterenm askeri lutzır- Sirkeci gnrına bomhalar dUştüğü farz: hirde trunaıniyle maskelenmış~. ıı.tbwulU1 
san olarak tasvir etmiştir. •ı ı• ) hklannı en .yüksek h~ddc ~ın- edilmiş, Sirkeci istasyon binasında, Beı- yordu. Sokakta bulunan ve na'kil 

Alman devlet reisi Amerikanın lngil- ) er Jyor ar dan enci mhat darbeyı vurabilmek en- yazıtta Emin efendi lokantasında Us- Janndaki yolcular alann verillr v · 
tereye yardımından istihfafla bah.c;etmiş oiscsi İ(inde çırp~edır. kUdarda bakını evinde ve Kadıkö~dc SJğınaklarn iltica etmişlerdir. Bu 
ve mı. nlıırı söylemış· tiı-: İstila kuvvetlen Norveçten Fransanın malmUdürJüX.:: binasında mefru:r. yan- k..w t t b' kild 

HÜ ., f d · ı hill · kad d 6 .. , · "•gaye rnun azam ır ~ e cer 
- İngiltereye yardım ı!tınek biiycn r "' l'GllSIZ Cif' G sımn sa erme, ar uzanan arazi .e gınlar çıktı~ bildirilmiştir. etmiştir. Işıldar alarm nJıayet bul 

her kC's bilineli ki torpil kovan1arunızın İtalyanları 'J'rnblas ~pla~umştır. Su clhet tahmin olunabı- Yangın söndürme ekipleri dcrhnl faa- tan sonra da yakılmnmış, 1..tanbul 
ynnındnn geçe<:C'k olan her gemi hatırı- ._ • hr kı bu kuvvtıt ergeç kullanıla~r.. liyete geçmişler, vazifelerini muvaffa- ~ karanlıkta :g~innlştir. 
lacaktır. Amerika barbC' girerse ho.-n flGruın Cenubunda Geçen sor.baharda ve vaz mevsımınde .. _ • -·-·••••• -·- ·-·-·· '"' ••••• • ·-· • ... • • ·-·-· -•' k t 1 İngiliz hava kuvvetlerinin mukavemette 
hedeflerimiz dcl'hal değişecek ve Avru- Si ış ırıyor ar- gösterdiklcırl Cl'ladC't zaf Prln en kuvvetli it 1 d t. . ı 1 
pa buna mukavemet edecektir. J..ondra, 30 (A.A) - Londra gazete- teminatıdır. a ya an ge ırı en ma 

Hitler Amerikaya harbe karışına•na- leri bu sabahki neşriyatındn Eritrcde İn- Taymis Almanların ingiltereye karşı 
sını ihttır etmiş, A~~ya ite lt.:ı1ya arn- giliz ileri harckfıtı.nın devamından, DeT- 250 bin asker taşımağa flmade bir havıı 1 h ı 
sınıfa nnlnşmazlık ıddinlannın saçma ol- ne mmtaka.sınclaki t.nhsıdnttan ve Tral>- armndnsına malik oldukları haklondnld arı ı•t a ) ı•şı• 
duğunu söylemiş VC' abl~'knann bahse- lusı!a~bin ce?ubunda hi.tr Fransız ku_v- haber münasebetiyle diyor ki<: n . 
elerken harp zamanında lüks ho;at bek- vetlenmn hücumundan hRhsctmektedir. Bir istila imkfını kal'ŞlSmda hava na-
l~nemiyeceğini, fak~t -:'1ma:ı~~nın . lıic DEYl..1 TELGRAFIN NEŞRİYATI Zın Lord Biver Yorkun ı;öyledii] ~bi X•'X•-------
bır znmmı nç.lıktan olını~eccgını. Bt,tan- •Deyli Telgrafa•gnzcte<:i şunları yazı- cliismnn Britanya adalaıına saldırdığı Ankara 30 (A.A) - Ticaret vekale- ta bedelleri Türkiye Cümhuriycti 
yal_ıl?rm Almanla~dan zıyai!e ablo~~nın yor : . . . ~ . dakikada bütiin Büyük Britanyayı bir tinden bildirilmektedir: kez b:ı.nkasmdaki klering hesabına 
tesınnden mustanp olncnklarını soyle- İngiliz ımparntorlugu kıtaları Afrika- harp me:ydanı haline k.oymai:a karar 1 _ 2/12669 sayılı kararnamenin tırılmak suretiyle muamelesi başl 
miştir. daki seri harekatı csnns•nda şarki İtal- ~ermiş bulunuyoruz. Bu takdirde her ikinci maddesinin tatbikine ait ikinci tn- olan işler muamelesinin başladığı ta 

Hitlcr «her nereye İngıliz askeri gc- \ ~n Afrikası hududuyJ,., deniz arasında- şehir ve k(;y müdafaa vazifesini en par- limatnamerün birinci m:ı.ddcsindcki ya- tc mer'i olan bükü :ıler dahilinde i 
lirse oraya Alman ordusu yi.\rUyeccıktir. ki yolun ynnsma gelmişler ve biri gene- fak bir şekilde yapacaktır. zıh memleketlere ttalya ilave edilmiştir. olunur. 
1941 senesi tarihte en mühim seneyi tcş- ral olmak üzere 1200 esiı: alını lardır.. BALKANLARA MI iNMEK 2 - 8 Haziran 1940 tarihli ve 4530 sa- Keyfiyet ttalyadan getirilen mail 
kil C'dl'Cektir Zira bu sene zarfında nas- Hint kıtalariylc meşhur Iskoçyn alavı iSTİYECEKLER? yılı resmt gazetede intişar eden talimat- memlekete ilhali hususunda Vekfıl 
~omıl so yal'st dili üncesi diinynya ya- bir süngü hücumu. yapar..ık 700 esir a]- Taymis Balkanlar cihetinde ttınrruz namenin muvakkat maddesi mucibince mize müracaat eden tat>irleriıniZl' ce 
yılmıo:; bulı n a'dır. mış]ardır. Eritr~de ~~00 mil ~.urabba- ihürnallerıni tet.\ik eden ynzısında ttalyadan gümrüklerlmize gelmiş olup olmak üzcı e bildirilir. 

Zaferi eld lece·imizd n ınınım. ın?an f:u.la ara~ı İngıhz kontrolune geç- Korentul adlı Rumen ~azetesinin bir ya- oo••••-•••••-·-·-·-·-·-·-· ·-·- ··-·-·-· • ··---·----"""' 
1941 mücad le ind biz" terk tmernesı mış oluı> İngilız memurları tarafından zısım iktibas cclivor. Bu ıtazete Hitlerin 
için ccmabJh kka dun edelim demiş, Lu mıntakada yenidt.'n teşkilat yapıl· Ba1kanlarn bir kasırga ı!ibi ineceğini 
ilkbaharda mühim deniz harük:ıtı yapı- maktadır~ vnzmıştır. İtalyan gazetelerinin ncsriya-
lncağım bildinni i... TA Yl\llSIN YAZDIKLARI !: nev~idanedir. Popalo Ditalyaya ~öre 

A KERİ VAZİYET 

Bin~azinin de 
pek yakında i -
~ali muhakkak 

Taymis ~azetcsinin askeri muharriri ltalya lngilterenin indirc>ceği darbçlere 
de şunlan yazıyor : İn~iliz kuvvetleri intizar etmelidir. Fakat bu gazete Al
Bisyndnn .l\fasovayo gid~n yolda Agor- nıan havacılıi'.,'Ulın İtalvava yardım cde
dnt<.ı vaklaşmnku dır. Et :trenin ~arp vi- <.cmni şüphC'• iz saymaktadır. 
!ayetlerinde asri teçhiz ta malik olan _"_ 
başlıca chır A ordnttır. Hah •sis- A •ti 1 'it 
tanın garp hududunda ciev.riye harekn- merı.anın noı erene 
tı devaı l etml'kte ve itıılvanlar oldukcn a 
mUhım b ı:ı:ı noktalnrı terketmcktcdir. ar ım 
• imdiye .udur rnenın İtı.l?l izlerin e ~ 
r.e düştiıi'.,tti haber verilmemekle beraber 
Deme limanı büyük bir 1.-ıymeti haiz 
de.i.'ildir, zira nncak J,üci.ık. hacimde va· 

lngilizlerin Bfn6'1azi ,ıurların lmnnmnsımı m.isaittir. 
':I HÜR FRANSIZLAltl ~ d .., 

B. Vilk.i alarm 
yolunda mühim l\tUVA'FFAKITh"'TLI:Ri esnasın 8 SJ~-

Merkez bankası lngili 
lirası alıp satacak 

Ank· ı 30 (Telefonla) - Kur ve zar. rı hazineye aıt olm. u1.e~ 1cr 
bankasının ynpacağı döviz nlım ve satı mınn daiı· hükümet yf'ni bir kara 
rne neşretti. Kararnameye göre merkez banka ı lngilız lirası alıp sat.abilec 
tir. İngiliz lirası serbest oÖ\•iz olınaktan çıktıg ç n bu karara lüzum gorülm 
tUr. ----·--·--• -• -·--·-··-----o--.-ıı-•-•-••.,••---·---·----·-----------ı 
lstanbuL, Ankara, Mersirıde 2 motör ve 3 

otomobile seyrü•eler serbestisi verildi 

muhavemete tesadüf Ayni gaz.etenin Kahire muhabiri ~ 

etmeleri lmhansız.. m~~:%r!~:=~~~rc~ubunda hür Fran-' nakları ~ezdi ·-·-·- -·-·-·-·-·-·-·-.. ·-·-... 
~dyo gazetcs~nc. ~ör~ J?ı;:rneı_ıin d~ş- sız kıtalnn Trablustaki İtalyanlara kar- Londra 30 (A.A) - Verilen maHhna-

Ankara, 30 (Telefonla) - İstanbul limanına baglı Melek ve Selvi motörl 
le Ankarada iki, Mersinde bir hususi otomobile istimallerinde zaruret bul 
tluğu mütalaasiyle Heyeti Vekilece seyrüsefer scrbestisi \crilnustir. 

nıesınden .:'o?1'3 ~gılizfor 1~ın Bıngnzı~e sı yapılnn mücadeleye ~1irak etmekte- ta göre bay Vander Vilki dün akşam 
kadar .muhim hır muk<wcmete tcsaduf dir. Yarbny Kolona Dormnns kumanda- alamı esnasında Londra sığınaklarından 
e:-ıne~ imkfuıı kalmamış'.~r ... B~ i~bar~a .ı:ındaki Hecinsuvnr hür Fransız bölüğü bir çoğtuıu gezmiştir. Bay Vilki sığınak
sımdı serbest kalan rno1orlu bırlıklerm bir müddet evvel hududu geçmiş ve lardnn bazılarmda tanmarnk aost.ıne 
Bingazi. istikametinde coı: siirntlc iler- gündüz sakkuıarak, ~ece ilerliyerelt bir şekilde karşılanmıştır. Bir sığınakta 
lcmclerı. muhtemeldir. Derne hakkında Trnblusun içerilerine doğru ilerlemiştir. halk bir Amerikan şarkısı söylemist.ir. 
kısaca bırnz mal~mat _v.-ıehm: . . Bu ~uvvet son kfuı~ orta:mda Trablus Alarm bittiği vakıt bay Vander Vilki 

Burası ~~ Sırcn~ık.m1? Bıııgazıdcn garbın ccnub~ garbısındeki Fizan vaha- şu beynnotta bulunmuştur: 
son~a en mühim şchrı ve lımanıclır .. 30 ~anın merkezı olan Mezı.ug şehrine ve _ İngiliz mi11eti fevkaltlde bir millet,. 
eylul 1911 de İtnhcın donanmasının balı- ltalynn ı:ınrnizonuna taarruz ederek bun- tir Man · tı bo k b" tek kiş' c 
• ·· · · hı ı t o 1 . d · evıya zu ır ıy 

Tür~ nkumakyışı!ıe saak 1c o T'lllhS ~· t =nn arı daııınşehir en tardettikten sonra hava rastlamadım. Bu gezinti burada yaptı-
r as crı m amatı sc rın e ıne mey ı kullanılıpaz bir hale koymus, ~ m tc -b 1 • d"kk 1 l 

muvafakat etmemişlerdi ve şehir ancak \Crd~ki bir çok tayyareleri tahrip ey- gı d r ~ru e .~n e~)~~~~ı d 1 al :t-
12 birinci teşrinde bombardıman cdıle- leıniştir. Yaııbay Kolona Dornano kı- n\ı · k me~ ~ya 

1 
°~~um e ana 1 a-

ıek istih!saın1aıı yıkıldıktan sonra düş- t&sı basında ölmüştür. ca B ~·l~?Y ~ acı: b ı\ d bil Uk 
mUstü. 1912 de Dcrne CJ\•::ırı fevkalade HÜR FRANSIZ KARARGAHININ b' .ilı.tiı ımlsı ,_ __ aln u a lmar yd 
muharebelere sahne olJfluştu. Osmanlı Lilit ır ma a. na~ır anmış. ? asın an 
imparatorluğu devrindt> bir kaza olnn ı:!!8dra. 30 (A.A) _ Hiır Fransız kuv- dolayı. hayretini giz.lemenıı.,.cıtir. • 

In~lizler 12 
krlivazörinşa 

ettiler 
Yeni lıruvazörlett 
zayiatı fazlasi~le 
teıaıı etti .. 
Radyo gaz teslne göre lngıltere 

geçen sencdenberi 12 kruvazör da
ha inşa etmi§tfr. Bunlardan beşi se
kiz bin ve yedisi 5500 tonilatoluk
tur. Bu gemiler 1 ngilizlerin harbın 
baııındanberi kaybettikleri kruva
zörleri fazlMiyle telafi etmektedir. 

Habeş impara
torunun yeni 
hevanatı -·- -

Habeş ordasa iyi t~ 
edilmiştir •e ~ışm• 

ğa hazırdll' •• 
Londra, 30 (Radyo) - Habc-. inı 

rr.toru I Iaı)e Sel!ise Roy"..er ajansına a 
hdaki he\ nnatta bulunmuştur : 

- Kederli gecen senelerden on 

IJerne İtalyanlar clmc ım;tiktcn sonrn \etleri umumi karargahının tcbllği : . V~on 30 ~A.A) - Havas aJansı 
vilayet h~e konmuştu .Demenin nü- Cat l{~lU mıh takasında ıreneral De lor- bıldirı~or: Aınen~ .maliye .. nazıı:ı Mor- · .,_, • • • • ·- - • • • • • • • • • - • • ~ 
!usu son bır tahrire na~aran 1136Q tır. mina kumandasında bulunnn kıtaata gantav ~n ayan bnncıye. encumenı buzu. 
Fakat son zamanlarda bu nüfus çok !nz- mensup mtürerelerin T"ablusgarbin Fi- rundaki beyanatı tngıltereye yardım 
lalnşınıştı. zan nuntakasına girdiklerini ve Marzu- mı;selesi. etrafında müzaker~lerin tevsi 

kendı memleketime dönmüş bulunma1' 
tan son derece bnhtiyanm. Kurtul 
n.ücadcJe i için benimle bernbcı ol. 
arasında ordularımın sabık başkum 
danı Ras Kassa dn mevcuttur. Ord 
~arpışmaya hazırdır.. Ve mUttcfikinıif 
Büyiık Britan:ı,nnın yar-:lımlan saycsıır 
o~ çok iyi teçhiz cdilmıStir. Ordwnoı' 
~iırabını pa:y lnşmaya geldim. Zafer JcB' J{a üssünü tahrip ettiklerini bildirmek- eaıletnce~~e delfilct ctm~<;tedı~. ~org'!"

ıi şeflerinin muvafakati alınmadan ln- tedir. Gatrlmı mevkii de znptedilıniş ve tav gılız muknvcmetırun büyük mık
giltcreye harp malzemesi gönderiJmerini İtalyanlara mUhim zararlar ika cdilmis- yasta ~merikan yardımı?a bağlı oldu
mcnedcn kayde gelince asıl mühim'lli tir. Yarbay Dornano h&rcknt esnasında [,~nu soyleın1şilr. N~edilen rakamlara 
budur. Zirn Rcisicümhurun ellerini maktul dUsmUstilr. gore 1940 .ta imal edılen. ta~a.rcler mik-
bağlamaktadır. LUyihalnr gelecek hnfta General Degol emri vevınisinde mil- tarı 1939 ımn16tındnn hır mısil fazladır. 
içinde meclisten geçecektir. tevefla ynrbay hakkında şöyle demekte- AMERlKADA MENOLUNAN 

dir: GREVLER 
JAPONYANIN VAZ1YET1 Enel'jisi ve cesaretiyle söhret kazanan Vaşing{on 30 (A.A) - Parlamentova 
Japonya hnıiciye nazırı parlamentoda ynrbnv Donıano kıtalanrun basında düş- verilen bir kanun layiha.sına göre b~h

dışındaki beyanatında Ameriknyı yürü- mruun muannidane mUdnfaa ~ttiiil bir ri inşaat tezgMılannda amelenin gre.v 
diiğü yoldan ayırmağa çalışmaktndır. yeri zapt Sçin dövtişürk~n ö]m(lştür. yapması l-'asak edilmektedir. 
Mntsouka Amerikanın Uıkip ettiği siya- fNGtLtz RE.<;Mi TEBLf(;t - -------------
set. ~etice~~dc A1manya ile har~; .~ir- Londrn, 30 (Radyo S. ?.1.10) - Kahi- SP..rkında şiddetli devriye harekAtı de-
mesı takdınnde Jnponyanın da ucuzlu re tebl!i! : Erltrede A~ordat • Barctta vrun etmektedir. İtalyan somalisinde 
poki.a göre Amerikayn harp il5n edece- Lölgcmnde Britanya kuvvetlerinin te- ilerliyen devriye lcuvvfltforimizin hnre
ğini ve o :r.amnn medeniyetin tehlikeye cemmüU muntaza~1an <lt>vam ediyor. Jr5tı mukavemete -tesaduf etmemekte-
düşcceğini bildirmiştir. Habcsistanda Metemrna kasabasının dir. 

Kıqta Kayalıcılılı 
taJiınl ri yapılıyor .. 
Ankarn ~O (A.A) - Muştan bildirili-

yor: Bölgemizden Erzurum kayakçılık 
kursuna iştirak eden Eğitmenler dön
mUştUr ve beden terbiyesi genel dirck
tarlüğü tarafından verilen 15 kayakla 
faaliyete geçerek tatil günlerinde (C.O) 
kadar gence kayakçılık tecrilbe ve ta

zanılınca' a kadar ben de onlar gibi yr 
.ş.yacağım .. 

Amerika 25 bin tay-
yare yaptıracak 

limleri yaptınnağa başlamıştır. -·-- ' Vaşington, 30 (A.A) - Havas .. ~ 
l;ildiriyor : HUkümet 50 bin tayyare' 
bir stok yapmak projesini terkederc~~ 
bin tayyarclik b r stokla iktifa cdCC'<-

RllJIJentrop MacaP milli 
m '1dafaa nazırını 
ıu.muı etti.. 

Bedin, 30 (A.A) - D. N. B. ajansı 
bildiriyor: Hariciye nazın Fon Ribben• 
trop dün Macar milli müdafaa nazırını 
kabul etmiştir. 

tir. Bu stok 1942 senesinde tnmamlarıl' 
caktır. t1J 

Çok büyük bir stok .;apmaktnn sa 
nazar edilmesinin sebebi tayynre!e~ 
~ok scrl bir tektunül q ?Çirmekte olP,.. 
sıdır. 

EL HAMRA Sinema~ında BUGUN 
Diin aksam ılk takdim ve:-silesiylc yüilercc meraklı 1zmirlivı 90r.suz heyecan v~ hnyranlıklnr içinde bırakan, Si ııemncılık tnrihinin S kizinci harikası - Cihan fil:ıtı SanayÜDİll en muhteşem S A N A T M \J C i Z E S İ 

R y 1 ,,TÜRKÇE'' 

YA R A T AN LA R : 2'YRO.NE POWER • HY.RNA LOY • GEORGE BRENrE 
Th"'Nİ FOKS JURNALDA : Düny:ıda cereyan eden VE EN SON EN .MÜHiM IIADiSEI.Jm ...... 

S.t;ANSLAR : Her ,.Un: 1.45 - 3.30 - 5.30 - 7.30 - 9.30 ~a ve Cumartesi pazar 11.30 ve 1.30 da BAŞLAR .. 
T j K K A T : Haftanın her dinün ilk bcslama seansl~rı UCUZ BALK MATİNELERİ'dir- FİATLER : 20 - 25 - 30 KURUŞTUR.. 


