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Cümhunyetin tıc Cümhuriyft aennin bekçili, ıabo.hlcın çıkat- tiya!i gcızetedit' YEN! ASm matbaasında buılnuıto 

1 Üçüzlü pakt, lngilte-f 
re v~ Amerika 

Evvela .. apon-
• • • yanKn ışını 

bitirmeli '' 
Çinin Londradaki sefiri 

bögle söuliuor --·-
.Japon hariciye nazıPı 
tttifaJıtan malısatlarıın 
anıatı~or •. 
Tokyo, 11 (A.A) - Japon hariciye 

nazın Matsuoko verdiği beyanatta 
Çörçilin nutkundan ''e Birmanya yolu
nun yeniden açılması hakkındaki İngiliz 
karanndan bahsederek şöyle demiştir: 

Japonya Çinde ıulhun çabuk olarak 
yeniden teaiaini aamımi olarak iatemek
tedir. Bunu japon milletinden fazla İ"Stc
yen hiç bir millet yoktur. Fakat Birman
ya yolunun yeniden açılması katiyyen 
muhasemah keıımeğe yaramıyacaktır. 
Bu Çinlileri te§vik etmek neticeııini ve
recektir. 

BERUN PAKTI MEôER 
NE tMIŞI 

Oç taraflı pakt Amerika aleyhine müte-
- so~u 4 ÜNCO SAHİFEDE -

Alman tayyarelerinin hir bombardımanından .sonra Taym.is kıyılamula görülen faaliyet. Kö§ecU tngiliz bafvek-ilt 
Çörçil bir ukeri hareketi t41dp ediyor ' 

HA A 
HARBi 

Alman ajansı~ 
mn bir itirafı ··-

Pak çok ınailiz tauuaraıı 

··-·-·-·-·-·- -·-·-·-·-·••11-·-·-··-·-·- ---.a--·-·- -·-·-·-·-·-·-·· 
Türkiye - Romanya ticareti 

z•x:~--~--~--~~ 

Romanyanın bize petrol 
vermiyeceğine dair ha

berler asılsızdır 
Almanuauı bombaladı ----=--·x.x:--

--·- Ankara 11 (A.A) - Royter pefİD tediye edilmek prtiyle 1abla-
Almanların İngiltereye ajanın Bükreşten ıu haberi veriyor: bileceiini bildirmiftir. 
hUcıımıı elteınnti"etSlz Bir Rumen iktıaadi heyeti, Al- Anadolu ajansının, Romanyadan 

., manya ile Jtalya müstesna, bütün Türkiyeye petrol ihracının menedi-
zayiata sebep oldu.. yabancı memleketlere Rwnen pet- leceii haberine dair bu sabah gelen 

Berlin, 11 (A.A) Alman rol ihracatının men'i meaelesini mü- haberler üzerine Ankara mahfille-
Ajansı bildiriyor: Geçen gece çok zakere için yakında Berline gidecek- rinde yaptığı tahkikat neticesine na
mühim mikdarda lngiliz tayyare- tir. Berlinde Türkiye ve Yunaniata- zaran Rumen hükümeti son aktedi
leri Almanyaya girmiştir. Şimal, na Rumen petrolü ihracatının ıim- len Türk. Raamen ticaret~ 
garp ve merkez mıntakalarında diden menedildiği bilclirilmektedir. ımdan feYkalide memnun olup ba 
bir ~ok bombalar ablmıf, evler, iyi malumat alan mahfillerde kay- .roatmamn tam ,eldlde tatbiki içia 
hangarlar ve diğer binalar hasara dc<fildiğjne göre, bu takdirde Tür- her tedbiri ittihaz ettiği turih edi
uğramısbr. Bir çok ''ara.h vardır. kiye de Romanyaya pamuk ihraca- lerek lDeTZUUbaba haberlerin ..._ 

ALMANLARIN tNGILTEREYE tmı durduracaktır. olduğu bildiribniıtir. 
YAPTIKLARI HUCUM Aynı mahfillerden alınan haber- Romanyadan Yunaniatana petrol 
Londra, 11 ( A.A) - Hava ve da- lere ....... an B"kr t b 1 -'-"- 'h · · '-- ı.. • 

h~· . • • bl'-. n......_ , u eı e u unmuu.a ı racının memnuıyetı oanııne ge-
ı 1 emruyet ne:mretının le ngı: lan T" k f et h t' R h" 1' b d · .. d "') · ' 

Dirn gece düfman hava hücumlannı küo.. .ur ebıcl~ eybelı umaken uk- ınce, u a sıyası egı ' tıcart hır 
yeniden Londra üzerine tevcih etmiftir. metine t ıgatta u unar Tür suitefchhüm neticesidir ve tamamen 
U~tereni.n sair bölgeleri ile Gal eya- pamuğunun münhasıran ~)arla ve bertaraf edilmiştir. 
letine de 'bom.balar alalmıttır. Londra ...,.._..._..._..._........~-~~-- -..-·-11 -L ... ••-•_,_,,_..,_,_,_,_,_•-t-·-11-·-·-·• 

- SONU 4 ÜNCÜ SAOİFEDE -

111111111111111111111111111111111111111111 

............. 
Anadolu tari
kile Mısıra mı 

hücüm 
edeceklermiş? 

Franmlarda zafeT ümitlerinin yeniden ccınUınmasına mani olamıyan Al7Mtt 
onluıu Pariı soJMldannda 

F ransada ıııınz zat•- 1 """faii'i"bir""iiiii"'iiiir 
rtıı lti11t ırtııer tılllttııı ıı nr! -·-
Vişi hükümeti 
zafer imanını 
söndürmeğe 
çalışıyor -·-uENERAL DEGOLON KAME· 

RONDA BULUNMASI iYi 
NETiCELER VERECEK 

-·-
Almanyanm 

Transilvanyayı 
işgal etmesi 
nıuhtemel ---

ROMANYA MACARISTANI 
MiHVER DEVLETLERiNE 

ŞiKAYET ETTi 
• ~':'d':8! 11 (.:\.A) - Royter muha- Bükreş 11 (A.A) - Rumen hükUme

om bildınyor: Bıtaraf kaynaklardan ve- ti Vjyana kararının ~edinci maddesine 
ilen haberlere göre EylUlun ~i yan: dayanarak Macar hüktimeti nezdinde 
;mda F~ı~ ~dan t~. zaf~ teşebbüsntta bulunmuş ve Macari.stana 
bak 'ldaki ümitler kuvvetlenmiftir. Va- terkedilen Transilvanyn arazisinde Ru
ünin kontrolü altmdaki matbuata iti· menlere yapılan zulümler hakkında ha
ınadı kalmayan halle hadiseleri muha- kem kararı istemistir 
'ıemede çok müıküliıt C'~edir. Vi- Bu talep Al~a.:ıya tarahndan 
·i büldimeti, General l)esol larafdarla- T !L • alin .-L- 1-

>a karı• tecl'bid. almaktadr. ~ıuvanyanın '!I e ~ o.-
Alman kamplannı taklit eden tecrid cagı hakkında mutalealara yol 111-
- SONV 4 VNC0 &AidFJSDE - - SONU 4 tlNt:O SAlllFED& -
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EyWde lzınlrden hangi memleJıetlere ne lıadar 
tıaraecıtıa llalımuldıı? .. 

-· ~ -- ----~---~-- -=--=---=--- -~ _----=--_ ~---~---~- -- -

YENi AS'IR 

..--... .-.. .... --• Cenubu Şarki 
Avrupada ..... 

HllAlerln çeuıreceği 
manıeuralar ~Jı 
ıneralıla IJelılenipır-

-·~ - BASTARAFI 1 inci SAYFADA 

l(irmesiııden. çıkabilecek neticeler •. 

-·--Zyliil &Jl içlDcle llmanmıwlan dq doksan bin kilo olmak fü.ere 278730 kilo 
enem]eb:tlen ~ Jhraaatı gösteren palamut, Su:riyeye 40 bin kilo palamut MallsuJ 32 mffyon lıilo 
... ldatiatik lt.uırlamzuttır. Bmıa naza- hülisası, Filistine 30 bin kilo çam kabu- lıadar talırnln edUlyor 
'9ll hm.i.rta pçm. btr aylık :ihracatı ğu hülasası, Yunm1i::ıtana 41~1000 kilo Ve pek nefistir .. 

Bmneıı vatanperverleri bu {etiketin 
vüsatini hissetmişle-rdir. Gelen haberle
" cGıre ihaJk aramda dağlblpn beyamıa
melen:le hiç bir menfaat mukabilinde 
olmadan Bomanyayı Alma viuyeti al
tma koyanlara hücum edilmektedir. Fa
kat hu abiitamel o kadar geç kahnıştır 
1d Bomanya Almaıı visayetine .katlan
...ıtian bafka bir şey )'apam.1yacaktır. 

------~~.x[~~~-~~ 

il,'700,IOO &o.ur Ura kıymetindedir. Malı- kepek, Yugoslavyaya 7 bin kiln balmu- -e-
aıllerimiz en çok Amerikaya sevkedil- mu, İsviçreye 1815 kilo halı, Yunanis- y ılan t tkikl . f d Ege 

Bunların ne zaman göndel'lleceğl henb meçlad.. 
Uziiın 11e lndr flaUm sağl,,,,,_ · 

ıniftlr. Muhtelif memleketlere yapılan tana 18000 kilo sıkletinde yumurta, ata~--- t.7t.. erke 11
15

• ~ enb, 
111..__ -•1..4.-- ... ;;. :ı dir A ika 160 kilo . k ~ 10 b' mm ~ı u un re o esının u sene 

Ticaret anlaşnası hükümlerine göre İngiltere imparatorluğu ticaret btılll'
ne ilk partide beş bin ton UzUm ve beş b.in ton incir sattlmıştır. Buıılaıııı hı
giltereye ;:;evk ve ihracı için. mall anlaşmanın. ~iMekl alAkadarlara teblill 
beklenmektedir. 

Balunyamn münasebeOeri üzerin.do 
işPJ hidiseshıin yapacağı tesire gelin· 
ce, laıWs - 'Rumen miimuebetlerincle 
bir inkıta salmulmnz bir :Şef telakkl 
ediliyor. Siyasi lngiliz maJıiilleri Bo
man)'ll hadiselerinin t«hammül hududu· 
mı ~ kanidirler. Mesele bu kadar· 
la blmıyacaktır., Görünüşe göre Bo
manyamn bütün ticari .münasebetleri 
bu ylbden altüst olacaktır. 

llıl'llcat :ı:ıua.wıu 'W"y.ıe : mcr - ya çıçe S-Oganı, ın iiO 3, mil • ·kil 1 dar la w k 
Ammb7a 1,544,272 kilo, Finlandiya- kilo hat'dal tohumu, 42350 kilo haşhaş tİ ;aıınılı0~ 1~ dir 0 cagı uv-

t:a 64852 kilo ohnak üzere 1,609,124 ki- tobumu, Macaristana 120 bin kilo keçi veD~'-- . did eıt· e · bt b .. 1 .. 
tu..n.... .,,.__ 50 000 ,_,, !sv bo y ,_ 20 b" kil aıı.a şun en yer ı ve ecne u un 

ı.u:u, :w..J.'!U"a , AUO, eçe ynuzu, ugosıavyaya ın • o pa- t'"t'" kum 1 .1 t'T' t' th 
J5352, tsviçreye 53072, Kanadaya 187469, muk ipliği döküntüsü, Yunanistana u 1uı: . t:::a1ar; 1t.~ı··u un ıc~kae 1a
!Yugoslavyaya 12778 kilo olmak üzere 442260 kilo linyit kömüril ve 4407 baş ne e.rının e....,..,.,r erı u un mm.... a-

Ellerinde bir miktar işi~ üzUm. ve indr buhmıuı bazı ihracatçılar, bor
sadan yaptıkları rnübayaatı son gtinlerde hayli azal~la.rdır. 

:ang _.. kil . k ,_ "9327 b k . wı k rında hararetle çalışmaktadll'lar. 
- .v•ı o Uzilm. uzu - ·~oyun, aş eçı ve og a ' Tüt" mahs r· b • l k ef r 

Macaristana 20 bin kilo hurda incir, 830 baş sığır, 37 baş manda ''e oğlak p· ~ .• :<'?~ u ~~ çod n ısıl ır. 

Buna rağmen incir ve üzüm fiatlerl :sağlamdır. Mahsullerimizhı değeriyle 
satılacağına. kanl bulunan müstahsiller, flatleri katlyyen dUşUrmemektedirler. 

Bulgaristana 98730, İsviçreye ve Mısıra sevkedilmiştir, ıyktasa, A ılcı~~~ ~; T. ın a ~~'ati: ca ır. ç ış gununu ıcaret ve.ıuue Nüfus sayımına doğru tesbit edecektir. ŞEVKET Biı.Gllf --·- ---------x.x Hakim ve M. llmumilerden şarka gidecekler 
B. Atıf inan geldi V -•-

Parti başkanı B. Atıf 1nan dün Kadeş al. R F d Tuk 1 d .. Pe • ,. ti • Bu hususta hazırlanan kararna- ~~~~~·1e lstanbukl:ın sehrimi7.e gel- I • ua sa un ynır ıa erı 
~ ti k·ı k d·ıd· -•-- b• t · •• d d• yükseldi 

me X-4eye Ve ~11-xeye SeV e 1 1 Beledi~e~~f~_İ!c~~~!.unriya- ır amım gon er 1 Bunun i,,:,c11'dan llePI 
AN~A, 11 (Hu~~i) .- A~ye ve-1 bir kaza adliye1eruıe de tayinler yapıl- s~li alt:111cJ:t to?l~na~ belediye enciime- x.v.x gelip gel-_..1_. 

k.Meti haklın ve muddeıumumilerden maktadır. D!ğer taraftan terfie hak ka- nı. sehır ~lerı uzerınd-. ttzun uzadıya Bazı nıalaaJlerde §ÖrilJen hazlP.Jdz noksan Oe te- .. _....,. 
100 ~naklen ı:tayini hakkında yenli A • •• • • • meşgul olmuş ve muht lıf !emtlerde yol eLlıürı--snın d-a..-• d .. ,. •• ...._-~ ............ ıSoetlıDın ....:ı-ler~~ı~rrgo .. run .. ·· n ....... Li hl• 
bir kararname hazırlamış ve tasdik için ~ . ~filr.nn ve m.u~deı~umiler~u ve kaııal~ nl:rtm fam·!' edilmesi icin n. 11::r• ... .-mu - A-....C.ııJNN .. -,,-.- 5 ......,. Mtr.lJ.Ll\ICl ""S'- ;u ... 
:Vekiller heyetine sevketm.iştir. Bu ka- ısıınlenru ayırma meclısı tesbıt etınege kaı-;ırlar v ııniştir.. Nüluı ayımı hazırlı.klan artık tama- ' - Gerek vali. kaymakam ve na• .sebep ve lüzum yokken kaşar pe~ 
nrname ile ekserisi $ark vilAyetleri· J başlamıştır. Liste bu aym birinde ilan -•- men bitirilmek üzeredir. Vilayet, kaza lliy• .miidiiılerina gerek sayım "h kont- .O.e beyaz peynir fiatlerine .kilo başına 
IDmle ola Ye }'eDl teıekkill eden otuz olunacaktır. :ve nahiyelerdeki ıon hazırlıklar da bir rol memurlanna ait talimatlana bir beş kurıJ§ zam edilmiştir. 

Yurdumuzda mahıul boldur 
inewu6:arcfa &dllMf IJe iki giine kadar tamamlanacaiı anI.,d. kerre claJıa pyet dik.katli bir ıurette VilAyet bu hususun tetkik.ine .başla

emniyet qf eri maktadır. ~ö:ı.clen geçirilerek buPne kadar geri !lll1f'br. Fiat nmmmm bir ahtikirdan 
Be~ d~ fen heyeti pek yak.mda şeb- Dün bu ~ata vali B. ~";3-d :f~ kalmıt ;np _-Ubaa p)'lhmf c:il...ala ~ka bir şey olmadığı t.esbit edilecek 

ri..nriz.deki sin~malann makinelerini ve k~za ve . ~ıyelere şu mül.im tamuna n~a ~ten .d~hi çall§l)amk ~ın olursa bunu ')"apanlar hHkmda kanuni 
sıhhi tesisatını kontrol edecektir. Sine- gonderDlJl~r: . . . . aıl~ ve ikmalm~ ve .bundan sonra da takibat icra edilecektir. 

Bu Yıl buaday J•stı•hsala"tın· ız maların içinde sigara ·çenJel'l b la. 1 - Nufua aayın:ıı ıılerınm ehemmı· tahmattıdd her ııe aıt aafl:ıaların ıılin& 
~· ~ müsaade eden ;ı ... cmacJ1.ar ·ae ·huni 

18 
yeti malumdur. Bu husustaki hazırlıkla- ciinüne biuat tetkilc ve takibini ehem- --·--

b il t ki t 
z•·1andırılm .. 1arı.~ç··n 1 

• ın · le:ı: a c.e-1 ı rm sünliik diier itlere tercih ve takdimi a:ı.iyetle dilerim. 
eş m yon ona ya aşmış ır ;Lcrtir. ""'" ı l yenı emır er Yerı - ve vazifedar ve alakadarlann Ye billıaa- 4 - Kayınakamlar Ye villyet mer- Urlada muhacir 

-----x.x - sa idare anıirlerinin geceli giindüilü biz- kezine bağlı nahiye müdüileri bu ayın evleri yapılacak 
POLİSTE zat gayTet ve itina göstermeleri lbım- on birine kadar yapalmaaı lhun gelen Urladaki yangın sahasında in<:a ettiri-

Anhra, 11 (Hususi) - Bu senek.i rım mil.roo umu 1-·t~c.n bir fazlalık ar- dır. bütün hazırlıkları ve işleri tam bir ıuret- lecek olan 100 göçmen evinin. iluilesi 
mab.ul yurdun. her tarafında muvaffa· zeylcdiği anlaşılmnlı::tadır. J 939 yılında Ar B b .. 1.. .. 2 - Vilayet merkez ve mülhakatında te temin ve ifa ettiklerini ayın on ikinci dUn 59.000 lira üzerinden yapılınıstır 
:lcıyetle b.ldmlm,,tır. 19-40 yıh hububat .. milyon 204 bin ton buğday istihqa) . r ı' a . anm .~ ~u bizzat ve bilvasıta yaptığım tetkiklerde ·~!;fa~ kadar vil~ete ibil~ecek.ler- fnsoat süratle ikmal edilecektir."' . 
t"ekoltesinin geçen yıla niıbetle oldukça eden memleketimiz bu )',l buğday istih- Luu~n amelesmd:n Cır~fü .Ali Baba bazı mıntalc.a "'e mahallerde hazırlıkların dır. Vilayet merlc.ezınde alakada1' ve 
ıftabank olduğu tahmin edilmektedir. salini 5 milyon tona yaklaştırmıştır. Ar- C'\'Velkı gece ~alı~gı Ş3t. u~:~'lll.de ansı- talimat ve tebligat hükümlerine tama- vazifedar daire ve bürolar da aynı ıu- -~·--· 
Heam bt't nkamlar tesbit edilmemi~ pa yulaf çavdar prinç ve mısır istihsa- ztn fenaJ.~ :·e n.a.k.lcdildigı memleket mile uygun olarak cereyanında bazı nok- retle hareket edecelderdir. Bursada bır· teberru·. 
t. de buidaym eeçcn yıla ru.betle ya- llıl~ da ~a.bSüs d• d fazlı dır host~nesınde bıraz sonra ö~nüştü;. ıanlılı:lar ve teehhürler vulrna r;:etirilmi~ 5 - Bundan sonra kaymakamlar ve • . 
-----------------------c_re_c_c_e __ a_. __ ~ıB~~~PR~~~~~~~~a~~. m~h·n~~m~~~~~ ~W(~~-RM~t~ 

yapılnu mua;·eneden anlaşılmı-:tır. Habnk.i sayımın tam ve noksansa: baz.ırlıldan hakkındaki faaliyet iafha- fat isimli vatandaş, okuldaki yoksul ço-

PofOR)'O bundan bö y-ı j ittisal Vekilinin Falaka köyünde yapılabilmm hiç bir ictihada, hiç bir aından gayet kısa tel ve yazıarla vilayete c~ ihtiya~ için~ F lira ~r-
leehhüre meydan verilmeyerek talimat• malôınat vereceklerdir. mıştir. Bu teberru muhitimizde takdirle 

/e Jiri/emezmİf ı tetkikleri Çekilmezin yaptığı namede sıra.siyle ve muayyen günler ve· 6 - Bütün arkada~lanmın talimat ve kar~mLŞtır. 
Bayındırın Falaka köyünde Mehmet ıilmek suretiyle tarif edilen iı1erin tam tebligat gereklerini tamamiyle ifa ve --------------..., 

Loadra 11 (A.A) - Polonyadaki Al- 1stanbul 11 (Yeni A..o;ır) - 1ktı.s<ıt ve- oğlu t.mail Çekilmez, bir tavuk mesele- ve k&ma olarak vaktinde :ve günü gü- temine hizmet ve gayret ,gÖ•tennelerini ·~-----·-----.. -- ';;. 
_.. ıitPl .kuvvetlerinin Polonya ahali- kili B. Hiliın.ü Çakır şehrimizde tetJdka- .!.inden kavga elliği ayni köyden Meh- nüne ihzar ve teminiyle kabildir. Bu bir kerre daha rica ederim. s • ı • • 
alne kartı gösterdikleri tazyik taham- tına devam etmektedir. Bugün Sümer- met oğlu Osman Km-ayılanı çala ile kol- hu6uat.ı gö11terilecek ufak bir ihmal ve * ayım IC en f 
pıUl edilemiyecek ir hale geldiği Po- banl<la meşgul olmu~. Zcytinburnun- tuğundan hafif surette yaralamış ye ya- teehhür telafisi kahil olamıyacak neti- Sayun iıletinin nobanaız olarak alir- -ı: 1 
fonya ajan11 tarafından bildirilmektedir. daki çimento fabrikasını da ziyaret et- kal; el b ü B h ı b ıl 1 h" · ·ı · :~: b l'f d 1 d .: Alman -·ete1erı" de Versay muahede- mi.~ir. 'lnmıştır. • c er vere j ·r. u iti ara Utün i are ate ltirl meeı nrll mu te ı aire er en Bugün saat ı445 te ~ 

... ~ _ • , Umiri arlcada~lanmın bir kerre daha ayrılan daha 30 hdar memur ve kltip, . . • • l 
linbı ~uğu _Po~onyarun art.ik hiç bir Beden rerbi17esi 10 zeytin ağacı yandı dikkat nazarlarını cclbeımcii faideli ve öün gece geç vakte kadar çatı,tınlmıt- rnuhım 'bır Jıonferans 
aunan mi.istakil bır devlet olamıyacağı- I"! el di ır.t•• Ü Seydiköyün Uzundere mevkiinde, ib- lüzumlu buldum. tn. pef'ifecefı •• 
ru yazmaktadırlar. ,,en reH Or rahim oğlu 70 yaşında Salim Zambak, 1 

A.LMA..NY ADA 'l'1'Glı31ada._ . tarlasındaki otları temizlemek maksadi- İstatistik umum .ınüdiiı'ü bay 
.. _--= .... 8'n ıe-.. ~ıer.• Edime, il (A.A) - Sehrimize gelen ~e ateş yakarken sıçrıyan bir kıvılcım Hava gazı abonman- 1940 Şilt maçları Celal Aybar bugün saat 14,4.5 te 
n.ns.:-r:N«-_,.. DHN Beden Terbiyesi genel direktörü gene- 17.ınirli Hasan Mısırlıya ait on zeytin Ankara radyosunda sayun i~leri 
Bertin, 11 (A.A) - .Amerika hilkil- ral Cemil Taner stadyomda gençlik te.ş- ağacının y~ sebebiyet vermiştit. ları ar fıyor yarın başlı )'Or hakkında miihim bir konferans 

pıetinln Alman postalarını Londra tari- klliitımı mensup bulurum kolları teftiş iki. • Havagazı abonmanları artmaktadır fil verecektir . .!zmirde şehrin bütün f 
kiyle göndermek hususundaki karan etmiş ve bu teşkilatın mana ve "aycsi- orman yangını B 1tı 600 d ibaret l ' 

1940 
t müsabakalarına yarınki Pa- hopaxlörleri halkın bu mühim t 

:A~yada şiddetle tenkit edilmektedir. ni anlatan bir hitabede bulun~uştur. Seferihisar kazasının Beyler köyü ile eş, 8 ay evvel. . en ° an zar günU. Al.sancak stadyomun.da basla- .konferansı dinlemelerini temin 
Zıra. Londra ilzerinden gidecek postala- Beden Terbiyesi genel d.irektöril mütea- Cumaovasmın Efen çukuru köyil hudu- abonman mlktan şundi 1200 zil bulmut- nacaktır. edecektir. Sayım işlerinin büyük 
rın t.antere :tarafından kontrol ve ica- k.iben Uzunköprü teşkilAtını teftiş et- dundaki devlet ormanlarında yangın tur. . . Birinci maç saat 14 te hakem Fehmi ehemmiyetini daima göz önünde 
bmda mUsaaete edileceii tabiidir. mek üzere şehrimizden aynlmışb.r. zuhur etmisse de her iki kaza halkının Bu~rtışı seı;~_ı;_ ha:agıw _fıatleriniııtl ri Eri§in~~~~ Göxte:: ı6 ~~por tutan vatandaşlarımızın bu kon-

yardımiyle söndürülnıüstilr ucuz ası r. iLUa oıan mliraCAa e arasın ' maç sa em feransa büyük alaka göstere<'.ek-

~ 

ELHAMRAsinemasında 
llqtta matinelerden itibaren 

Güzelliğine doyam.ıyacağuu.& HarikulAde bir 'film 

Kanatlı Kadınlar 
nlANSIZCA SÖZLtt 
BAŞ ROLLERDE 

ALICE FAY - CONSTENCE BENNE'IT- NANCY KELLY 
FOK JURNAL'da, &. son ve mühlın haberler 

SEANSLAR.; Her Gün 2-3.30-5.30- 7.30 - 9.30 Cumartesi ve Pazar 11.30-
da başlar. 
D.t.KıçAT: Haftanın bUtiln ıünlerinde ilk başlama :r.eansa UCUZ HALK 
MATL.~ELERİ'dir. Fi. 20 - 25 - 30 

; ,-,~.. - ... ' .. -. . . 
=·········:························ .. ·················································· 

~ ~ BÜ~ÜK HİKAYE ~ ~ . . . . 
• • • • ............................•....•.................•.........•.•............ : •......•. : 

Annesinin günahı 
YAZAN : VÇ YIWIZ 

-3-
Hayretle bağmiurı: 
- Ne diyorsun, anne? Baıı.& yf!'l'li bir 

rop mu alacakaın? Bua Juıl b1r rop 
alacak paran var mı? 

- Bel.ki de var, Seni Diler kızların. 
ranında mahcup d~"lmenJ Jlstemem. 

Anneme muhabbetle M.nldım; onu 
~ •e .doğru iterek; 

- Ha.rdJ sen haı.ırlUl!nllğa ,git, anne
' '" B!lttın bu ~···rlan ben asıve-

.lJd •aı m>nra a.ldıtıımz feYlerle eve 
t rur,aGftUk. Çok lyl kumaşlı, sıcak ve 
vumllfÜ b.uıJ' biz rop bulrnu_Ştuk. Be
•fm 'dr ..... -. 'l:vnlctfJ. A.mrnıt. ınnem 

bunu kolayca bana göre hazu·lıyacağını 
MSylem.iştl Çaınaşm eve taşıdım. Yeme
ği haz.ırladun ve sonı·a, kolayca dikişini 
di.kebilsin diye, bulaşığı da hen yıka
dun. Ben çoktan beri yattığım halde, o 
llmha altında hAll çalışıyordu. F..rtesi 
sabah, gözlerimi atarken, ilk gördüğüİn 
~ey, bir iskemlenin arkasına itina i.le ko
nulmuı, giyilmeğe hazır olan robumdu. 

Ynta~t.c:ın atlıyarak elbisemi kolumun 
üzerine aldım. Mutfakta i~leriyle uğra
şan anneme seslendim: tNe kadar da 
mtıel olmuş anne'? Giymek "ein sabırsız
lıktan çatlıyacağım ... 

. karsılamak içln tesisat işlerinde 6 ekip Esat Merterln Ularesinde Altay - Altın- le-rini şüphesiz addederiz. 
Dün polis vak'ası olmadı çalıŞtmlınaktadır. Her ay ~120 ara- ordu takımları arasında oynaııacaktır. • 

Şehrimizde hiç bir zabıta vak'ası kay- sında binada yeniden havagazı tesisatı Takımların oyunlara en kuvvetli kad- '"'·--·---------·--··----·--· ----·---
1 

dedilmeı:n.iştir. yapılmaktadır. rolarlyle çıkacaklan anlaıJılm~ır. 
Belediye reisi Dr. Behçet Uz, bütün --•-- SabJık çı•ftlı•k .. EN .. KÜ·ç .. tii••n•HHIUHllUH müracaatleri kar,şıl.ıyabilmek lçJn teal- V-ld-'- - olan 

sat ekiplerinin artt.ınlmasm1 bavaga.zı -: .... ...., :Aydının Erbeyli istasyonuna on da-
ÇOCUKLARJ BİLE müdUrlilğiine emre~. l'leaP.ef odalan.. kika mesafede, Sinir tekeli köyü hudu-
Nüfus sayımı her sene tekrar edil- ~e--.ıw- Varidatı çok u olan hm1r ~yetinin du dahilinde, her ı;eşit ziraate ve ye-

mesine imkAn olmıyan çok külfetli ve Yaban domuzları bazı kazalarındaki ticllr4t odalarm.uı il- mişllk tesisine ımüsait, için.den Mende-
b··-1--~-- bir ___ • .,,Lt res nehri dAt>tiı;.; İ"in büyük' bir kısmı masraflı bir iştir. Beş sene sonra ya- azalıyor ga ve ~ er müme:mı.ı.iK e .~.. ... , 

pılması .~üşünülen dördii?cü sayıma Vilı\yet ziraat .. müdürlüğünün bir it- klare edilebilecek olanların. tesblt edil- = =~: d~r~~ ikiziry~t!"d~~: 
kadar nüfusumuzun ne nısbette inki- tati tiğine göre il& , timiz dahllind :mest lilzumu Ticaret ve.k!letinden şehri- ~ 
şaf edebileceğini bize önümüzdeki 20 ahsul!ta zar~ v ~ e han d 8 mizdeki ali.kadar mabm1ara bfldirll- arazi satılıktu·. Çiftlik Bükli.i çiftliği na- • 

• lLK TEŞRİN'de yapılacak olan genel m udu .ar.almak':~ Y:35 ~~ m.lştlr. Bu· hususta faaliyet.e ge~f.Jtlr. miyle maruftur. 
sayımdaki kUçük çocuk m.ik:darı gös- mil~c ~:-·zd 5134 '-·-- ..1_~11~ - -·-- Talip olanlar İzmfrde diş doktoru B. 
t ktir B · . . bil '' ayew.aıı e ya~, uu~mu ıt,Wll Mehmet Aliye Tirede doktor Mustafa 
Y~~i oian ~O:~~~~= edildiği halde 936 da 484S tane, 93'7 de Şehrimize gel~e~ . Aliye, bankaa

1

$ekibe rve B. Hamdi va-
rini bile )"37.dırmağı ihmal tın . . : 2718 tane, 931 de 25651ane ve 939 c1a da Balıkesir mebuıu B. Hacım Muhittın ıislerine müracaat edebilirler. Beher 

e eyuu.z. : 3006 tane domuz öldüriilınUftilr. Çanklı Balık.esirden, "'1dnı metn.u dönilmilnün fiati birbiri üzerine on be11 
i tat· tik Başve~~\..... i Rakamların dtlfmesi, domuz adedinin B. Adnan Mende~• Aydından tzmire U.radır. Büyük ziraat miiteı;ebbislerine 

............. ! ... 1: .... ~'!'!.~ .... ~ ... üii!.: az.aldığını gasterınektedir. gelmişlerdir. tavsiye olunur. 

* Sert ciltli yamığma bir öp\1 'kondur- kadar gitmeği bana çok defa teklif etli. tıyonlu. 
Kapı aul~'lllda gözüktü. Ayak kapla· dum. !n;ın1lmıyacü: kadar kapalı ve Daima reddettim. Zira ben onlara git- Saıbahtan akşama kadar kirli çarrıa-

rımı ellerinde tutuyordu. Tonu hiç de- sessiz olan annem, hlsiyatmı hiç bir za- meğl bbul etseydim, onu da bize ça- prları ~urmak sliratle para kauı.nı
ğişmiyen renksiz sesiyle: maıı belli ebne7.dl. Fakat ben.imle üti- tırmam Jhın:ı gelecekti. İçim ürpemıe- lacak bir meslek değildi. Bazan, müşte· 

- Bütün gece tabanı su içinde tut- har ettiğini ı>t'k iyi biliyordum. den böyle bir şey aklıma getiremezdJm. rileri beKlediği sırada ted.iyatta bulun-
1.um, dedi, artık gıcıroamazf Mektep yolunu neşe ile tutm111 olan Karanlık ve hava."UZ yemek odamızdan nuyorlardı. Bu, bizim bütçemizde endi-

Yüzilmü, kollarımı, kulaklarunı gü- :şimdi ~b~ bir kızdı. Güzel ve 2~ ve içinde yattıiun Jtölme demir karyo- şe verici bir delik açıyordu. Diğerleri, 
zelce ovdum ve kahvaltnnı yeilim. Son- ki oldugwn ıçm, beni tezyif etı:nif olan ladan öyle utanıyordum ki ... Pençereyl artık çamaşırlannı kendi hizınetçUe<rine 
ra saçlaı:nnı itina il~ fırçalıyaı·ak !;Orap- biitlin diğer kızlardan daha iyl ımuvaf- ne kadar açarsam .açayım, babalığlillln yıkataca1tlannı söylerlerdi. Bu suretle 
larunı ve ayakkapla.rımı giydim ve ro- fak olacaktım. bıraktığı ispirto ve tiltün kokusunu oda- kaybolan müşterilerin yerine yeni1m·'ni 
bu, hürmetle, üzerime geçirdim. Bir kaç gün sonı-a derslerime tama- dan çıkarmağa da iınkan bulamıyor- bulmak ekseriya pek gtiç oluyordu. 

Duvara asılmış olan küçük kmk ay- miyle .dahmştmı.1ktısad! ve ti.car! mese- dam. Yeni robum. pek sağlam olmadığı için 
nada kendimi seyrederken gözlerime lelere ~ok zevk hailadmı. Stenograflyi Çocukluğumdan beri arkadaşsız ol- onu fevkalade ahvalde giyiyor, umuml
inanamıyordum! Güzel olduğu.mu, be- de sevıyoı:ıJum .. Y.cızı makinesi ise beni duğum için, yalnızlık bana ağır gelmi- yetle eski şeylerimi kullanıyordum. Gti
nimle alay etmiş olan bütiln diğel' kız. ad~ta t~~tr ~ordu. Talebelerden ek- yordu. Çekingendim ve arkadaşlarım- nefli bir Mart sabahı, yeni ı·obumu giy
lardan daha güzel olduğumu hiç bilıne· ~si _gıbı, eTie:i all§tır.mak için, ben de dan birine söz söylemek Uzun gelince, mek arzusuna mukavemet edemetlim. 
miştim. Sıcak bakır akisleriyle parlryan kira ile eve ~~ır. yazı makinesi almağa müthiş hir sıkılganlık duyduğum içln, Fakat öğleden sonra, mektepten cıkış 
kalın saçlarım kendiliğinden dalgalanı- muk~edir .<ieğil~ .. F.akat mektebimin aramızda samimiyet tesisi arzusuna hiç saati yaklaştıkça, bu kaprise pi§man ol
yordu. Beyaz, kaymak gibi bir teniın makı;ı~erinden ibir;.nde, akşam tal.ebe- kapılmadım. İyi bir talebe idim. Hoca- mağa başladım. Gök yüzii kararını lı ı·e 
vardı. Ela gö:zleriın. ·ımın kıvrık kirpik- ler g~ sonra, ela.ersiz yapmak için larımın tak.<lirlerini anlattığım zaman uzaklardan boğuk, sonra gittikce n"ha 
lerle gölgeleniyordu. Annem de, beni kalmak musaade:slııi ıistih581 ettim. annemin gözleri iftiharla parlardı: «He- sarih gürlemeler duyuluyor.ıhı. K pı 
ilk defa görliyormuş gibi, seyre dalClı. Hiç arkadaş tutmadım, ve doğrusu, le bir di.Plonıaru al! derdi. :sonra mu- önünde duraklamış, ne ı.·:ıp;.cağımı <1 'i-
Ac~mi bir gülü~1e: lbunu zaten istemiyordum. Meril 'Bayer hakkak güzel bir :iş bulursun!> ~ünüyordum. Yağmura tulolurııanı H.-

- Güzelim, eleği! mi? diye sordwn. isminde bir smıf arkadaşım bana bir az [Sıbhati eskisi ıkııdar iyi olmamak.la bum mahvolacaktı. F:ıka't ;nı> vapay. ı, 
Rikkatini gizlemeğe ç~arak: .solaılmağa ~~mış ise de multabelede ber•ber, simdi dalıa az cal.t§ıyor de~ildi. yarın sabaha kadar orada kıılacak d1

'-

..... Mektebe gitınek "ZamaUı p.ldi hay- bulunmadım. Ayaspaşaiia mükellef bir Fakat büfenin içinde <foran kırık ka- ğildiın ya. üzerimde trarm•ny.a htrı-·· cck 
dır dt apartmanda oturuyorlardı ve mektep pillı çorba k5.sesine sakladığı liralıklar * _l>ltincı, bir çay almak il.zere, evlerine ve elli kunışlukla!' şimdi pek yavaf ar· ..-BiTMEDi-
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Pun okullan gezdi ve 
muallimlerle konuştu 

Borsa 
OSOll 

512 İnhilar Jd.- 9 
468 UzUın kwuınu 14 
2tl a BOleya--lc 19 • 
101 J. Taranto Ma. 20 50 
89 .P. Pad 21 15 
7C $. IUza Ba. U IO 

JAakara :-tYOllll 
12 8.00 Pr~a! v~m!e~t IMt aya-
2a n 8.30 mUzl.k (Pl), 9.15 Ajana habe-
21 leri 8.30 mu.ik (Pi.) 8.50 • 9.00 eY b-
21 25 dını • yemek Hat.ı 1,, 'O proiram .., 
26 75 memlebt .ut ayan 13. 3J ..uzik (Pi.) 
27 13.S_, Aiaıll haHrl.ı 1.f.05 ~ n· 

llıi yeıai aefir vazil•ler-.ne bcqladılar 
f .. 
Milli Şefimize itimat

namelerini verdiler 
----------le4----------- 51 K. Taner 21 

.le il...... JI 
26 yueticiimhur bandosu 14.45 • 15.30 s•sz------

.. Baan AJJ YllceJ, fttrlı lJğretınenlnln IHISlfel .. 28 Omıa Altay 19 
11 koa..- {Mtaa.ak ıımwD mldilrii B. ı 
19 Celal A~ tarafıadan) 18.00 Proirw Yeni apany11 w Çin •eflPlePlldn talıdlnl ~ ................................ 11 j. Koheıı 80 80 Ye memt.bt .U ayan 18.03 müzik •lllde & .. Hm 11 IBIMwl .... tla 1111•1 .. 

Antalya 11 (A.A.) - Antal;vacla bulu- rafadan terefhıe verilen ~1 ztrafetln
MD lılurlf vekill ~ Al1 YUcel dUn de ha.ar bulunmll§tur. 

3 D. AıdMI • 
1574 YekOn 

26 radyo caz oılr.etıtraa 18.40 mtblk ala· Ankara 11 (A.A) - Yeni t.pmıp mUflur. 
turb 19.00 konUfllUl (hibliofralya) Hfiri Marki Dö PraI dö N~e buailn Çin clımhuriyetfn!n. ~Ankara MI. 
19.U miiDk halk tUrk~ 19.30 mem- saat 16 da Çenbp WlfWIM ôJerek yUk elç1al bq Şm-Yea·'ruc 1Mt 1T de illada .... A elruJJen tefdt Mmit ~ adma 9Öyl-- bir nu

n phir ~ tettfl. Terfim .,,._ tukta, kendi .anlarmdan YeUtm Vekile 
ralıttte bulunnnqtur. Öğleden sonra ve- karşı ~ledikle-i sevgi duyguları izhar 
idi tijretmenlerle memeld gör0pe1er ed~ ve Vekll, Türk öğretmeninin va
fPI , w ..._kibea atntmenler ta- sileleriae lpıetle onlan _.,......,. 

6311'1 t MI ,.W. 
64841 i Umwnt yektn 
No. f 
No. 1 
No.. • 

14 
ltl 
19 
23 
27 

lelret .ut ayan ve AJAU haberleri mutat mantlmle karfalaDllU§ Ye na~ Ç~a ki:lfkU.ne ,&deı:ek mutat JMraıo 
19 • .fS ..usik fual bqeti 20.15 radyo llmh • _ _. l....J::JI =--"-w--:-: -ı-t- u.ı __ .,_ ÖMf i='='l L... .._ı. 
PAleli 20.4S müzik muhtelif tukılar c ur ~ -~-· ~ - -w•lllMılaw re .... -:;u..ıra ı.-
21 .1 S konUfılla (ııünüa me.eleleri) tevdi etmıftir. Bu emada, hariciye Ve- dim etmlftir. Kabul emew_a ~ 
21.30 müzik radyo ..Joa orkeıetn11 ~eti rmmmt kltibt Nwma Menemen- V~ •mel .-krateri Numan ıı.e-
22.30 memleket saat ayarı, Aj .... ı... cioiJu takdim nıerUinıılnde Jauır bulun- mencıotlu hazır bulunmU§tur. 

Türkiye bisiklet mukavemet 
yarıpnı kazananlar 

s.w,x~~----~~---

a.-. ~ 1 (A.A.} - Buraa - Mudaı.-lmet. .ikinci F..kil"birdeD Ali. iiçüıacLi f.... 
ra arumda iki defa gidüp gelme olarak .kiıehirdeo Osman ve dördüncü Buru• 
104 kilometre 11& ı 116.de Tirlq,. bitik- daa Hbet g~ K.otucular halk 
let mukavemet bhincilildeıi icra edil- ~4!teri taTafından Pddetle alkıılarunıt
..U,tir. Neticede birinci AnbTadan Meı-- lanhT. 

'DdR DEr.l'ERD.t•UODfDAH : 

No. 10 
No. 11 

iNda 
1132 Tarmı lJ 50 
162 l'ümlge 9 
109 Jııf. Sipahi 1 50 
98 R. j. l'rmko 7 
8S Serif R..a 18 75 
58 P. Solui hl. 15 50 
55 A. H. Albanak lJ 
38 Şerif .Riza Ha. 8 50 
~ A. Arı-ci ojlu ' 
31 A. Jıl. Atanw. 18 50 

berleri; bor..lar (fiatleri). 22.SO ko-
13 51 nuıma (ecnebi dillcde. yalnaz ba daJ. 
16 58 P poKuiyle) 22.SO müzik cazbant 
8 50 (Pi.) (aut 23.10 a kadar yalnız uzun 
'1 dalp poetmiyle 23.25 • 23.30 yarınki 

U projuma ve kaJ>&IUI. 
20 
lZ 
ll 

7 
17 50 

1B R Colak Fceli 
1618 Yekan 

53562 Eeld yekQn 
55180 Umumi ~kh 

13 50 13 50 

8ubesl Sıra Mükellefin adı Sanat ve Ticaret 
No. ve soyadı meslell Adresi 

Verginin K. Vergisi B.V«gisi Misil ve Mllll mU- Yekdu Verginin Verginin Tarh ihbm:-

- - · 
Bllsmane 1 Mehmet Emin Kömllrctı Rana No. l ...... 

• Z ismet Ödmlk LebWNol ~ c. 132 
• ~ ...... Dok..... H. .Ali c. 261/ı 
• " Kemal AllllU TAtbaa İkJçerelik c. !Ol 
• 5 Santo Şaul Kunduraca İnkılAp so. 64 • 3 
• a B 0 sar= D..mbıat eskicıl Kelez adde Ji 
• 7 il. Ali hlrrm Kaap Tilkilik 324 • 838 
• 8 Sa11bettin Akyele kundu- Ciı'kin so. l 

.nıa 

• 9 Nedbe Tiltüıı ve milskirat Gaziler N. 6 
11 M ' t Y..a...ıa kaland Ali Jllllt& a&. "' 
ıı o- 1WrW Kemer - .. 

• 
• . . ıa Bulp Oktan Manav Hat~ TiJki. 

Bk D 

matrahı zam ceza dafaa v. llellml. No. No. name 
Liıa K. Lira K. Ura K. Ura K. Lira K. Lira K. Cilt 

170 

Dl 
!4 

17-0 

178 .. 
100 
152 
6t 

128 

5 91 

11 • 4 54 
H 63 

.2 '° 47 • 1 .. 
12 13 
.ıs 19 
• 21 

lB 60 

1 18 

2 3i 
91 

2 93 
14 40 

48 
9 48 
1 40 

243 
3 '48 
1 !5 
s 72 

111 
il 

•• 
l 'll 

4 80 
1 '57 
4 65 

7 Ol 

ıs as 
• 72 

21 22 
17 28 

2 88 
56 87 
10 11 

14R 
Zf 83 
• 09 

26 97 

938 

931 
931 
940 
940 
940 
939 
940 

kazanç 2 

kazanç 1'9 
kuu.ç 10 
Kazanç 47 
-.ne '17 
bzant 117 
Jammç Ut 
kazant l4 

kazanç 11 
bzano 21 
k-WJ117 
kazanç 106 

varak 

8/38 Bırinci 
ihbarname 

811 1 • 

5/M • • 
58/45 • • 
22/11 • • 
45/l'I • • 
58/11 •• 
'4129 • • 

59/'3 • • 
48/f it • 

&0/11 • • 
46/26 • • 

BUtün bir tarftı boyunca Şark dilnyasmm en bUyUk Ye metlwr ASK 
macerası 

LEYLA ile MECNUN 
~ 

ntrldye c~ Meıelıez llaalıasmdan: 
Milli korunma kanununu 21 nd maddeeinin verdiii aal&biyet çerçevea da

hilinde ticaret vekaletince hazırlanan ve vekilleT heyetiniıı 20/8/940 tadhU 
to;>lantulnda kabul edilmit bulunan 2/ 14209 numaralı talimataame lıillrnmlee 
Tine tebean 'bankamıza ıeJrnit ve gelecek bnluaH kootimeato vesair -U va
aaikinin talep vukuamda ticaret veklleti emrine amade tutulacaiı allkadarlaıa 
ebeınmiyetle illn olunur. 4'47 (2108) 

1ZM1R BEi EDIYEStNDEN: a U il D A L • 
1 - Şehir Tef.heri için 19 adet kllte UMUMi omdz ACDl"RIMlt LB 

yaptırdmaaı, fen itleri nrilclürtUihdeld BBLLaıftc LÖfl8 L'ID 
tartnameai veçhile açak ebltt.,. k.. tzada • NBV .i'O&K AMSJNOA 
nulnn11tm. Ketlf bedeli S6S im. SO im- ll.ıtlıl* um'••- •wıLıı 
ftlf ınankkat temlaab 42 Ura 48 k....- KATbtQO BAct PA'DRA ışmc 
tar. Talipteria .__ti ~ _... U/H 1*taet _.. • • t 0 I• 
kez banbw ,...... mal± d.a,le .... ..,,,. .......... ,, '•· 
ilaale tarihi o1an 11/I0/940 C-.... AttCTltA wıpmw Qm • r«' fı 
idi aat t6 ela ene kene nriiwtlan. lwiıı: ......... !'fww)Wb ..... ..., 

2 - .............. Tepecik ot..._ eeldtır. 

• U 1bnhım İyi • 1Cuap Tepecı1c Uiıt- 4 80 
Kurtaran hme cad. 'Z8 

bunç 31 

teri durak ;reriadekl t1t1n .._, riah Wr ATBINAi vapuru ildnd ı.-......._ 
8elle maddede kiraya •erilwlıl. 7a1 it- smda ı...c1ea dalra Met,.._ ..... 

tJI • • leri müdM&ilndeld trı'ltMftlell •eı;Wle bt .-..ıh-. 
• M Vasfl 8ubn 6wı Betturak - 75 15 90 939 bwıç 8Z 1'1/1 ı ı 
• JI 'bet PUbr K11•.J.ao Tilkilik C.• • 2S 2 00 O 40 O 31 2 '16 940 kazanç 318 5/7 • • 
• il ••• .Akpm llmav Tilkilik C. 162 6 '13 1 35 1 '22 9 30 940 kazanç 96 2/ 20 1t • 

• 17 &mi& Ciddi Y...,.nçu Arslaıılar 20 2C 3 SZ 11 63 4 a .. bzaDç JIT ü,IG • • 
t • U AbiuBab Manav 1kiçeşme1ik 213 40 1 45 29 26 2 tO 940 kaımt 11 21/18 • • 

• 19 Halit Gürman Gazoz ~ İkiçeşmelik 140 108 23 9Z ' 78 .5 91 34 18 MO kazanç 88 51/40 ı ı 
• 20 Hüseyin Pakten ~ Xlğıthane C. 130 41 10 a9 2 08 2 60 15 97 !MO kazanç an 58/38 ı ı 
• Z1 Yako ZiJelin Kalıwa Çivici hamam So. 69 48 J 11 62 OD 18 4 :Sl MO kPH"C 112 58/34 • • 

ı • il Ahmet Edmç Kehıpar Tilkilik 10 - B 3 85 11 19 • 6 21 NO knanç 330 57/39 • ı 
• 23 Ahmet Erkoç Kebapçı Tilkilik 532 210 .u 48 2 ıe 1 a l iT 21 • MO kazanç 18 ST/38 • 1 

• • A' r mıtı.ç Kllıapçı Tilkilik 530 - ll 48 111 ta • iT 21 91 HO kazano 17 57ft.7 • 1 

• 1111ehmet Demiray Te:r\ikçi Güneş kahnmwı 35 '38 5 29 1 t8 IS ı M Dl bzano 11 21" 11 ı 
Yubnda ülm w unvanlariyle ticaretgAh adresled ,m. .... tlle&r mımsna mn1delf ~ lcla .......... vel1li)er tsimled N Nta ~... 8'a 

mOkelJe&e" lmltl &met etmiş ve balen aered. khwduJdarı ı.Wt edilernemtş o'hmıa harıllıle illa tnlttnt takip eda ıanclsn Ul1meD 30 sOn Jçbıcle 
itiraz baklan oldulıı 3692 sayılı kanunun 5 w 1 w •Mdelml 1 r 7 'irine !c;t inaden tebUI •t\ • .bılm obulc .... mn o1unur. mı (2105) 

••• aaıma& ıoı110A.11 : 

açık arttmnaya konulmuttw. Mahuıı- JfOI' : BatUıı npur)ammmı -ı. 
bedeli ican 1 S 1 lira muvakkat t ' ... 141 eı1ektrlk 'ftllll]jftlr leirllat& De lrA: 
1 llira 35 lnmlpr. Talipl.ria teminata *'k:rdlr. <Jerek 9 apar!um ~ 
cümhuriyet merkez bank ...... yabrank tu1aJeıt. ""* ftPur ~ ve _.. 
makbazlan,le iluıle tariıi olaa 1 ..... ML Wı ...._ ..,, .... 
18/f 0/940 Cuma sClaü uat 16 da a- ,... ldQ Wr 1MhbQt aıtıı. 91r w 
ciimene mlneaatlan. DMa lazla tml1lt aım.k - Blrtmıl 

l - Tilkilik c:addelİade Albaprlmki Kordonda l5Z ııwnanııla •UllUAL-
2000 metre mwablw .._ izminde a... ummnl tlmm acent4 Ltd. mtlnıeut 
ledi)emime ait kalannia Wr - mW- edi1metl1 rlea olwwr. TBLll'ON:.,. 
dede klra,a Y..._. yam illeıi ~ ••nıuı-wı--................ ... 
ltiiflndeki ..,men N;iffs llClk .....,. i or.f9la 
..,.. ku• • ....-. s.na mn\en • n : YB 1 
bedeli ican 600 lira. mumbt teı 'n te 1 ffl8BK•8J l.TD. 
.fS Dr.dlr. TıMpf ıia 1 ' .. ~- YDUa·~-.-..... ~et---lt L ~....... ... ______ 1 

...... a..MlbDefinMa 
lfo. ,.e -.adı 

Dhi olan 18/10/940 Cuma ... ...a 1 ATATOlat CADDIBl-W.. 1 
V..Wn K. V~ lhılınmı lıDılil w Yekh Senesi Veıwlnln Tarh tı......... 16 ela .............,.e ....._ eecllllene ! 41'11.aON:.. • 
wı;;abJ ....... Nevi No. Cilt, wnık müwtlan. 2. 7, 12, 17 4148 (2034) 1 Lanch ft Lhapal 14=.!t I 

Lira K. Lira K. L. K. ~ L K - AIL;.....,_ mdde.Wa Wr bma : Pb' o '"' •tbwww ICfn ) 
.....___ - - - · · · ___ ,ile 14'8, 1377, 1379, U83 ve 1371 : nnuı leler ~.. • 
lle..ene 1 .Zeld nre Xu}'UIDCU Kuyumcular 27 150 66 20 J3 M 11 tl 91 ıs 938 kuaııQ JO 4/17 .obklala Necaei IMıy aıddtllinira· Te"Wfik ... -~.....-..-.. ..... __. 

• t $l1crll ÖZba)Tam Fırıncı Gmııiler 1U 56 1' TO 2 M 00 00 1T M 938 kazanQ 31 4/5 R8'di Aru r.addnird• itibu• Wr 9o111ca1C1Pb llPoOlel'I 
• S Yunus Kvaca Çanta tma1l Güselyuit C'.ldi 37 30 8 90 1 78 1 60 12 28 938/939 kazanç 293 4/8 kmnmda ,...-. betoa ~ ~··· (llELLAS) LtldTID 
Yakanda Wm ve unvanlatJ'e thmetglh mlre!lert fUl(ı mllkellefler !Wlllına -..htellf 7IJJar tçln mholamn wrgller isimleri hizasında g&ıserllm.lftir. a. fen itleri miidUrliiündekl ketil " p t B E 
Ba miikelleflerin terki 1icaret e4ın1ı ve halen nerede bulundukları tesblt edileımi!mq olmuı NıılebiJle Bin tarihini takip eden Jı{lnden ltibaren 15 ,an içinde P11• ed ıreçlüle kaı-lt ..sa. _... toANNts COULANDRJs vapuru 

.,, itiraz hak1arı olduğu ~ saydı bumun· 5 ve mllDCU maddeleri hUldimlerine irinMlea tebUR mabmma kaim ohnak ilzere ilin olunur. 4330 (2106) meye kıoaulm11fbD'. Ketif ~ell 1S96 I dolru Nevyork ic;:in mal almak Umre U 
=ı === _ - zu Ura 6 7 kurut muvakkat teminata 19.tl ~evvel tarlhlne dolı'.u ,ltlecektir 

....... lfafla Jl....,,,.Jüünden: ................................................................................... lira 63 ................ 18/10/MO C.- PBTROS OOULANDits vapura .... 
L_I ;-- 26127 lira 7t kmuı bf1f ı...wıi ,~ ~ ı. ...... ikmali....... ! D ,J D V ll J 1 ma .Unfl eaat 16.JO ..._ 2490 ~ nı !fe"'wk k:in mal a1malc Uare • 
....-aı mf uauliyle eksiltmeye konu'tmUllS. ! f!fJ18f emir ı 0 OftnaOft 1 kanunun tarifata dnHincle baarlaDDUt te$1iniwıi tarihine doiru gelecekUr 
..,.! - &.._ 16110/ 9.fO Ça~ s6sal mt I; de M..- ftafw 11 Ilı• :. .... - .......... , ............................................................ J tıeklif mektuplan male cllntl ulm~ Geliı tlrlh1eri Juddnnc1a bir~ 
... .._. ~. Al•.....--• u--a•ı ..a•-•erı-• - il ı.lk..._ lS.30 a bclu ene._ ı\y7 ....... 1.1.9 (2oıur.) deruhte edilmez. Navlun ve l8lr tafldl& 

S - Pr.;. nnıkı -ı. nıi.iclidilihde gürülebilir.WWW • n-..... • _.. ... ....._ ...---am a ...-,-- :ınelldh. 2, 7, 12, 1 ~ ~ n icln ATATtbut çadcJ.tnde Cendell ha-
4 - Ma-':bt 11emimt (t9S9.S7) li..dn-. cıefı ~··-~)....... - Kaklııtıeık daWHadeW.,.,. Fu· nmda22/Jlnumarada :G.J.B.OKAS 
S - .......... 9.ıee - ,..- .ıt ticaret oc&.. WllibllDID Tl!o ı "" r.ıden • DEVLET DEMiR YOLLARI 8 tNCI lşlrrME MODOlll.OOıCJIOı • pzlnoeamm llı.ale tariblndAD itibaren yazıhanesine milraca,lt olunması doa 

·;: ....... en.a..ı.midirliiiünd- Mıcaldaa ,...,. ...,._ w 3 _ _. - U/11/'48 .. ,,, im llillmen her clln Alaancak. NuillJ. A•nemk hir w ...w.de ~ ..,,.,.., 7UI ohmır. ftUEllOl(ı .. 
ınektubunun içine ro,...a.n lhml•ar. aruında lhetm bir (Mot&ıtG vaıon) treni itlqecektir. itleri mGdUrlQUndeki tartnameli •eçhi- :' ........................ , ............. , 

1166 - lateklllerin2490 aayılı kanuna gDıe Ja..-,........, eUlif welı• z' - A 1 tı AJ.•ı •• aat 8/17 de ._ıbt eclıııeık NuilllJ'e _. ,IJ,49 le ... m~ke•' ~~"..... :
1 

ft1llGVrLVDA 
" • 1 O • 1940 Çupmba günü aaat on dörde bdar Ha ''7 flll s lla 1ll1ITaa1at edecektir. mm Wel 8 HO illa ...,.._ 111,.. 

•~buz m11keWHNia vermeleri veya bu ... tıeze kadar .,.Jecelc ,.arJlde po91a A..a.tı N.,illofm .-t t7,ZJ de....._ ec1ecek Alwuw.P ...ı U,17.. ta 101 llra Z' kwaq1u. tW. tRlflııl • o:ı.:.., y:..--...lg 
• a8ndaı• 1 d J'nmdar. muvwZat edeceWr • 27/101940 c... ....... 16 ..... ! &D.aif uru 

P09tada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. S. mıatllll ftl• fn ,.ı... Wdacl n ikind naeYld yer Yardııır. Tallplelln w •at a al bet _._ : Tursutlucla bir müddete. a..a fu. 
29, 3. 8, 12 40IZ (201S} ~............... 4'48 (1110). banlrwns ratnnıkm.Mııl ......... :u,etini tatil etmif olan. _ .......... , 

12. t4, ... 24 (2111) i ıı- ... _.,,, l'ftldw• saaa PA~ AlfOlltll 
flmri UIRlll HCldlll.OOOJmn: 
Tlllm ile -...ı Tabsllt Ta__. rl•ık tılıt ılı• 
Mvea1111mia taftlfmdan Avrupa, Am il sa •• m ' ket' k•• ,-..k 

tıiıaat taüli :yapear*aak n-. ..-tıdalü ıenit ......._ ..ı-... el:ra 11111' 
...... 

Talip oı..&.ı.ı eo ~ Ul 1/Ne teftbin. kad• Anka..- ,kket _._. 
ftlüdiirlUiüne l".1•• ..-.c.at etmeleri .illa •lun•r. 

1 - l•tenilen wesaik: 
a - 1Cerıdi el yazılariyle tercümeihal nrakua. 

b-Her .lersteıı ~ DOtlan gösterir musaddalc: lise olgunluk v<-sikaa 
c - Nüfua tnkereat sweri. 
d - s.bbat r.-ıu. 
e - AAeıtil :vuiyederi. 
f - Sld boy, iki OOit olmak Uzel'e 4 k\, '.1 r tn.;raf. 

ı - Talip aa..ı.._ ,... 24 den fula o1rmyacaktw. 
3 - En iyi lise olgunluk denıc.i .1..lar arMllMhın iatihap edilecek ola 

4efyl1111e çiltlld.rimizde lair ._. ... eli tatbikat yapıtmkhltten eonra göstere
eelıia.i W,.et ve umumt ...Sara söre A...,.. 'ftY'll Amma..,. ... dal• 
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... il ....... 
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•Dftll ••r••••a.ıoııma: il. ....... Jllllll "'" ' ia-Ma ı-.. Naciye oilu Adil km Melek w ......__ 
ita~~ şu'beaine olan veıuet v•cİIİ borcundan d~ Mcis eclllea Wdad 
414rztat M. Tramvay caddeıinde klin SOO/ t eaki 603 yeni ~ılı biuama 
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OLIJll 
TUrk Maarif Cemiyeti rami ilan

.... p.keti mUdlrl B. Neci Toka,. 
pederi 8. Hıfa Tok.7 m&ptell ol. 
dulu hutahlttan kuıtalamı,.arak ... 
cini edilmekte olduiu Franan: hu
tabanelinde dün aabalı aat 9 buçuk
ta yefat etmittfr, 

Cenazesi öğleden aonra kaldmla
rak ..t hbriltanda ebedi metfeni.. 
ne tndi edftmittir. Kedenlide aile 
efradma .,.,._. tuİ)'et eyler ft -
bdptltftlZ B. Naci Tokqa Mtm 981 
olsun deriz. 



SAHiFE d 

Hava tehlikesine karıı Şanuhauda bir suikast -·- -·-

-~~ . ~---···--·--· -

YENi ASIR 
sm:z 1=== 

ın1t1ız taggareıerinin 
ueni hOcumıarı 

Alman resmi tobllöine 
göre hava harpleri -· ·Sovyet Rusyada Belediye reisi 

k k ti d·ıd· h Ik Hamburgun iki Kendileri mu-yeni orunma a e ı ı, a 
talimleri endişede büyük mahal- vaffakiyet ka-

HAKIKI HAVA• HOCUMLARI JAPON MAKAMLAR! TARA·. lesi hik il~ ~ek· zanmış .lngiliz-
YAPILMIŞ GIBi HAREKE· FINDAN HALKI TESKiN san edıldı le!_~~e ••• 

TE ÇALIŞILDI... TEDBiRLERi ALiNMiŞ . Hrunburg, ıl(A..A)- Perşembeyi İngiliz tayyarelerinin 
Moskova, 11 (A.A) - Royter Berlin, 11 (A.A) - .o. N .. ~· Aıan- cumaya bağlıyan gece esnasında İngiliz yaptığı hasar 

~, .. ·, 
:J 

S O~ N ;, ~~-.~ .A B ''< E R 
.. ,. ., ..., .. -. ·' •· . .. 

Mecliain yeni içtima devresi başlıyor . 

Milli Şef Türkiyenin si
yasetini açık bir suret

te teşrih edecekler 
J,ndiriyor: Sivastopolda bava taamızla- sının Şanghay muhabiri bUdirıyor: . tayyarclerf Hamburgu bombardıman et- Ü 
..... ft kft .... ı korunma talimleri üç gün de- Vanş .. in taraftarı ol.an Şangh.. • ay. be .. led .. ı- mişlerdir. İki büyük mahalle hftk ile g )'Gazmış- :x,v.x 
....... ...,. b h d ldil ül yekSan olmuştur Berlin, 11 (A.A) - DUn yine L<mdra y · i tim devres· 1 tec.rifti sanide arıJacak... 
'Hm ettikten sonra dün nihayet bulmu~- ye reısıb blu sa n evınH:ık rd. md§~~r. INGİLİZLERİN VERDİÖİ harp tayYarclerimiz.e başlıca hede! ol- enı ç a ı ~ :!' 

tur. Kntil u unmamı~trr. : c~ ışe ~ ır. TAFSİLAT muştur. Jngilterenin cenubunda ve mer- Ankara 11 (Yeni Asır) - Bü- nacaktır. 
. L-ningrad ve başka yerlerde yapılan japon mnknmlnrı ehemmıyetlı tedbırler Lond"r 11 (AA) iliz h k . d l' l "]Uh f b .kal M }] M )' • b' T . . . Milli Şefimiz lnönünün nutkun· 
~criibeler esnasında alakadar hükümet almıılardır. a, . - ng ava ne; ezın e ıınan ar, sı a n arı ve yük i et ec ısı ır eşrınısanı 
inakamları hakiki hava hücumlannda -*- zareti tebligi: Bombardıman tayyarelerı- mühim iaşe tesisatı muvaffakıyetle bom- Cuma günü yeni içtima devresine da dahili ve harici bütün meselelere 

1 k t • 'hd H il d Hi d• •anın ıniz dün gece Almanynya yaptıkları hü- bardıman edilmiştir. Hücumlar esnasın- ha ] cak b t ] t d h temas edeceg"i, Türkiyenin ıiyaseti-
lntizar edi ebilece vaziyet erı ı asa 0 an a n IS• • cumda başlıca hedef olarak petrol de- da Büyük Britanyanın ve cenup sahil- ş ıya ·, u op an~ ,8 er sene • k . "h ed ... 
•ayret etmişlerdir. dald JıaJay 11& Jıauçulı.. polarını s~şlerdir. Muhtelif nuntaka- lcrincle bulunnn tayyare meydanlarına mutat olduğu üzere reısıcümhur ta- nı açı hır surette tqrı ecegı an· 

1:). Ncvyork. ıı (A.A) _Hollanda Hin- larda ve bilhassa Hamburgda büyük bombalar atılmış ve hangarlar ve kışla- rafından mühim bir nutuk irat olu- laıılmaktadır. 

Romanuada Vazl·get distanının bütün kalay ve kauçuk ınah- yangınlar çıkmıştır. Hava filolarımız 1ar tahrip edilmiştir. Deni• bataryaları ·-·-·-·-·-·--·~·-·------- -·--·--·---·-·--·--·· 
sulü Amerikn tarafından satın alınmış Mansteki limanlara hücum etmişlerdiı:::_ yeniden Du\'l"U bombardıman etmiştir. A k •ı J • d 

· olup gemilere yüklenmektedir. Amstcrdamda Fokkers fabrikaları ve Geceleyin bir kaç düşman tayyaresi S er aJ e enne yar Jm 
- UASTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - -tr diğer muhtelif mıntakalarda fabrikalar, merkezi Almanya üzcı·ine kadar gele-

Fransada IDDl·ıı·z zafe. demiryolları ve tayyare meydanları bom bilmiştir. Atılım bombaltır ancak ehem-
l>lr makale ile aydınlatJ~. Makale- balanmıştır. Bu harekatta iki düşman mlyetsiz hasarlar yapmıştır. Almanya-
ae cAlman kıtaatınm Romanyaya mu- tayyuresi düşürülmüştür. Bütün ıayya- nın gnrbinde ve şimali garbisinde birçok 
vasalali mihver devletleri tarafından rı·ne "ıtı•mat artıuor relerimiz Uslerine dönmUşlerciir. şehir ve endüstri müesseseleri taarruza 
iViyanada Romanyaya verilen garnnti Londra, 11 (A.A) - Avrupa harbi uğramış ve .takat askerI ehemmiyette 
fcldindeki vaadın tatbikinden başka bir hakkında neşriyatta bulunan Amerikan hasarlar olmamıştır 
fCY değildir> deniliyor. - BASTAHr. 1 iNCİ SAHİFEDE - gazeteleri İngiliz tayyarelerinin Alman- Düşmanın dünki.i mecmµ :ıayiatı 12 
LOl\roRADA RUMEN HOKOMETl? lanı yaptıkları tahribatı yazıyorlar. Ca- tayyareye c;ıkmıştu·. Diln Alman tayya-

lstikbal<le, Londrada bir Rwnen hU- kampları teşkil cdilmi tir. General De- zeteler bu haberleri en iyi yerlerine releri dört tane olarak tislerine dönme-
lkümetinin teşkilinin imk5.nsız olduğu gole tarafdar olduklanndan şüphe edi- koymuşlardır. mi.ştir. 
kanaatinde olan muhabir, böyle bir ted- lenlcr muhakeme edilmeden bu kamp- ../..'7---
birin, Romanya mukadderatının mihver l~ra .. aevk c~ilmektedirler. ta,,e mesele- ınaı·ıtaran·ı·n ı•hracatı 
devletleri elinde olduğunu bilen bugUn- ıı gunden gune z.orlnşmaktadır. U 
idi Rumen rejbni fü:erinde te.c:hi olmıya- GENERAL DECOL • .., 

~i~bır=o~ VAZtYET1 ~!~;~~~~~.A) - Fran'ız kuv- ınkıtaa uaramadı 
BUkreş 11 (A.A) - Royter bildiri- vetleıi umumi kararfahının neşrettiği 

-----tr---
1 n g il tere g e geni Ame. 

rikan uardımıarı 

Bu iş Istanbulda munta
zam şekle bağlanıyor 

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

ŞIMDl YE KADAR BiR MiLYON LİRADAN FAZLA SARFEDILDI 
İstanbul 11 (Yeni A.ur) - Şehrimizdeki muhtaç asker ailelerine yapılacak 

yardımın oekli lstanbul belediyesi muhasebesincc maddeler halinde tesb!t 
olunm\l§tur. 

Şimdiye kadar tstanbul belediye buduUarı dahilinde 2526 muhtaç asker al· 
lesi olduğu anlaşılm~. Bu Ailelere muhtelif menbala.roan yapılan yardım 
bir milyon kUsur bin lirayı bulmuştur. 

.. ••••••-·-·-•- -·-·-·- .. - --..-..«>.-..-~ ........ ._ • .-..-.. ~-·~- -·..-c-.c~• 
,or: Romanyadaki tngllWere henUz sa- bir tebliğde General Degolün dokuz: ilk U m• ı•• • 1 • • 
rlh talimat verllml§ olmamakla beraber teşrinde Kameronun merkezi olan Dua- ner r U Slp8• SVeç IÇID yapı• 
bunlar miimkiln g8rdUkleri takdirde )aya geldiği bildirilmekte ve Generalin ç k 
hareket etmeğe veya hiç olmaz.u silrat- Fran"z hatlı üstüvasını ~iynretinin hür n· ~ıerı· derhal lan tayyare- Izmir, Kastamonu, an ın ve 
le harekete Amade bulunmağa davet Fransız davaaına iltihalc. etmi,, olan bü- ~ 
..dilmişlcı-dir. tün Fransız müstemlekeleri ile civar ara- k b J ı• J J iJ P'JI "'f b ) d ) ) Jd 

Diplomatik mahfillerde İngiliz - zide muhakkak suretle çok iyi tesirleri a u ve tes ım er n~ tereye .!..ag ran o llt a ze ze e o u 
Rumen münasebetlerinin keıilmeıi olacağı kaydedilmektedir. Umumi vali ------x..,.x 
••kınılm••ı !-'-~-ıız bı·r ıey olarak Albay Löklat General Degole hoş gel- 1 edı•yorlar verı•ıı•yor 1 (AA) H b ld ıt.._ 
- ..... llllJUlil diniz demiştir. Ankara, 11 (Hmusf} - Haber aldı- Ankua, 1 · - a er a ı.--
telakki edilmektedir. Gerek İngiliz KAMERONDA MERASiM ~ımıza göre bu aabah aaat 3.32 de Ka~ mıza göre bugün biri Safranboluda, ~ 
büroları ve gerek sefarethane her VE NUTUKLAR 1 iıt~Eitere jc.oı_ İ ihtiyatına B i d ,~ • h tamonuda orta ıiddette bir %.elzele ol- ierl de tzmirde olmak üzere orta ıid-
lhtimale kartı hazırlanıyorlar. Al- Londra. 11 (A.A) - Roytcr Kame- - "!':!' un ar an ~ fi emen muıtur. Saat 3 3.5 de de Çankmda yer dette iki ulzrle kaydedilmiotir. Haear 
man kıtaabnın bazı bölgeleri İfgal rondan bildiriyor: Evvelki gün bir top da malik.. Göndeffiliyor.. earaıntıları olm~gtur. yoktur. 

.... b• J im ksa çekerle Kamerona gelen Ccneml Oegol Londrn 11 (A.A) - lngilterenin ih- Londın, 11 (A.A) - Nevyork .. ·-·-·-·-----·-·--·-·- - ..... _.... .. _ - -·-·-·-·-·-• 
ettiğı sa ıt o 1;1.f .o az mı. yo .. umumi vnli ve yerli kıtant tarafından racat ticnretinin inkıtaa uğradığı hak- Vorld• gazetesinin verdiği bir telgraf M k• J ) 1-. •• ••k 
Londrada vazıyetm artık tahammul hararetle kar ılanmı~tır. General selam kındaki Alman iddi:ılarınn cevaben Lon- haberine göre Fabrikasyon korporasiyo- .... 8 JDeye apOD 8fi9 {)UYU 
edilmez tekil aldığını karar veril- resmi yapan kıtaatı teftişten sonra bay- drn ticaret odası reisi şu beyanatta bu- nu taraf mdan İsveç hesabına imal edi- . 
Yiği zaman mı bu inkitaı münuebat raklarla donnnmı,, caddelerden geçerek lunmuştur: len yüz bombardıman tayyaresinin 1s- Ven·ı.·rken b. nu·· mayı·ş 
keyfiyetinin tahakkuk edeceği bilin- vali konnğınn girmiştir. Umumi vali ~i- - lngiliz endüstrisi ihracata ait her veçe teslim edilmeyip İngiltereye veril- Jr 

. tabede bulunarak ezcümle ~unları soy- türlü siparişi imale yalnız amade değil- mesine karar verilmiştir. Bu tayy:ırele- m az 

1 mıvor. 1 . t' d" lı 1 .l b . . 1 . . 11 . 75 • 1 ·ı .. d ·1 k Uz !:&ptı ar :ım1 1 il' 1 . . emı, ır: ır, a en ue u sıparış erı ıma e meş- rın şı ngı tereye gon erı me ere 1 ~ 

. b 
1 

kandarmak lddinrl ngle,_~! erın valzı~e: - Bamda yü.-dcsiz insan yoktur. Ka- guldur. İçinde şahsi menfaatlerim de hozırlnnmış bulunmaktadır. ınaııtere - Romanua 
tı u el 

1 
te wuu etme erını meron her türlü ibtirm.l~ hr;ı hazır bu- bulunan fabrikaların yalnız birisinde Bin AMERİKAN HEYETİ - . ... • 

~del~lelkar_şl~-ıyelor,~:· GAenleral Ank tatolnes- lunmaktadır. ihracafa nit rnkrunlar eski rakamların iNGiLTEREDE • I 00 DE~~ FAZLA HARP GEMi· 
:X ~~?e~ y:\ali:8

~~ :er~;~ tir: General Degol şu cevabı '·ermi~ ~~İü~~~u~~J~n~~11~ir s:~~~~~ny~k- du~:~:ı~~'::s!~ ~~A)sub~:;:::x:~: Münasebatı katedil• SiNiN VE 250 TAYYARENiN 
~in .gelecekleri hakkında ~ına~ ver- - Kameronun bür Fransız 1mpara- tur ve bütün ~iparişler makül miiddet- k."ı.esptembi1.r111_het!tckt.1ikn ı~c;n1.f!.0ilKizla.=ra ta~·arda.!:1.a. ~~k u .. zere. • • . iŞTiRAK ETTIGL RESMiGEÇiT 
~l§tır. Rg.men askeıi mahfilleri hır ço~ torluğuna iltihakı bir kaç müıtemlekenin lcr zarfında teslim edilmektedir. " .. _. .. ~ .ro1 ..... · ~ 1 
:Alman amvvetleTinin muvasalatını içti- takip ettiği ve daha takip edilecek mü- le İngiltereye hareket ettiii resmen bil-1 -c-- .- -··--~ 
nabı imkful!ız telAkkt etmekte ve haki- kemmel bir misal olmu~tur. Hitlerin ış NA.ZlRrnIN BEYANATI dirilnıcktcrlir. 1 1 Berlin 11 (A.A) - D.N.B. bildiriyor: 
ltati teslim eylemektedirler. Kavıram kitabında şu parçayı size oku- Londra 11 (A.A) -İngiliz iş nazırı * j RQ ~f'Y'•f'f~KI ING L Z TE· Busabahimparatoı·dabazırbulunduiu 
. «ROMANYA SATILMIŞTIR~ yacağım: «Bir millet mağlup olabilir, harp mnlz.cmcsi !alırjkalnrını ziyaret et- Nevyork, 11 (A.A) _ Nevyork He- 1 halde Japonyada bir resmi geçit yapıl· 

Rumenlerin vesayet. haklarını bir hlç fakat bu millet ve onu idare edenler tikten sonra demiştir ki: rald Tribün guetcai lngilterenin Ameri- BAAlfi~ü;"!f! MEMLEKET mış, bu resmi geçide yiizden fazla harp 
mukabilinde Almanlara saUıkları hak- rnftğlubiyeti kabul l'deric::-::e ebediyen - .. nkında şimdiye kadar görülme- kadan nldığı malzemenin vapurlara ir- TER~i BiLDiRiLDi gemisiyle 250 den fazla tayyare iştirAlc 
kında Romanyada kağıtlar dolaşmağa mahvolmUf olurlar.» miş ol, n pek büyUk bir i~çi hareketi ol- kap edilmekte olduğunu bildirmektedir. etmiştir. 
başlamıştır. Yaşlı liberal bir siyaset Hür Framız tmparatorluicu bu ih!İ- ması muhtemeldir. Memleketin icap -----·~--- ---•--
adamı Royter muhabirine ~yle demi~- malin önüne ııeçecektir. eden işçi ihtiyatına malik bulunduğu liil 

Ur: --·--- knnnatindeyim. Senelerden beri işsiz INGILIZ 
- cNazller çekirgelerin tarlaları isti- • • kalan 300 bin nmelenin iki yüz binine 

1A ettikle-ri gibi üzerimize geliyorlar.> Ucü%lü pakt, Jngılte- iş bulunmuştur. ·---

BükrC§, 1 1 (AA) - Royter bildiri
yor: İngiltere Bükre§ elçiliği bugün bU
tün lngiliz:lere derhal Romanyayı terk 
etmeleri hakkında talimat venniıtir. 

Bir Alman subayı: •Romanya artık • • --& Do ~ b ' 
bir himaye altında memlekettir> demiş- re ve Amerıka Amerilınnın maslcihat· nanması ,er ura u Londra 11 (A.A) - Royter; Roman-
tir. • • -- g · · B fi b yadaki Alman Jtıtaları hakkın<la bugün 

Almanyanİn seferi halde olan - BASTAHAFI l inri SAHİFEDE - UZGl'I er ne ombardıman attı• Londrada salihJyettar bir nıenb· Jan 
milyonlarca askerinden bir kaç yüz dönmi31ecelı.. aşağıdaki beyanatta bulunulmu~tur: 
bin askeri Romanyanın iatisman veecih deiildir. Açık söylemek l&znn a:e- Vaşington, 11 (A.A) - Hükiimetle is- BiR ÇOK YANGINLAR ÇIKMIŞ Eylül bidayetinde Alınan hücum kıta-
l . b l k d . liree bu pakbn akitleri ıureti husmiyede 1işare için Vaşingtona çağırılmış olan Janndaiı ttniformalı htiyUk miktarda in
çm u meme ete gön e.""IJlesı le- Amerika Birlqik devletlerinin ve sure- Amerikanın Berlin maslahatgu .. zarı bay VE ALEVLER 65 KILOMET· 

k ·· et • b" k fi tt" san Romanyaya gelmlştir. Rumen hU-aJTur mıf ır ey ye ır. ti wnumiyede halen bitaraf hulunan Aleksnnder Forkenin Berline dönmiyc- O - O 
bütün digwer milletlerin Avrupa harbine ~· b'ld' ·ı k ,1· REDEN co· R LMUŞT R kUmctine göre bu efradın Romanyaya cegı ı ırı me te"'ıt. gelmesine Besarabyadnki Alman kon-

HADlSELER YAVAŞ MI aüriiklenmemtlerini veyahut Çin badi- AMERİKANIN ROJ\IA ELÇİSİ Londrn, il (A.A) _ Amirallık daire- solosunun tahliyesi münasebetiyle mü-
VORüYOR? aeıi veya baflca bir sebep dolayuiyle DE DÖNEMiYOR.. sinin tebliği. : Perşembeyi cumaya bağ- aaade ~- Fakat hakiki hedefin 
Londra l1 (A.A) - Royter ajaruıı japonya ile ihtilafa ginnemelerlni sami- Roma, 11 (A.A) - Amerikanın Roma lıyan gece, lngiliz donanmasına mensup bu Almanların Romanyada bazı strate-

bildiriyor: Romanyanm Alınan kıtaatı mi surette anu etmiJlerdir. Berlin paktı bUyük elçisinin sıhhi vaziyeti dolayısi- ağır ve hafif kuvvt-tler, düşman işgali jile noktaları işgal edecek vaziyete ge-
tarnfmdnn işgali hakkındaki haberlerin bir aUlh pakhdır. le dana uzun nıilddet vazifesi başına gc- albnda bulunan Şerburg limanını bom- tirmek olduğu fi.§ik!r bulunuyordu. Ro-
çok izam edildiği .sanılabilir. Gerçi, bun- cJAPONYA BITKIN BtR lemiyeccği bildirilmeJ...-tedir. bardıman etmişlerdır. Daha evvel bir manyada Alınan zırhlı fırkalarının gön-
Cian sonra b~klenebilecek neticeler hak- HALDEDtR» --·-- k sfi 
lcında şüphe yoksa da, hfıdiseler matbu- Londra. 11 (A.A) - Çin büyuk el- v • b • Al . [ • ta~'r· '~-~ esnasındla burada düşnan derilmesi hakkında general Antonesko-

• ' cd h "L J ' tah . ,.İIİ •U beyanatta bulunmuftur•. ~ enı ır man ışga f Boge ,_e:!.a""-...:mmbüÜÜ O duğu bildirilm.işti. nun iktidarı eline almasından evvel AJ. 
atta 1nti~r en noer erın mın et- " ,.. - 1!11JCU'' !11'1an. ··yük mikyasta, gerek man hükilmetiyle bir anla~m,., akted-
tirdiği kndnr sürntle yilrümemektedir. - Birmanya yolunun yeniden açıla- t h/ •k • • ? keşıffaali ti l k h ka :.-·-
'AMERJLP ADAK+l RUMEN cag· ın• dair Çörçilin beyanatı Çini ve r:_ e ı eıı mı var. . ye y e, gere are t. esnasın- dUmi§ bultmduğunu tahmin eylemek 

A-n ... ':r" da bahrıyeye yardım eden İngiliz hava . . 
MEVDUATI nin bütün dostlarını memnun etmiıtir.' - lJASTARAFı 1 inci SAHiFEDE - kuvvetlerinin mtikemmel iş birliği sa mümkündür. Sekiz Teşnnıevvelde Ro-

Vcırington 11 (A.A) - Ruz.velt, Al- Bu yolun açılması bir çok defa fcla- maktadır. yesinde muvaffakıyetle tetevvilç et: ma:ı~aya y~n! Alman kıtaları muv~alat 
mrnyn ve Sovyct Rusya tarafından işgal k~tli ~ahiyeti göster.en teskin ıiyasetir.e Budapeşte 11 (A.A) _ Stefani ajansı miştir. ettiğıne daır Londraya haber gelnuştlr. 
edilmis clokuı memleketin alacakları hır '_'•~ayet verecelctır. . . bildiriyor: Gazeteler Romanyanm teşeb- Salvolann hedefler üzerinde tesirli BUlu·eşteki İngiliz elçisine, Alman hti-
fü.~r·n" konulmı bloknjı Romanynya da Çının cesaret ve melanelı aayesınde. büsü Uz.erine Viyana hakem kararı ile surette patladığı görülmüştür. Bu sal- kü.meti tarafından Romanyanın Alman 
teşmil chniştir. Yarı resmS. mahfillerde Japonya Çinde ~derece ümitsiz ~ar te~kll edile"ek Bilkr~te toplanmakta volar neticesinde çok büyük yangınlar kıt.ahırı tarafından i~gal edilmlyeceği 
bloke edilmiş olan Rumen mathibatı batağa batmıştır ki bu memleket ne baz: olan Macar • Rumen muhtelit komi!- çıkmıştır. Bu yangınlar gemilerimiz dö- blldirllmi,.tir. , 
~5 m ·ı~on st rlin tahmin edilmck!edir. ~'!t Uzak prkta, ne de mih_ver ~en yonunun mesaWni tatil ettiğini ve Ru- nerken G5 kilometreden de görülmüştür. Rumen htikümetinin cevabı şu ciheti 

--•-- ıçm u.~ .ıarkda Yeye.but dığer bU: yer- men hUkümetinin bu arada müzakerele- Gemilerimiz gerek hedefe yaklaşırken, ilham etmektedir ki Romanya nereden 
Hava harbı dew.m~esarr darbeler vuracak Yımyette rin mevzuu hakkında ltalya ve Alınan- gerek hedefi bombardıman ederken düş. mümkün ise oradan sillUılanması için 

degıENldrr. 
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AYIFLARI JAPONYA ya ile temasa geçtiğini bildirmektedir. nıanın hiç bir mukavemeüyle karşılaş- lüzumlu malzemeyi almak ve clizütam-
- BA 'TARAFI l inci SAYFADA ~ , _ > 1ŞKENCE YAPMIYORLARMl~ mrunışlardır. !arının talimi için lilzumlu mütehassıs-. . ı;ır~ Dcmokras~l~~n !1~o~rramının ev- Büdapqte, 11 (A.A) Macar Bombardıman mevzllerinden döner- ları getirmek hakkını haiz bulunmakta-
ve bı;nl osunda bazı ev ve tıcaretha- vela 1aponyanın ışıru bıtmnek olmasını Ajanslan Macarların Rumenler hak- ken esas kuvvetlerimiz düşman kara dır. 
nelerde hasn"at olmuştur. Y angmlMm ileri ıürmüş, cMali ve ekonomik gelir. kında işkenceler yaptıklannı )•alanle- bataryalarının ateşi •altında kalmrnlar- Fiiliyatta iki motörlü fırka ve bir z.irh-
hiç biri•i ciddi mahiyet an:elmemİf, lcri azalmı' olan ve halkı harpten bik- maktadırlar. dır. . ~ lı fırka için lüzunılu malzemenin pek 
b~si sÜrl'\tle söndürülmüştür. ~'' bulunan japonya mihver zenciri- -*-- ı . F~kat hiç bir hasar olmamış ve hiç yakında ithal edileceği tahmin olunabi-

Bir mikdıır ölü •c yaralı vardır. nın en zayıf halkasını te§kil etmeJ:tedir.> Afrı"ka harbı kımse yaralnnrnamı§ ve ölmemiştir. Şer- lir İ g'lt . B"kı 1 •. n •• 
G 1 . . k d d · • d .l• • n ı erenın u ·eş e çısı il teşrııu-

o eyr.l<-tının cenup mınta asın a emıştır. burg a uüşınanın hafif kuvvetleri bu- evvelde Romanya hariciye nazı. .. 
bir şehirde bir kaç ev yıkılmış. bir kııç RUZVEL1:lN ÇtNE BiR _ BA$TARAFJ t lNf'i SAHİFEDE_ lunduğu bilinmesine rağmen düşman me~e muvaffak olmuş ve haric;ını gor: 
1'.ioi ölmih ve yaralanmıştır. Tfl:GRAI· I . bahri mahiyette hiç bir mukavemet gös- rının bir çok Alman muallimler~ naz~ 

1ngilterenin doğu şimalinde üç şehire Vaıııngton, 11 (A.A) - Ruı.velt diın edeceği haberi dün Londrada bazı termemiştir. . .•. ı .n.pe 
yapılan hücumda bir kaç kulübe hasara hariciye nazın Hul ve hariciye müsteprı mahfillerin nazan dikkatini celbet- Berlin, 11 (A.A.) - Bu sabah bir yakındaEgJ ~lmes: beklebndıgı ~~berını .aı-

• Öl'" d S \f } 'l b' ·· ·· 'J' Jcru "ril c- b mL~tır. Çı aynı gUn aşvekılr de gor• ugraınıstır. u az ır. umner es ı e uzun ır goru~e yap- miftir. Bu haber, Roma ve Berlin ngı ız vazo ~er urga taarruz et- .. . 1 A t sl .. . 
Diğer böl .... ,elerde hasarat hafif ''e in- nııgtır. Cümhurrcisi bu görüşmeden •on- mişse de derhal b~tar .. •alannuz tarafın- muş "ebgkenl era k n cnlde ğun<o uç .b!n Al-.. 1 h k tarafından ıüratle tekzip edilmit· ., manın e enme te o u u ılav ıanca zayiat pek azdır. ra Çin mil i ü ümetine tecssüaünün29cu tir. dan tardt"dilmis(ir. . . e ey-
Dün gündüz de dü,man tayyareleri yıldönümü münasebetile bir tebrik telg- -•- lemıstir. General Antenesko bunların 

Kent, Esşeks Kontluklanna, T..tymis neh rafı çckmittir. Ruzvelt milli Çin hükümeti l~alyrın ve Alman ajanslarınc~ bu ha- Macaristanda hiiJıümef mütehassıs olduklarını s?ylem~ştir .. Fa-
ıi eahil ~ehirleri üzerine bir ç•Ic hücum- reisine çektiği telgrafta gerek ~endi~~ berın alelfıcele :te~:ı:l.blne se~et;>ıyet ve- kat bun~arı. A;1man asken oldug~';1 pek 
)ar yapmı~lardır. Hasar, ölü ve yaralı nin ve gerek Amerikalılann tebrildennı ren ş~'..bazı lngiliz g~z.etelerını. kıymet- partisinden ayrd~ . yakın bır ıstık~al?,e gele~eklerını '!e 
azdır. bildirmit ve iki memleket arannda mev- ten dil:ş~e.k eme~dir. Bu şayıalar ~- Budape~te, 11 (A.A) - Eski başvekil mikdar~a~ının. bUyük olacagını tabının 

... düıman tayyamıi diifürümüftür. cut ananavi cloııtlui(ıı da lf':'-·id eylemiş.- kikatl gizleme~. içın ortaya ~tılan bır 1mn:<1.i 13 mebusla beraber hükUmet etmek ı~ın hi_r çok bulU"an ~evcu~tu:, .. 
Dört tayyaremiz de kaybolmuştur. tir. duman perdesıdir. partısmden ayrıl.mı~llr. B. Hoare vaıyet haldondakı kendı du-

lNGlLTEREDEKl JAPON 
BANKALARI 
Tokyo 11 (A.A) - Haber verildiğine 

göre Japon hUklimeti bütün japon ba&
kalarınm Londrada bulunan §Ubelerinl 
kapatmağa karar veı·m~tir. 

Bir Japon gazetesi de Londrada h19' 
bir Japon :ticarethanesinin kalmıyacağı· 
nı ll~ve etm~tir. 

----tt---

Ingilizler 

Romen alacaklarını 
bloke etmiıler 

Nevyork, 11 (A.A) - D. N. B. nio 
Londradan öirendiğine göre lngiliz hft· 
k.ümeti İngilteredeki bütün Rumen al•· 
caklarını bloke etmiştir. --·--

/ngilizler Afrikada 
taarruza geçti 

Roma 11 (A.A) - talyan tebliği: ~
va teşckküllerimlz Port Sudanı bomba· 
laml§tır. 

Düşman şarki Afrikadaki toprakları· 
rnıza karşı iki taarruz t~ebbilsi.indc bu
lunmuş ise de muvaffak olamamıştır· 
Düşmanın Goı·a, TeJli ve Dekamereye 
karşı ynpmış olduğu havn hücumları ne
ticesinde ehemmiyetsiz ha.-;nrlar olm~ 
tur. -·-ingilterenın Madrlt 
sefiri Cebelüttarılıta 
IJeJılenlyor ... 
Lonc1ra, 11 (A.A) - İngiltcrenill 

Madrit bUyiik elçisi Sir S:ıınuel Horun 
bu hnf tn sonunda Cebelütt.arıka muva
salAtı bekleniyor. Mumaileyh kısa bir 
müddet Cebelüttarık valisi gener.ıl U
delin misafiri olacaktır. 

şüncesine göre İng;lterc ile Roman:Y• 
arasındaki münasebetlerin naUk bit 
noktaya gcJmil$ ol<luğunu, ~eneral Jut
teneskoya aarih sul'cttc bildirmiştir. 


