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Ge1.eraf Me- . ı"i:aİy;da· Berlinde A ; =• aı · h k=--= 
foksas öldii. Haı p <- 1 ylıi ı de Siyasi faalivet va r Jgan" Ü Uıneti 
Yunanistan ın a-411 kanlı nu."" uıayişle.r Berlin 30 A. A. -- Bizden Lise a··g""' :vef~J.'J :n-

D n ı 3 A Alman Hariciye Nazın ı ' I e • ~ • ~ 
tem iç\ de uf" grat o. !\ . . Röy 

A11na Gn ı 1M ter ajansı bildiriyor: Forı Ribheııtrop dün Me· /er İ isliyor 
- en,.raı , e· r· d l • car Milli müdafaa Nazırı 

~.•kıa•~uu ıal ah saat 6 da 
1 

ır:ly isle enb >Ura) a_ ;ge m kabul ederek kendisile M "f '-~l · b h b' · olmü~tiir G .b b' . en } O cu ar, u şel tı rde aarı vet\.:i:I eb ti ususta lt taıuun 
Y • arı ır t~sa· L lk f l F . görüşmüştür. k Af • düf eseri 

1 
k B M na t~ra mc an 't"şıırn ve yapara gauı!ttana g itmek ~stiyen· 

ı k o ara ay e· h l hd -· . Fon Ribbentrop, dün 
" ta su bun~an tam üç ay arpı a ey ıtrı .ı umuyışıer .. . S lea·e •nalômat verdi 

t:Vvel he 'h . yapı mış ve polı~kr halkıu oğle<:en sonra ovyetler ' • -
men i ~men aynı ·· · d birliği yeni Berlio E.lçisi • Ankara - AfıaQ_İstan nis taıı ., ~idecek ö :ıre.tmeıı 

l,.ri, o :-acia g eçire cekleri 
dört f.ı•ne için, mezun sa· 
yucnk ve burad aki maaşla 
rı da Türkiyed e bilfiil va 
:ıife görüyorlarmış gibi V t! 

rilecek lİ r. 

aaatta it 
1 

.. 
1 

. uzerıne at<·ş i'Çmı.,ıar ır: ayan u hm atomu· l 
1 

d. 
1
, b" . nin tertip ettiği ilk kabul hükumetimiz~ 111ürac_J.a t 

nu rcdd . . ~ ta ''ıını rı ı ~t·r şe ır ıerın• d h .. etmı~tı. ıv1alum ol· d . resmin e uır bulunmuş· ederek askeri H~rlerde 
dugu iiı.er b .. 

1 
. t e de sulh lehıııde v~ Fa· t K b l · S t d k h k e u u tıma cmu . .. .• 

1 
Ai , ur. a u resmı ovyt! • ers verme üzere tari , 

endisinc İtalya elçisi 
0 

~ı~t r eıın~ı 1 e. manya adıey ırr birliği Elçilik binasın - coğrafya, matematik tubii-
·~ece t~vdi eylemişti . Acı hmue nun• ayışlcr yapıl ı· da )apılmıştır. ye v~ . fizik öğretmenleri 
-0~1.lerduyulur duyulmaz ğ~,v~ oralarda da nünıayiş Bir ha:ffada istemiştir. Maarif Vekaleti 

ıitün payıtahtı derin bir Ç\ erııı üzerine alt!~ açıldı JJ• bu lıusu,la bütün Maarif 
keder kapla t At. ğı söylenmektedir. ü ütün lngı"lı"zlerı"n vapur t k· ı~ b" . .. 

b 
. mı~ ı r. ın a l . .. .. eş 1 atına ı r tamım a on 

• ahsi Şefl . . ..
1
.. .. t&l>·an ımlletı bu gunku d ._ Af . . ermın o umune zayıah erereıır;; ganıstana gıtın e 

~Üçlükle inanoıakta ve so- harbte n memnuni yetsi z\ iğı ğe talip olanların vekale 
guk bir rüıgann yaladığı ııi nçıklamak!adır. Lon<lra 29 A .A. - A te müracaat etmele rini l>ii 

.. '°"•k•arda sessiz dolaş . R o mangada mir allık dairesi bildiriyor: dirm\ştir . 

.. ınaktadırlar. Gt-neralin ha C eçen bir hafta içinde Afg.rnistana gitmegi kabul 
~atını kurtanııak için dok- lsy aı esnasında lr.giliz vapur kaybı şudur: edenöğretmenlerAfgınistan 
orıur biitün gece Büyük y a p Han yağmalar Mecınu tonilatosu 34770 hülrumetile4 senelik bir mu 
!~Y~ttler sarfetmişlcr ve olan be ş İngiliz ıeınısı kllve!e imzahyacaklanhr. 

!,sııb:~n ~erm' şltrdir . Faka Bükreş 29 A. A. - Mecmu toni la tosu 23 bin Afgan hükumeti bu öğret 
M lcyın eı kenden B r:1y Geçeıı isyan ve kargaşa· olan 6 müt<dık g-eroisi menkre :memleketimizde 

t tak"a ··1·· d k ık ,ı.. 1 1 U • ' • ı:.g b. t ·ı 1 kl "k" · ı· 
.h • • s o um en anca ı rsnasın'!P ça ınaıı ma ml1mı eyun ~1 m o vcrı e n -ay ı llrtn ı 1 ınıs ı 
•uucız · J ı d • · k b 1 h··k enuı kurtarabileceği fo ra meytJana çıkarmak nılito\\• az gt< çme.de irki maanş vermegı u u et · 
I " 

1
1lm et •n •hf ili e .ince a 

11
• için polis bü y Ü k bi laal' • bu miktar ·geçen halı ala rın miş ıi r. ll u ına aş \ar l ıı gi · 

~$' ındıi bulunuyordu . i3u yet şarfetııv· tedir. Şimdi 62500 tonilato olan v '5ati Ilı IİU5t olarak ödenecek 
ııa a ' 1 k d 70 '- 1 ' '" d .J h 3 N ı· h . aev el ricalinin ye a ar ııoamyon u:ı< srn en oa a azçıır . tŞ'"e• ır . 

h:~sıB uyanı ktı ma.nttfi e v eşyası meydana çıka • d h-n '"l'k"mlar Almanlarm Maarif Ve~ileti Alga· 
h" "Y Metaksaıım va - ıılmı~1ır. Bunlar arasında fızla mübalağ<'lı rakRınlan· ~~mn4 b;;W 

1 

~~oı bbir vaıiyette .bulund u redyo, dıkiş mcık'inelcr i~ nı i ·dir ın~lerin <! vesib ol /tlŞ8 U. Mü-
6 ııu cı1üı bilmiyordu. Saat möble ve sofra t kıml:u ı muştur. Bu hafta Alman Ju•• . .-u·· 
111 

~a doğru kanın devera· vard ır. te bhğı b.ttmlan lngiliz ge· , . 
Me:ğ~rlaşmağa başlamıştı. Tevkif edilen bir Lei· mileri11i 4lbin ton"ilito'ola· 'Ay başında işe 
di .a ha &orı nefesini ver· yoner neferi nin üzerind e rak bildirmiştir. Halbuki bac:lıyor 
n!' b.ı.aırnan il i klzı ile- k a 34 milyon Ley p ara bu · bu rak~m hakiki miktarın Y 

Yo 
L şı ucunda bulunu . luntnuştur . dun ur.dadır. İstanbul - At başından 

r"'rd, itibuen faaliyete geçecek. 

Y 
· olan yeni iac:o Umum Mü-

un L l mil' ederim. Yeni huku • l a) ık bir surette muzaffer ~ an -Kr a tnıu ol:ı.cuktır. clurlüğü için .. ehrimiıdede lb metimin ıre isi ve aı:aları· ... "' ., eyann~ mesi 
010 

şimdiye katlar müte • A 'k hı~uı.ıcı.r. başlanmıştır. 
Atina 29 A A y vaffcı nm uzu n zam11ndan· n Q ra laşe Umum Müdürlüğü bii· 

ııarı kraJ b·· ~ • · - 0 tün memleketin 1.r1da i•)eri 
1• tal 1 ut un halka hi· beri me •ai nrkadaşları bu· R d ~J & ., ~ 111 ıe~ aşağı dok i 'beyanıı a· !un ına lorı bu e serin ta~ i bi 0 g 0 SU n U Q "i t•nZİ ııı e dec•ği için bo 

•y~ ~•tretnıiıtir : ne devam edil eceğinin en Metaksasın a·ZİZ lediye ioşe işlerine il•ir 
oı ·~ sene be.,im ya· koli wııanıdır. Mille tin,Je timdiye kadar yoptıtı te.I· 

md e. surat v" .. f 
1 

beraber t ııhhm e trnfm ·la hatna sı • 1 2ı hürmet kikl~r v~ piyHa vaziyeti 
ın emlı-\Cetiıni ·,': eragdat ıt , l 'ld" etraftnda mufaHttl btr rn· 
ayd lyl\re c en sıkı biı surette yerleşmiş ec ) l riı ~~l f::~kasile d~vlete ve bulunan ve ayni zanıa nJa Koııı•unıuı ve llostumuz por ·ha.zırhyac riktır. Uu ra· •ı • ı aalı l" • ~ • t k.li... ·l k ııı el· . ~·· unıı dıungart- milli ayatınatın son şeref Yunaııiıtanııı BaşvekiJi :gt! por, yenı ~ 1 

'« v~rı ec,. 
• · nn ·ı r k"I d f l d k. f k ı · d tir Jhik "'' . ' ' Ş(.· · ı e t ut • li say a arm a 1 ev a 3' e ncral Metakı•!\m Qlijrpij m:i · 

guyu mı~ olan miıli d •Jy deS!erli misallt: den ilham Ms!!betile dün akşam iAn· Al \oA2oAkıKi&-.. 
canlandtrarak d .. tHarı na7. &rl 1trım Yuuaıı or· k R d G · ııa <lüıı:ınan . uşnıa ara a yo azet~ı ne~ 
Y t k ı dusu.ıun ~eı " f meydanın ela &cttrşı • en rı a arınR .r.İ )'.•h lıaşlar1'en, dost dev· 
Cesurane · takip ettini kahrn man ve lan Joıı Me vazıyet a· ~ let Başvekilinin ;.1aiz batı . 

taka y rnuazzam mücadeleyi foda tısrih\ııin ebe ı · ~s unun ka ı ıik ve ft•ra•.rstla sona rasmn hürmeten bir gakİ· 
ra.ıtı1d.. c 1 MlmRlan a· 0 k ··k · t d"l · t ' '" .. Y"" ı ~rdi rı-ceklrr ve t·mİh olu- a ıu u t: ı mış u:. 
gözle . . r • mak üzeı ~ f Y . .. rırıı d "• nuz muza er b"rııcliceye isal enıguu : 
hr. i:lıtı urıyaya k•pamış ed<>cekl~rdir . Bütu·· ııYuıı"' tı 

taıına ..say .. .. 
termclclc bu .. gı gos· hlurdım ~im liye kadar ol · 
siyasi gurıe kadar ll uğu ~ı i dis1pliıı ve va· 
oldu& ve. :ı.skt ı i sahalardu ı anper V«"th 1,;n ayni p tnlak 

a \l g ı bı an 1 . ıı; 

'Kıymt!tli bir ask ~ rin • 
deu ve çok bii)'.ük me
ziyet sahibi bir devlet ada 
mmdaıı mahrum kı&lan . Yu 

f ngilizBaşku
mandanının 
Atinayı ziyareti 

etrafında 
Lon<ira lO A A. Af· 

rikada ıtalyanlara kar.:ı ıc 
nit mikyasta Hareic:at de· 
vam ed&r"en ln~ıliı ordu· 

481'.t-lietkvmand .. ,\ G !n e · 

Ôgretmı! :ı le rin Türk\ · 
yeJ~kt terfı haklan da malı 
fuı tutulacl\'<, yol parası 
Afganishıı hükfım ti lara· 
fı nd'\ ıı ödenecektir . 

Af~aııistanu gıdect·k 

öğretrneıı lert! Kal>il ıfo hü· 
kumel tar i:l fırıd~n ikanıe.l· 
!erine mahsus bir ev ve 
bir hi~met ıı eferi verile · 
c ektir. Afgaııist ana gi tmt>k 
için t :ı~İp daıı ıöğrelmc:nle· 
rin lı!lel en3e öğretmenlik 
etm~k salahiyetini h·tiı ol· 
m~huı ve askerl ikle r ini 
) ftp •nış bu lunınalan la zım· 
dır. 

.... J il 

1000 to11. 
kahve 

J\1 •mlek >.!te ithal 
.cdiidi 

An1<ara - Ticaret Ve· 
ki.leti memlekette h erhan· 
gibir ~~bve buhram vuku 
bulmaması iç.in Mı- rsin güm 
rüğün le beş yüz v lst3n• 
bul ~iimn.i~ü nıl dfl 500 
ton ol ı:tnt k bulun ;\ıı kalıve· 
leriıı ın~ııılt>kı·ıt' ithali ça
r,.lerini ô iişünmü~ ve icah 
l" ı l r' ı ı l .. dlJirl ... r ı atmış' ır" 

:.;u k :ıbvt·ler ılerhıtl mem· 
J ,.k..ı~ itha: ~dilt'CC"k ti r . 

Yunan ordıı
suna kı§lık 
Ellıiseıcr ltalyan 
ganai1n indeıı ve· 

rılecek 
Atiıı ıa 30 A . A. 

ra11ta m ·· . e e ve Zı- deı\l ıer i ni göstf'rmclerini 
halarınd~te:llık ı~lah~ t sa· isterim. A li bın inayeti ve 
da Milli e a~m ıa111an· allahm inayet i ve milletin 

n~n nıilletlılc tuiye!eriu1İ· ral :Veyvilin ;,t\tinayı ziyaret 
zı ~unıuız. General fv~tak 1 ec&erek Y~n biiku· 
sas yalnız ~~rliJ,\r s· • met riOalile;,temaslarda bu 

Y un':ln orJosun<lak! r-fra· 
Ua Vt'{if c>Ct> k kalı n kışhk 
~İyt!c-lde r f obr ukta mağ 
lup ,.J ilen ltalynnlardım 
ulınan k'ôi hn kaput vesair 

s.ha d gençlık teşkilatı kuvve t t1e irad si il t'; Yu • 
rna sın . a da eserinin dai· nımi ctAn, ebedi Yunaniıtan 

yaşıyacak ve bütün ecd•· 
dımııa kahramanlanouzu 

. ıyııı heyecanla tak ' 
cdıltcejini milletinıe t~~ 

asker doau,-ayai . .aı~pda ksnmaı\,buada dikkate de 
çok .miikeoamel bir 9\P-lo · ter biruadisc.ıoiar.ak ay· 
mat devlet adamı idi. dcdil cu~ktedir. b u _ıiyar~t 

dbisel~rden vc. riledtktir. 

lngılterenın Y:u a ı . nılle t• 
ne yapacağı ynrdunın açık 
bir teıaharüdür. 



Fıkr • • 

"Vazife ve 
istirahat ,, 

Yeryüzünün medeni in 
111nları bütün işlerinde öl· 
çi olarak zamanı kullanır 
ve bundan azami istifade 
y& ç-aiıştrJar. 

Medeni milletler vazi · 
feyi de saatla. ölçerler. 

Öyle memlek~tlerde 
lıaE'r dakikamn, hatta sani
yenin bir mukabili vardır. 
Bütün \nede~ıi m mlcket· 
lerde ıu t!Sas kabul edil· 
miştir. 

'' İş zamanında iş, is· 
tirahat zamanında iıtira• 

hat " 
Yükselip ilerlemenin 

en:büyük eııgeli bu kaide 
yi ihmal etmektir. 

Şunu, da bilmeliyiz ki; 
istirahat etmes:ni bilmiyeo 
ler iş görcmezl~r. 

Şükrü OGUZ 
.. . ı:- - - ~ .• ..._ • , 

Ankarada 
Bir ınotör fcııbri .. 
~kası açılacak 

Aııkant - Endüstriy" 
birinci planda yer veren 

Cümhuriyd Türkiyesinde 
~bir mclör fabrikası kurui· 
ması yıllardan beri ctüd ~ 
dilmeie değer bir da va ha 
!inde e!e -1homış buhmuyo~· 
du. Son zamanlarda yapıl· 
makta olan tedkikler neti 
celeıımiş ve böyle bir fab 
rikaııın yurdun mi.ıntuip 
ve miisait bir fniaballinde 
kurulması kararlaştmlu:ış· 
ttr. Bu fabrikanın Karabük 
te İnşası kuvvetle muhte• 
oı~ldir. 

Kurulftcak ' fal>rikaya 
eieuıan yetiştirmek malcsa 

fiile Arıkarada İnşaat Ua· a 
mekteti ya:ıında biı oıo 
tör usta medebi açılması 
Maarif \f ekiıetinCt! karar 
nlnna alınmıstır. Bu mek
tebe sanal mektebi mt:· 
zuıılan alınacak, t~Jrisııt 
müdd~ti uç sene oldcdk· 
tır. Bu me~ tep mezunları 
motör fabrikaaında vazif c: 
alacakları gibi motör ta· 
•İratı işlerinde de ihtisas 
sahibi olarHk yetişlirilec~k 
tir. 

Dün .Akşamki 
konferans 

Halk~vi tarafından ter 
tıb edilen seri konferans
linn öçin~"Ü•Ü dün akşam 
Halkevi salonunda Lise E· 
debiyııtt.öiretmeni Davut 

•Zeki tarafınd•n verilmiştir 
Konfeıanafa ÖaştaValimiz ol 
makuzere._bükümet,Parti ve 
Halkevi erkaniıe kalabalık 

l bir dinleyci kütlesi bulun· 
•utlur. Konferansın mev· 
znu "Namık Kf'ınıtlin ha· 
yıb vo ıiirleri,, idi. 

Ne.,.iy"t , lüı.. uru 
Setim ÇELEN.< 

C.H.P.ıııatb.uaANFAKYA 

e, ~YENIGON~ 
~~~~::=-111..a ............ İİli ....... İllliiiiill ...... iiir-'.:~::iiill~~ .... ~·~··~l ......... liiiillİl;;&;-.--ilİilii--.. ~ _, 

ikinci lngi-
l iz harbi 

Çok müthiş ve 
geniş olacak 

Londra 29 A.A.- fnl 
giliz-İaveç cemiyetinin zi
yafetinde lıtihlsırat .Neza· 
retijMüıteşarı bemijt~ .. ,ki: 

"-Den uşırt lcard eş 
mihetlerle kuracağımız ye · 
ni Clüoyada sız ôe rolünü

zü oyntyacaksınız. Bizim 
kuracağımız yeni n!zam Av 
rupınm esaretine de~il hır 

tuluşuna istioaJ ef m .. kiedir 
Esir devlr.t olmıyacaktır: 
Hür mtlletlerderı ınüt .. şek 
kil bir canıia meyaamı ~ .... 
lecek ve bu cawia ıı.;r ıde 

herkes keudi işlerini k•·ndi 
~; halledecekfir. Daha u· 
mumi bir millt!tlerbirıiğınin 
teşkil edilm~si ve bu birli· 
ğe mensup olaııların hirli· 
ğin müşterek mı:-n1aa Cl<! ri 
ve 'müdnf atbı l~hiııt- siyası 
ve ikıi~adi fodli\atlıkta bl, 
lunmaları ol:ıcaktır. tlüyüb.: 

mub1reb'! bnşlam!dan ev ~ 
vel keçirdi~imiz bu süku· 
net devresinde şimdi isiz~ 
hitab ediyoru 11: İkinci İn· 
giltere harbinin müthiş v~ 
belkide ço!~ geniş oJacı.ığı· 
m biliyoruz.' Hiçbir zamun 
bir milletin bizi[&} kadar da 
vasma itimadı davası elı afııı 
da bu kadar sağlam bir bir 
liği oımamıştar: Biz İoyi· 
lizler aucak bu hakkın bi~ 
zim tarafımızda olduğundarı 
şüph e ettiğimiz zaman ma~ 
lub edildik. Bug.ijn mille
timizin CAııarct ve azimkir 
lığının v~ yat t düoy~ vic 
daıııııın lıizi ınL olduğunu 
bilıyoı uz. Uız sempati ve 

hayradhk d~ğıl, itimad isti 
'}·oruz:. Bu itimllda ih~sııet 

etmiyec~ğiz. 

OEYLf HERAL:DIN KA· 
PAN 1J1AS1 MESELESi 
Loııdra 29 A :A.- A· 

vam Knmarasuıd:ı beyaôat 
ta bul una:-ı Morris_on <l'!yh 
herald ~azetesinin kapan· 
musı hakkında beyan~tt~ 
buluttu•ık demiştirki: 

"--Çok nazik zaaıaı..
lar geç•riyoruz:. Sebirleri· 

miı; mütemadiyen bomba!~ 
nıyor . Şimdiye kadat!!ı&la 
biyetlerimizi yalmz Fı\Şiıl 

lere karşı ICullanÖt'k Bu 'ga 
zet~ soıı ıamanlar.da işi re 
zalett! biııdırnıışti. Bunchrn 
soora :;~lihtyetlerimlzi kati 
yet ve siiratle ~ullanara· 
tız. 

lı<llpanyada 

lngiltc~;.ede 
seferberlik 
faalil}efi 

18_.:.!9 ve 35 -40 
y Ştndcıkiier as· 

kere çağnlyor 
Londra 30 A.A.- 18 

vt• 19 yaşırıdRkilerle 35 
ve 40 yaşına "kadar olan 
hulün lngiliz erk ekleri yok 
lamaya çağnlrntıilır. Y t1k· 
lama 22 ~ubatta haşlıy-a· 
caktır . ılngiliz Har.biye Na 

zırı bu ınüııasebetle bl"ya· 
rıatta <bulunarak demiştir 

k\: 
"Müharip kuuetlt'l"t:: 

iı1sım yetiştirmek için yeni 
sınıfların silah altma çağrıl 
maasıııa oıecl>uriyet 

ha:al 0lmuştur.Bun 

dan sonr.a askerlikten istis 
...ve ecU auunuılda ba

zı dl"ğİşikt:lcler )'apılacak 

tı r. Askerlikten~ istisna 
için yE-r.i bir prensip ka· 
bul edilec~ktir. Harp leva· 
zımi fabrikılannda çalışan 

amele smıflara ayrılacak 
ve tecil hakkı kimsf•ye ve 

1 
rilmiyecektir. Yeni kanun 
üzerinde h•dkikata b~şlaı 1 

mı~hr. 

iltalya-Yugoslavy 
hudııdundd bir 

hadise 
Bel~ratl 29 A.A -İtal

ya ile Yuioslavya hududu 
yaliımndaki bir Yugo.slııv 
şehrinde düu tehlike işa· 
reti vrrilmiş ve bunu mü· 
larkip nıe:;hul tayyart-ler 
şehrin üzerinde do!aşmı.ştır 
Dltfi bataryalar derhal bu 
meçhul tayyarelere nt~ş 
açııı<:a uzaklaşarak kayb 
olmuşlardır. 

Roınanyada yeui 
tedbirler 

Belgrat 30 A A. - Ro 
mP.ı\ 8AşY&lcilt Arıto11esku 
un bir ,ç:mirnameıile, Ro 

lttaoıal:fart Hic;bi'f yo•cumın 
çıbnasıoıt oıÜiH l~ edilmi 
yecektir. Görünüşe gö:e 
bu t~dbird~n maksat, son 
iıtyaıı hc.rt"ketiııtı: methal· 
dar olarak araoılıuı b•zı 
kimselerin ecnehi mt"tnle· 

ketlt'lrine kaçma ına mı ni 
olmaktır. 

Lejyoner( rin r~isi Hor 
ya ıima kvlcii edilmemiş 
ve· Romen tofJrlklarından 
uıakraşmağa muvaffak ot· 
muştur. 

Fransada lrt:aler 
lağvediliyor 

Nevyork 29· A ·A.~As Viır ıcp A A. - Kö· 
sos1yatıdpres ajınstna a-öre mür ve t!iğer rna!ırukat 
İspanyol hük4meti İapanya fr~am ıebebile Fransıtda 
daki huauıi Dnmiryolu yeniden· bi~ok· yolcu tren 
itletme imtiyazlarını liğvet l leri tlı• eruloitıştir. Bundan 
mittir. 1 ıuıb.ttan itiba- başa bara•et•&1Jırm :Üstün 
rtm bütuo demiryolu şebe de beşı -dereceyi bulduğu 
keleri devlete feçmiş bu- zaman tMnlttr "ıdılmıya -
lunacakbr. calctar. · 

1 ~m.eriku Lrfar-
1 

Nakliqe mii 
ı biye :Nazırı !!!!_faasası 

d 1 .- Hatay ınhisar!ar J! L\s~· 
Mihver evlet erı·; j:Smüdiirlünd" ıı 
nin sıkıntı içinde Bu yıl idrak~ı«Jileıı ılı· 

1 .., ... 1 a. t ". tüıımnhşıı!üııdetl 'Yayladd 
O yg:unu SOJ e 1 . mıntakWS,1ıd m idur-emiıc( 

Vaşinıton 29 A.IA 1 .,satın~lırıacaki200)ikiyüz tol' 
Bugün ayün meclisi hı.ırici •1vapr;ıp tiitünuu Y c:ylad.ağııı 
y~ encıım~ni huzu runda: day İskernleruııa ııakli işi 

demokrasilere yardrnı kanu• bu .giin drnjtıbar.en lSgüfl 
nu hakkındaki fikıri rini mü·i iet!e açık tksiltll)eye 

konu! muştur. bildi ren tı;lr biye N lZ ın 
Sim.son Yuı·an perojeainn 
tasvibini elzem kılan -.~bep 

leri tekrıl:lr etmiş ve ilave· 
ten demİitirki: 
Amerika Birle~ik Devlet 
!eri siliblaıımak ve kendi
sını müdafact dmek içiıı 
ilıti;yacı olan :arnıını srı
tm alın<&ga mecburdur. Biz 
bl1 zaman bunu tada bilecek 
y :gıuıe milletten sal ı n alı 

yoruz. l\lihver devletini 
bir çok bekımda.11 saka~hr. 
İta1ya şimdıden çok sıkın· 
h ıçindedir. Alınan jordu· 
su ise çok serpilmiş ve da· 
ğınık bulunmaktadır. Nor· 
veçte. Ronıaııyadd Alman 
kuwvedtrrinin geı;ginhğiıı· 
den doğ"n gıcırtılar işıtil· 
moğ'e ou~la mıştar. 

Japon oruusuııa gelir,• 
c<·: Bu ordu Almıuı ordu· 
suudan çok daba :fada ser 
piııtili bir halde dağımktır 
Japon ekaınomisi dt! azaıııi 
derecede gergindir. 

Amarikodan· 
Sovyet Rusyaya gön 

derilen eşya 
Va;ıiııgtoıı 29 A: A.

lngitiz l>uyük dçisi Lonİ 
Ha.lilaks Anıerik;, Harıc;iye. 
müşteşarilt! l.,ir sactt kadar: 
görüştiikten sonra gazete
cil~re bı-yanutta bulun ar ak 
bilhassa harici ınes .. lelt!r 
ar<tsıoda Sovyet ' Rusyaya 
Amerikadan gönderilen 
eşya ve ihracat ıneseıesiııi 
görüştügünü, Amerilcadan 
Rusyaya göııdr!rilen mal· 
ların Rusyadaıı A,.lm&nya 
ya sevkedilmt!kte o(Juijunu 
söylemiştir. 

Türkiye 
Her haogibir hüc~ı

, ına karışı koyabili~ 
Vaşington - A:merika 

hariciye Naıırı dün hari· 
ciye encümeninde beyııd· 

milel vaziyetten bahseder· 
ken, Türkiycnin her hangi 
bir hücüın kartı kovqbıl · 
ceği kanutındd olduğuııu 
söylemiştir. 

Bir lspanyol g a · 

zetesi ne diyor? 
Madrit 19 A.A. - Al· 

manlara mütemayil olan 
Enfor:masyon gazetesi ya· 
zıyor: 

"' -ıİngiliz Sanayiinc 
karşı tovcih ~dilen Almaıı 
hava hiicuınldrı ne kadar 
liddctlholursa olıun bu stt 

Tttbmin editen beh~r ı 
to nakliy~ ücreti 757 lcurııf 
tur. ' 

İşbu eksiltmey~ jşt~· 
t il 1ı: t'.:iecrlde.r yijzJ,.. 7,?ıııJ 
betin de 114 iira teminat 
akçasını ;ratırecaklar ve 
alacak_ları vezr ~ nıak.but 
larile birlikte ..k~nıisyou• 
ınüracut edeceklerdir. 

lhale 1 Şubat~41 tarihi, 
ne müsadif cumartesi ~üııtJ 
neatlO da inhiHarlarlar ıd.ı· 
resiBn~ınüdtirlüğiünde mü'te 
şekki! komisyon ınahıusuıı 
ca yapılı.caktır. 

Daha .fazla izahat almak 
ve şartnameyi oknmalc ıisti• 
yenlerinBaşınüdürlük zıra~.t 
şubesine müracaat tıt'™tlcrı. 
ilan olunur. 

Şoförlere 
Bdediye ReisliğiJıden: 
Vilayet danilind ! :,ıiye ı 

bilu . .ıum motörlü vesaıtı 
nakliyednn fenrıi muaycrnef 
leri içru .. dilmiyenleriıı 1, 
şubat 941 taribınden 1itibı 
ren seyrüseferden men edı ~ 
leceğiııden, hen~ı senelik 

· fenni muayent: İcra edilm" 
miş bu!unau uu gibi mo· 
töriü ves ıiti nakliyenin 
25,1,941 turibrııJ~u 31, ı, 
941 gaye~ıı~·kadar saat 
( 1O)dan(l2}ye kadar Autaky• 

:.belediye duire11ine önüuJe 
loptaııacetk komisyon ınah . 
susunca müracıteti}etmel~ri 
ilan olunur. 

ilan; 11 
l - 3004.kito 260Jkt"am s• 
buıııuk zeytin yağı. 
1- camii kf"bir önünde 
·medrese. 
1- camii kebir önünde~ 
medreı.e. 
1- Ahmtt<liye camii önün 
de bir anbar. 
1- Urhaniye muhalıesİ 
Şeyh hıdır öııünde ııbir an" 
bar. 
yoicarıda yazılı gayrı merr" 
ırnlların 1 Şubat.,941 den 31 
Mayıs 942 ye kaJu icula' 
ve evlda aıd sobuululc ze'f 
tin yağı sahimak üz~rı.! açılı 
~rthrmaya çıkarılmıştır.1 
ihalesi l - 2-94 l gününe 
ratsl ,ıyan cumartesi- günü 5' 
11 de valcıflRr idaresinde 
icra olunacağından istekli· 
lerin nıurac~atları ,..,,,,, 
-h. - --
na,fıı ımha edemez. Boın· 
bardımırna rağmen mane
viyatı gittikçe lcuvvellencfl 
1ngiliı milletini rilağlup et·i 
mek için Alınanların kara· 
ya uker çıkarmal·ar• lizıııl 
dır. Fakat. denizlere bikiıd 
olmıyan Alm,.nya şimdi 
blı i~i dnnizalh gemil rilıs 
ba~ar tDak istiy,or.,. 


