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ıJan nıündcrecatından gautemh mesuliyet kabul etmez YENt ASIR matbaumda ba.sılm)ftır 

BALK~N 
VAZiYETİ 
Mühim müla
katlar · oluyor 

Routere gire Türkiue 
azıuetı vahim aörmıuır 

--·~. 
İtalya Yunanlstana 
tasyllıe deıHllll ediyor -·Lon.lra 18 (A.A) - Royter WJ.. 

Ymum kralı bir miUi tezaMir esncumda halk .aramada ~or: Balkan TuiJeti sfiniin hi-
--·· - ·- _ • __ --·- ·- ohnakta deYam ediyor. Ve • - .-·- - ·- ·- ·-·-·-·-·- - -·-·- - .. her tarafta bilhat.ta Vqingtonda Mihver için tik bahara kadar Balkan-~ bir aiyul faaliyet bydedi)j. Aı ... .ı.nn Lond.....r. pkonl+ ~:.~~:': ~ ~ ~~':. A~····· ·-"°""""""" 
Bltlı YıiiÔ-Şarkı kın- larda tablikB gak mu? elçisi~~~= /ngiliz ~~y~arelerinin El IOHll HARP SIBIE- üçazi~ ·;;1,;;··,~;;,~: 
- ı-lıda agaklandır- Romanyabu··yu··k ~!':~~= mat '' iicuma · Si HDEllZ OLDU renin molıabelui 

t • etmemektedir. Fransa e· 11tta 111taat uıktur bir üs haline ıi•:~:m~~ I h •• ya ydapı- ın~lt•r• battJn Jikka- ırmanya,Rong 
-8EvKi'T BlLCiN ti ·n -80'-"U 4 ONCO sAB••mE - an ucum an tini buraya çeoirdi Konj( yollan 

~e n yor 1 gili• h·ı· •.• .. . • İOKiliz ıuetelerinin Atinadan aldık- D z sa 1 1 d ç ı·ı ı.n 1e1ııraı ı..ı..rıer;.. ıö... Mm... Rumen Ol'd-- Mibvereiler Mısıra UD IDJ_ere 
.tevlefleri, l'unanistanı Ronıanyanm aJı•.S sarsılcb Wbetine uğratmak maksadh-lc bu t .,,ye edeceJılerıniş, . da biç bir aP.y açıldı 
memleketin dahili işlerine açıkça bir f alıaı lılıne lıarfı? - - - ·-- ~"' ~..:,:-:::,.~•n ..... m•dd.ô,.ı •• 1 ~:;:;:;:;~s~-;;.~ • .,.~.!':b;~t:; llmanllflR 111Utlr1118 yapamıyacaklar Çlıltt• ..iW~ ...... IB 

Bu müdahale keylôyetlnüı vahim ma- Alnuuılar Ballıaalon ilkbahara kadar • Lmıdra 18 (A.A) - Roy1er bildiri- UI nl 111 .... 
Wyeti üzerinde durmadan şunu b('ınen miiphcmb et içinda h!rakmnk istedikle- taarrızı hafif 11.tı yor: Harbiy DUll'l !'.denin Kıs .. ıııı,llnlim ld Ywuuıistanla Romanyanın •inden Romanyayı bllytik bir tıs haline ,, lıatİ Imulra 

0tıııııııs mohflllerfncle" fU-;:: ........ aıa~Hıut 
1 
~ ansuula 'hem.erlik teı.i~ine ko~ nt:ık ınaksudiylc büyük rayret sar· Londra, 18 (AA) - ı.,tJh tQJ81'e- retle tefsir edlliyor: ~ - lıeJbuıledir. !etmektedirler. ı..ı ,..ı.k "I ...ıı ıııı.m. """"" l'rm- lliJllr llritup ~ M- ı-. 11 (A.A) - lllrnwıp Wa ~ .. =-~'-~ban rı!!!ali RBU TENSİK KIJ\JE ~I • IÜileriDin 1-a yerleri ..... ._. _..:.;-:-:.. telaliL h • . L... ~br. Rortn lnı münasebetle .. ı-_,,.,,..,. ~YK ,_..ıt- umen ha$wklli ııoaenıl Antonesko - _,..,.... ı...., .__,,_ as um ... - -. - .....,.,. ' ı""· Kral Kanıl -.ı ıömleld; lejyonla· be,, na tonda •Almanyanın gayesi Ro- ıle - .ı. ...._.,;.. _....,.~ .... ....._,,,..... ........ ...... Birmaı>ya yolu lıaldnadold t.ııııiO-J• 
m - - fırlıalannm >ii· manyayı 1 li!S olmavıp Rumen ordusu- llMldan ......., mimi ...... "!: ıle .._ ml)ııllııl mllılrlk ......_....... ili- PGD an1-uı dUn - yan.. ~ 
,....... flltıztTLm .. S.lennı öi-!t'"- ....... nu fpn,.;ilr .t.ap1'f• H\A....t. o}dn.O..-·•· fililgJerm pddetinden Kent •h&ft-.l ... .....ıe,ıa dfl-ım1 .......... '-- ~~ ~ ~ Çine trOOderllecek ~ - feraıat ..ı.rek Ko- '°"''"'"'"'"" - .,_ ~ ~ _-. - _,. .....- ;.,.il... 
- ~. Abn:ın a..kcrô heyeti re;sı general "llt'lb-AUUıuı l:':t.:..... ... ........ -· ~ - wı... 

y-nlete ..... Mihverin müdahalesin· Hanscn de ayni mPsele hakkında beya- ı . . .. .. . . .. . . .. Lo dra, 18 (A.A) Ha nezareti. -n ~ 
1

- ... .-- milt1. Binnan J b 
....__ "'--L-.-.aı"-L- a·-' dekorla, avni oatta bulunarak •Roman•·aya gönderil· Jııgılız buyuk elçı.sıyle muhım b.•r. ""'U- n - va tniııecelderl dutleJe brp mubn- ya yo u panmea :lııgWI - ~- J™ 

3

- " 1ca bul H "",.:.., kil iı nJn tebllil: Sah11 mUdafaa wvllılne • L---1-- - SONU 4 'ONC'O S,UUFFJ>B -
............ lstiWe kabihniş gibi bir ıniş bulunan Alman aekeri heyetlerinin\ tta unan .. 4 ' .... ıte "e nn mensup tayyarelerimiz di1n Brelt Jbna.. ~-ı:.. ~ ~~· -•••111•1-1111111--111•-
tıava ,..m.k istenmesine hayret etli- - SONU 4 ()NCO SAHİFEDE - B. ŞillcTü Scı~lu de Jektrik fabrilım- .... - ............... UUQlll C11mA1U ...... ·-·--·-·--- -- --·--- -- :m~.:. .. --- ...- AW-h..... .......... • 1111111 ıuıpt 
ı+C::=:ı..JorJ.::"~~ Halkımızın gayı·et ıoe ha,.aıiyeti arth 1ar~-...... _ ... _.. .............. . 

Y 
....._ '--.l-"Ji '"--• L:ı: s•x ALMANLAIUN a"'CUMU Eden Kahlrçe ıttmekle 1erhıde el-

79 mwn m auu.m -. ... eaau re- Londra. 18 (A.A) - Bava ft c1abDI de edecell ardı ma1Gmata cJqanarak 
=.:.~ iktidar mevkiinderı çe· H K t b emniyet nearetJerin1n te'blili : ı.zı meseleleri halletmek tmJrAnmı bu-

Bo!Mıılar t6in umumiyesialıı sWr· a Va urum una e er• - SOMU ' tlNCO SABlnı:DB - locak ve ç1ıı __.. lqllls hlkllmetl 

1ıerini ıermek maksadiyle Mih\-er kay- - SONU 4 ONl-0 SABIFIDE -
-1darm4la uy.turulclutuna ü: şüphe ••} h • • v ) Bulgaristanda ~.m!"' :=,.ı: ~-.::::..: ru er er2un çoga ıyor 
-.rettiii tekzip Yunanistanda bir de· Alman dostlum• ~ veya çözülme bekliyt-nlerin e-- .... --
Gmitlerini suya düşürmiiştür. 

Küçük Yunanistamn, Romanya gibi 
llendini korkuya kaptırarak Mihwerin 
yesayetini kabul etınesi düşünülemez.. 
Zira Yunanistan bu takdirde topnık ta· 
.mamiyetiyle birlikte si~ ru.i 'ahdetinin 
de nH!rhametsizc.-e par('.alanacağını. ezi· 
lt-c.-4!,:İni bilir. At~li \atanpen-crliğiyle 
•annupı olan Yuıumlılnr 2elilane bir 
•5limh etle bH~ le bir facianın işlenme· 
sine elbette nw olanıazlar. ital~aıı ca· 
ı.ett.•lerinin Yunani tan aleyhindeki neş
'iyall kafi uereccdc uyarukhk sebc.'ple
rini ihth a canckt~dir. italyruılar istik· 
l.llinden mahrum ettikleri bedbaht Ar· 
na\ utluk namına Epir iizetinde müdde· 
iyatta bulunurken hakikatte büfiin Yu· 
nanistanı kendi niilm.lan altına nlmak 
t>melindedirler. Diğer taraftan Jinlgaris
tana prllİ Tnkya ile Şarki Makedoa
)'anm vadednnıiş olmasa muhtemeldir .. 
Bunlar milli biç bir hakka dayanınıYall Bir kadın ta1111cırecimi.% Çelik kanatlarla m•wtfaJctvetli bir uçut 11ÇtROk ti.ıet"• 

~........, ... .. 
....... 1c1~ ... ......... 
De flÖl'ÜfllleleP .. 

Sofya 18 (A.A) - Bulgar kralı 
Boris dün akfam Alman Maarif na
zınnı kabul ederek uzun müddet 
görüşmUştUr. Bulgar 'başvekili ve 
Maarif nazın olan Filof Alınan ~ 
rif nazırına refakat eden Alman ha
riciye memurunu kabul etmiştir. 

Başvekil Alman Maarif nazırı p
refine bir ziyafet vermiştir. Ziyafet
te Bulgaristanın harbiye, hariciye, 
maiye nazırlariyle ıeneI kUl'IOq 
bafkanı, Alma, ltalyan elçileri. ve 
atqeleri ve daha bir valt zevat Jıa;. 
zır bulunmU§tul'. Ha*etli nutukm 
aöylenmı,Ur. Ziyafeti bix kabul ra
mi takip ttmiftlr. lngilfı: Hcırbiı1e tMmt"I B. Ednift "1tif 

•ttisli M.Ztatua ~ 

ltalyanlar taar
ruza geçeceğe 

benzemiyor -·-iT AL Y iN IOHlllA Ti 10· 
TEIADIYEN TAHR1P 

EDiLMEKTE 
Kahire, 18 (A.A) - ltalyan orduau 

daibk arazi ile deniz arumda bulunan 
ve SoJlumc:lan Sidi Banan.iye kadar 
uzanan ..hil mıntakuında mevzi almıt 
bulunmakta ve ileri hareketine geçece
iine da.ir bir alimet göstermemekte· 
dir. 

ttaly.n onluaunun stoklan Binp.W.. 
" Tolıi...._. tnpis tanarelsi tanıfm. 
elan .......... ~ '" miilait mrette hom-
banhman .... ,,,,.. Ye tMiliz cloMnnu-• 
..... iGI cenalu iaaincleld ._...MI -
~ainde :A'nf ~nİI ua)~. 

ihainıllardır ki ancak zorbahk zihniye. Avrupanm kanlı durumu; vatanı için -
tiaden kunet almaktaclırlar. icabında her 'eyini feda eden halkı-·~+-11-111 ... n""'!ıt~H.,.Hl-tı .. 11-nı,..11'""11 .. 11_H1,.IH_l_llH_n_ı..,11·111·H-ll-m ... 1~ gtamlltllllllld 21111111 ı-m•ı11ı•ın1111u11•11111111111aaı111ımu1111muıuw 

Yunanistan müttefikimizdir. Bu dost zın yurt müdafauıoa ve bilhassa b • 

1 

.... ...,. 

memleketin toprak tamamiyetini \'C İS· '"{iinkü harplerde en büyük rolü oynayan eou BAKİ_. .a S V • ı A . t • T hl• v • 
tiklilini piirilzsüz bir şekilde muhafaza hava kuvvetlerine karıı olan hauuiye- .. .. .... = ı aye ın e ıgı 
etmesini isteriz.. iki millet asırlara. sii· tini bir kat daha arttırdıiı ha1fa kuru· • • • • • • • • • • • • =-~- ' 
ren ihtiWlarun tasfiye ettikten 1>onra muna göeterilen allkanm sünden güne R d s 
birbirlerine kardeş ıözüyle bakacak ka· genişlemesinden anlaşılmaktadır. omanya_ a ı i_ x*x 
dar yaklaşmışlardu. Bu \'Uİyettc saa- Filibeli Rahmi ve kardetlerinin teber- Sa111 ~ını •·•aıa Çıkma• Ya•" •t1r 
.&et ve feliketlerimizde tam bir iştirak rüünden sonra ismini aöylemiyen iki mu- bı•D Alman i 8 OH 1 •I 
mevcut oldutundan şüphe edikmeL sevi yurtdaş ellifer, yine ismini eöylemi- ~ •••:------

Eminiz ki Yu~oslav dostlanm12 da yen bir Türk yurtdaş 100; Rafael Alaz· k • = -y.,..w.. lmkbnda •>"Dl -lu .ıi- ,..k; ve ...,ı.dumu elli, lı ı..aı.- 1.,.;, 85 en varmıc 5 1 - u_..ı n&!.. .. ......., ~ocait 20/Bôrindteoria/1940 Pua' tıü-5 ı..,.. be>l..,..kted;rler. Möhver;n Bal· ,~be9 müdürii Haki üol 100 ika ..ı,.... -Y 5 ııU ııayım .. bıa11ol memurlaıuıdan ve-' ..,;lu4ula _., Çıliıiiolann•!! 
.......... her 'av•lnıa tesclıhüs;i lehli- riide bulunmuıtu1. Bilknş 18 (A.Al - Romaayadakl = m&.ade ..ı;ı.. vuifd; k;mselerden ...... m ............. ;da re •• mu, •• E lelerüı pıüşlemekte olduiuna i;arettir. O.vam eden bu haıeketüı dôier...,.. Alman kdaatmm bir çok straıeJ;k nok- 5 kabeıNn~ ...,,.ur edilen!.,den onaoda b .. k;m olur" oloun hı. bir le<dln ,..: 
Ne Tiirki~e. ne Yunanistan, ne de Yu- tıkla yurtda,larımız aTUında dahi bG- talarcla ve bilhassa petrol mmtakasmda i yamın hita~~a kadar meakenler~en dıpnya çıkınala':' y~t.r. :. ıoslavya istiklallerinden ve toprak ta· yük alaka ile kendini göstereceğinden kalabalık bir halde bulunduğu sabit ol- i 2 - Kuçuk çocukların aokaga çıkmalanndan velilen mcaul tutulacak· i nıam;yetlerinılen 1.-dakilrlıia razı ola<ak eminôz malda berabor mev<utlarınm 15 b;nı 5 laıdu. !! lbemleketler değildir. · * bulduğu zannedilmemektedir. Bunlar S 3 - Sayımın bittiii top alhlmak suretiyle ilan edilecektir. Her hangi bir5 

Berlinle 'Koma nihayet bu L-ı.:•--ti Hal'- (alt ··an yuzu" ...... ) t bilhusa havacılar ve te'--'-·enlerden i yanlıtlat. mahal kalmamak üzere öile saatini ve ramazan münuebctiyle! '~ &ımı21n ın nı., gu e- Aı..-3 = 'fta ak • bild' la .. .. ılın - __ L -

ll9hyarak. hidiseleri mukavemetle neti- berriiatı da devam etmektedir. ibarettir. Maamafih daha bUyUk ctizü- i 
1 

r Y tam ~en top r aayım tunu at ıy~br. 5 
.._.; mabakkak .ı.. bir ..... m Kuatafta Ş.Nt Nü.ret ..,bimda 80 tamlar için yerler haZJrlanmalitadır. 5 4 - S.,,aa ..... &na .. ~nle< kapah bul~naca~da? ? aün< meh· ll 
llrlklenmemelidir. Biz bili şuna kani· numarada Mahir Çikurel, Borsada incir Umum! kanaate göre bu kıştan evvel 5 ... ekmek . >'e gıda madde!ennın ~~ ev~el. tedarik edilmem ~daı. . İ 
la ki Mih\•er için bütün yakın ~n..ı.. ken-

11

• V'tal' K 1 . K b. d Şe- A1manıar harekete --1e.eceklerdlr. : S - Milatacel ve zarurı haller açın be. ıye mıntaka merkezlerınde kafı: 
... "l"""_,. msarı ı ı a açı, aran na a. &""r' .. " - ._1...!I... 1..._ı bul d l --'- "b · h 1 = - ıılqobhıole ayaldmıdımıakla meafaııl höt Nazua ookoimda 4 aıımanda Hayri Almanlar pmcllllk ~ ııııoJ edip ! -o .. eue., un uru •~ ve no etÇ> ecza aae er &<"'- tutulaeaktı,.;; 
JObm. Balkanlar ilzeriıulen Orta Sar· Salih Ca .. . Zeh Ca .. 1N ftzl~le Balbnlan ym kadar : Bu h.....larda telefonla veya her eemtte dolapcak zabıta memurlan vaııta-5 
.. alımoyı dll,wım plialanı ..ı;.e ha.;. kuru'::: ';ı .. k ...;....ı.:· taıeıltlilt ıpıde -.-ı. ~ i ... ı..ı..ı;,,. mmtakalanna münoı:aat ..ı;ı.ı,m,. • !! 
..... azametli oldukları nisbette fell- ki nifllD •• ::.nlJerini il. il .....-u d' • lt!r. •ı 6 - Keyfiyet -~ 1wlnauzca malUın olmak üzere ilin olunur. j 
.. flkllrler Z' .....__ ___ ._ 18-L- L: 1-,. F ......,.er d', -• ara unaU1UUJm&pıpmr aa Türk gençliiiıün kmtlaemaa ,- VAUı f. TUKSa L i 

c=oNU 2 lDd SAYFADA - daki bu ...........,. ..... ....._ - 1111 1111111 1111 1 1 1 1 1 ı 11•....i:a 
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1
....... . Jt~•- d ··ı ·--•Kit. Fawla kavral

IDllf kahve 
kaeasabhr? 

A1••-bt.:~ı 
1 

~· .-UcU • Altundan daha deterli ... 
al -·- 4.00 Phinm ,,. m-1.Mt .,.. .,... Plttin. pırlanta )"ÜIDt çele defteri dl- yon keJlfleriDe uırlardaııbel't ahtsk ola 

!ftJfGr Gardnfreıa İbrahim oğhl Hanı Jbrahi- n 8.0J rnflzlk (Pi.) 8.15 AJw halter- yeceksinlz. Bayır, •1lemek istediğim Asyablar, hlll•esa Caq adata ahlılW. 
-•- min Abıancak lsı.syonunda manevra teri 8.30 müzik (Pi.) 8.50 • 9.00 ev Xoka ağacmm )'aprÜ]andır. Fakat o kokain kqfjnden pek hoşlandılar. Ko--·-.,,. ,,,,.,, ... •--ına 

dtiftdedelNunedllcD. 

17 bin ura gelflJ 118 yaptırdı)! .......... baDprma gir- ladını - :remek lilteai ıı.Jo JllOiram yapraklara benim de altundan ziyade kain tiryakllill abu .......... prk
m~= hangarın üst kısmının yıkılmasına •e memleket saat ayan 1'.33 mllzik deler verdiğime hUlanetmemeniıi rica tan Avrupeya geçti. 

lllllllNQNlafCI ~ sebebiyel verım.ttr. (Pi.) 13.50 Ajane haberleri 14.05 mü- ederim. Hekimlikte altunun da Koka Şu kadar ki kokain tfryUilJ.jl Avna-
-•- Enkaz albncla kalan tbnhla.11>1 kap. ~ile (Pi.) 14.20 müzik rip9etl dlmhm yapraklarının da yerlerine 11n ~._ paya geçtiği zamaa -1191a leDÖI 116-

Viliyetimize 938 mıesinde plen ıl>ç- rücllk ll8lniM Jma.1dıimMn llMtaneye bando .. IS.00 Anbta ıonbüar at ya- lerl vana da birbiriyle mWcQese ec1U- yUk harpten llODn - altua ,...._. n-
"llenlere wvzt edllecek ~ ök.Gderl l~ kaldınlmp. mlan ta1'minı..t U.10 • 10.SO •ibik mezler. vacı hlmamq old~ kokain to. 

-·-SMikir maddesind• tahtı zanna alı-
nan Sakı& bakkaltyesl ahibl 8.Yapr v• 
Galibin muhüemelerlne dtın Jehrlm!z 
ullye ceza mahkeınealnde devam ~J
m1ftlr. 

nübayaa lıavalest olarak Sıhhat ve lç- (Pi.) 18.00 profram w memleket C' yapraklara her oeJJD u.tnnde d .. zunun, Koh yapraklan lfbl. altrlıtm-
iıııa1 Muavenet \•ekfiletindcn 17 bin li- Kocaderede 1111' öltbn.. uat ayan 18.0J mftzik radyo eaz or- ter veren, cenup Amerfkumda ltob C8 altundan daha dflertl olup ohnadtll 
a gönderilmiştir. Bu p:ıra ile çift ökil- Url.da Kocadere klS)'Unde oturan 65 lteetrue 18.40 mUzik alaturka 19.00 ağaemın vatanı olan Peru memlek~ pek iyi bilinemez. Fakat o tam bir~ 
ü alınmasına haşlaıunışUr. hkan ve ve- yaşında Yusuf. ninde ölü bulunmuştur. \onuşma (iftatistik umum mGdlhlüğ{} nln yml ahalisidir. Oranın ~llleri Ko- den baıka yere gGtilrmelt IPI te.t edl. Via7Wf fipt mürakabe komieyonun· 

dan sorulan huauu dair aelen ccver 
41ünkü celsede okunmuıtur. Bunda dö 
rilmüş, çekilmif kahvenin beher kilosu 
aun satı' fiyatı Ticaret vc-kuletince 1 fi 
lcunıı tc bit t"dild 7j bilrtirilmekte 
fazla kavrulmuş kahvenin fira vC"rC'""C' • 
l.akkmda maznunlar tarafmdan ileri sr 
rtilen iddiaya 'karşı da komisyon, yüznf 
'6 nisbetinde liranın kabulü mümkiır 
okluğunu bildirmişti. 

iner müdürlerinden mUteştkkiJ bir Cesedinde hiç bir yara emaresi görül- tarafmdıın) 19. JS mUz.ik halk oyun ha- lta yapraklarını hayatın muddl d" ·e ta- len vuıtalara gtSre bazı lmanhmn ca
) et, saun alınac;ık ha) -....nları yerle- ınemi$ti.r. Ölilm eebebl Urla müddeiu- ı•alan 19.30 memll'ket saat ayan •e n•dıklan güne~le bir p~yede tutarlar ve ntndan daha de~rlJ olduğuna hilkme-

"nde ıönnek üzere kazafara gitmişler- rnwnlliğince tahkik edilmektedir. \jans habetleri 19.4S müEk fM1t hen- lı~ veriş Nti1d ri va'<°t Koka yaprak- dileblllr. 
dir. BtR ÇIRMA ti 20.15 radyo gazetesi 20.45 mü·ı:·ıc lnnnı para yerine k• 11 

.. •'l'rl rmı,. Kadınlar n yUksek ökçeli iskarpin 
fl38 s ne u de ~elen göçmenlere geçen KIZ ~ _ . _ hturka 2 1.1 S konuı.ma ( gÜ!lUn mese- Oral r '.ı prk t~ n A J"r ol'l!ty"n bir ı;h me'eri moda.c:ının yeniden çıkmasına 

ıl 250 l.uili r hav,·an tevzi edilmiş bu- M m.enln Sasallı koyu?d~. Halil o~~- 1 leri) 21.30 müzik radyo salon orkest- ,~ cın l r»nı'ld:ırınn o d nc .. >de yük.<Pk c:tbep, ökrel ri boş yaptırarak içine ko-
.ıunaktadır. Simdi gelen para He he- lu H "'Yın Kahraman. aynı koyden Ah- •ası 22.39 memlelcet saat ayan. Ajıın• ~ye v r·ım .. ~. rivayete göre, o .'aprak- kain do1durt1p J?ötUrmeğe kol:ıyhk ol

r. çift hay'\ anı alına ş olan göçmen· net ktt.ı 14 yasında Fnlma Özkaru ka- haberleri: borsalar (fiyatlan) 22.50 ko lrıM al'tı:rlarıl" 'a ç··rnivenlerin aclık duy- c:un düsUnct'sl oldutunu rivayet ederler. 
ere teV7.ıatta bulunulacnkllr. çırmış ve tutulmu tur. "luşma (ecnebi dillerdt - yalnız kısa dal- 'JU'!Umı unufnrak aa•lt-rcc. gUn'ert'e ye- ~ü~o;c:'k okçelrr end::ıma da frÜZ('llik vn-
B J ı!i f d• J f Şaka c!erken.. a poıtasiyle) 22.50 müzik c&7bant nwk!': zl"'t- d ynnm lnn imiş. B'.r taraf- ~·-ınd"n bundan dolayı kokainin can-

Maznunlar bu nokta üzerinde isr n 
ederek fazla kaVTUlmut olan kahvenir 
\ı1oau 180 kuruıtan satıldığı takdirdf' 
arar göreceklerini iddia etmişler ve 

200 kurup Ntıı yapmRldıı ihtikar yaomı~ 
eayılmıyacaldann1 •Öylemi11Ndir. M:ız
aunlar. bu noktanın da tekrar komicıyon· 
dan •orularak teıbitini iıtemişlerd

0

r 
Hlkim. bu noktanan tabitini muvafık 
ıönnüı ve muhakemeyi bugüne bırak
IDlfbr. 

e e ye31 uı cm yen Çorakkapıda Ali caddesinde Halil (Pi. (23 1 o a kadar yalr.ız uzun dRlgR •aıı da Koka yarmıl\1 nnın ve ond..,n ÇI• ,:ı n d ~a d -,,..rli sayıldı/tı iddia edile
fırıncı ile ŞOfiirler oğlu Ali, şaka ettiği Mehmet oğlu Ali~ı rıo tasiyle) 23.25 • 23.30 yannki pro~- 1<~n·ı1an tozun b"'tün vUeuda. bllhac!':a .,, ... ,. .. c ele l a?.'ların•n hıhUı bacak takt,. 
Noksan olduğu tesbit edilen 55 «eV- bıçakla yaralamış ve adliyeye teslım ram ve kapan11- n<ık Uzl'rinr kuvvet •erd'fö kabul c:'dilir. rıp ı,.ıne kokain doldurrrıalt için kendi 

tek. 20 kilo ekmek belediyece müsade- edilmlttlr. • Bundan dolavı bazı hekimler Koka'yı bat-akbnnı mahsus gkat1ıyarak ameli-- -- . re ~ilmis. ne otonıobU şolöril talimata J>etirmenetepecle .. llni b·•· R kuvvet ilacı dıve, ynkın zamana gelin- vatla krctire-nler bulunması o iddiaya 
a\ kın hnrekette bulunduklarından tec- bir yaft0'11tl ~ .. usso sa .IA amen ce~·e kadar. kullanırlardı. hak verdlrtr ... 
·ı\ e edılmislerdir. . ~- . hariciye naZll'lyle Fakat Kokadan çıkarılan kokain to- T{okaln tiryakisi bir ftalyamn vudı-

Mcnemenın ~Ilı k~yU~de De~- örü Ilı• zunun tiryakili~I bütUn dünyaya yayıl- 1rına göre. kokain insana tam 7i.34R tllr-
mentepe m•vkıınde Kadır oglu Abdur- K şın_,.. dı~ındanbl"rl Koka yııpraldanna o ka- 10 ve hepeı blrbirindf'D ,Uzel llemler 

SA1·ILIK rahim Tekerin çiftli~de 300 d~n~ml~k Roma. 18 (~) - MuS110llnl sabık dal' bOyilk paye verllmeııindeki hikm~ ~t>rfrml~ Onun için bu tiryaki kok .. 
otlukta yangın 4=lkmı'9 150 don'illı!ilk Romanya barıel)'• nazın Monoeleskoyu iyice anlasılmıstır. Bu maı:1'le geçrn a<ı- in celcerse on yıl yaşamll)'ı. kokain.cis 

Kardeşim ijlQ gazozcu İsmail Hakkı ahadaki otlar tamamen yanm1* kabul etmlıth'. rın lçind .. ke~fedild"~ valtit aWı1an ı\ı b·n 8Slr yaııam1ya tttclh edf'rml" 
Urludan l1'9en hisset ~yiama isabet ,_ J 1 EZ ,... A kesmek, ameliyat yapılırken ıstırap ver- Pt'ru'delcl yerl"lerin de kokaini o kadar -------------~-~--~--~ ................. mm•=--~ 

J[AftŞIY AKA i ~ 
eden Basmahane Gaziler caddesinde , . SordUlar •Mecnun• a. •Leyli• nm a•dethanellia. mPmek kin ivi ill<' olarak tanınmıştı. d"berli tutmalarına sebep bu olsa ge-
78 vı i8 3 sayıda Urlu oteli ile İs : : Sinesia •AB• edip K.._. .u.-fn.. Sonnı onun sancılan kesip duvıruyu rek ..• 

M .. lek sin.-masında~ 
BUGON 2 Ji1LtM BtRDEN I~ 
BRODYAY aaı.a 

mail Hakkı gazo& fabrikasındaki • EY •ı ECNU uyustunnakla beraber ln!!ana keyif te Ancelf kokain, thvakllerfne on yıl 
menkul ve gal rf menkulU devren 1 ~ L Lft~ ı e M N \•erdi~i mttydana çıktı o Hman da huı bile amnr vermeı. K~dı,ıne do!'t "''" .. 
atılıktır. i; hekimler ko'kalnl morfine ka~ı pıım:ehir l@rın bir co~nu birdenbtN f!Öt0r0T, 
Müracaat mahalli: İzmir Gaziler ·~ Musiki: SADETI1N KAYNAK Yeni $İirler: VECDi BiNGÖL rılt'rak kullımmıık ııevdasına dU .. tt11e-r. MeselA, artist ruhlu btr ?:atın &*'8~ 
dd 78/ 3 d f brika ••••••• •••• •••••••••••• • • • • • • •• • • • • • • • • • •• • • • •• • • • • ••• • • • ••• • • • • • ••• • • 11
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' K k 1 f O kl h 1 ' ca esi ~ı a gazoz a · • ' Ol _.ebe dluiWB ld •LEYLA••• •MECNUN• n an o sa y re 1 ekim t-rle f.oıtih7:a vapurunda karsı!md .1 f:!{lı:el manzara-
sında İsmail IU.kkı biraderi Osman . •MEVLA• diyecek yıorde •LEYLA• der:_ t'der r.ibl, morfinin Pllnden lrnrlanlnuılc yı seyrederk~ btbinln durrl •l!'unu ~ 
Uğurluya milracaatleri.. 1-3 ' istenilen zavallılan daha u belllı olma- zetelerde okursunut. Vapurda bir h .. 

vs 
ORDU1fl11f KJZI 

~---------------.-~.------------....................... ~· ' (.EYLA İle MECNUN yan yeni blr keylfe alıştırdL kim bulunsRydı. tlAç olı::aydı kurtuluı-
Blr keyif vasıtası ne olursa olsun bir du, der1a. Kurtanlamazdı, çünkiı koka

kerre duyulunca mutlaka çabuk yayılır. inin dındurdulu kalbi ~ bir tl~ ,em. Mecnunun şarkılamu 

DİKKAT! •• DİKK A Ti!! 
!t B. TEŞRiN SAYDI G'ONO 

YENi SiNEMA 
SAYIM HANGi SATl'B BITERsE BITslN KAPJLAR1NJ AÇACAK

DERBAL OYNAMAYA 'RASLIYACAKTIB.. 
..-..ra: 

zıunnı1111J1 Q'190l\1"17R U!)• '1<J1&1al'f~ uapunıe 
~ ~ .... ., .. ,......... Pf'IP.IBJIOA .nrpq 8umlq.ICJI 111.ıp! 0.Jp.ıaıııa.ıq~a 

• 

-·•-fıL.:: ~ 
bmtr P. T. T. Jlttdtirltttitndea: 
1 - SOO liıa 1 O kunt bedeli ketJli g~~oian P. T. T. binuuaın tamirab 

11 I 10/940 taribiadea itibuea 1 S sün m6ddetle mUnakuaya konulmuttur. 
2 - tı.ale.i 2S/10/94'0 tarihine müeadif Cuma giln6 .aat 14,30 da tzmir 

P. T. T. müdürlük b&nuanda tqekkül edeuk komiayon huzurunda açık ek
eilt;me ile TaPdacaiuıdan prtnameıd ve buna mütefeni enakı aörmek iateyen 
taliplerha müdüriyet levazım kalemine müracaatlan. 

3 - Ehiltnae:re sirebilmek için 3 7 lira S 1 kuruıluk muvakkat teminat 
•ermeleri ve nafıa dairesinden bu ite ıirebileceklerine diar alınmJt eblqet 
v~ibrazeamelerilhsmdır. ıı. 15, 19. 2J -t319 (2102) 

IZMIR DEF'J'ERDARl.fCIJIDAJf: 
Me.hmet oilu Muatafa Bedrinin Başdurak ıubeaine olan milli emlak aatıı 

bedelı borcu.?.dan dolayı mwnaileyhin hazineden aatın aldıiı Göztepe Şafak 
ao.kaiı?da kam beı aayıb ve 24'0 lira kıymetindeki avi viliyet jcfare heyeti 
kararile 21 gün müddetle müzayedeye çıkanlmifbr. Taliplerin 31 Blrinci
tepin 940 Perıembe ıünil aat 15 te vilayet idare heyetine müracaatları ilin 

olunur. S, 12. 19, 26 4111 (2056) 

IZJrtR DEJTERDARLIOIJIDAJI : 
8 

Hana pqa ~eraeleriaden kanaı Naciye oihı Adil ima Melek ve La:rıbnın 
1( &fturak ,ubeaine olan ven.et vergisi borcundan dolayı lıaciz edilen birinci 
46ratat M Tramny caddesinde kiin SOO/ 1 eski 608 yeni uyılı binanın 
~2608 h' 11&1, 384384 lü...a 664 lira 86 kunıt kıymet lzerinden viliyet 

e heyeti katarile 21 .Un müddetle müıayedeye çıkarJmlfbr. 
. Taliplerin 31 birinci tetrin 940 pertembe aünü aaat 15 de vili,yet idare beye-

titae münıcaatlan i1h olunur. 8. 12, 19. 26 42S7 (2073) 

fDflR DEF'J'ERDAJILJOJNDAlf : 
Abdurrahman oilu Mehmet R.uimin Batduralıt tubesine olan milll emlak 
~ bedeli borcundan dolayı mumaı1eyhin hazineden satın aldıfl Birinci 
l\.aratq Postacı Ali Riza aokaiında Uia aki 31 7eni 3S/ 1 aayıh ve 864 lira 
kıYmetindeki evi ile dükkin vilayet idare hqeti karari:rle 2 1 giln müddetle 
nıUzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 31 Birlncitefrin 9'0 Perşembe aaat 15 

de viliyet idare heyetine mGracaatları illn olunur. 5, 12, 19. 26 4113(2057) 

' MCtdB NUUTrtN Koka•n kmf d" Hyle oldu. E.'ll'ar ve af- deon L~letemel. G. A. 

. .................................... ~······················· .. ···················· 
Bltla Mr tullt .., ... &ark ... vwn .. n Bl:rük AS_._..." IUll8 

Tllrk şiiri • iı'vzınJ• nin d'watümul B1mez eıwrl! •• -

LE YLA ile MECNUN 

Ölmez Mefahir_ Şecaat. Hamaset 4.,._larlyle TC'RE'tha ..U 
pnırlar 111(.811 nia ..Wder.mizia mubdcles diyan... 

Çanakkcale Geçilemez 
TORKCE SÖZLC, $ARKD.I 
Bes~kln:SADE~~·~~·l"N·K~A~YNiiıiiA•Kİİll .............. ... 5 •WYAl!'A-.,11!11' 

TÜRKc;B SÖZLÜ TÜRK MUShdıJ 
ı;:;ıaJE>C:JPJ19)1SStt z::::ıııp;w;;;p s as SZJD&l L ili 

Albn ruva IZMIR DEF2'ERDARtlCIHDAH : 
Fatma Fehlmenin B31turak şubeslneolan Milll Emllk •bf bedeli borcundan 

dolayı haciz edilen Salhane tramft7 eaddealDda kain 500 Taj aayıh ve 2240 lira 
1 kı7metlndekl evi ilk 21 gilnlOk aıllzaytıd"'nde 3J60 lira pe7 altına aluunq 

" bt'l lhaleslnln lcruı için on lh mOddetl. tekrar m~ pbnlDUfbr. 
ı Taliplerin 31Birinc.lteırfn940 P9tpmbe ıunu aaat 11 te vilA7ft idare ~ltiM 

mUneutlan llln olunur. "81 (llST) 

lmairin bu mes11w kolonyasm• tti 
lil eczat.ne.indea alacalmna. Cün
ldl yahm ecsac1 Kemal K. Aldat 
yapar. 

Tilrldyenin bfltün ze+klni kendi
ıinde toplam1ş bir pt.eaerdir. TakH
di yoktur. Çünkü yaptlamamakta
dır. 

HiLAL ECZAHANESt 

r 

!ziidP ••flll Mlldlll'lat?lnden : 
'Ostü kapalı, mahfuz büyük bir depoya lh+iyaç haırıl olduJu.ndan kiralamak 

i.stlyenlcr!n Nafia müdürlüğüne milracaatı l1ln olunur. "40 (2155) 

VfJ~yet Daim1 Endim~n!nden : 
Top=ıltı ilk okulu bahçesinde yapılacak t;tinat duvan inşaatı 1657 lira 42 

kurucı keşif bedeli üzerinden 19 Birinci Teşrin 940 tarihlndf'n itibaren 15 Jriin 
müddetle açık eksiltmeye konuldujı.ından i.stekl!lerin 2490 sayılı )'asa hükilm
lerine göre hazırlıyacakları teminatlarile birlikte 7 tkincl Teşrin 940 Perşembe 
gilnil saat 11 de villyet Dalml encümenine ha, vurmaları. 

~ 19-21 '4'19 (2159) 

lnRll DDTEllDAllUOJJIDAN : 
Musa oğlu Gtlneşoi1unun Bqdurak §Ubeslne olan m1l1I emlak •hf bedeU 

borcundan dolqı mumaileybba balnedeza •tın aldıtı UçUncll Kuatat ıı:..... 
riye sakalında k1ln 89 eKı 91 yeni sayılı ve 288 lira kıymetindeki evi villyet 
idare heyeti brarfyJe !1 g{ln mUddetle milzaycdcye çıkanlmtfhr. Taliplerin 
11 BirincitqriD NO Peqembe gilnO aat 15 te vilayet idare h~etbat mGncaatı-
lan ilAn olunur. 5-12-19-26 4112 (20Ş5) 

Yllc1yet Daim! Enclünenlnclen : 
GUzelyalı ilk okulu hell tamiratı 1598 Ura 81 kuruş keşif bedelile 19-10..940 

tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduAundan lateklile
rın 2490 sayılı yasa hükUmlerine göre hazırlıyacakları teminatlarile birlikte 
7 İkinci Teşrin 940 Perc; .. mbe günU saat 11 de villyet Daimi Encümenine bat-
vunnaları 19-28 4478 (2158) 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: z Ay ı 
1 - Garaj untralda muvakkaten laair ticant ve U.. okulundan H U M D A L il 

kahve jttihaz olunan mahallin bir aene 9J2 • 93) den yıbnda alchinn tudik- UllUMf ltt:Ntz Al"t;Nn;IJ~I LTD 

Borsa -·-tlZOll 
561 İnhisar tduell 
269 OzUıa tarım 
85 s. Eraa 
2S S. Riza Ha. 
14 j. Kohen 
10 Hilmi Uyar 

96' YekOo 
74353 1 Eski yekıln 
75317 i Umum! yekUn 
No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. ll 

INda 
272 M. B. Nuh 
101 r. Solari 

'11 J. Tannto 
21 M. J. Tannto 
20 R. J. Fruko 
ıs Serif Remzi 
9R Levi 
4 Necati B&üci 

511 YekQn 
604 73 Eski yekdn 
80984 Umum! yekQn 

z•utu 

t 
13 
16 50 
13 2S 
20 
19 50 

T 
11 IS 
15 
T 
7 zs 
a 

12 
ıs 

11 50 
22 50 
18 
13 ıs 
20 
~50 

13 25 
ıs 
18 
22 
28 

ıı• 
11 Z1 
11 
T 
7 zs 
8 

11 
15 

1370 ÇUVal Arpa 5 50 
45 Ton Sus.ım 18 
75 balya Pamuk 62 

5 5625 
20 50 
62 50 

65 ton P. Cekird~ 5 

Lekeli Kadın mGddetle kıra- .mmea - .. :..'eri mO· HKJJ.CPlı1C LINES LTU ' - ' - ..,. namemi za7i ettim. Y eniaini alacaiaD- .__.._ 
dilrlfliUndelı:i prtnamesi •~ile a~ daa wnm lallkml olaaadıi-ı iln 86IUa • NmORK AMSINDA MISlltlN BA• MU-·~...__. 
arttırmaya lı:onulmtqtar. Muhammen - Bllftalall ......._ t.r•.t ~ uıuuuuım 
bedelf 650 lira muvaldcat teminab 48 ecllrila. KATİNCO BAci PATERA vapuru l.ErU Ml7RAI' Mehmet Mazhar N.ı 556 ._ .-_ _.__ - y · · 
lira 75 kunıftur. Taliplerin teminatı C. 15/18 blrincl te9rin IU'&l&Dda lZIDll'Dm .-r- AKINDA • ··-··B 
M. Bankuma :ratrrarak makbuzlan,le aoıru Nevyorka hareket edecektir. -- -------------
ihale tarihi olan 23/ 10/940 Çarıam&e Flraııııı llZl'll ANCYRA Vll1'lJ!'U aym nlhayetlnd• IZlıUR 4 NCO tcRA llDllJRLU. 
gUnU saat 16 da eneGmene M6racaadan. fzmmlm dojna NeYyorka hllrebt ede- CUNDANı 

2 -1illdh1t caddainddd Albnparlc- BlzDB GÖ~ ~'!; .......... + •Ll-.-r --.: .. •pttd AÇOC AR1TJRMA iLE PARAYA 
tan mnrrez 189 metre murabbamdaki n.UURA& vapuru - _ ... & .. ÇEVRILF.CF.K GAYR! aENKULt 
arsanm bir sene müt!detle kiraya Yen1- BAYINDIR JiOFUS llEMURLU- 11nda hmirden cloAna Nevyorb bare-
mesi, yaza itleri mUdUrlüiündeki prt- CUNDAN ı ket edecektir. laniT Kahram11tdar mahallesi 1411 ... 
namesi veçhile açık arttırmaya konul- Kazamız Demircilik mahallesi 63 laa- . NOT : BOtUn npurlmmmm mnbttr ci .obk 64 No. lu 115.50 metre murab
muftur. Muhammen bedeli ic:an 100 li- n..uıde ;razılı Yumuk oilu HÜleyİA kazı ıd elektrik ftntUlt6r tftıllab ile mö- balık 66 No. lu eq ltititik ana. 
ra muv:oıkl:at teminab 7 liTll SO kuruştur. Zelihanm Bayındll' mabkemei aali:rui- ce~ezdlr. Gerek vaapurlann muvas.liı ( 462 lira) kl)'!Deti muhammineli it
Talip'"rin teminab C. M. Bankasına :ra· nia 19/7/940 tarih •e 252/209 •yalı tarihleri, ~erek vapur illınJeri ve nav· ba pyri menkul ~ artbnna ile aabh· 
hraral: maLb-1any• le "-ale ta-"'-• olan !la_. İl d OJf l -L ~--L"- ediJ lunJan hakkında llCt"DtanUZ buD dola- w _L nld e· • • ıı: uz.ı ın nm ~ e a mm et o ara&~ • . le hie bir ~hO altına Jdrmn, <ta çute L mnca arttmn .. 9-11-940 
23/10/940 Çarpmba ıUn6 saat 16 da aut olduiundan keyfiyet illn olunur. vı~ fazla tafsilit !ım.t lcln Biri.Dal Camarteei pil ..at 11 de batlamak ve 
encUmene m6racaadan. Kordunda 152 aıwnarada eWUALa ..at 11,20 de nİNlyet ftrilmek -... Enddll .,. B__.. Jlanlıcuınclan : 

..... No. Yeri No su Nev'i 

3 - lkiçqmelik caddesindeki Cüm- le a..Je tarihi olan 23/10/940 Çarpın- um! deni& ıeliıl LtcL ilraeıut dairemizde icra edilecektir. Bu arttmna-
Depoaitosu huriyet koruluiu lumaruaa ietinat (pere) ba sini .aat 16 da encümene mlinıcaat· ~1 __. ..... leoen ...-~!' 40.,.. ela yiizde 75 fi 'bulmad....L takdirde en 

Kı d 
ıL ı-1 rf d rl lan. POI '"~ nC'8 n un-.aı ı r..ı.r.r • ·•~ ~ '" • ._, ymetl T.L. \Wan yapbnm..._ ... a ... e m6 O Ü· ~ ......... - ...................... ,. cik arthranın tıeahhlcla baki kalmak .. ... --- . 

C. 315 Fatih Mah. tsllm, tabur kltibi &ki. Yeni Taj-
aokak. Ada 499 parsel ı. 88 M!. 29 31 31 Ev 3.200.- 648.-

., İzahatı yukanda yıw•h ,.. yri menkulün pef1n bedelJe satı§ı 21.10.940 tarfhl.. 
e rnilsadil Pazartesi gUnU saat Ollda lhale&i yapılmak üzere arttırmaya konul-' ' .,. 

1?6ndeki fttif Ye tartname91 veçhile a~ık 5 - 1378 ve 1379 •,..Ja aokaim. IO -. •ylBR y• i tiye ikinci artbrma 19/11/940 s.la 
f"k-iltmeye konalmuttm. K .. f bedeli erMk n..ı biau1 De Tevfik Riifdi An. ... r. : <.tiinil aaat 11 den 11,20 :re kadar yapa-
900 lira muvakkat teminatı 6 7 lira 50 caddeei arasında 1 ve •l 382 aaydı eokaJt. $0UKA.SI f, TD. : 1acaktt1'. Bu arttnmada cl6 kea ,.We 
lcuruıtur. Taliplerin temineh C. M. Ban- la Vaaıf Çınar cadedai arumda 1 ki y APUR ACEllTASI 7S nisbetinde talip zahuT etmene •bt 
kaama yatırarak maltbuzlariyle 0-ale ta· ceman iki parça kanalizasyon yaptın- 7280 No. lu U- aWmma teriibn 
rihi olan 23/10/940 ç.,pmba ırOnU matı, fen itleri m0d6Tl6i{lndeki keşif ve ATATURK CAllDiS1 Reel bı.. 09eri "ınlalacakm. Bu aa7ri menlcal 

r 1 -
0

İstekll olanların hizalarında yazılı depozitq akçelerini veznemize yatı- saat 16 da encümene müracaat1an. prtnamesi veçhile a ık eksiltmefe ko· Tl!!lıJo'ON: 2443 üzerinde hak talel»inde l>ulunanlaT eli .. 
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1940 ~4HIPE• 19 İlktesrin Cumartesi YENi ASIR 
:J 

ımerikada ueni intihap Fraııada gani kararlar Amerikada aıkerlik Harbı kim kazanacak . -

-·-
8. uzvelt beş 
mühim nutuk 

söyliyecek 

Musevilere he
men hiç bir 

iş yok 

Otuz bin kişi 
Amerikan ordu

,, Mihverciler el· 
bette mağlup 

olacaklar" 

SON ·· HABER 
- . . . . 

Fabrikalarımızın verimi artıyor 
~~~--~~-~x*x.~~~----~~~ 

suna ~irdi --- ---· ---··-----
Yeni reisl~ümhur 
intlhallatı geleceft 
a)Jın lleJfnde •• 

~::f:!e:::~ıara MARTA KADAR 60 BiN KiŞi 
gönderıııyor.. DAHA SiLAH ALTINA 

AMERIKADA YAPILAN AN· 
KETiN VERDIGI NETi· 

Basma imalatı 20 Milyon 
metreye çıkarılıyor 

).merikada intihaba doğru V~i 18 (A.A) - Yahudı statoları ALINIYOR CE BU 
bugiln n~redılmişür. Bu statoya naza- \1 · 18 (A.A) H b" v · · · · N vyork 18 (AA) - ReisıcUmhur 

B. Ruzv it intih batın son 15 gününde 
be · ·m nutuk . ·· liyecektir. Bunlar
(! n b"r · · 23 ilk Tesrinde Filadelfi
}nd , ıkincı nutkunu 29 ilk Teşrinde 
Nevyorkta iıçUncilsünıi 30 ilk Tesrlnde 
Va n tonda, dordüncüsünü 2 İkinci 

ah dil h
•"kilm . t• d a~ıngton, - ar ıyc na- a~ıgton, J 8 (A.A) - Uneyted 

ran y u er u et memurıye ın e ·ı·h ı v 1 ı b" k" A "k N' ·· · A "k f istihd d 
1 

. kl rdi D'"' zm sı a atına çagn an ann otuz m ı- merı an ıyll7. gazetcsı merı an e _ Yakında memleketimizden çelik 
ihra~ına başlanılacak 

nmi h" c tlı erdıruy~teihde r.dll b"lıger şilik ilk kafilenin 18 Hk teşrinde Amc- Un umumiycsine müracaat ederek ordu 
umum ızme e e ıs am e e ! me- "k d · ğ" • · ı ·şıı B d l V · 1 i · d d 

1914 1940 
k d hi n an or usuna gırece nı soy emı r. u ve onanma m~sup ımna, ~ıngton-

er lıç~ ~r t u n Ü ~- t f ar ~ tarih ile 3 Mart arasında altmı~ bin kişi- dalti Amerikan ve yabancı diplomatlara 

t
met yerıyh d'lemny ztbc t ~ 0 ~n ant ~a nin daha ıilah alhna davet edileceğini de §U suali sormuştur: 
ır. a u ı er ma ua , neşrıya , sıne- ·ı~ t • • N ·· ı · · ·· ) b" H . . •w ı ave e mı tir. azır soz. erını fOY e ı- arbı kim kazanacak? 

ma, t satro ve radyolarda ıdare !ım rlıgi tirmi tir: .. 

:x.x:----------
Ankara, 18 (Yeni Asır) - Nazillide lunda yilrliyoruz. Fabriknlarıınızın muh· 

ve İzmirde tetkikatta bulunduktan son- taç olduiu ham maddeyi doğrudan doğ· 
ra Somaya ve İstanbuln da uğnyarak nıya miistahsildcn almak prensibini ta
buraya gelen SUmerbnnk umum rnUdU- kip cdiyonız. 

t~rind Ki ntte söyl°yecektir. 
Re" ·cumhur 4 ikinci Teşrinde yani 

lnt h b tın tam arefe gilnUnde bnyaz s:ı
rayda son bir nutuk daha verecektir. 

yapamnzlar. Bu memuriyetl.-rdc bulu- Bundan tıonra Birleşik Amerikanm Aldıgı cevaplarda ordu subay. 
nan J hudıl r iki ay içinde memurivet- neJere karşı koymak mecburiyetinde kal- larının yüzde altmıçı, deniz su
lerin t rl· deceklcrdir. Bu stato. büfün dın.ını ve sı13h altına çağrılma Mnin na- baylarmın yüzde altmış sekizi, 

Romanya Atina 
sefirini dqiştiriyor 

Fran ı ımp ratorluğuna şnmi1d r sıl bir ııürntle devam edecegvini hadiseler A •k d" J ti •• d .. k . merı an ıp oma arının yuz e rll B. Burhan Zihni beyanatta bulun-
muş, Nazilli fabrikasiyle diğer fabrika- ÇEUK TE İHRAC EDECElitz 

YABANCI TEBAASI 
"osterece tır • • b d• J J "" • yetmışı ve ya ancı ıp omat arın larımızda imalMın arttırılması için ted- KnrabUk fabrikalarımız iş hacminı 

Btikrcş, 18 (A.A) -Romanyanın Aü
na büyUk elçisi Bükreşe davet edilmiş
tir. Öğrenildl~e göre Atinaya lejyoner 
hare keti ne mensup bir uıt tayin edile
cektir 

Y AHUDlLERE GEL1NCE 

Vışı 18 (A.A) - Yabancı tebaası olan 
ynhudıler bundnn sonra husu~ kampla
ra ' rleştirileblleceklerdir. 

S 
- ,,,.,,,,,,,,A yijzde sekseni lngilterenin galip 

ovyet - iman geleceği kanaatini izhar etmitler-
•• • dir. Bn:ıla.,.ı kat'i cevan vermek-

birler ittihaz edildiğini, şimdi on beş gittikçe genişlebnektedlr. Haddehanenin 
milyon metre olan basma imalatının beş tamamen faaliyete geçmesi zamanı yak
milyon metre daha çoğaltılacağını ıöy- )aşmıştır. 

·-- --·--
EN MÜHiM HARP SAHNE- ilk bahara kadar Balkan. 

Si llDEllZ OLDU ıarda tehlike gok mu? 
- IJAŞTARAFI 1 ind SAYFADA 
ce vaziyeti bütün etrafıyle öğrenmiş 
ıı>lncaktır. Bu malumat ileride verflecek 
kararlar bakımından çok kıymetlidir. 
F,d"n orta şark kuvvetleri başkumanda
nı gen ra1 Vevel ve bu mıntakanın diğer 
kumandanları ile de görilşecektir 

EDEN MALTAYI DA 
TEFTtŞ E'IT1 
Malta 18 (A.A) - Mısır seyahati es

ıın ında tn~liz harbiye nazırı Eden Pa
ıar günü Maltayı ziyaret ederek adanın 
mUdafaa mevzilerini teftiş etmiştir. 
Ed n lnglllz ve Maltalı kıtaab teftiş eı.. 
tiği sırada bu kıtaatın vaziyet ve mane
viyatından ve mUdafaa tert.ıôatmdan çoK 
m mnun kaldıj!nıı beyan etmiştir. 
xn ~LIN MALTALILARA MESAJI 

Naz.ır kral Jorjun valiye gönderdiği 
b r me ıı da vermiştir. 

Kral mesajında unları söylemekte
iir: 
Kumnndanız a1tmdaki kuvvetJerin 

10st rdıkleri mukav metten dolayı teb
riklerimi bildirmek iç'n b vesileden ~ 
ti!ade edil onım. Aynı imt"hanlara ma
ruz olan İngiliz halkı Malta müdafileri· 
İÜ hııyranlılda kar ılamaktadır. --·-İngiliz tay yare/erinin 

müthis hücumu .. 

- HASTAtt 1 INf'I SAntFhlll<.: -
gaye i Rumen ordusunu en yüksek se
viyeye ~ıkarmak olduğunu• söylemiştir. 

Demir Mulıafıdarm fikirlerini neşre
den gnzctc de Rumen ordusunun bir se
neye vnrmndan modern silahlarla tama
men takviye edileceğini ve Romanya
nın hr..klı taleplerini tnhnkkuk ettirece
ğini ;ı az.maktadır. 

Şimdiye kadar Roınanyaya 150 Al
man tayyaresi gcln.iştir. Pipcra la.) l arc 
meydanında diğer 150 Alman tan arcsini 
kabul için hazırlıklur yapılmaktadır. 11 :ı 
ha,·a Jnn"\:ctlerinin miircttebatı 800 ki
şidir. 

Bukarestcr Tageblad Roman:, aya gön
derilen Mcsser Şmit tipinde Alman tay
yarelerinin yaptıkl~ı ~östcrilcrden bnh
seden yausındu di\'or ki : 

Hu tannrclcr Noneçtc. Flandcrd" 
Frnnsadn \ c 1n iltcrcde bül lik muvaf
fakıyetler kn'Z nmıı;lardır. l\Ic c.r Rmit
lcrin Ronınnyayn gönderilmesi icabında 
bnnlnrın Roman) nda da faaliyetlerine 
bir isnret telakki cdilebilir.n 

Pulcstide ha\·a tccriibcleri yapılmış
tır. Burada beton mevziler üzerinde yer
leştirilen projektorlerin ışıkları goriil
mekte idi 
Alınan i tihkıim J U\"\ctlcri petrol ku

~ uları ctrnfmdn dan batarl aları l c.rlcş
tirmektedirler. 

Ak aml::ırı BUkrc lok,...ntaları ve ga
zinoları Almruı uskerlerı \C sub.-ıylarıle 
hıncahınç dolmnktodır. 

- BAŞTARAFI 1 INC1 SAHİFf<:I>E - Yeni Alman ntaşmniliteri Alman .cfn-
Dün gece dUşmar. tayyareleri İngilte- retint> inmiştir. 

renin cenubu earkist Uz.erinde mUtead- ..ı ·---
dit uçuşlar yapmıştır. Bu hücumların • 
ba$lıcaları çok yUksekten uçan avcı tay- Italyanlar yer
rareleri tarafından yapılmıştır. 

Büyük avcı kuvvetlerimiz dUşmanla lerJ• nde mıh lalemnsn geçerek teşekkUllerini dağıtmış-
lardır. Pek az diişman tayyaresi Londrn 
mıntakasına ginnelte muvaffak olmuş- nıp kald! 
larclır. Atılan bomba mlkdan azdır .. 
Zayiat ve hasaratın az olmıyacağı tah
ınin ediliyor. Diğer bazı diişman tayya
releri sahil mıntakasına ve Kent kontlu
funun bazı şehirleriyle İngilterenin ce
tıubunda bazı mıntakalara bombalar at
:rnıslardır. Bunların tesirj hafif olmuş
tur .. Dört düşman tayyaresi dUşUrül
müştilr. 

Alman tebliği dün yalruz iki Alınan 
ta~~aı·esinin düşüriildUğilnü söylemek
ted"r. Halbuki du Urdilğümüz tayyare
Jer·n enkazı gözlerimizin ön indedir -*-Üçüzlü pakta lngilte

renin mukabelesi 

'l'aarrıız 31erine Jıendl· 
ıerlni müdafaa~a 
çabalıvorıar! •• 
Kahire 18 (A.A) - Sollum ile 

Sidi Barrani arasında tecemmü eden 
Mare§&I Graçyııni ordusunun ileri 
hareketi beklenirl::en mütemadiyen 
siper kazdığı ve miidafaa tertibatı 
almakta olduğu görülmü~tür. 

Kıtı ilin eden şiddetli yağmurlar 
dolayııiyle bu ordunun siperdeki 
rahati kaçını§ İle de kuyularının 
yağmur suyu ile dolması bu rahat-

BASTARAFI 1 inci SAYFADA ıızlığı telifi etmiıtir. 
hu uıncti Hon Kong yolınıun da ka- İngiliz ordu.sunun, muvasala hat-
palı k lmakta de~run edeceğini Japon- lan kısa olması itib3J'iyle, gerek ia
ya a t min etmi ;ti Birmanya yolunun §e ve gerek diğer havayici zaruriye 
açılmasiylc bu teminat meriyetten dü§- itibariyle vaziyeti iyidir. Cenahlan 
miı bulunu:\or. Hong Kong yolunun kalabalık tepelerle himaye edildig"i 
acılm. ı hakkında kat'! karar vermek 
salahiyeti Honq Kong umumi valisine için her hangi bir ltalyan taarruzu-
ittir. nun mutlaka cepheden olması prt-

I..ondra 18 (A.A) - Royter Hong tır. Bu takclirde de ltalyanlar mÜ· 
K?n~n ıst~bar ediyor : Hong_ . Kong kemmel bir hedef teşkil etmektedir
hukumetı dun gece :\ a;ısından ıtıbaren ler. Bu vaziyette ltalyan ordusunun 
Hon" K ng solunda Bırmanya yolunun b I d .. • • kaprnın nd n evvelki vaziyeti yeni- .. ~ u~ ~gu yerd~ kıtı geçirebılece-

MUD&Sebet)erı ten çekinmiılerse de mihver dev
letlerinin kınanacağına inananla· 
rın adedi yüzde biri gecmemittir. 

lemiş ve ~lnn ilfive etm.lştir : Romanyayn pike demir lliracma mil· 
- Bugünldi sanayi müesseseleriıniıe j saade verildiğini biliyorsunuz. Talep 

ilave yapmadan ve bunları genişletme- olursa çelik te ihrnç edebileceğimizi ~ 
den sanayi randmanımız.ı arttırmak yo- 7:e söyli~·ebilirim. -·-ALMANLARA GORE TABlf 

BiR HALDEYMIS 
Berlin 18 (A.A) - 'Alman -

Rus münasebatmın normal o'duğu
nu, yabancı basın mümeaaillerinin 
bir sualine cevaben, hariciye nezare
ti sözcüsü beyan ebni,tir. -*-Amerika, Brezilgadan 

üs istemıı değll 

Bu anket Amerikanın milnevver mu
ltitindeki kanaatin geçirdiği istihaleyi 
göııteriT. 

f ngiliz sivil balkının cesurane muka
vemeti, Almanyanın ve itıtila limanlan
'lın İngiliz. tayyareleri tarafından tiddetli 
bombnrdımanlan Amerika umumi efka
nnda bu esash tahavvülü husule getir
mi~tir. -"-lngilizlera pöre Alman 

maksadı '' Tlrtıue ·-
Hiç bir şey Türk 
mukavemetine 

mani olamaz 

Bir katar memuru tren 
altında can verdi 

~-------x~x----~----
lstnnbul 18 (Yeni Asır) - Bir yUk treni geceleyin kilçilk Çekmeceye gi-

derken, tef dö tren vazifesini yapan kondoktör Ömer muvazenesini kaybetmiş 
trenin tekerlekler! arasına yuvarlanarak parçalanmış ve ölmtıştür. 

Diyar bakırda ihtikar 
teşebbüsleri önlendi 

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

-

Vlldyetln talılbatı semeresini gösterdi ... Fiatıer 
·· ı t· -- - -·--- haddi itidale lndL. 
OJ} e ~ıer tesisine Alman maltsatıarını Jıes DU>arbakır, 18 (Hususi) - Burada bazı cıya fiatlerinde görülen yükseklik 

Brezil3~a harici
ye nazın bunu 

tekzip etti 

E" sen fihtü. GC ta yo'lı... tirmelı mümfıün değil- aebcbiyle vilayetçe takibat yapılması ve fiatler üzerinde kontrölün aıttırıl-
N vyo. , 18 - Brezilya hariciye na- Londra 18 (A.A) - Şarktaki ması ili.erine fiaUer ltidale avdet etmiştir. Şeker ve benzin ihtikrırında bulunan 

ırı bay Arana Ar erikanın Brezilyada vaziyet hakkında bir bqmmfo iJc: tücc. t mahkemeye verilmiştir. Bunlar b~yüzer lira para cezasına ve ikif~r ııe-
d ı;z ü lerl tesisi i<;in Brezilya hüküme- neıreden Manceıter Guardiyan 8.,., n nefye mahkfun edilınişlerdir. 

!~f.:f ~~.:~~?~:e:~:::.~;r: --:ıak;~Fr;A~l&I. Y• kart· ~· ka- liiiiitereu-e-uardiöiiar-·ÇiOeta"üüirBvörnıüör. 
rnnsuun kararlarımı .muhalif olurdu zanm ıçm manyanm yaruımına . 
Her hangi bir tehlil eyi bertaraf etmek istinat etmifti. Bunda haklı çıla:JiJ-1 
cin bu mahiyette bir tedbire asla lU- br. ltalya, tnailtereyc kU'fl harbı ka-I 

------·- -·--
zum yoktur. Zira, Pan Amerikan kon- zanmak için ~ Almanyanın yarm- 1 
fcransının kararlan mucibince, Amerl- mma istinat etmİ.§tir. Bunda hata 

l ollanda Hin
distanı namına 1 

58 tayyare 

Amevika Bir -
manya yo)Fın
dan tayyareler 

gönderdi 

ka cümhuriyetlcrinden her birisi taar- etmi§tir. 
r:ıza uŞnync_a~ olan her hangi bi; Ame- Bunun i.iı.erine diktotörler Akdeniz.-
ı-ıkan devletim mUdafaa edecckür. de lnglliz kudretini imha etmeğe karar 1 

----tr vermişlerdir, Yunanlstana yapılan •eh-

s t gil
• elitler, Berlin ve Romada İspanyol .aa-

OD n iZ ve 2.lrl Sunerle yapılan müzakereler, !tal
yaya bir yardım yapılıncaya kadar "fı- Lcındra 18 :A.A) - Hollanda pren~i l Nevyork, 18 (A.A) - Alınan ajansı 

ril• ve ıyor 

Alman resmi sırın istillsınm ~ki ve Romllnyı>nı~ Ben1nr tayyare imalAtı nazırına Fele- bildiriyor : Manilladan haber verildiğt
manen ve askerlık bakımından fcthı menk Hindistanının sab.•l ahalisi namına ne göre 30 Amerikan tayyaresini ta@· 

hl
• v } • hep bundan doğmll§tur. k k ta ı 1 J8 bo b d 

te ı~ eri Almanyanuı Romanyadakı· hedefleri ır avcı yyarcı; ı c m ar unan yan ve isıni vcrilmil•en bir Amerikan 
tayyaresi satın alınması için bir ~ isi M ili li ı · · T 

Yakını aynı zamanda uzağı da istihdaf et t d" •-:şti N't;.. ... _ .. d diğ. gem an a mnnına ge ınıştır. ay• ev ı Cı.uu r. uu.u prense gon er ı l B" 1 ·ı ç· ·· d 

Alman hücumları lngll· 
terede ehemmiyetli 
hasar yapamadı.. 

Londra. 18 (A.A) - İngiliz tebliği : 
17 • 18 ilkteşr_n gecesi düşman tarafın
dan Büyi.ik Bıitanya Uzerine yapılan 
taarru~lar yine bilhassa Londraya tev
cih edilmiştir. Evler ve sanayi müesse
selerine ait binalara ika edilen hasar 
ehemmiyetli değildir. Zayiatın da fazla 
olmadığı anlaşılmıştır. 

Merkezi İngiltcrenin bir şehrinde bir 
l.nkım evler hasara uğranuş ise de sana
yi müe eselerine ait binalarda vuk.ua 
gelen hasar ehemıniyetsizdir. Bir takım 
~·angınlar çıkmışsa da çarçabUk söndil
rülmUstilr. 

Dünkil hucum esnasında oört düşman 
tayyaresi bhrip edilmiştir. Dört taY.Ya
remiz zayi olmuştur. 

ALMAN İDDiALARINA GÖRE 

mektedir. Almanya, mihveri şarkt Ak- teşekkUı· mektubwıda şöyle demiştir : yare er ınna!'lya yo u 1 c ıne gon e-
denize götüren stratejik yolun ilk mer- •İki millet hntilıanlarını birlikte geçi- . Tllecektir. Gemiye Manillada e\•velce 
halesini elde etmiş, aynı zamanda Ru- recekler ve zulme karşı kazanılacak :r.a- İ depo edilmiş olan dığcı· 20 tayyare de 
men petrol kuyularına vaz'ıyed etmiş- ferden dolayı da yine birlikte sevinecek-! yüklenecektir. Bu tayyarelerin de Çine 
tir. Fakat Romanyada il , ley işin, Kara- lerdir .. • gönderileceği tahmin edilmektcdır. 
denize vanlmasının bundan bUyük bir ··-·-,-· _ __.,_a .. 11 -ıı.- -~--..._. .-..- .. ....._..-·-·-~ _._.... -t419r.-~ ... 

Makineye 
Verilirken 

ınıiltere ve Mısır 

manası vardır. Almanların orta şark 
petrol kuyulannı istiyebileceklerinl, 
Karadenlze de vardıklarını ve boğazla
rın yolu üzerinde bulunduklarını da 
görmelidir. Almanlar yalnız feth ümit
leriyle değil, İngiltereyi yenemedikleri 
için bu yola atılmaktadırlar. Yakın ve 
orta şarkta İngiliz kudretini kırmak için 
teşebbUslerde bulunmağa mecburdur-
lar. --•-

Bununla beraber Almanyanın şimdi· lkı• devletı•n tec. 
den Boğazları teJıdidi tasavvur ettiği y 
manasını mutlak olarak (lkarmamalı- • • 
dır. ÇUnkü Almanlar böyle bir hareke- riki mesaJSJ 

Birman ya yolu 
açıldıktan sonra 

Çinliler bu yo
lun müdafaası 
için tedbirler 

aldılar 
te girİ..<ımeden enel bir .çok unsurlan, 
ba arada Türkiye ile SoYyetlerin vazi- t .. -
yetini ıöz önünde tutınağa mecburdur- ar I y O r Çin ue tngUiz dciuası lllr 
lar. e Çunking 18 (A.A) - Çin gazeteleri 

Berlin, 18 (A.A) - Alman tebliği : Romanyaya vaz'ı yet edilmesi memle- - -- Birman>a yolunun 'tekrar açıldığı hak-
VistUl kanalı açıklannda torpidolan- ketleri birbiri ardından ı"stı·smar' ed-k Kahire, 18 (A.A) - İngiliz harbiye k h 1 l 
zl b

. •-gil' fiJ asında L-t:.ı: ..... ouın B. Edenin Mısır SC"ahati +--=iiz ındaki aberi muazzam baş ıklar atın· 
mı a ır m ız osu ar ıuuu yok etmek ve kal&n milletlere bundan "' uıgı da neşretmekte ve bu hadisenin ehenı-
bir milsademe olmuştur. Bir denizaltı kurtulabil..,..kl-~ ümidını· . bırakmak Mısır teşriki mesaisinin teyidine ve 
a · i.zl kil .. k t "d botl ...... ...ı memlekette müşahede edilen ırilkfuı ve miyetini ~aşmakalelerind1: tebarUz et-
,..emım e cu .orpı o arımız ~ Alman plAnlannın karakteristik bir vas- itimat hissinin takviyesine hadim ol- tlrınektedırler. . . . 
man 75 bin tonluk ticaret gemisi batır- fıdır. muştur iyi nıalfünat alan mahfillerde Radyoda tngiltereyc hıtaben hır nu· 
mıslaı:dır. Fakat Türk milleti muazzam bir kuv· • · 

1
• •• • tuk irat eden bir zat, İngiltere ile Çin 

Hafıf ~uharcbe tayyarelerinden !1'U- vcttir. Türkleri teait etmek için Al- veralen nm ~·~ıata F''!rc • Mısır parla- davaları müşterek olduğunu ve Bınnan· 
rek~ep filolarımız _Londraya ve İngılte- mıınlar ellerinden geleni yapacaklarsa ment~nun ı_~ tcşrımsnnıde yapılacak ya yolunun nçılmac:ını ıki bü:ı; ük de-

İNGİLİZ • AMERİKAN rcnın cenu~ ~kısi~de b~unnn askeri da Boğazlar tecrit edildiği takdirde an olan ıçtimaı . ı et adam~:rına ltah·an- mokra i arasında tekrar kuvv ti nen 

dcn t etınıştir. Bazı silah ve mühim- gıne ibtınıal verılemez. 
mat m {C' nn, buradan Cine her türlü -- --
nnklıy at musaade edilmi~tir. Silah ve heDdcfl~ebhUcnm1 etmış1Herd1ır1 · d h 

11 
iizerinde hiç bir kuvvet Türkiyenin mu· l~ntanhMdısd~; tcdpr..ltlnr~nat!1u~.uzdzundan~- dostlu"iun bir remzi oldu ın ı b.1dır-

mi.ihi n t nnklı Bırmanya yolunun ka
panm. ın lakı ani mndan evvel zaten 

İ$ BİRLİCI.. enız atarya anmız o an asa i e- ka\emet etmesine mani olamıyacnktır. rı a us e en vazıyc ı go en geçır- . t' 
Londra, 18 (A.A) - İngiliz - Ameri- rine y~aşmt··abo~atlt~ebbd~ cdeğn dUşmba- ----·- . mek için n~ fırsatı ':erecekti~. . mb~~li Nevs Santral gazet s Ç n Pa-

knn ı bırlıl'fı ırin Kanada umumi valisi nın serı mo or arını onme e mec ur Hükümetın şimdiki vaziyetinın arzet- .f ktc b h elim 1 k l ka " " ctmi tir ffopada ._i 1 1 ·v· . . . k d ~ k sı ı an~. onca o n mu Panıulı zeriyatı ıle Ruzvelt arnsında yeni bir görüşme ~ . . İn . . . il r ze ze e tigı tehlıkeyı gözden açırma ıgını ay- vemetini temin iç n devl tl r ıniır. c, 1 
ile fUJSfOllAlftO dahn olmuştur. Umumi ,-ali Londraya D~k? .gılız hava kuvvetlen lman Ankara, 18 (Hususi) - Dün gece detmek lüzumsuzdur. etmekteoir. 

!'# gıtmcktedır. Londrada görüşmeler ya- &r~:'ı k~ze~ıne akın} yapb'f~şldardırd. Hopada kısa sören bir yer sarsıntısı ol- Halen Mihvercilcrin radyoda yaptık- Çunkingt r men bıldir'ldi ın göre 
Jıar~ı tedbirler.. pacaktır. u~; ava k\l ı~e ~ e;ın e .:ı, Uş- muştur. lan yalan propaganda neşriyatına çok Bırınnnyn volu Uz r"nde münaknlrtın 
Pamuklardaki Earias haşeresine kar- AMERiKADAKl 1NGİLİZ ELÇİSİ man . tkayyarı5e ay tmıştir. Yew tay- büyük bir dikkat r.1.fcdilmektedir. ba~lamnsm~ n zaret etmek üz rt> heri· 

b d k k L. bo 18 (AA) İ ·1t · A yaremız ayı tır. M b ) k tl d ,_. . ' . . . şı ır t dbir olarak. hasa ı mütea ip aw ız n, · - ngı erenın me- .... -·-·----.-.--- ısırın ya ancı me.m e e er e""ı sc- cryc nazır muavin Ratkona g'md rıl-
)an artıklann tama.men toplanıp yakıl- rikadaki bUyUk el<:isi dün tayyare ile --·-- Mili" ÇI · hüa.ii ti I fir ~e ~~nsolo~lukları :Yalan haberleri miştir. 
ması, p muk brlaları civar ve kenarla- burayn gelmıştir. Elçi gazetecilere be- • n H me n n tekzıp ıçın talımat almışlardır. Çunking, 18 (A.A) - Çunking nıiı· 
nnın yabani otlardan temizlenmesi, her yan&tt:ı bulunmaktan çekinmiş, yalnız Balkan vozi yeti llayramı ı nakalüt nazır mu \İni, Birmnn)a yolu· 
cvlekt tuz.ak nebatı olarak bir sıra bam- Londraya İngiliz hükümeti ile görüşmek _ BAŞTARAFI ı 1NCi SAHiFEDE _ miinaselJetlyfe.. iSKENDERİYEl>E VAZ Th'T mın açılma ı ınüııaschctil le vaptığı be-
ya ek c i. bunların üzerlcrine gelecek üzere gitmekte olduğunu söylemiştir. NORMAL.. ~anatta ~olun Jap n tanarcluiııin ta· 
böcek 'e tırtıllarla birlikte söktürülüp AMERiKAN HEYETi LONDRADA de aöylendijine göre elçi bir memu- Ankara, 18 (A.A) - 10 Teşrini İskenderiyedc hayat normal olmakta arruzuna kar ı müdafaası için icap edcfl 
ycl tınlmn lüzumu vi1ayetten biltiln Lizbon, 18 (A.A) - General Balto- riyeti mahsusa ile deiil ancak bir evvel milli Çin hükümetinin hayra- berde\·amdır \C mihver propagandası- tedbirlerin nl•ndığını bildirmi tir. 
)m7.a kaymakamlıklanna bir tamimle nun reisliğindeki Amerikan müşahitler kaç gün istirahat için lıtanbula gel- mı münasebetiyle Reisicümhurumuz· nın bahsettiği lıasaratı İspat eden hiç Yol boyunca ıeabmdn deı hal t, mıı at 
bıJdirılıniştir. grubu dün tayyare ile İngiltereye ha- mİflİr la Milli Çin hükümel reisi Linsen bir işaret mevcut değildir. yapılmak için malz.eı e ~ ığılmı \e h· • 

İkinci ağız kozalardan tohumluklar reket etmişlerdir. Milşahitler İngiltere- • • • • anısında. tebrik. v~ te~ekkür telgraf- Bundan başka hüküınet memleketin va mUda!an b: rnlan ıe b edilmiştır · 
almarak pamuk zeriyatının erken yapıl- de bava müdafaası meselelerini tetkik • ltalyan tazyı~ Yunanı lan üze- ları tea.tı edilıniftir. iktısadi prtlann SJkı b'r nezaret atın- Münakalat lıeı. ıctı nakliyatı arttll"' 

. edil d bildirilmi ed kle de d edi -~ ~......._.....-..-.-~.-.-- ~· .... ~ ._... 
___ _...m ... a;,:.:sı:.::......;;t..::.:em=ın....,.=m=es~i~e::..::==· -==·~:!.=·~· ---!...::.::::ece.=.:::::r:..:d::ir:..:· __________ ~!__nn::.:__:_=...:.e:..v:..:am=...==:Y_=.O~r-:_ ______ ~--------------~~da::_b:uJ:_:uııd~:urına~:k:ta::dır::_·_ mak için mühim t<ıh is .. t a)ııını tır. 

m ned 1 , ·s bulunu ·ordu. 


