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BALKAN KQNS .... Yİ Müessif bir kaza .ıLA 

Yugoslavya Başvekili ile 

Türk planı nazi şeflerini 
endişeye diişü1,.dü 

Maliye Nazırı hafifçe Cenup Vilayetlerini 
yaralandılar . 

Şer flendirecek 

Kaş Yapayım 

. Paris, 29 (Radyo) - Paristeki in-

A ayan mec-Bugün meb'usan ve 
/islerinde umumi vaziyeti 

edecek izah 
riliz .. Fransız dostluk cemiyeti, dün Budnpcşte, 29 (Radyo) - ?ılaca - Balkan antantı konseyi müzakerele • 
;ekoslovakya için bir sempati toplan ristan harlciye nazırı Kont Çaki mc · d M · t R k . - rın e acarıs anın omanyaya arf1 
ısı yapmıştır. Bu toplantıda Çekoslo- buşan ve ayan meclislerinde varın u-
'l&k ordusunun Fransız ve ingı'liz or mumi •·azı'vet •·e l\I . ta • d . alacağı vaziyeti tebellür ettiren ıe • - • . • ... acarıs · nın ı~ sı-

iulannın yanıbaşında yer alma~ı mem yaseti hakkınaa mühim ve mufassal killerden bahsedileceği haber veril • 
ıuniyetle mevzuu bahis edilmiştir. beyanatta bulunacaktır. Bu beyanatla mektedir. 

SOVYET. i HARBi 
Fin - şehirleri ·.dün de şiddet

le bOmbardımaıı edildi 
Mu.h.teJif memleketlerden Finlandiy'" ya mütem diyen 

muvasalat etmektedir gönüllü kıtaatı · ve tayyareciler 
• HelsinlCi, 29 (Radyo) - Dün Sov-ı 

yet 'tayynreleri, Finlandiya sahillerin 
de iki köy ile 40 kilometre içeride 
Arkebu şehrini bombardıman etmiş
lerdir. Şimalde Kuymu şehrine atı; 
lan yangın bombaları yüzünden ikı 
\erde ytiniın çıkmıştır. Sivil halk. 

• mitralyöz ateşine tutulmu~ ve Sov~·et 
tayyıırelerjnin Fin dilinde yazıl, ola
rn k attıkları benayyameler, isveç a
razisi dahilinde bir köye düşmüştiı'r, 

Londl'a, 29 (Radyo) - Ilel~inkı

cten bildirilivor: . . . 
Bugün Finliindiyada iki defa t eh-

like iş:ıreti verilmiştir. ~ıaamaf:h 
ciddi bir hadise olmamıştır. 

Karud n Ladoga gölünün şimalind~ 
kı cephede Sovyetlerin yaptıklRrı 
hücumlar tesirslZ "olniı•ş ,.t= akaınetıe 

lnılli% tayyare muallimi, uçmak ÜHre b·ılunan yeni tayyarf'cilerin neticelenmiştir. Finlandiyada.n alı· 
haritaamı li.ont rol ediyor. nan haberlerde mart ayından sor.ra Bir Fin kuman ele lıeydi ce!lhrde 

Londra, 29 (Rayo) - Bu sabıı.h yareleri derhal havalanmış ve Tay- li'lnlilnd!yade kesif sisler başlıyacağı 
Alman tı.yyarelerinln ingilterenin şi- mi~ n:mtakasındaki dafi toplari atı:-ş ~çin So,•yetlerin' o v~kit de bir netice bazı 7alerde mevzii ilerilediklcrif'li Lon:"lra. 29 (Rnd •o) _ 1 ~ ... ·ee~e 
nınli şarki sahillerine yaklaşmaları açmış . .Alman tnyyareleri, in ; f!tere alamı~·acakları bildirilmektedır. iddia· etmektedirler. F'nı.inc.ıya arn •ndA Panarnndı. k~ 
Ozcrine bazı şehirlerde tehlike i ~are~i araz:si üzerine girmeğe muvaffn.ıt o. Son lrnfta içinde Finler. hiçbfr ~ep. Eo,·y~ller, en şimalde··= kuvveUeı-i . f:a ~n~ındn bul unr ı Rö,.t e" 111., 1 biri 
·verılmiıt ir. Bü:rük Britam•a avcı tı:ı.v. - Dovamı 5 inci aahifede - C.cdu arazi ka)•betmediklerini, lıaltJ\ :nl tnkvi~·e etmekle tnCŞ!!Uldürler. _ Dt•vamı 5 inc i :ahif~ c _ ' 
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l\Jı ·ili l(orunma ,, 
nunun hedefi ne 

(ANADOLU) 

lia n u- l_............,.,... __ ı· ...... " "';;..;;.· ı....._I 

·r? 
Necibalf KÜÇÜKA 

• nclki yakında hükUmet tarafı•:dnn 
tatbike başlanılacak olan milli lw
runmıı kanununun i'tihdaf etti~ri tek 
ilr p:aye vardır. Fevkalade hai VJ 

şartlar içinde milli bünyeyi k vPt
lenrlirmek. So<yal hayatın kendblne 
mahrns bir takım tezahürleri vıırdır. 
Fevkaili.de zamanlarda, cemiy~tin 

iktı•adi ve içtimai varlığında nor:nnl 
zamaıı:arla alakaeı olnııyan hıı;u<t 

bir takım vaziyetler hasıl olur. N'::,;ıl 
bir mii<rop zemin ve muhitini bvluıı
çı! haş kaldırarak faaliyete ve bulun. 
dttiu muhiti tahribe kalkar~a fevka
Hlrle zamanlarda da istihsal ve i>tih
lak ınuvazenesinin bozulmasınd"n clo 
layı hatır ve hayale gelmiyen binler
ce ah lakl zaaf başlar ve içtimai bün
yeyi kemirir ve bilnyenin mukaveme
tiri l'.ırarak onu feci akıbetlere sev-
k~der. Bunun en meşhur ve beliıi mi
~ııli uınumt harptir. İşte devlet lıily. 
ı~ bir llkıbet ile karşılaşmamak için 
icap ~den tedbirleri bugilnden almış 
bdlunuyor. Eğer bu tedbirler ileride 
kifayet etmezse daha geniş vazife ve 
~aliihiyetlerle hUkOmet teçhiz edile
bilir. Bugiln lıük~mete verilen bu ~a
.iihiv~tltr b!tyilk olmakla beraber ti>-
n mf~ le rejimimizin milli Rist•ıııl

mizln htt!uslyetlerinden çıkan bir zih 
ııiht içindedir. Yatli hilkOmete ve
ril~n . nli\h!yetlerin yanında daima 
fetdin hukukunu muhafazs etmek 
~ntllşe•I de hakimdir. Kanun bilyük 
heilefine varmak maksadlyle !ki e. 
sa~lı yoldan yilrilmilş!Ur. 

1) - h!ihsall arttırmak ve tanzim 
etmek, 

2) - İhtikilra meydan 
kan vermemek. 

Mercimekler boyalı, balık yumurtası 
i~e nişastalı imiş 

Bir motör kaya- !Muallimlerin 
larda parçalandı ntaaşlar:ı 

intizama girdi Telefat qoktur 
Fırtına yliziıilden Bozcaada kaqı. 

sında Ilabakale önlerinde bir deniz 
kazası olmuştur. Kilçilkkuyu lima. 
nına mensup Hüseyin kaptanın, Uç 
tonluk motörü, içinde yilk dolu oldu
ğu halde havanın muhalefetinden 
knralara çarpmış, parçalanmıştıt. 
l\totörtın milrettebatı kurtulmuştur. 

İzmir ilk okullar öğretırlenlerit!in 
maa~larının tediye şekli intlzartıa 

girmiştir. Öğretmenler 1 şubatta pe
~in • ~ubat maaşlarını alacaklardır. 
Vilayet büdcesindeki muvazenesizlik 
yüzünden öğretmen aylıkları zama
nında tevzi ediİememekte idi. Maarif 
vekaleti, buna çare bulmuş ve temin 
edil€n 80.(JOO lira şehrimizd~k\ alii
kadar daireye gelmiştir. 

**' 
Urlada avcılık 

. 'i.. 

" " "" '"'"" ı<ııo b \TI ;::: 

12 ~~3 

13 30 

18 00 

18 05 
18 40 
is 55 
19 10 

19 30 

20 15 
20 sb 
21 15 

22 15 
~3 1)0 

ayarı. 

Ajans ve tneteordloji haber· 
İeH. 
Türk müziği 
Çalahlar: 
Vecihe, Fahir~ Fersan, ıtl• 
fik Fersan. 
14 00 MUzik: Kaı·l~tk h~ 
fif müzik (Pi) 
Pro!"ram ve memleket ss• 
ayarı. 

lllüzik: Cazbanıi (Pl.) 
Kortuşnla: {Çiftçinin saııti ) 
Serbest saat. 
Memleket saat ayarı, ajsC 
ve meteoroloji hıılıerh!ri 
Tütk ntUtlği: Klasik prol 
ram 
Hacı Arif beyin hatırıı~ı 

taziz için merhumun eseri 
rinden mürekkep progı·ı 

Ankara radyosu kilme ses 1 

saz heyeti. 
İdare eden: Mesut Cemil· 
Konıışma (iktısat euti) 
'İ'ilrk inüziğb Fi.sıl heyeli~ 
Konser takdimi: Halil Bel' 
Yöhetkerl. 
Müzik· Radvo orkestr~ 

{Şef: Dr. E. Praetorius) 
1 -· i. Brahmsı Akadelfl 
tören tivertiıru 
2 - A. Dvorak: İkinci sı 
fohl, re min6r. 
l\!llzik: Oda !nilzifi (Pl.J 
Müzik Cıızband (PL) 

1!3 25 28 80 Yarınki program' 
kapanış. 

Zabı·a~" 

Gaziler caddesined Dervi4 kııı'I' 
Hezar, çocuk meselesinden I!Us~. 
vğlu R:ımaznn ve karısı ZehraJ'l til 
kir etmişlerdir. 

1 LAM TARiHi mücadele ve rıtüdo.faa safhalanm tet- Arablstaıi tarihinin mühim hir nokta- nuz, biltiln cengilvetlerinizi öldilrece- Çilnkü artık tehlike bilyilmüştilr. 

1
111119 - ..-. •

1 
kike başlıııorzız. Hıidlsatın seyrini ıa. sı idi. Kureyşiler de zaten kasabanın ğiz, malınızı, kadınlarınızı alacağız.• Bu haberler Medinede velv~leler 

H M h yikiyle tanzim için biraı gel'iye, gene bu hususiyetlerinden ddlayıdır ki, A- Bunu ResUlilektem de lş!HI. Zaten akisler uyandırıydrdu. Her gün , !ı z e u a m hfrt·etin bil'inci seııe~ine dih!me!]i de rabistanın diğer kabileleri üzerinde o da kureyşin ne teşebbüste bulunaca- gece Kureyşilerln llni bukını JıeJ<fl 
1 faydalı bulııyoruz.) nafiz ve mtiessit bir mevki elde etmiş- ğını bekleyip duruyordu. Dethai AIJ. niyordu. 

YAZAN. .. M. yh a naiiiiiıiiiiiiiii. Meleke artık uzaklarda .. Resulüek- !erdi. dullahı ziyaret etti. l\leseleyl lllyiklyle B112ı geceler, Resulilekrem sabll 
rem l\ledinede .. Bu kasaba, isliimlığı Binaenaleyh l\lekkenin mukadder anladıktan sonra: kadar lıykılsuz kalıyordu. Çtlnkü .l 

- 110 - da bir çok siyasi me•leklerin es~slı kabul eden oldukça kesil' bir halk kilt- bir hilcuma uğramaması için şimdiden - Siz bilirsiniz -dedi fakat bU tek- bir hilcumda iı1Udafıtasız kalfuılk 
Oruç arının da fazla ve !iz mi sıcak kaidelerine dahildir. les'.y!e meskun .. Fakat e'ldişe, yani is- islamiyeti boğup öldiltmek istiyecek- lifi kabul ederseniz, biz milcadeleye temiyordu. Madamki tecavilz ve tıı• 

~. imeslnden gelen (Ramazan n\'ı) Bayram demek, cemiyet menrnpla- lilmi~·ete ve Resulliekremin şahsına eri tabii idi. hazırız. Kendimizi müdafaa edeceği:ı. ruz vııtdt, mUdafaıi dll Illtımaı. 
unvanı ,·erildi. Oruç iarz olunca aşu- rının en . af ve temiz hi•lerle saadet kar~ı suikasd ve taarruz tehlikel~rl Bir haber işitildi. Abdullah dilşilnüydrrlu. i\fedlnede lslllmiyet!iı 0 gilne kadar takip et 
re gUnilnde oruç tutmak herke~in ih- ve heyecanlarını müştereken yaşat - yerinde duruydrdu. - Abdullah ibn! Übeyye Kureyşi- islilmlar oldukça kalabalıktı. Kendisi- ğl slılHl:lerverl!k, ilelebet! t!evam e 
ti.varına bırakıldı. maları demekti . .SugUnler, i•tirahat, Bir kere Medinede Yahudiler şnya- !erden bir mektup gelmiş.. ni mağlfip ve perişan edebilirlerdi. mezdi. ÇiihkU hihayet doğrudan el 

Gene ayni sene zekat fıtrz, sadakai anlaşıp sevi me, ziyaret ve nihayet in- nı itimat olamazlardı. Seniyen gene ay Bu haber doğru idi. Abdullah, Haz. Hatta kendi kabilesi efradının bir kıg. ruya isH'imiyetin imhasına çalı~ılıyor 
fıtır, cuma ve bayram namazları ile sanlık gilııler! idi. ni şehirde surette müslüman, fakat ha. recilerin reisi idi. Hatta kendiRinln mı da müs!Umandı. Halbuki kUrey~i- dil. İslllıhlar, zulme ve gadre uğruyor 
kurban kesmek vacip olılu. İlk bayram namazı Şevvalde l\led i- kikotte müfsit olanlar vardı. Üçüncil- Medinede hükümdar ili\tı edilmesi dil- letden geleeek het hangi bir tehlike !ardı. Aynen mukabele değil, fakat~: 

Bunların, din, içtimaiyat, halk ter- nenin Mu~alla•ında kılındı. Resulilek- sü de Kureyşin hariçten taarruz ihti- şilııillmüş, tnç ve tahtlar bile hazırlan- ye, mUslUrtııinlarht beraber karşı koy- olmazsa dini korumak için mildafS1 

b!yts noktasından mtihim kı~·ınetleri rem o Un önline bir harb~ dikmiş - malinin meveudi ·eti idi. mıştı. Fakat hicret vaki olunca bun • mıık milmkilndü. Yani .Medinedek! 'l'a- icabediyordu. 
vndı. Zekat, zengin olanların, kazan~ ti. Bu harbe Habeş hilktimdarının llk 1sl!lmiyetin kuvvet bulm:ısı, Ara - dan ~ufınazar edilmişti. ziyete göre, islamlarla iyi ge~lnmeğe 
l~rıntlan bkirlere his;e ayırmaları, muhacirlerden Avvan oğlu lti!beyre bistanın nazan ılikkatini buraya tev- Kureyşiler bu mektupta diyorlardı rtıecllurdu. Kıireyşilerin dediklerini Bu suretle ilk defa isliUniyetin ıu11 

•;uni servetin halk arasında taksim ve hediye ettiği silahtı. clb edeblllrdl. Saniyen islamın per • ki: ynpmağa imkan yoklu. politikası, müdafaa sistemine ınJaJıl 
tuzii ile umumi refahın esisi demek- :. gamberi, meçkiini tahkim ve kuvvetle- - İşittiğimize göre siz rlıilsİUmanla- Kuteyşiler bunu duytirtca küplere ediyordu ve bu seneden itibaren ııılt 
ti. (Dini ı·,kayi ı·e rııezhep esa•lımrı- rini tanzim ettikteı. •onra Mekkeye hU- rı himaye ediycnnuşsunuz, kendileri- bindiler. Ve karar verdiler: cahede başlıyordu. 

Sadaka! fıtır da Keza .. ~emiyetçlll- daki bu teıı..mülleri ~~y.le~e kaydettik-,cuma kalksa ~a hakkı vardı. Çünkil ni ra M~d~neden _çıkarntak veya öl • -. MUslilmahları mahvetmeliriz ... 
tin bu yük.sek tezahürü, şımd;kı asır- ten sonra, ıslıiin taHJı.ının müccihede, Mekke, Arabııtanın dlnt merkezi .,. dUreceksmız. Akıı takd!rd• hlltt olu- l'l!~dıneye taatrıu ıthiek bbld17or. .- Dntım ı4fnk -
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• lt&!tUJ\tıaaıti 1940 8.A.Ll '(ANADOLU)' SAff1P1 <• 
l?!Ş POIJ1 .iKA I "' .. -- - - .. - Ba~l_<anlıl r birli• 

U
.. İ gıne doğru 

. Ç htilaf Hamdi Niizhet ÇANÇAR 

b ~·r~aç gündcnberi gelen ajan3 ha- l . •ıt h •• k .-"" Ba'lcnn kor...seyinin bu defaki içti .. 
. er erı, biri İngiltere ile japonya.iki- ngı ere . u um et l Jjn ssa aa ı•ruz mnı haldunda sağdan soldan ve bil. 31 

de &'t:ne ingiltere ile Amerika ara- 1. has:ıa Balkan mahfilinden gelen ha. 
8:l~ncla ohna,k üzere, denizlerde rr.uhR- berler ümid verecek bir tek.:ldedir. 
·ı ıı ve lı"t l f H . ı arar devletlerin hakları t't- • k • • • nvas a ıansının dün Sofya ve BUlc. 
rafıkll<la üç ihtilafın belirdiğini b;idir- v· ası t a r11 n l l n lŞ a e ttı rı r ı·eştcn aldığı malUınat hu bakımdan • 
rnc tE:tlir: (., husu!i bir kıymete maliktir. 

tl i.-:- Japonya ile ingilteıe arasm- Harici tehlike karşısında Balkan-
da 1 ıhtilafı, bitaraf devlet gemilerin lılara düşen ilk vazife .eğer hala var-

b e seyahat eden muharip devlet. te- Torpido inşaatı fevkalade eh~rnmiyet kesbetmistir. Top ve tayyare ı:a- kendi aralarındaki itim•d•ızlık 
rıa~sının düşman harp gemileri tara. a hnvasını iznle etmekt:. Balkan antan. 

~i\:knktevkif edilebilip edilemiyece- i ı: alatı da yüzde elli a tınış nisbetin ':le artmış bu onuyor tınkıdt~şl<il eden dört devlet araaında 
. . ındadır. Batan bir Alman g~. ye ığcrlerine karşı esasen böyle bir 

\r~ısı1nin tayfası ve bazı Alman telcnis Londra, 29 (füıdyo) - 1ngiltere- r:m ınkişaf ettirmeğe gayrtt etmek- da 2,5 milyona yükselecektir. Torpi- Tayynre imı.ılUtma gö~ter:Ien kıy- şey yoktu. Ancak saklamaia lüzüna 
ene · k B ' . rı, Almanyaya avdet etmek U- de tetkikler yapmakta olnn Fr. n~ı:t. tedir. Bu sebeple yapılan harp mı.ıı- to, tayyrıre ve top imalatı fevkalade met ve ehemmiyet, ingilterenin büyük 1 yo ; u.1taristan ile Balkan •ntanta 

~e.rel bir japon yolcu gemisine bin- gazt•teci!eri, bütün hafta içinde P..~ - ~:emesi inşaatı fevkalade muazzam- E>hemmİ\ etle devanı etmektedir. Tep ·•e '·at'Aı bı'r 1 b h 1 ~ devletlerinden bir ikisi arasında va-
.ıs e j A • • • • .. • .!\. mu ıare eye azır anuı- . t b" 1 d •. 1 . 1'\'l l r. npon sahillerinden kırk, elli keri ıl<-ıleri, harp imaliithane!erini dır. ;nıalatı, eskısıne ıııs!Jetle yuzde 50- • .. . . . . zıye oy e egı d ·. Bundan batkll 
ı .'adar açıklarda bir İngiliz harp gezmiş, talim yapmakta olan asker- II azıran, teşrinievvel ve kfiırnnu - 6Q nisb"tinde artmı;ştır. gına rn muhım bır delıldır. ı.on gür.lerde Balkan antantına kar. 

::ıı~si, ııpon gemisini tevkif ederek l~riıı talimlerinde ve atışlarında bu- c>vvel .:ıylarında askere alınanla: 6~0 <;az.eteciler, bahriye tezgahlarırıı lngiıtere, ayni zamanda harbin d:. şı lıusu!i bir yakınlık göstermeai aU-
:·ın en a~kerlik yaşında bulunanlar_ :unmuşlıırdır. Bu tetkiklerden anla - lıin Jrişiclir. Şimdi de 250 bin kişi a. :la g.:zmişlerdir. Orada kendileri!le Eer ınıntakalara intikali gibi bütün nün meıelesi haline gelmiı olan Ma.
;tn Y~nni kadar almanı almış ve şıldığınn göre; ingiltereııin g.ıye;,;;, lıııınıştı:-. l\lart ayında ingiliz ordu:-:u. t:1İknatıslı Alman mayinlerinin bıın- ~ürprizl •re karşı da hazırdır. Asker- caristnn ile gene bir iki Balkan devle. 
'<;~g ~?nga götürmüştür. Jap~m hO- yalnız müdafaadan ibaret değild;r. 1 r.un meveudu 1,250,000 kişiye bnl:ğ dan ~oııra hi~ bir tesiri olamıyacağ~ l~rin talimleri itinalı, kadroları mu- ti arasındaki münasebet de p~k aül 
'denetı Japon gemisi içinde seyahat İng Jtere. bilhassa taarruz vasıtal::ı. olacak, bu miktar 1940 senesi sonun bilfiil gösterilmiştir. kemmcl Ye dolgundur. penbesi görünmüyordu. 

'll . düşman tebaasının tevkif edıle- M h k l Ania~ılıyor ki, geçen bir iki halta 
l \'ce:ır.ı . i R •• t . G a. d . . d B lk ı • ~ nı ddia ederek bu hareketi • Qffianya V aııçva a ıçın e a an arda sarf ve bu sUturı. 

~:o~~StQ etmiştir. Japon gazeteleri u l ş s o gu a r laı da teşrı:h edilmit olan siyasi faali. 
hine·rkaç gUndenber!. ingiltere nley- Ticaret müzakerelerine Şimendifer hattını yal- yet bilhassa hu bakımdan tesirsiz 

t~leri~e~:alyadt :vapmaktadırlar. Gaze- başlanıyor nız sovgetler kontrol kalmamış, faydalarını ıöstermeie 
"ıö-bı.. .; z_ ıgına bakılacak olursa, R d ) R T h N ba1lamıftır. 
6 • _ Bakreş, 29 ( a yo - omanya- • • d d kt d• 

te,,.,_
1
nn: doguran sebep, Almanların y aymJS ne fJ 00 U. evyor a e tyor Hatırlardadır ki bu faaliyet ev- • • ...- f d nın, şubnt iptidasında Mıı'!aristan, u 1 • 

f 
.n en ziyade japon gemisinin MoEkova, 29 (A.A.) - Tas ajansı ve emırde Kont Ciano ile Macar ha-

apon hlll goslavy ve Bulgaristanla tic~ret mua- ••} f 450 b ı· " Jd · · 
tarı .. sn erine bu derece yakm SU- o en er ye a ıg o u tarafından neşredilen bir tebl!ğde, ncıye nazırının Venedikteki mnl&ka-

ç d d hedeleri akdetmek Uzeı·e milzakerelere ·ı b · .n e urdurularak teftiş ve mu- şarki Galiçyada yani ~arki Sovyet tı 1 e a1lamış, Avrupa aeyahat~den 
a.rene edOm.esidir . . fng.i!t.ere hükO. başhyacağl söyleniyor. Nevyork, 29 (Radyo) - Soğuklar karlarla örtUlildUr. Bazı semtlerde u~1·nnyası'nda Sovyet kıtalarmdnn l\0vd0e~ etmekte olan hariciye vekale-
metı, henUz Japon protestosuna ce _ bir kat daha artmıştır. Soğuktan ö- nakil vasıtaları ve biHrassa otobü:) - başka ~imendifer hattını kontrol e _ lımız n kıymetli umumi katibi Nu. 
;::

0 Vermemiştir. Fakat ingiliz nı.>k- Bor "Kum ada 1 arı le.aler, 450 kişiye baı:ğ olmuştur. ier zorlukla işliye bilmiştir den Aiman kıtal arı da bulunduğU!ı81 man Menemencioğlunun Sofya temaa 
D 1 1:a7hrının şu olduğu anlaşıhyor: L:>ndra, 29 (Radyo) - Soğuktan Kopenhag, 29 (Radyo) _ Dani _ dair ve ·ilen haberleri tekzip için k~n lariyle devam etmİ§ ve nihayet a~en 
t. ·enızlere. hakim olan devlet, japon uarp 11ııntakası ilan <.Taymi:) _nehri donmuşt~r .. Bt_ı_ uc- J h . d üdh' • k disine mesul makamlar taraf•ndan halta Yugoslavya hududunda Ro. 
uükOm t "'i .rıı ıecc soıruk senelerde b 1 mar rnnın er yerıu em ış sogu - . . • 1 y .. .. ~ · .. n iddia ettiği g:bi bitar:lf • • . . 0 • n erı goru mc- ,. . . . m~zuıııyet verıldiği kaydedilmekte manyıı ve ugoslavya harıcıye na • 
~emı ıçinde seyahat eden düşn.an as- edı/dı r.ıı_r:ır. lar h:ıküın sürmektedıı. Karlarm .e- ve ı,öyle denilmPktEdir: lzn·larının telakisi ile netı"ceye yak-

1 
~rlerinl değil, askerlik vaşında bu - Bertin, 29 (Radyo) - Almanyanın .ı..ondra, 29 tRadyo) - Bugün hn- rime_sin<len ve. seyla.p.l::.r hu:;ulc gel-'ı Şarki Ukranya topraklarında hi~ ' la~m.ışhr •• 
Utıan dü · v k f t l ~ t' H d d d l ~ ı d . . şman tebaasını da tevkif ~- Borkum adaları ile diğer bazı meva- a ço ır ına 1 geçm.ş lr. er taraf mcsm t:n en ı~e e 1 ıyor. bir ecnebi zabiti v::ya askeri yoktur. Fılhnkıka Balkanlarda bir birlik 

rne~~lır. Çünkü ınecburl askerFk hiz- kii harp mmtakası olarak ilan etti- oo- - ihtimnUnr!en hahs,.debilmek iç=n ev· 
dee ~nın tatbik edildiği memleketler- ği haber \eritmektedir. z l l d d J ~ · • , ... ı emirde bazı noktalardaki bu iti· 
rakı:~ \'atandnş ana vatanının top- -=-r-~- e ze e evam a nS?'J.ıter?de madsız~ık h~vaıının izalesi lazımdı. 
h I . na ayak basar basmaz. dn- l f ş·dd r ., k Knnt C1ano ılr Kont Çaki arasındaki 
ı a hızmete alınacaktır. Binacn:?levh A man se iri l et ı sogu lar var cörü,mder Macaristanı Romanyaya 
uu ı•ncıt b l • Lo h' • 'il a u unn düşman tebaası ile 1...I • • • 1 ndra, 29 (Radyo) - 1894 sene- karşı ötedenberi ileri sürdüğü arazi-
ızmete alınmış dUşman nskeri ara- rıelsınkıden Berlıne } t N• k G •• ·· h Q d ~indenbcıi ingilterede görülmemiş müt mf'talibata meselesinde teenni.,~ ih-

~•.nda biı· far~ gözetilemez. gidiyor Sp3f a, l Sar, llffiUŞ ane, U hiş @oğuklar hüküm sürmektedir. Na- t'yatkiirlığa ikna etmiı olduiu ıibi 
ı 2 

- Amerıka ile İngiltere arasın- d h b } d ) ı d kil vasıtaları, bilhassa trenler teehhür- Bay Men~mencioğlu ile Bulgu bat-
c nk.i iki ihtilafın birincisi, Amerikn Ko,anha~. ~9 (~~dyo) -. Al.man- ve a '1 azı v~r er e S3 rsı tı ar o u le sefer etmektedirler. Havaların fe - ,•e?dli arasında vuku bulan mülakat-
kıtasının etr fındak" k 1 yanın Helsınkı sefırı, Derlıne gıtmek ..; 
Oç mil ver· ü ı ~ra su arınm fizere bugiln buradan geçmiştir. Sefir Ordu, 29 (A.A.) - Dün akşam bi- Etbaı.ıda 5 saniye süren çok şiddetli nalığı yüzünden Fransadr.ki İngiliz lar da Bulgaristan ile Romanya .,. 
b. • ıne ro yllz mıl olar<>k te;:ı- ' · 'dd tl' d·~ · h f'f 1 k Ü \ . l l F k · askerl · · · tl · 1 Y\•nanistı'ln arasındak" havayı temiz ıti hakkınd k'yk .... · Finlandiyanın \'aziveti hakkında Al- rı 'ı ~ ı ve ıgerı a ı o rna ze- bır .ze ze e -0lmuştur. a at zayıat erımn mezunıye e1:ı ce muvnk- • 
1 d n ı arardır Harp bas- · . ·k· • k t" 1 t B kt kat.en kaldırılı .ıştır. lemek usurnndl\ dddi bir &mil tet-:ı ığı zaman . · • mnnvn har' · t' b" ı e ı ı narc e .nrz o muş ur. u sa_ vo · ur. 

· • yırmi kadar AmPril·:ı J ıcıye nezare ıne ır rapor h h 5~ d "k • • kil etmiıtir. Diğer taraftan Ya. 
cumhuriyeti i t• ' verecektir. a f.aat ue e ı i sanıye süren bir Gümü~lıane, 29 (A.A.) - DUn ge. 
h:ırekatın k çdı.ma ederek askert yer sarsıntısı daha olmuştur. Hasar ce GUmüşhancde hafif bir zelzele ol- T k goslavya ve Romanya h&J'iciye 
lınLtn '. 

1 
en ı topraklarına \·e yoktur. !muştur Hnsar vokt•ır Ür İye-}t }ya nazırJnrının son mülakata Romanyah 

L f·U arına • t 'k l° ' ' • • d 1 
lnak ir.in b" t kın ı a ın~ ınam ol- c b" Af • k ~iksar, 29 (A.A.) - Evvelki gi.hı 1 Amn~ya, 29 (A.A.) - Son 2.ı ı-ıaat Tı ost arımıza ekalliyetler meselesin. 
lnrd1. Ru ır ~ ım tedbırler almış- en u 1 rı a P.aat 11 ,45 de :Niksarda 3 saniye sil- 7.r.rfında Amasya da muhtelif saat - icar et rnüzakereleri de dah:\ müsamahakar hareket etme-

kn kıtns ted~ırler ~ta<ıı.nda .Ameri- Vaziyeti emindir ren hafif, dün de ikiye beş kala 10 su lı:rdc 4 defa yer sarsıntısı hissedilmiş.. bitmek üzere nin, daha geniı dü,ünceli olmanın 
kadar b~nın ç yüz mıl açıklarına niye l'>ilren şiddetli bir zelzele ktlyde-ı tir. llnsur yoktur. zaruret:nı anlatmıı olsa gerektı~r •• 
_ Utan suların harp dı~ı hit Londra, 29 (A.A.) - Matbuat ce- 1 • 1 • t' 

1 1 
"" ( ~ A ) Ş 

1 
. . d l stanbul, ?9 (Telefonla) - Roma. t~tc Havas ajan,mm dün Sofya ve 

·•ılnt:ık·ı ol k · • " b' f 'k · · · · l ı uıımış ır. ~para. - ~' ·"'-· · - e mrnız c ela başlıyan 1'Lirki.re - italya ticarf't 
muh,"rı.'p darın 1 ıhmı idi. Bu kurar n~ ı A rı ·a ~·azıyetmı emnıyet e ter- Bir ıki ev yıkılmı .. c;tır. İnsanca Z<l- biri ııalınh saat 3 de biri de bn(J'ün BükrPşten verdiği haberler bu mü-

" ev et t bl'W t kt d G t l ı:r t 0 nıüzn kerelerinin son safha.va ""irdigw i t k h"l l 1 "lk ı::n • ere e ıg edildlkt€" pış e me • e ır. aze e er, "].er zogun yiat ,·oktur t , 4 16 d 'k' 1 1 1 t ~ e a l nn ayı§ arın 1 müjdelerini 
'hunrad Uruguvay su]arında n:es ' sulh takririnin cemıui Afrika parla- Y.<b'.. 2"."' (A A ) Du"n subah ~aa .. 'D e 

1 
5·ı .ze .ze eh!~ dmuş ur. ve ner iki tarafın gayretiyle anbşnıa- vermektedir. B"lkan antantına tetkil 

r en· · · - r.,. u .. , " • • - .. - evamı ıncı sa ıre e - nın yakında imzalanacagwı Romadan 
~imd· A ız ı;nuharebesi yapılmı,.tır. mentuı;uııca reddedilmesi keyfi~ etini il l eden devletJ,..r bu s·yasi zümrenin ilk 
keti ı merıka hilkfimetleri, bu hnre müttefikler için muhim bir muvaffa-ı H .,_, d • 

1 
B" .

1 
hnber verilmektediı. teşkil cd'ldiğı: devirlere olduiu gibi 

ra ~::~~~lngiltere ve ger:k Alı:ıan- kıyet addetmektedirler. . a 1 se er mı ) g 1 er gayelerini artık Bulgariatana karıı 
lngi} e Protesto etmışlerdır Bununla beraber guzeteler, nazı pro Maarı•f Vekı·ıı• bir tesıınüd teşkilinde aramıyorlar. 

tere hUkfimetin" kt · b f 'k d · ·1 diğer tarAftan Sofya hükumeti ile Bal zan 1 . hl ın no aı mı.- pagandasının cenu i A rı a a ıngı - d k 
leceİc ~;r t r devlet tarafından \'eri- tereye milşklilii.t çıkarmak mak.sadiyle Sada ha pa tı Dün lstanbula vardı ~a!l ımt~:ıtınd_da ket~~·l: ~etab~ibatına 
ı ının araflı kararla karn sula- teksif edildiğ:ni ve vaziyetin henüz . . . l l'lrşı v-ucu e ge ırı mış ır mu. 
la g~nlşlemiyeceğj Uzerinde tor d 1 kt k k ld - İki gün m•\•el, Sadabad paktı devletlerı olun Türkıye ile Iran ve Af- . 1stan~.ul, 29 (T~le_ fon.la) - Maa- mukavemet cephesi m~hiyeti ıör-
nıyor r.u kü ,,_ . · - ay ın anma aıı ço uza o ugunu . _. ... f . A' r f k 1 H Al y 1 ran k · " n e15er ingiltere bıı ka ki kt d 1 ganistan nrasınaa bir ıttif:'.ık aktedılecegı hrrkkında ~te anı Jansı tara- 1 ve ı ı asan ı üce , bugün müyetr. Bilak:s Balkan antan. 

sular i~~ul edecek. olursa, mc~kli; ı:ta amamn a ır ar. fından b~r halıer :·Prıldi, faknt t:~zip ed!ldi. . . . . Ankara.fan şehrimize gelmiştir. tı devletleri kurdukları birliiin 
de\'J~ .. 

1 
de muharıp devlete aıt ve Sadıı.1.rnd ı~mı, O:ımmılı tarıhınde hır devrın ve on sekızıncı asırda - daha çok harici b!r tehlikeye 

t:ıış h~ kerı hukuku tarafından ta!lın - Po'! on yalı JGiğıthmıccle ~ upılan bir köşkün i:ımiclir. Kelime, farisidir. Burada, Os- karşı bir mlUHll\ olabifoce~ini takdi• 
1i ardan vazge . 1 kt . ~ - . b 'k K-.., th d" d" Ü Par. st l ~ b ı d kl "b B 1 • Arne 'k • çmış o aca :r. maıılıl. rılnn e\ vel bır kagıt fa rı ası ,·armış. agı ane, on 0 1• unc } e c megr aş a ı arı gı i u ırftr•~ta" 

veriJt:n r~ a hükumetleri taraf•nd:ın •• t • 1 .. ,uda l:ıtanuuh•n en gi.izel me"iresi idi. Çınarları, dereleri, çimenleri ve J da hem kat'i şekilde bitaraf kalaca. 
UygıJn o]~rann devletler hukukuna mu .. ecı ~.._ ~·ab:i zenginli{d çok güzeldi. Çachııar kurulur, fener \'C mt!ş'aleler yakılır, ngifiz/er için bir asker- ğını, ve hem de komşularının her 

~at bu kar:~ığ\. muhakk~ktır. ~"'n- Kudüse gönderilecek/er eğlenceler yapılır, hokkabazlar, ateşbazlar, sihirbazlar marifetler gö;;te- lik şubesi açıldı hangi bir müşkül vaziyetinder. kat'· 
fazın zaman ' ılraz da hır asırann ,.ı·r mav"'• un ~e: ""ı onınları sevredilirdi. Fişekler, küçük çapta toplar iyyen İstifadeye teşebbüs etm:yece. 

evv ·1 r· 29 (A A ) K d • J •• "J • • Paris, 29 (A.A.) - Fransada ika- ..,... · · 
roe !.:ı{ • .Jes"ıne e' ı .eri sürülen Moıı . . _.ı.~.ra: . . . . -.. - auna. ::-.. a:ı ntılırd1. I3u me. ire '.·erine bedii uiızel1ifri ve mana'-'i. Üçüncü Ahmedle t; •nı temın etmek suretiyle Balkan 

·~ ben A ld c ;,. l k - t L t " 0 
.; met eden ve ingiliz ordu~una gönüllü b" l" ~ · · h • hl cievıe~eri knna· zıyor. merika uı .rı·ı .ı~ metg~re,l w ~OmOeO,O pı v,.ın S rh·ın'"" t\fvsehirl: 1brahim pncıa '"~rdiler Onlar, zevke düşkündüler ır ıgının ar.·ç t e ikelere karıı lt'V· 

hfö·t . ' " ı emniyetleri içi:ı ) anı ı tıca e mı,. o :>n ::: . o on- . . . . 1 k. 1 .. h yazılmak istiyen İngilizleri kaydetmek cihini kolaylaştırmış bulunuyor. 
• e bır kararı k · İ 'llt 1 . FT t' h ve muhitlprini de o hale ge•um1..k l':itedıler Şehrın en güze öşe erım u üzere Pariste- bir ahzıasker şubesi a- N"h b 

hi etm!şlerdir .;ermA e ~Qkzumk unu ·t'.a ı mt ec. nınt ~ .lsd~~~ mdu .a~eJ{re ·cvkıe tnnz'm ı·ttiler, ı::ara\'lar kurdular. (Nişadfibnd, AEıafiibad, Emnfıbad, ' ayet ütün bunlara MacP.rista· 
sah'll . · e merı a ıtn~1 ıne mezunıye \'eır ıgıne nı~· ~·· • .. . çılmıştır. nın ve:r:iyeti hakkında Bükre,t~n ve 

. '. erınin Avrupa mem] k ti .· ci.üs makamlarından hr haber be~- '. ,-ı..:: ~:ıci r-'IJq,. Sairler, bu güzel yerlere ve saraylara mutemadıyen med- diner bazı meh .. fı'lden sızan kıymetl"ı 
Rahıller· l e e eı. 1 'h KA. th 1 k' .. .. 
b' . ıy e mukayese kald lcmckt d!r 'ıive'<.r , .tZı\" rl:ırdı. brahiı11 Pnşa 111 ayet agı ane< e ı saray1m yap- Ik K bazı malumatı da :ıa.ve etmek mUm-
. ır hususiyeti vard. ır Bı'naırmalyan, . Lır···ı B~ s·ı~rr. benzer!eriııin en güzeli, en şereflisi idi. (1721) de Sadrı- ı·nci ana d ~ k J 
ıuglJt · ens ey ı ------- "'· ·· .. . & v ÜnGÜr. Eu malumat ile öğreniyoruz 
.Al err tarafından bu sular i"inde ııakt•tlPrini ll<':t''" k mııı1\•ı>ne l.!hn :ş ·ınl'Y'm i"' !!·ak:yle ve lıilyük tezahüratın temeli atıldı. Çengel koyfindekı k" Bl'llkan antantının Tuna ;1eriain. 

ın:ın harp ·ı .,. ' · l ·ı h t' ·ıa· K" k t su f L • ne a· gem· erinin harekctl,.,rı- fcrclir. A merikn noc;t nın muııycn•' ~~1ı:ı1 • ral,,·e .n mermer .crı (' urnya ge ırı ı. oş 0 uz mermer • IT t:aSI deki bir piştarı mahiyetinde olan 
ı arı ıt, bazı teminata mııkabil bu ka. ve snn5;Ül' le" mnc:ıırn buiuncın-runu , un Ozer'nde T:.irk mimari:ıirıin ııef:s bir f.S-Oı·i olarak kuruldu. Dereden Ottava H n~ d Macnristan bütün küçük devletlerin 
ntıy~r Klbu~ ediln~esi mUmkUn görü_ iddia cııiyor. İny-'lterc j cıe. m:.ktuı' · zııtı'an sck'ı ytiz metrelik su yatakları, suları, köşkün önündeki mmiş . . .

1 
• 79 (A.A._) .-. a 1 .azır n mevcudiyetı· mevzuubahis oldul?u bu-

dtğı • k ngıltcrenın hakkiyle takıl_ iQinde para göııde··fleb:leceğincJcn '1nvııza wcrmer teknelerden şelaleler halinde döküyordu. Havuzun orta- yetıştırı meKte olan ıkıncı Kanada fır- glinleı·dt'! Romanyay" kar§ı m~vcud 
ki cc~~ :n, böyle gUHi askeri te'fll.- me .tUl''nnn ve "T'ake•]Pl'İn muayene •ıncln ej::!er ağızlı bir fıskıyc. dışrnda da iki fıskıye vardı. Bunların sula- ka ı A~·ru~aya .hareket eder d mez olan infial ve metalibatını ative ta-
Reınile;i ı;ectk olan sulann A'ır-rr. l<'rl;if'bıkl·tg-ini İl1 d' edi.>-or. •·1, Hunk:ir haw;csi•ıı.leıı "eL:rili)Ol'l~tı. Banıluan~~.,. k. rl. r da· ra il kü- ot<'matık ~)ır qekılde üçilncli bir fırka-, l'l< E-hn 1· z rur ini tl' ir etmiı ve 
tiııe karı:: arnfın.dan İngiliz gem:le- 1ştc njans telgrrıf1arının ~ünler- niik, zarif .. wsklcr, bclhçele!·, hamamlar yaptırıldı. Paşn. binler1.. • nm~le nı ntcşkılme ba.,..lanncuklır. bu takJir;ni önümüzdekı= hafta zar. 
tak oln ,.ık iec..avtlze geçmek için ya - den beri meşgul olduğu üç mc~ele çalıştırdı. inşaan bizzat takip etti ve 60 gün içinde hepsi tamamlandı. fında bilhas alı, riciye nazırının tisa-
Eiter ~n kullanılması tehJikecıidir budur. Her muharebe <leni7.lerde Türk edı::lıiyat ,.~ tarihini de bu suretle Sadfıbnd paktına havuşt ı. !~mini s·t 1 •f• m ;ı ... l\lcnen izhar ctmeğe karar ver. 
reyi tm:~rlka bu noktada ingilte- harp kavaid:nin tatbiki hakkında biz:t.at sndrınzr.m koydu. Diğer kilçiık köşk ,.c bahçelerin isimlerini, mil- ı m nı n te { 1 ı di~i g'b" B lgra.d mesa"sin1 dP yakın-
l'fktlrınıı k n edec~k olursa. Amer!kn veni :ıeni 'htilaflar ortaya ~tar. snbnka ile ı;airkr koydular. K'uşkün açılma mcrns:mi li3i senesinde Ş~- Yarın ayanda müzake- dan tnk;"' etmeği derpiş etmekte hu-
olnrak • _altrşı ?:r dostluk cemiıes~ ÇilnkU muaherede u~ulleri. her Şt'Y ker bayr:-n~ınc41 bizzat padis:ıhm huzı•ru ile ve emsalsiz merasimle ya- lun u hı ... 
k .ngı <.'renın bu ,.e . l\ır t 'b" 1 t k "l d B t re o/ k r.ııfosin lı ~ .; nı JOn roe ~ı ı zernan nr e emmu e er. ı.ı e- mlclı Köskc vıılnız lsfanlıullıılar değil, ecnehi memleket elçileri ele hustı- unaca Hı:r nl~ka ar tarn.fın yen1 vaz"ı., .. t 

.. (\ oyun cgmesi il k · k" "l · 1 1 k · Yerı' · ·. · · ., .. 
l!orrıntlyor. • ' m ın ·un amu ~·enı mese .e er ç~ arı_ı. 1 c;i nlfika gösterdiler, paytahtJarına bu eı:;er h::ıkkmda rnporlar verdiler. On 'Nevyork, 2n (Ra~'yo) - Ayan ve ve :ıar"r •tleri tak-lir hu usunda gös-

8 t\ meseleler de yenı tedbırlerın alm - . . . . . .. .. · d"k'l k · . k ·k t k 1 ~ h · · · :- uçUnscU ihtilafa l' ,... . . . 
7 

_ uc~ıncı Loms bıle, J;oşkun bnhçesıne ı ı me üzcıe ıı por a a agacı arıcıye enc:ütnenı reısı Bitmanın tnd"ğ i bu müsnraat h:ç şüphuiz 
~~ bıtaraf ticaret ve yol!~ ı;c .. :

1 
b~ m_nsı~ıt·\~~f ett~rı_:. \ e b~nl~~t~~ ... r:r gönderdi. Müteakıbcn diğ~r vezirler, Kadınskerler ve yüksek ze\•at tn japony:ıya gidecek eşyara ambargo! Belgraddaki konsey içtimaımn vazl-

lçınde tnşınan postanı emhı erı nı ı. dı k ~dr 
1 
o~urturf ... ul 1 hı •1•'1·• ;:ı· bu civarda saravlnr inşasına başladılar. Kadınlar hususi e~lenceler ter- ko .. n~nsı hakkındak. : t~klifi, çaYş.amba f.e ve ınesa.isini çok k.o. laylaıtıracak 

c evlet h n mu arıp mevcu aı e erın e ~ırıy e a e·.ı - . . w •. .. , .. . . r-. 1 d . . b - t 1 k b d h b arp gemileri ta f d 1 B' 1 h b d f k "ht' tlp edıvor egleıııvor şarkı SO\ im or, oynuyoı lardı. Lu c e\ rı, u saray gunu op anncc.l oı. n ayan meclı~inılc 

1 

... c onun 1%e a a mu• et ve daha 
11ansür "d'l' . ra ın nn ır. ınrıena ey u e n çı an ı ı. . ~ · • ' . . • · k d 1 k ı· t • 1 • • _,.n._ 
dir. İn ... -.. ı ıp ed:lemiyeceği meaelı:sı illflan da harbin hususiyeti addede- etrafında 8 • 9 ~·ıllık bır de\'ll' 0ol~u~tu~. . . . . . müza ere e ı ece tir. rea ıs nctıce er vermea· nı müuıauu 
Reınile~·ılız htırp gemileri Amerika rek bunlara fazla ehemmiyC't verme- . 17~0. is:anı ( bütün o dev~ı A sıl~ı, supürdU. Asılerın _ısrarı ıle yen~. pa- Hariciye nezareti ile bil· çok sana- kılacaktır. 
lllanya 1a tar?fınclnn nakledilen Al _ mek gerektir. rtışnh bırıncı Mehmed, bu tarıhı köşkü yıktırdı ve Saclabad, ancak şıı de vi nııtesrıcqeleri sahipleri Bitmanın tek- B--lgra mesaisine kendi mcvt"ud!. 

Y aıt mektupları ve posta A. ş. ESMER ve :arihte kaldı. lifinl' ıf dJdl~ muarızd.rlar. 1 -Devamı 4 üncü aahifede-
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(ANADOLU) 30 KAııunu~ani 1940 SALI 

AN .F. ı-1 Çımdi . 
1 1 -Çöken telakki 

l Bir lngiliz gazete
sine bakılırsa 

Borsalar 

Budapeştede toplanan Japon sefirlerinin konuştukları 

0 Z 0 Mı 
862 Üzüm tarım 
;ıg5 B. Klark Adli,·e dairesinin biraz ilerisiıı<l~. Türkıg" e, ltalgadan 

perişan, fakir kt1·afet:i bir Yalanda~. 2~3 l\L Beşikçi 

iyi giyinmiş, heı: halde mevki sahibi teminat isli11ormuş 160 F. Solari 
olduğu anlaşılan bir zata yaklaşarak DeyU Herald gazetesine lstanbıil 73 j. Taraton lif. 

10 16 
8 50 10 21 
6 50 13 2! 

11 15 z, 
10 75 10 '' 

"enı·antı•ko~ı·nternpaktına bağırd~~kar eltin ha? .. Bana borçlu nnı;tc~~~~li~~z::~-iy~:;kanlarda sulh ve ~!~~li~~~z~;ak 11 11 75' 
14 50 14 50 

6 50 6 ı;O ~ ı ~ f I & değil,in ha!.. Yazıklar olsun sana, tuh sükfin temini için giriştiği gayreti.er 10 A. Mayada 

Almanyayı almıyacaklar 
sa na!... Ben de kalıbıııa, kıyafetine Türkiye hükumeti tarafıııdan dikkat- 17 K Taner 
bakarak 'eni adam 'anmıştım. le takip edilmektedir .. Fakat resmi ı----

12 50 12 50 t· 
.ı 

nu hnkaret, muhatabı hiç de kız- Türk mehafilince açıkça itiraf edil - 1858 
dırmadı, şaşırtmadı. Oracıktaki bir eliğine göre Türkler italyanların sami- 442776 
arabaya, atlayıp (Çek!) dedi. Anlaşı- hıiyetine tamamiyle kanaat getirmiş ___ _ 
lan, hakikaten borçlu imiş ve inkar değildirler. Berlin - Roma mihverinin 444634 

ovyetler Balkanı 1ra sarkarsa, J::ıponyanın Italy· a ile ~dip yakayt kurtartnış. Zavallı alacak hala canlı bulunduğuna işaret olunu - No. 
lı i<e, kalıba. kıyafete, şöhrete, etikete yor. 7 9 

M 0 f h U"' tJ d t • d •• •• ••ı •• kıytnet nrmekliğin yalnız cezasını de- Bu sebeple B. l\fus•olini Almanyaya R 9 50 
acarıS ana er S le e yar im e meSI UŞUnU uyor ğil, belasını ela çekiyordu. Uğradı~ı 'rnrşı vaziyetini tasrih etmedikçe Tür- !l 10 50 

Tokyo, 29 {A.A.J - Budaı;eşte- Almanya bu bloka alınmıy:ıcPktır. Japon diplomatlarınıh, Sovyrt:~ - sukutu hayal, hiddı•llen kıpkırmızı ol- '.dye italyaya karşı tam bir itimad 10 12 50 
d n A•ahi gazetesine bildiriliyor: Londra, 29 (Radyo) - Budrıre·ı- rih nilfuzlııtını Balkanlara teşmil et. muş suratıııırı çizgilerinde ter Rirımla ']"österemiyecektir. Türkiyenin italya- 11 15 

Japon sefirlerinin içtimaından ev - teıle :oplanmış olan j:.pon diplomat. mcğe k!Yutn eyletneleri hal!ııde itaı- rı halinde kendisini gö"teriyordu. Na-ı lan istediği, eğer Almanya Balkanla- t N c ı R: 
\"Pl ~pılan mühim bir mülakat esna- lıırı konferansıııtla, komiııtern aley- ~·a ve Jllacaristana gerek kUv\•etıc ve rarldin Hoca, insanların hu zayıf da- , . ., tecnviir Pderse İtalyanın bu işe mıl- 200 l\L H. Nazlı 
sınd 1\ont Ciano, japonyanın Roma hindeki tnisakı yeniden tamir V• is- ııctl:'.t tehtild ile yardım etme"i içi!• marını, mahud kürk hikayesi ile teh- lahale edeceğini taahhüd eden bir dek 

190244 sefi, Ama·~, a yeni bir komintern a- liıh etmek için çareler ataltırıltnış - kendi hükfimetleriı1e teklifte bulun- zil etmiş. Hep dışa, kalbın, uydurma 'Atıısyondur. 
eyb<ıu-ı b ok teşkilini teklif etmiştir. tır. ıtıağı derpiş eylemişlerdir. şöhretlere bakıy~ruz, ohlara kıytnct Ankaradııki noktai nıtzata göre Tür 

190444 

Yardım 11.Stes·ı veriyoruz. Buhların altınıln nasıl. bir '<iye, Balkan sulhu için italya ile tam Z H 
1 yaradılışııı kuyruk kıvırıp ytıthğıh' bir teşrik! mesai tesis etmeden evvel A R E' 

Lira Kr. hiç de hesaba kattığımız y1Jk .. Bütün ötalyadan böyle bir deklarasyon alma- 505 çuval buğday Şaşkınlık alametleri 
----ı insanlar, asırlarca a;ilzadeler sürüsü- .-ı şart koşacaktır. 25 çuval Fasulye 

6 50 

17 

:i 

Rus -Alman işbirliği neticesiz 
kalırsa Hifler, Berlin-Roma 

milıve~ine dönecek 

i.\Iersinli halkı tarafından 29 80 nün te-ir!nde kalmamışlar mıdır? Diğer taraftan şubatın ikisinde top- 100 ton Bakla 

teberru edilip Dr. Reşad eliyle Ziya Paşa merhum, eline bir çr.n 'anacak olan Balkan antantı daimi 3Öl kilo Acı badem içi 
alarak; '<onseyinin Balkan devletleri arasıııda 225 balya Pamuk 

4 625 1 

51 1 

Avukat Fuad Hayreddin 

Gül11rUk muhafaza ala}·ı 62 

No. ltı !11ot6r füUrettebatının 

Lonclra, 29 (A.A.) - Sunclay Dis· rtıan !şb:rJiği beklenen neticeleri ver. leben-uu olup kaptan Ali Se
~ ltch g~zç(esinin diplomatik muha- nıediı;-i takdirde Roma - Berlin, 'İ'uk· çl!n eliyle 
hri yazıyo!": yo mih\•erinin ihyası için yeni bir gay- Değirnıendete Karakuyu 

10 

17 30 
Bed mayeye necabet mi 'd tesanüdü kuvvetlendireceği ümit 

67 60 68 

veNr Ulıifoı·ınıı •dilmek~edir. Zannolunduğuna göre 
Zer dfız palan ursan Kaş yapayım 'rn içt:maa riyaset edeceek olan Rortlan 

eşek gine eşektir .. . . . 
Demiş amma, kimse duymamış, al- ı-a harıcıye nazırı Gafehko, bu ıçtı- d k h 

dırmamış, gene altın, gümitş iflemel' -naa Ilulgarlstanın da bir testn! tnüşa- er ~ . • •. 
12 

GO palanın zahiri şatafatım. aldanılmış ~it göndermesini t<>klif edecektir. - Bn•trırofı 1 '"C' •nhıfede -
1 

d . . .. .. T ağr.,ten bu muhar•İ• idrak elmiyo 
urmuş .. Aramızda bırdenbıre çoku - ANADOLU - Bütün bunlar tah- riı k" k d" kil ! ğ" 

1 1 
k ı'· ı 61 20 20 .. 1 . , u ı, en ı a ı ı ı ıy e mem e e ı 

veren kof şohret er, kazıııdıkça cılul• minden ve yanlış haberlerden ibaret- · h il · · b'l k b ı (-'İ 

Ha?er ~ldığımıza göre Hitlerinj ret sartetmeğe Führeri teşvik eyle - halkı tıırafı·n· dan 
""'liışavırlerınden bazıları Rus - Al - mektedırler. G h 

Umtük mu afaza alayı 

Vatikan adyosu 
No. lu motör mürettebatı 

Şehitfadıl bey okulu 6ğretmen 63 

n:n mil ıu erını • ı ere v~ya ı ro 
satıhlarının altından kalp madenler tir. Hadiseler meydandadır. )'erek- Lir dUıman gibi ıratülemek11 l· 
şeklinde gözüken marifetler hep onlnı tiulurtu or. ç 

\"il öğrencileri dan cle~il ".1idir? Anlaşı!nn, h~p.itnizin Bizi~ meinleketirnizde- ne çürli• 1 

8 10 hu hakıkatı kuvramaklıgımız ıçın, ay. Londrad l ihcir, ne kııkmtış Uzüm he ıntılozl~ 

Almanların yaptıkları mezı limi 
barbarlık diye tavsif ecliyor 

Ba!çovada toplanan zeytin 
yağlarından bir kısmının sa· 
tilarak hasıl olan tutarı 

rı ayrı birer darbe yiyip aklımızı ba tülllh vardır vıo böyle malları da ııı 'r 
şımıza toplamaklığımız ıazım. Demir ve çelik günü aaı.ı.11 buı11ıt~ı-. ne aıan. 1 

:. Loiıdra, 29 (Radyo) _Bugün de- Kaleıttletimlzin i:l'zginleri"i biro1 

Fon Spee mir ve çelik gÜnii idi. Demir ve çelik çekelim ve kat yapayım derkeh ıö' 
İki hammal, vapurun dışında ayak stoklatıhın biraz daha artırılması i- çıkarrılıyalım. 

üstü gazete okuyorlardı. Bu meyandıı . . . . . 
10 mahııcl ve deh!ztn~klin Gbf Yon sı:ıee ıçııı herkes, evıııde demır ve çelı., <.ıl-

H. R. ÖKTEM 

Karşıyaka orta okulu öğren- 46 14 

cileri 
::etesinin Rom adan istih batına göre K V"kt A . 

1 • . orsncı ı or ve rıye \ atıkıın radyosunun bu neştlyal: 
italya halkı Uzerintie ınühitıı tesirler :\!işer Borç 

8 
tondra, 29 (Radyo) -Papaya ai~ 

\ ıttlkan radyosu, son zamanda A\ -
manya ::ıleyhihe muntazaman neşri
~ ata Latlamış ve Polonyada, Çekos
Jovakyada Almanlar tarafıiıdal.ı yapı 
:an mezalimi barbarlik hareketi dL 
ye ta .-2if eylemektedir. Taymia ga-

lıu~ule ır;etirrtıektedir. Süleyman Satni Du:ıtepe 
Alınan haberlere göre, Almanya - Yusuf ve Kadri lşmaıı 

r.ın Vatikan sefiri, yapılan neşriyat· Levl Sperez 

2 50 Almalı zıthhsınln bazı mür~ttebntlhın mak üzere lüzumsuz .nesi varsa ver- M • "' • 
şo Mohtev!deuda tevkif edildlğih! de o- mi~tir .. B~ suretle toıılanan demir ve ıllı Korunma ka .. r. 
15 k d 1 çelık, on ıki vapur dolduraca mikta-

tan dolayı protestoda bulundu. ~üştlil ve datııaclı Akil ltifat 

~----'-''-::OOı==----~ Haraççı kardeşler ikinci defa 
Mehmed Güleç 
!t!işel j. Aslik 

u u ar. h d f• 5 İçlerinden birisi; ra baliğ olmuştur. nun Un Un e C l 
100 - Vay ölüsü kandilli vay -de<l'- d • ? 

2 50 kend!•i denizin dibini boyladı amma. Balkanlılar ne ır 1 

h Alman mağlubiyeti 
Ayni zamanda Sovyetler bir1iğini de 

hüsran v~ hezimete uğrat:ıcaktır. 

Budapeştede Mergator G. :M:. 
B. H. firması hesabına 

10 takıntılarının gürültilsü hilla yer yü - d 
b• ]" v • v - Başlardı 2 inci aahifede -

50 zündeyaşıyor. • ır ıgıne OO'ru 
G :niş, salı11ıiyetin karşıs•nda ferdin vo• k 

• • Baş tarafı 3 üncü sahifede - ziyetini mükellefiyet karşısında ha~· r İzmir üzüm ve !ncir tarım 
satış kooperatiflerinden 
Etem Zeki Özgökçen kar
deşler 

Pari~. 29 (Radyo) - Fransadaki' Polonya ordusu cüZütamlarının birkaç $en jozaf Fransız kolleji öğ. 
Polonya ordusu nezdinde bulunan bir ay sonra cephede vazife alacaklarını, retmen ve öğrencileri 
gazete tnuhabiri, Polonya cumhutre- Polonya ordusunun, Fransız orduları Fahri Belek ve Yusuf Dur
i.d ile görtişmilştilr. Polonya cumhur- başkumanrlanı general Gamelenin em- sun oğlu 
reisi beyanatıııda Alfiıanyaiıııı mağlıl- . . . . Düğmeci Salamon 
b. t• .1· p 1 .h b" rınde, fakat Polonrn zabıtlerı ıdare- l\I t f E 
ıye ı ı e o onyanın ı yası ır za - - , us a a ner ve 

man meselesi olduğunu söylemiştir. sinde hiztııet edeceğini beyah etmiş - Akcan 
Muhabir, Sovyetlere geçen Polonya a- tir. 

l\Ioron 
Abdullah 

5 

60 

20 

5 
10 

Nutuklar yeileri ile ali.kadar olan bu devletle. kı bir arada yürütmüştür. Bu must' 
Diplomatlarııı nutukları biribirini rin yukarıda mahiyetlerine itaret e-

zam \"azifenin baş::mlr.ı:ısı çok ağıt takip etmekte ve her nutuk, dilnyanın dilmit olan kendi aralarındaki ufak 
şu veya bu noktasında bir başka akis, tefek "htiliflara ırelince m~demki v~ yorucudur. Bütün vatanda,ları~ 
bir bafka tesir yaratmaktadır. Bazan aradaki hava düzelmiı, kartılıkh iti- yıırdımiyle hükfimetin bu vazifc~ 1 

alkışlar yükselmekte, bazan da yuha- mad ic.>euüs ettnlşt!r, bunları yakın mU\'affakıyetle yürüteceğinden enıı· 

!arla diş gıcırtıları duyulmakta. yum- bir i\tide herkesi memnun ve mutme-
1 
niz. Çünkü bu işte devletin takip et·' 

ruklar sıkılmaktadır. Sinir harbinô• ih edecek bir tekilde halletmek çok t'.ği gave milli bünyeyi sağlam ,e 
tk ··h· ld - ·· h d kolayl:ışacaklır. · , .. , ııu uh mu ım o uguna şup e e en- . .. .., '.<Udre~lı tutmak olduğuna göre hiı,;v• • 

!erden değilim. Ancak asıl cephe har- Hamdı Nuzhet ÇANÇAn. metin emrinde bulunan herkesin b11 

b'.nde .naı:ılular dile gelip he: biri ay- ~ok sevdiklerinden, hakkımızda büyük işi utan müdafaıtsı gibi kutsi bir l! 
---56-0- 1-4 ' nı sanıy~ ıç!nde hutuk ve_rmege kalktı~ bir sempati ve iyi bir niyet taşıdıkla- R~yarak çalışması ml!li bir borçtur· 

razisinin ne olacağını sormuş, cum - !arı tlıtkıkada, curceneyı asıl o vakıt d d 1 B -
hurreisi şu cnabı vermiştir: K l .. ha Dünkü yekun 134907 67 d - . H 1 b rın an em vuru uyormuş. azı gaze- 1J 1'0R 

- Alınan mağlfibiyetinden sonra a p3 ı yuz m e di~iyec~k ~e seyre ecegız. e e iraz teci arkadaşlar buna cevap vererek im- UK. 
Sovyetler, Polonyada katiyen dura - 1 k 135467 81 da asa ır... • zanın _uydurma ol.duğ.unu. bu mek:u: BEHÇET UZ 
mazlar. o vakit Sovyetleri kendi mem- Vl:' Z U Yap 1 a C) ·' bun agız dolusu yınmış sarmısak ırıbı 
leketleri. d~ki bti}"tik gaileler işgal e- İzmir spor bölgesi, Kültürpark için- ve kulesi inşa ettirilecek~ir. Bir mektup Alman propagandası koktuğunu ya.-
decektir Almanların ma'-lnbiveti d k 1 b" .. h . t . Havuzun gazino kısmı soyunma lstanbulda bazı muharrırlere ve ze- zıyorlar. · " , e apa ı ır yuzme avuzu ınşa e tı- , ' .... . . . . . b · 
Sovyetıeri de hüsran ve hezimete UK· . _ .. . yerlerı ve 2000 kişi alacak bilyilklükte vata cnır Türk mıllıyetper'<'erı• ımza- Bana kalırsa, u mektubu zıyaya 

Çocuk Hastalıkları 

Mütehtıssısı recektır Hazırlanan plana gore ınşaat · 1 kt ı ·· d ·ı · B k k t t b k k k'f"d· fT ratacaktır. Büt!in topraklarımızı geri · .· bir de tribilnü bulunacaktır. sıy e me up ar gon erı mış. u me - arşı u up a ma a ı ır, ı ıgraın- Hastalarını ıı,ao dan bire k::dJI 
e'acak ve istiklalimize tekrar kavuşa- (70,000) !ıraya çıkacaktır. Havuz Hauvzun suları kışın kaloriferle tuplnrda, Türkiyenin Almanya tarafı. farında mutlaka bir eşek gölgesi gö- BAyler aokıığınd .. Ahenk matbaaJI 
cağız.• 22X50 eb'adıııda olacak, ayrıca ısıtılacağı için havuzda kışın da yüz- nı iltizam etmemesinden tenkit ve te- zilkecektir. ,nnında kabul eder. 

CJtnhurreisi, tallın görmekte olan 22X::!O eb'adında bir de atlama havuzu !he sjJoru yapılabllecektlt. essürle b.::.hs:e:dı~·1ı~·y~o~r,~A~lm:a~n~la~r~ın~b~i:zl~-----cm••_;ç~/~ılf~D~/~K~-J!======' ~=,=====;""~ 
arzett!ğl manzara vesairesi bir Al - Madrahal kurduğum plan etrafında - Belki kendisine yuttururum. - Ben çok yoruldum, bir otomab~. 
man dlduğu fikrini uy:ındıtıyotdtı. izahat istedi. l\!ütaleasında bulundum. Fakat Jliad binelim ele hem hava alırız, henı .. , 

_ Bu adam ırkaıı Almandır, fakat - Kendisini cumartesi akşamı da- rahal itiraz etti: taşra bahçelerinin manzarasından ı• 
!Jaşka memlekette tloğınu~ ve liMrl1 - vet edeceğim -<dedim- ertesi pazar için - Ben sana talimat veririm. tifade ederiz. • 
nın bozukluğu ondan Heri geliyor. tle akşama kadar benimla kslmaeını Dedi. Nitekim böyle oldu. Dedim. Kabul etti. l\Iadrahalın ot~ 

Diyetek fiktitni değ!şlH·dirr1. kehdisinden istiyeceğim. Kabul ettiği Cumartesi akşamı verdiğim rande- mobiline binerek, niiıayet hududa ~. 
Bir cihet daha nazarı dikkatimi takdirde cumartesi gecesi kafaları dol- vuya icabet etti. Bu sefer Barda bu - yakın bulunan mükellef bir hır bırJ ! 

- -12 - man değildi. Bilhassa şi\·e nokltci n:ı- celp etmişti. durduktan sonra otomobille Sale\• ela- luşmadık. Cenevrenin orta halli ve hatıesine vardık. Şarabı bastırmak~~ 
Bu i~mi bu adam_!!. da yutturmuş o- zarından Almanca" çok bl1zuktu. Kcn- Gayet hafif koııuşuyortlu ve konuş- ğına kadar bir gezinti yapmamlz! tek- pek kalabalık olmıyan birahanelerin- silesiyle bir kahvaltı yapalım, dedı~ 

luyordum. Doğrusu ya, ifadesi de ho- disine sipar:$ ettiği içk:yi bile bozuk tuğu zatnan etrafına bakınıyordu. A- lif edeceğim. (Bu tlağın arkası Frart- den birinde karşılaştık. Aşıkın key "i onu da kabul etti. Artık herifi ıırı r 
oume ,:itmişti. bir şive ile 'öylenıişti . .:lte"C!iı Alman- det'.l söyliycceklerini kimseye işitt!r- ~ız arazisine düşmektedir P bl! dağ yerinde idi. Hoı·ardalığı da tutun<'a l:ırıtna uydurmuşt ı~. Kahvaltı ile 1ıe; 

- lltlfa ınıza çok teıjekkür ede - !ar Fransızra konuştukları andn knn- mek istemiyordu. Bazan d:ı sesinin şek Cenevreden pek uzak değildit.) ;\Iez- şaraplar biribiriııi takip etti. Bei'ek.ot raber şampanyalar geldi. Bunun d 
rim. yağı tkonyak> di~·e telaffuz ederler. !ini degı,tıriyordu. kUr dağda mükemmel bir birahane nr versin ben claha önceden benız şar:ıp arkası geliyo•du: 

Dedim~ Fakat bu. iltifatının kur~ Bu i~ (Kunyak) diyerek .ıiparişini B:r Jiihza (dışarıya çıkacağım) dl- dır. Orada ~ceyi geçiriri~. Ertesi giin içeceğimi söylemiştim ve bu s~re~le l\Teçh~l şahıs gül:rek: . . ı·ı 
bir ~e•tağfurc.llah) ıle mukabele ettı. vermıştı. . . ye kendisinden ::ırrıldıtn. )ladrahrtl a- cpat~ı:• ak~ı. yolla..''. takıben Frahsız zora. gelince. ~eze sllylemek vesılesıy- - Şüphesiz -~edı- vazıfesııı~- b9W 
Aynı zamanda hovardalık damarı ka- Halbukı Fransızca konu~urker. ta - ralıkta idi. Ondan ayrıldığımı görtince arazısıne duşürecegım. Yalnız aen kı- le bilfey~ gıhım, durdum. Bu arada olan her hangi bır kadının tabıı tn i 
bardı ve gaı·sonu çağlrdı. mamiyle hatasızdı. Lisanında Fran • sebeb!hi derhal anladı v" ba,ka kapı- yafetini iyi değiştir. Şoför mevkiint< bana gelen şaraplara yarı yarıya sdda ya!ta fedakarlıkta bulunması mal<~ 

Garson gelince, herifi doğrama ma- sızların inceliği vardı. Dikkı..tle takip dan sokağa çıkar gibi oldu. Barın ar- bizzat geç ve rehber ol. konmıtsını rica ettim. Do!tumuzurt bir hareket olab:lir. 
l<ine .e soltmağa karar verdim. Ye - ettiiim bu cihet hıtyretlmi mucip ol- kasında birleştik. DüşUnceleriıtı: lıy- l\Iatlrahal blı planımı beğenme - kafası yavaş yavaş dönıneğe başladı. - Deı:ahı edec.k - ,.. 

meğı en bafıalı yemeklerden, fazlası du ve tüph~ler!mi bilsbiitiin takviye nen kendisirte s6yledim ve: diı Son dakikada: "'Tecrübelı bir muhas.p 
fa:tllısına ~ ,y!~clim. Su yerine şıımpan- etti. _ Ben bu esrarengiz adamı kaçı- - Hayır -dedi- bu yo!ları defalarca - Bir tane daha İfelim, sonra biraz 
t'l\ Sipariş ııhinı. :Mumaileyh ise ken- Bununla LerabEr fikrimi değiştir • racağım, Fransız arazisine dilşürece .. gettnlf oltnuı ihtirrtali vardır. ~inden. caddeye çıkıp dolaıalım. 
disi ·ç.n Lir tek konyak istedi. melde geçikıtledim. Verdliii isim sah- itim. Çllnkü tehlikeli bir simaya ben- nleyli onu sag olarak teslim etmek Dedim. Filhı:i.ika biraz sonra cad-

ış arıyor . .ıı l;tıyenler Ahadolu .-,atbaaJll1 

Bu adamııı tekellüm tarzı şüphele- te olmakla beraber etver ve h!lrekfttı, tiyor. matlup olduğuna ııdre daha tedbirli deye çıktık. Dolaşıyorduk. Birdenbi - (R) adrU 0ne müracaat edebilir!•'' 
riıni uyandır!nıtlı• Mııhakkak ki Al- duruş ve konıışma tarzı, fehttslnitı Dedim. davranmak lizım. tıı: .._.._ ____ -:...--~--_. 
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~ Komisyon'fJ. ilanları E d <U VAPURLARIN HARE.KET LIS 
lzıııir lernzını cıınirliıjı '"fıtı alma komisyon~ndan: • en: 1; American Eksport Lines, /flJ 

1 Manisaıla bulunan hiriik'.erin ihtiyacı için 120500 kilo kuru fa- Tip Adedi Muhammen kıymet Eşyanın cinsi _,._ Neı•11ork 
N 1 

~ Nevyork için 
suly.ı miiteahhidiı:ın tı,ahhüdünü ifa eılemediğinden şerait ve umara arı YekOnu ~ 
evsafı dahilinde ~ııtın alınacaktır. Lira Kuruş '._ Eksilona vapuru 31 2 inci ~ 11 

doğru bekleniyor. 2 - Kapalı zarfla ihalesi 12 ~ubat 940 günü saat on birdedir. 2. 5. 6. 7. 9 41 2259 00 Muhtelif eb'adda Cl 
Mobileye Eksamelia vapuru şubatta b 

niyor. 
3 - Muhammen tutarı 21100 liradır. 
.C - İlk teminatı 1807 lira 50 kuruştur. 
5 - Şartnamesi komi•y'ıncian alınabilir. 

· 6 - İsteklilerin ilk teminat makbuz ve mektupları ile 2490 sayıl! 
kanunu'ı iki ve ilçiırıcü maddelerinde yazılı vesikalan ile berıı-

' ber ihale günü ihale saatından bir saat evveline kadar teklif 
mektupların; Manisa tümen satın alma komisyonuna verme • 
!eri. 25 SO 5 10 

l z.nir levazım amirlifji eatın alma komisyonundan: 
1 - Eskişehir hava okulm•a ııltı Fransızca tercüman alınacaktır. Bun

lara yen: bareme nı.zaran ücret takdir edileceğinden istekliler in tahsil 
derecelerini, şimd;~e kadar cleYkt memuriyetlerinde geçmiş hizmetleri· 
'fıin tesp;tine ihtiyaç oldu~undıın b~nlara ait vesaiki ibraz etmeler i la
zımdır. 

2 - Aşağıda va~:fları h~iz bulunan isteklilerin okulda teşkil erlilecek 
bir heyet tarafından imtihanlurı 17-2-940 tarihinde yapılacaktır. Talip
lerin 12-2-940 tarih;ne kadar c<ki~Ehir hava okulu komutanlığına müra
c~t etmeleri ve imtihan güniı olun 17-2-940 tarihinde yukarıda yazılı ve
aalkle beraber eskôşehir hava okulu komutanlığında bulunmaları ilan olu
nıır. 

A (Tilrk olmak ve ecnebi kadınlarla evli olmamak 
E (askerliğini bitirmiş olmak 
C (:\!edeni haklarınd~n mehrumiyet cezasiyle mahkOm veya dev 
\et için muzır teşkilatlard:ı mensup olmamak 
D (lyi ahilik eshabından olmak ve havsiyet ve namusu muhil fi
illerle alelıtlak ağır hapis veya o der~~e cezaya m üstelzem bir 
f!il :le mahkOm olmamak 
F) Sıhhi ahvali vazıfö ırönneğe milsait olmak (Raporla) 
F) Lise veya muadiıi 1ahsilı görmüş olmak veya devlet memuri
yetin.le hizmeti me~lnı!-. olrr.ak ve bunlara ait vesikalar ibraz et
ın elı. 

H ) En az üç sene lıiııret edeceğine clair noterl!kc• mn•Arl"I• 1< -•• 
ahhüd senedi vermek. 28 30 2 4 6 ~ ' '' 

lımiı levazun amirliği satın alma komisyonundan: 
'.'Y!iktarı Cinsi 

Aded 
800,000 Portntif çadır direği 
801\000 Po>rtattf çadır kazığı 

1 - Yukarıda miktarı yazılı portatif çadır direği ve kazığı 2-2-940 
cuma günü saot on beşte Tophanede istabul levazım amirliği sa
tın alrra kom'.syonunda pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - 'umuneleri komisyonda görillür. 
S - htekliler in teminatlnrı ile belli saatta komisyona gelmeleri 

l zmir levazım amirliıiı ta.tın alma komisyomındatı: 
1 - 24 ton keçi kılı miiteahhid nam ve hesabına 15 2 ·940 perşem

be gilnil saat on rlörtte TJphanede istabul levazım amirliği satın 
alma komisyonundn açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Numunesi komisyonda görUlcbilir. ~ 

11 - isteklilerin teminatları ile belli saatta komisyona gelmeleri. 
30 s 8 13 272 

lzmir leva.:ım amiı-liği ~atın alma komisyonundan: 
1 - 12 ton sade yağı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 1-2-940 per

~mbe gilnil saat on beşte Tophanede istanbul levazım amirliği 
satın alma komisyununda yapılacaktır. 

2 - Şartname ve evsafı komisyonda görülür. 
S - i steklilerin temin:ıtları il~ beraber belli saatta komisyona gel-

melori. 296 

- l zmfr levazım amirliği •·atın alımı komisyoııımdan: 

-

1 - MUstahkem mevki birliklerinin ihtiyacı için 25 bin acled pa -
muk'u pazarlık su~etiyle yaptırılacaktır. 

2 - ihalesi 1 şubat 9-10 perşembe gilnil saat on beşte izmirde kışla-
da levazım amir!iği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

1 - Tahmil' edilen tut:ırı 16250 lirac4r. 
-' - Teminatı katiye akçı:sı 2-137 lira 50 kuruştur. 
6 - Şartname ve numunesi her gün komioyonda görülebilir. 
f - İstekl 'ler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek ınecburiyctindedirler. 
'1 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçilncU 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı 

katiyeleri ile ihale saatından evvel komisyona milracaatları. 

l zmir !evazım amirliği satın alma. knmfayomnıdan: 
1 - 90 ton kurıı fasulyenin nıüteahhit nam ı•e kesabma pazarlıkla 

ekd-iltmesi 2·2-940 cuma günü saat 15,Sn da Tophanedr isiıanb11L 
leı·aZ'!nı amirliği wtın alma komisyonunda yapılacaktıı·. 

1 - Talım.in bedeli 18000 liradır. 
3 - i lk teminatı 1350 liradır. 
4 - Nmmmesi komisyonda görülebilir. 
6 - /.,teklilerin belli •aatta koır.i.•yona gelmeleri. .................. ..,,...,,.~~~~~~;;...~.;;..~~~~~~~~~-

yazıhane n ıkli 
Bulvar şirketinden: 
ŞirY.etimiz idarehanesini Karaosman oğlu hanından bu kerre Mim~r 

KJm.aleddic caddesinde Kızılkaya hanında ikinci katta 6 No. lu yazıh.ı

ntre nakledildiğini 11Iakadaraııa ilim olunur. 
İZMlR 

İMARAT VE iNŞAATI U!ltt:MlYE 
TÜRK ANONl~i ŞlRKETl ...... ------------~--~~~~~~~~~~~~~~--~..;.,;..~ 

inhisarlar umum müdürlüğün· 
den: 

1 - Şartnnmesi ve eb':ı.d listesi mucibince 1000 ~!3 satldıkhk tam 
l·oy tahta pazarh~da satın alınacaktır. 

2 ·- Pazarlık 19-2-940 pazartesi günil saat on beşte İstanbulda Ka
hat:ışta levazım \'~ milb~yııat şubesindeki alım komisyonunda 
rapılacaktır. 

S - Bartname ve listeler her gün sözU geçen şube veznesinden ve 
lzmlr Ankara Samsun baş mildilr lUkler inden 220 kurut muka
bilinde alınabilir. 

-' - Pıizarlığa iştirak etmek istiyenler m uayyen gün ve saatta yüzde 
7,3 srııvenme paraları ile veya banka teminat ınektupları ile v.ı 

diğer kanunt vesaikle adı geçen komisyona gelmeler!. 
il - Kereat~. sif olarak ta. teslim edilebUir . 

30 6 10 15 64S/ 29n 
-' 

Yukarıda tip nuaraları ile muhıtmmen kıymeti yazılı muhtelif eb'adda 
41 parça mobilye yeniden yııptırılııcağından 2490 sayılı kanun hilküm
lerine göre açık eksiltmeye koıımu~tur. Milnakasa 14-2-940 çarşamba gil· 
nü saat 15,G ela İzmir ithıılat yümrliji"ü yanındaki levazım ve satış servisi 
binasında yapılacaktır. Bu münsl<a~aya iştirak edecekler 939 mali yılına 
ait unvan tezker<>sini hamil olmak ve muhammen kıymet üzerine yüzde 
7,5 hesabiyle pey akçası vermek lazımdır. 

Yaptırılacak mobilyelerin tip resimleri ile eb'ad Ye evsafları ve h:ı

susi ~artnamesini görüp tetkik evlemek üzere ilan tarihinden itibaren her 
gUn saat on heşte münakasa yapılarak yerin seı vis şefliğine müracaatla 
görebileceklerdir. Alakadarların mulilmu olmak üzere muayyen gün ve 
saatlarda gel:ncleri ilan olunur. 259 

inhisarlar umum müdürlüğün
den: 
1 - K<>şif, şartname plan mucibince idaremizin Bafrada yaptracağı 

idare binası inşautı işinç talip zuhur etmediğinden yeniden 
pazariıkla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 28.117,91 lira muvakkat teminatı 2.108,84 liradır. 
3 - Pazar'ık 12-2-940 pazartesi gilnU saat on beşte Kabataşta le

vazım ve mübay:ıat şubesindeki alım komisyonunda yapıla -
CHKtlr, 

4 - Şa!·tııameler her stlr. sözü geçen şubeden ve izmir, Ankara, Baf
ra müdürlOklerinden 140 kuruş mukabilinde alınabilir. 

5 - :lfanakasaya girecekler şartnamenin cF• fıkrasında yazılı ve
saı~i ihale günUnJen sekiz gün evveline kadar bulundukları 

maha'Ji inhisarlar idaresine veya inşaat şubesine vermeler i ay· 
rıca bir fenni ehliyet vesikası almaları ve paza rlık için tayin 
olunan gün ve saatta yüzde 7,5 güvenme paraları ile birlikte 
mezkur komisyon' müracaatları ilan olunur. 

30 4 7 10 6. 2/291 

I LAN 
inhisar/e r tütün fabrikasından 
Fabrikamızda halen mevcud \'e bir sene zarfında çıkacak tahminen 

10 bin kilo irili ufaklı kağıt kırpıntıları ile 250 aded kola çuvalı ve bir mik· 
•ar çimento ve cıvi torbası açık :ırt~rma ile satılacaktır. 

İhale 15 2. 940 p.!rşemr,e günü saat onda komisyon huzurunda ya. 
pılaeaktır . 

lstekli~erin teminat •kça'1 olarak kağıt kırıntıları için 35, kola çu
valları ıle çımeııto ve çivi torbaları için 8 lirayı komis.ıron içtimaından ev. 
Yel veznemize yatırmı~ olmaları lazımdır. 

Şartnamelerini yurmek i;,tiy<>n taliplerin tatil günlerinden başka. 
iter gün fabrikamız levazım şub•sine mUracaatları ilan olunur. 

25 30 4 229 

DeıJlet limanları işletme U. Ati. 
/zr, ir şubesi müdür 'ü ~ünden: 
1- 1940 yılı mart ayının birinci gününden 1941 yılı şubat ayının 

son zününe kadar Als~neak şimendifer iskelesine yanaşan va-
purların yükleme, boşultma işleri kapalı zarf usulü ile eksilt
mege .wnulmu~tu r. 

2 - 1ıı. şekilleri ~artııameiledir. Du şekillere göre muhammen bedel 
beş bin lira ınııvnkkıot teminat (375) üç yüz yetm.ş beş li radır. 

3 - Sartnameler devlet Jimunları işletme U. 111. İzmir şubesinden 
bili\ bPdel :ıhmr. 

4 - Ek,iltn e on ~ubat cı.ımHtesi gıinü saat on ikide devlet limanları 
işletme;i lzmir i'Jbesir.ue yapılacaktır. Teklif mektuplarını 
havi zarflar kaıı~lı C•brıık mezkür gün saat 11 de verilmiş bu
lunacaktır. 

5 - 1steklileri:ı kanuni ve~ikaları ve teminatiyle birlikte· eksiltme 
saatinde hazır bulunmaları lazımdır. 

6 - Posta ile gönderilen tekliflerin nihayet eksiltme gilnil saat on 
bircfo gelmiş ve zarfların kanuni şekilde kapatılınış olması Ja
zımdıı·. Postada vaki olabilecek gecikmelerden dolayı idare me-
suliJet kabul etmez. 25 28 31 3 234 

Gümrük muhafaza gene~ komu· 
tanlığı lstanbul levazım amirliği 
satınaıma kornisyorundan: 

1 - Mazotla çalışır 65 beygir kuvvetinde dört dizel motörünUn 

2 

3 

12 2 940 pazar!J.>8i günü saat on beşte kapalı zarfla eksiltmesi 
y'1pılacaktır. 

Tasarlanmış tutarı 17770 lira ve ilk teminatı da 1333 li rad ı r. 
Şartnameleri kom·Hynndadır, alınabilir. 

İstekliler kanuni ,·es;kalurı ve ilk teminat mektupları veya vez
ne makbuzlurım ha\·i kupalı zarflarını o giln saat tam on dör
de kadar Galata Mumhane caddesi İbrahim Rifnt Han ikinci 
kattaki komisyonn yeıirmelidirler. 

2.'i 30 4 8 575/219 

Akhisar be 'e -/ive reisliğinden: 
Akhisar belediye ve mezbaha veterinerliği milnhaldir. Tasdik hakkı zi

raat vekaletine ait olmak üzere isteklilerin. fotografh evraklariyle bele-
diyemize müracaat etmeleri ilan olunuı-. 24-27-30 218 

Ödemit öğretmenleri yardım aan
dıi ı ba~kanlıiından : 

11-2-940 pazar günü senelik heye. 
ti umumiye topl antısı olduğundan a
zanın o giln saat 10 da sandık bina. 
tına. teşrl!leri r ica. olunur. 

RUZNAME 

Doktor 

~alahettin Tekant 
Çocuk haat. mlltehaaaısı sabık 

Ber lin ve Kölu üniverıiteleri aıia
tanı 

Haatalannı ikinci Beyler Nu
manzade sokafı S No. da ıaat bir• 
den sonra kabul eder. 

Mantoluk, ropluk, erkek ve kadın 
mutamma.lan 
BAYLAR 

İçin palto, perdesü ve iyi elbise 
'H ba.yanla.r için aiır mantolan 

İBRAHİM 
KARAKAŞTA 

Bulursunua 
ODUNPAZARI No. 12 

s.,...,;c.. Maritime Roumain Bııı' 
Köstence için: 

Alb:ı julia vapuru 10 ıubıtt• 
!eniyor. 

Vapurların isim ve tarihleri 
1 

kında hiç bir taahhtld alının•• 
T ELEFON : 2007 - 200' 

Olivier ve şürek/J1 

Limited 
VAPUR ACENT~I 

Atatü rk caddesi Rees bin-' 
Tel. 2443 

Londr a. ve Liverpol hatları 
piyasanın ihtiyacına ırllre .,.pıır 
ınız sefer yapacakla~dır. 

Doktor 

M. Şevki Uğul 
Bir:nci sınıf dahili har 
talıklar mütehassısı 

İzmir Beyleraokak No. 81 
Telefon N o. 8286 

Hasta.l a.rmı saba.hta.ıı. itibJ 
ve gece vakti kabul ve muarP 

!!!::~ ..................... ...,, 

MÜCELLİT 

Ali Rıza Evcim 
lzmir: Yeni Kavaflar Çaroıaı No. 31 

Her türlü cild, güzel, aa.~;lam olarak ve aa.n' at icaplarma 
a:öre yaııılır. 

Bankalara mahsus tiri tli ve v idalı deft.,r ve dosyalan 
a nccak mücellit ALI R!ZA mües•esesinde yapılmaktadır 

Siııa.ri~ ü :ı:.,rine lüks albümler yapılır. 
Mü.,••esenin iarı •a· ı~mlı k, üzıoll ik v" sürattır. 

Akhiaar hukuk hakimliğinden: Akhisar sulh hukuk h&kj;ıf 
MOclr!ei, Akhiıuınn hilkQmet cad· den: 

desinde avukat Ruhi Moral tarafın· Ak . 1 ,,l 
dan Ueşat bey mahallesinde ku l alı hı~ar su h hukuk mahke, _. 
boyacı rıza yanında mukim terzi ap- den verılen 27-12-939 tarih ve 'P 
turrahman oğlu Ahmed biçer aleyhi-! sas sayılı ilamla bilmUzayede · 
ne uükkan kir a bedelinden 30 lira a-. !ara~ ~ııyuun izalesine karar ~~ 
J ı:cak davasından dolayı müddeiley- akhısarın reşat bey mahalleS1 

nin ikametgahının meçhuliyetinden Hiısey:n Fikri Suyolcu kansı ı 
Jolayı ilanen tebligat icrasına mtıha. Suyolcu ile Şeb Isa mah allesinde1

· 

kemece karar verilmiş olduğunJan zıcı Ahmed oğl uları llf ustafa, ı' 
cluruşmıı günü olan 2-2-940 cuma gü Yazgan, ölü izzet karıs ı kendi~ 
nü s:ıat 9 za bırakılmış ve bir nüsha- :ın <'<J.leten ve evlatları faika v'
~ının da mahkeme divanhane•ine ta- nıh namlarına velayeten nur 'v' 
Jik kılınmıs oluuğuncl:•n vakti mez- yazıcı ibrahim oglu Ömer ya.ıı" 
klırda Akhisar sulh hukuk mahkeme- Alime mısırlı ve hatice mısırlı •; 
sinde l!azır bulunma.ı yeya bir vekil 'cPmal karısı emine ve belediye 
,röndermesi aksi tnkclırde gıynp ka· bi hüsnü karısı ayşe ve fatmll b 
rarı it+ihaz edileceği tebliğ makamı- aralarında milşterek hisseyi şa~ 
na ~cai molmak üzer· ilan olunur. nkhis:ırdaki gayri menkulrerlll 

1 

'.dS nrtırma suretiyle satılacaktır . 

l -•ı"'z•m•,-. r-ik_i_n_c,.i•h_u_k_u_k __ m_a_h_k_e_m_e_•İn· 1 - Akhisarın kethilda ınıı~; 
den: sinde çııkurçeşme sokağında. k41 

lzmirde oturan Hüseyin kızı Ha}- '- 1 Enver, solu paşahanı, arka~~ 
riye Nazmiye tarafından kocası pıcı Eftim halen dıramah Has~~ 
Bursada Tahtakalede Hacıpaşa ole. nü rol ile çevril i iki yilz elli JirB 

rinde tek odalı ve bir dü kkan •'1 
lı'lde mukim seyyar şam tatlıcısı Faz. 

metre murabbaı kadar arsal'! 
lı oğlu Mehmed aleyhine açılan b» -
~anma davasına mütedair arzuhal ev. ı' 

2 - Akhisarın Çınarlıkapu ı!l 
s.ıretlyl~ davetiye varakası ikamet- ı 
giihında bulunmadığından bahsile inde gün doğusu ibr ahim, poyra t' 
te~Jiğı.iz geri çevrilmiş olmakla mah- kıblesi yol, gün endisi yol ile ç 

91 !l metre murabbaı miktarıııd1 
!.emece bu baptaki tebligatın ilanen yedi ac:let zeytin ag· acı da havi · 
icrasına ve arzuhal suretinin mahke- lira dgğerinde tarla. ' . 
nıe di\';tnhanesinc t likine ve muha- ~ ' 
!..emenin 16.2-940 cuma gününe tn- 3 - Akhisarın Rll'•olu mr '' 

kain floğusu Hilleym~n, poyrıı ı•, 
likine karar verilmiş olclıığ"unda'l ~· 

ildde.aleyh Mehmedı'ıı ü güneııdisi ayşe, kıl lesi istifa ıı.., m ı muayyen g n ,.. 
ôe ~aai 10 sıralarında asaleten veyı• nedn \arlasiyle mahdud 459

6 d, 
vekaleten mahkemede hazır bıılt:n. ıııurabbaı 800 lira değe rinde . 

nıası .<ksi takdirde aleyhinde ırıvnp 
kararı verileceği H. U. :.\L K. nurı 

tebligat faslına tevfikan keyfiy~• teı-. 
lig :nukamına kaim olm.lk Uzer.-, iları 

olL1:ıur. 

Akh i&ar icra memurluğundan : 

15-12-940 tarihlı 51!1 numaralı 

ilanımıza ekt:r. 
T. ı• bankası Akhisar $ube•ine 2~0 

lira ve masarifi icraiye borçlu m~r-
1 ıno.rarlHn şah pazın HaRanın L1hciesin
de kayıtlı 4 parça yayri menkulleri
nin 23.1-940 tarihine milsadif sah 
r:U nU satılması karargir olmuş ve bu 
husus ,hi gazete ile ilan edilmi~ fse 
de mezkOr günün bal·ram tatilinı• te
sadUfil hasebiyle satış yapılamamış

tı,. İ lk art ırma 7-2-940 çarşamba gfi_ 
nU saat 11 d e ve ikinci artırma on be~ 

dolap ve ku,·ulıı %bze ba)ıçe•i 
Yukırnda hudud ve Hsafı J '

1
• 

parça gayri mrnkulle r in sııt 1f1 
(' 

940 ouma günU •aat onda açıl< ' r 
ma ;Je mahkeme 'alon unda '! 11 t!'. 
caktır. Yüzde yetmiş beşi balU • 
hnle'i icra kılınacak bulmazsa o· 
o;Jn uzatılarak 16-3-940 c uı!l~ 
günü mat onda kat'. ihalesi fC•, 
:ın~cak bu gayri menkuller dit;, 
1:ı;r hP '' icldia;;ında bulunanI11r / 
vc•aikiyle bir likte yirmi gilJI 1- ı 
ela mahkemeve müracaatları • . cı 
takdirde hakları tapu mecJlsııı c 
b;t 1l:nadıkça iddia l arı mesıııu111 
yacaktır. Yüzde iki bu~uk de J ' ıı ' ve damga pulları müşteriye • 

l - İdare h eyetinin raporu 
2 - Murakiplerln rapotu 
3 - !diıre heyetinin tebriye•: 3453 

gün s~nra 23-2. !140 perşembe gllııil 

Evi .. J4S9- · •ant 11 e tali~ edilınlş,tir. '.l'as!:ilı:.ı· 
Telefon 

pe~!n para iledir. Müzayede'fdi 
r11k etmek istiyenler yüzde '!' 1 
~uk pey~ akçası getirmeleri ~I 
"':'aliplerin ve fazla ma!Omat 11. 
ıst.i,·eRli'i"in ona gör e ırı:ıırAC 

4 - Teklifler. . a0'1 ıı._,.. _ _ ...,,;.. _______ ...;;;.;.;;;.,111"-n olunur. 287 iıan oıur.ut. 


