
Şefimiz 
iln~ Yozgudı şeref Jendirdi/et; 
\' ozgatda coşkun tezahüratla karşılanan 
C:iin1hurreisimi2 vilayet ve halkı alaka
dar eden meseleler hakkında tetkikata 

başladı 
J ~ııkara 10 (a.a.) - -- Mitli Şef Cümhurreisi İsmet 
llonünü hamil olan hususi tren dün saat 16,30 da Yoz· 

~iıt istıtsyc)nuna varm1şhr. ~)illi Şef istasyonda askeri 
~e rnütki erkan ile Parti, Belediye teşkilatı ve kesif bir 

~ ~ alk kütlesi tarafından coşkun ve candan tezahüratla 
~tşdanmış(ardır. 

Haıkm bu samimi tezahüratı arasmd" trenden men 
~İlli Şef, Yozgadı şPreftendir:niş Hükumet, Parti ve 
~elediyeyi ziyaret ederek vilayet ve halkı alakadar eden 
•rçok meseleler üzerinde alakadarların iz4hatını dinle· 

llıiş ve notlar aldırmıştır. 

Dörtyolda 

Vekillerhegeti 
Dün toplandı 

Ankara 9 (a.a.) - İcra 
vekilleri heyeti bugün öğl~· 
dan sonra Başvekil Doktor 
Refik Saydamın riyasetinde 
toplanarak ruznemesindeki 
meseleleri müze ere eyle -
miştir. 

Yugoslavya lzmir 
Fuarına iştirak ediyor 

Ankara 9 (a.a.) - Yugos· 
lavya hükumeti ilk defa ola
rak lzmir Fuarına iştiraka ka
rar verdiğini hükiiınetimize 
resmen bildirmiştir. Fuardaki 
en güzel pavyonlardan biri 
Yugos(avyayn tahsis edilmiş 
ve bir Yugoslav heyrti Fu 
arda te~hir edilecek f!Şyalaı la 
birlikte lzmire gelmiştir. 

Trabzon fındık 
rekoltesi 

Trabzon 10 (a.a.) - T-

Cumartesi 
-~~--~~~~~------Selim ÇELENK. 

Neşriyat Müdürü 

Kög E11stitüleri 
Köylere ışık götüren 14 oJ. 

müessese f a~ligete geçli 
Enstitülere bu 200 köylü çocuğu 

alınmıştır 
Ankara - Memleketimizde 

açılması kanunlaşan 14 köy 
Enc;titüsünün sonuncusu da 
tam teşkilat Vf: kadro ıle ça· 
lışmalara başlanmıştır. Böyle 
ce Kars, Trabzon, Kastamo· 
nu, Samsun, Kayseri, Malat· 
ye-, Seyhan, Eskişehir, Bah· 
kesir, İsparta. Antalya, lzmir, 
Kocaeli. v~ Kırklardi mmta 
kalarmm köy enstitüsü açıl· 
masıııa en müsait yerlerinde 
bire" büyük müessese faaıiye 
te geçmiş bulunuyor. Türk 
köyünün istikbali için bütün 
ümitlerimizi içinde topluyan 

bu EnstitülP.rin bütün memlc 
kette uyandırdığı geniş alaka 
bunların aynı zamanda köylü 
müz tarafından da ne samimi 
bir .trzu ile beklendiğini ve 
ka:-şılaııdığını gösteriyor. 

Köy enstitülerine bu sene 
2000 köy çocuğu alınmıştır. 
Bunlardan ~00 Ü kızdır. Ens· 
titülerin bina tesisatı ve eşya· 
ları bu mevcuda göre tamam· 
lamış ve leyli ihtiyaçları ta· 
mameıı temin olunmuştur. Öi .. 
retmenler bu yaz devrelii ted· 
risatına höre tamamlamış ve 
vazilelerioe başlamış bulunu· 
yarlar. 

rabzon fındık rekoltesi bu 

Genelik klübü kuruldu sene çok bereketlidir. Bu SC· Romailljanın ispanya 
v - nenin fındık mahsulü geç~n 

• 

l\.lüp üstiin bir intizam ve göğüsleri ka- seneye nazaran yüzde yirmi altın stok/arı Harbe girmeğe ka-
battan bir gençlik tezahÜrü ara&ında te- fazladır. 1 ·ı f d rar vermiş fakat •• 

Ankara Hukuk ngı tere tara ın an P 9 AA T 
k · d k · b 1 d eşte . .- as Ajan-

şe k ÜI e e1ie ışe aş a ı fakültesi rnüsadere edildi sı bildiriysr: Peşte Loyit ga 
Dörtyol (Hususi ) 9,8,943 rı görülmüştür. Ankara-Ankara Hukuk Bükreş 10 (a.a.) - Ste· zetesinin kanaatine göre, 
ıtıa günü saat 10 da ilk Yoklama bitince alkışlar fakaltesinin dört seneye çıka \ fani Ajansı bildiriyor: İspanya hükum~ti: harbe gir 

~ili salonunda yapılan plli· arası11da bu ilk toplantıya rılnıası hakkındaki karar me ı · Romanyanın İngiltere ban· meğe karar :vermiştir. An .. 
bir törenle Dörtyol genç nihayt"t iverilmiş ve hemen riyet mevkiine girmiş ve fa kalarında bulunan altın sto· cak münasip zamanı bekfe .. 

~ , kıübü de kurulmuştur orada toplanan istişare He· külte bu seneden itibar~n ku İngiliz hükumeti tarafın· mektedir. 
~tlyol kasabasının ~hemen yetinm mütaleası alınarak Mc>arif vekaletine bağlanmıştıı dan müsadere edilmiştir. Ualayn taarruzu 
~lUn mükellef gençleri sa· Dörtyol gençlik klübünün ----------~!ı Sözüne iuamlır kaynakla· 
~~den itibaren mekteb bah idare heyeti seçimi de ya. in gHizlerin satın ruı beyanatına göre, bu al· tekrar başladı 

' sınde toplanmağa başlamı~ pılmıştır. ldart! H~yetine tö- aldığı malzeme tınlar 200 milyar Ley kiyme· Kahire 10 A.A.- lngi· 
~ c tam saat 10 da tören ma rende dM bizzat hazır bulun Nevyok 10 A .A.- Alınan tindedir. Romanya hükumeti liz karargahının tebliğine gö 

~itine gelen kaymakam \e· muş olan şu güzide zevat se Aı·ansınm bildirdiğine göre bir müdd~t evvel 1ngiliz hü- re, iki gündenbeı i durmuş 
' ı k ' 1 ~ • •• t d k olan Somalideki ltalyan taar· -ı •

1 
aza jandarma Komuta· çilmişlerdir. ~epsine bu genç İngilterenin Amerikadan c;a- umdmr- muracaa e ere 

t t ı e Bölge Asbaşkanını sı· lik ve lmemleket hizmetinde tın al.iığı malzemenin kıyme· 1 ~u altın ~t~~llarıı,~n .. Ame~i- zu dün tekrar , başlamıştır. 
t .'111 rıarak hazır ol vaziyelıni de başarıla: dileriz. ti" iki milyRr lngiliz lir ası- ·~yn sev. e ı mesını ıstemış, ltalyanlar şimale doğru iJerle· 
': ·~ış bulunduklar' haldt> kar İdare Heyeti dir. Fakat şimdiye kadar fa;rat İngıltere .bı.' talebe mu· mektedirler. Vaziyd tabii· 

~ Yıp selfımtamışlnrdır, Reis : Tahsin Üne!, Bele· bu malzemenin ancak yarısı 1 vafakat etme~n~11~şt~ı~. ~~~~~d=ir=. =~~~~~~===-
·p..11çler, müleakibe, a"ni teslı'm l t 
·ıtı f' diye Reisi a ııımış ır. EN SON OAKfKA 
tıı ıctrn ve sırayı muha aza Umumi katip: Ömer Bö· Mısırda tedbi.-Je.-
11ıı:l::k ~ekıebin geni~ nıüsa lükbaşı, Parti Reisi Kahire 9 A.A.- Neşre· Macar isi an ,Jngi/iz havacı-
~i sa oııuııa geçmı~ ve Veznedar : Mehmet. Zi • dilen bir kararname ile Kor ROMANYA y A Bl NOT:\ 1 T f 
~"d::raflı yer alar~k durmuş· raat Bankası memuru diplomatik müstesna olmak VERDi i .1..ar zn ln.muv. Q 

lJ Aza : Turan Arığ maarif üzere ıvfl8trda oturan bUtün ! .f k 
~~ nce söz alan genç ve memuru yabancıl.tr Polis~ miiracaatıa Bükreş 10 A.A.- Maca· 1 J Q ıgef z 

illetli Jandarma Komutam Aza : Ömer Sağrıl Vete- kendilerini kaydettirmek mec 1 rist11 n hükümetinin Bükreş J LONDRADA BÜYÜK BİR 
tt~1111akam vekili sıfatile rmr•r. buriydinde:lirler. Büyük Elçisi dün akşam Ro MEMNUNiYET UY ANDIROl 

çere toplantının maksadı· .... ımılill _____ ,,.._._,__._ _____ 11111_• ~ H · · N · 
,. manya arıcı ye a.z•.nm zı· Landı a 10 A. A. - İngiliz 

'"•atmış v~ vazif !erine At lef izm m Ü sa bt..ka ı arz yUrt't ederek kendısıne Ma- tayyarelerinin iki gündenberi 
ı k tftk geldiklerinden dola .,.. car Hariciye Nazırının Lir devam eden büyük Alman ha 
~'ll~ndilerine teşekkür et • Bölge birincilikleri m!sabakaları yarın ııoın~ırn tevJ\ eylemiştiı·. El· va hücumunu tardederek 60 
~- ıt, Bundan sonra Asbaş· h d çi biıalıare Kral Karo) tara- Alman taryares;ni düşürmek 
~t~ R~nçlere hitsb ederek saat 15 ten İtibaren spor sa asın ~ fın İJn J t kııbul edilmiştir. suretiJe kazandığı bUyük za· 

r ~ijk en terbiyesi ,kanununun y;;. pılaca k Notanın muhteviyatı hakkııı· for Londrada derin bir mem 
•tıt Jıek hedeflerini izah eden biitün nevileri vardır.Alın:ıc,,kl d.ı sıkı bir ketumiyet ınuha· nuniyet uyandırmıştır. Gaze .. 
'~ıı~ llutuk söylemiş ve gerek Atletizm Bölge birinci · neti~elere göre grup birinci ' fow t>,fılmektedir. teler ve efkarı umumiye bu 

1 A llıak k·ı· · k tikleri müsabakaları yarınki f · Al h.. ı "su. aın ve ı mm, gere tiklerine iştirak ettiririlecek za erın, man ucum arma 
'~t~k~~an111 sözleri gençlerin pazar gütıü sııat 15 t~ spor atletlerimiz seçilmiş olacak . ( : ~ KıSIM MÜS'l'EMLEKE. karşı İngiliz müdafaasmııı fa 
~Gttıh ı . alkışları, varolsun ahasmda lrnşhyacaktır. Bölge lar<lır. U.:.I.\ üÜGvLUN EMRiNDE iki yetini gösteren er. büyük 
~·daıau·rıyet, varolsun lnönü ninbütün atletleriıı;n iştirak ede .---iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii==--;:;;;;;; delil olduğu kanaatındadır. 

~ rııe kuşılanmıştır. .. bilecekleri bu musabakalarm Londra 10 A. A. - f ran· BEDEN TERBiYESi MÜ· 
~Ut .. ~~· hararetli tezahüratı çok heyecanlı ve muvaffakı- İZMİR FUARı\JDA sız müstemlekelerinden bir KE.LLEF'LERI 

"al( b ti' ı ~ ı . . . LIATAY MÜMESSlLl k G l o·· 1 ~~ bı' kı yoklamaya geçilmiş ye ı o acagı, genç erımızın ..., hını enera ugo un em· Beden Terbiyesi nlükel .. 
~b~~: ~lleflerden, çift ve bu snbada da iyi neticeler ismir Fuarının açılış tö· rindP ve sonuna kadar Fran lefleri bugün saat 18 de Hal• 
'-bad ıle meşgul olup ka- elde edeceklt!ri şüphesizdir. reninde Hatayı inayet Mur· s~ iç.in bar.p ~deceklerin~ hil kevinde toplanacaktır. Bu 
~~ he il bulunmıyanlar .nüstes Bölge Atletizm Ajaııhğı saloğlunun temsil etmesi Vi dırmışletdır · Yakında bır kı· toplantıda Valimiz askeri Ko 
l~ tc:1keıı hepsinin ilk dave tarafından tertip edilen birin layet makamuıda t ... nsib ed•I sun müstemlekeJerin daha Dü mutan ve klüp idare heyet• 

ve hevesle koştukla cilik programında atletizmin miştir. gola iltihakı beklenmektedir. t leri hazır bulunacaklardır! · 



'Poliste 
KIRIKHANDA BİR YA· 

RALAMA VAKASl 
Kırakhanın Ahvazlı köyün· 

den Ahvaz oğlu Mehmet Ah 
vaz Kırıkhana lgelerek bir 
arazi meselesinden dolayı ara 
larında devam eden bir iğbi 
rar neticesi olarak Bahçeli 
K9vork oğlu 80 ı yaşlarında 
Çolak Butrosıı tabauca kur
şunile göğsünden ve Hğ ko 
lundan yaralamıştır. Yaralı 
hastaneye suçlu tabancası ve 

~hakkında tutulan evrakile 
birlikte Adliyeye teslim edil 
miştir. 

KARDEŞiN{ KAMA 
iLE YARALADI 

Arsuzun Klise mCihalle • 
sinden Haci oğlu Nikola bir 
ev meselesi yiızünder. karde 

.şile kavga etmiş ve kardeşi
ni kama ile ağır surette ya· 
raJamıştır. 

"Havacılık ve 
spor,, 

Mecmuası çok zengin 
bir şekilde intişare 

başlıyacak 
"Havacı lak ve spor,. mec· 

muası, çok mükemmd ve zen· 
gin m:inderecatla intişare baş
lıyacaktır. Mecmuaya memle· 
ketimizin tanınmış muharrir· 
leı inin muntaz1.1mau yazı yaz· 
maları temin edilmiştir. Mec 
mua mükemmel ve bol re· 
simlerle ve daha çok sayfalı 
çıknı.ısı için Hava Kurumu 
her türlü fedekarlığı yapmış 

ve hazırlıklar ikr .. al edilmiş-
.. r. 

GDn afırı : 

Zenginlere 
Örnek 

Dünkü "Yenigün,, de Va
tanperver bir yurtdaş 
başlıklı bir haber oku

duk.ıstanbuldan alınan bu aber 
de kısaca şöyle denilyor
du: 

.. Kadıköyde oturan ve is· 
minin n~şrirıi istemeyen bir 
vatanperver, Türk Hava Ku· 
rumuna müracaat ederek 120 
lira yatarmış ve bu parayı 
her sene vermeyi taahhüt et 
miş.,, 

Adım bilmediğimiz bu va• 
tandaşı, hürmetle selamlama 
yacak, takdirle anmayacak 
kimsenin bulunacağmı tasav· 
vur hile edemiyorum. Memle 
ketin bütün z~nginlerine, bü 
tün sermayedarlarına örnek 
olacak olan bu adamın, adı· 
nm bile neşir edilmemesini 
istemes: yani yaptığı hayre 
tevazli ilave etmesi bize az 
çok şahsiyeti hakkande haya 
li de olsa maliimatlandırmak 
tadır. 

Parasının kıymetini bilen 
onu ancak böyle yerlerde sar 
feder. Çünkü bu hareket bir 
zengin için parasını en emin 
kasaya ve en e m i n 
!Jankay& saklamaktan, yatır · 
meı ktan dıiha emniyetlidir. 
Zira cepten çıkan bu para 
istel' kağıt olsun, ister nikel 

veya altın olsun, yarın gök· 
lere çıkacak çdikt~n bir per 
de \ılup vaktile ayni cepte 
beraber oturduktan, ayni ka 
s~da beraber uyudukları di

'ğer paralan, hatta o parala· 
Her vatandaşın zevkle rı saklayan kasaları, o para 

ve faydalanarak okuyacaıhna lardan, bir gün müstakil mem 
Cşüphe etmediğimiz bu güzel leketinde hür hava k Jklayarak 

ve faydalı macmuayı biitüıı refahla istifadı edectk olan 
okuyucularımıza tavsiye ede- zenginin canım, varlığını Vt' 

~ riı. Bu rnacmuaya vereceği- ııihayet canından daha kıy
miz on kuruşla Hava Kuru· mt-tli olan vatarını, milletini 
muna az da clııa )aıdım et muhafaza rdecektir. 
miş olacak ve bununla iki Yoksa para denen şey, do 
türlü fa) dalanac ıgız. kuz on ;ınahtarla kilitlenen 
V d ... v kasalaı da saklanmakla, küf-
.l ar ımcı og- lenmiş destilerin içerisinde 

ret men ı er toprağın altında gömülü bu
lundurulmakla bir mana ifade 

kursu ~tmez. lrısan onlardan sevin· 
.., ı mtdıkten, istifad~ etmedikten 

15 agu~tosta açılıyor { sonra, o kasaya taş doldurup 
Yar~ı~cı ve. v:kil öğr~t· ( kılitlese, ·İ o destiye toprak 

menler ıçm şehramızde bır ı koyup gömse birinci işten 
kurs açılacaktır. lsmetpaşa furkh bir harekette bulunmuş 
ilkokulunda tesis edilecek olmaz! 
olen kurs 15 ağustos per· 
şembe günü Valimiz '~ükrü 
Sökmensüerin bir nutku ile 
açılacak ve. ,45 gün devam 
edecektir. 

Kurs hitamında yapılacak 
imtihanda mı..vaff ak olan öğ· 
retmenlere ehliyetname vt>ri· 
le<.:ektir. 

Kursa, orta mektep nıe
.,zunları da iştirak edebilecek 
.. ~ve bunlar imtihanda muvaffa~: 
olursa önümüzdeki ders yılı 

başında Öğretmen vekili ta· 
yin edileceklerdir, 

Miıli Piyango 
30 Ağutos fevkalade ke· 

şi.lesine ait baletler köprü 
başında Ali Altunaya gelmiş
tir. Acele edirıiz. 

Unun içi.ı muhtcrenı zen 
ginlt>r, yuınulc P-llerinizi 
yavaş yavaş açın! Açılan el
leriniz, k~nJi cebiııizl~ düş 
kün vatandaşların cepleri ve. 

hayır caıniyetlerinin kapıları 

orasında tıpkı(Kadıköylü) yurt 
da~ ve ona bt-ıızer diğer zt n. 
ginlerimizin hayır s~vn .. ııt'
ri gibi daimi ·faaliyetlP- bulun 
sun! 

Gece gündüz kasalarınızın 
başlarında oturup paralara 
ninni söylemekle, arada bir 
besmelt" İ ' e kapısını Hçıp pa· 
retlerin, altınların yiizlerine 
içiniz açılarak bakmakla bir 
şey çıkmaz. Muhi•iııize ken
dinizi s~vdirmek istiyorsanız 
memlekete tayyare alan, Kızı 

lngiltere 
Harbi kazandıktan 

sonra Fransayı tek
rar ihya edecıek 

Londra 9 A. A. - Röy 
terden : İngilteredeki Fran~· 
sız kuvvetleri kumandanı Ge 
neral Dügol ile lngiliz Baş· 
vekili Çörçil arasrnda bir an 
laşmaı olmuştur. Bu anlaşma 
ve ,şimdiye kadar Oügol ile 
Çörçil arasında teati edile::ıı 
mektuplar bir kitap halinde 
neşredilmiştir. Bu anlaşmaya 
göre mümkün olduğu kadar 
Dıigol Fransız gönüllü teş.ci· 
latmı birFranııız ordusu şeklin 
de muhafaza etmeye çahıtağı 
nıFransız harp gc>milerinin bir 
kısım mürettebatının Fransız 
olacağını diğer lngiliz kon· 
trolü altında bulunarı gemi· 
lerde de Fransız mürettebat 
ve subaylarmrn bulunacağını 
ve Fransız ticaret gemileri • 
nin de harp için kullanılaca · 
ğmı söylemektedir. Fransız 

gönüllülerinden bir kısmına 
lngiıtz subayları kumanda 
edecektir.Harpi:çin lazım ge· 
len meblağ İngilizler tbrafın 
dan avans olarak verilecek· 
tir :İngiliz JKraliyet Hükumeti 
harbi kazandığı zamanf ran· 
sayı tekrar ihya edecektir. 
Harbin bitmesi için 

Amerikada dua 
edilecek 

Haciz ilanı MaPşla 
Alman sahillerine 

in gilızler mayin dök 
) lslahiyeden Milli hudut dı 
şına kaçaıı Jandarma eri J-leıı 
dekli Salih oğlu Hakkı Du· 
mamn Vı. kor. adı amirliğin 
ce askeri muhakemo usul~ 
kanununun (212) nci madde· 
si mucibince gaip sayıldığı 
ve adı geç•rn kanunun (216) 
ncı maddesine istinaden Tür 

tiiler 
Londra 10 A.A. - Hava 

Nezaretinin bir tebliğine gö· 
r,,., f ngiliz tayyareleri Al-
manya veAlmanyaıım işgalin 

deki topraklara mütemadi ge· 
ce hücumları yapmağa de· 
vam etmektedirler. 

Alman sahillerile, Alman 
yanın işgali altında bulunan 
Holanda, Belçika ve Fransız 
.;agillerine dün gece lngili ı 
tayyareleri tarafından mayin 
dökülmüş ve bu yüzden bir 
çok ticcıret gemileri hasara 
uğramış tar. Bu sahillerde 
seyrüsefer durmuştur. 

Hava muhareleriuin 
tafsilatı 

Londra 10 A .A.-7 ağus 
tosta İngiliz sahillerile Manş 
üzerinde vukua gelen büyük 
hava muharebesine 80::>Alman 
tayyaresinin iştiri\k ettiği söy
lenmekte ise de, bu rakamın 

kiye Cümhuriyeti dahilinde· 
ki mallarını:. (25,7,940 taribİO 
d~ hadz konulduğu ilan of a.ı t 
nur. 

200 boş teneke sa· 
tılacak 

Vilayet Daimi Encümeni•• 
den 200 adet boş teneke sa· 
tılacaktar. ihale 16,8,940 cu· 
ma günü yapılacaktır. Alıcı· 

larile yüzde 7 ,5 teminat akçB 
sile mezkur gün Vılayet Dai· 
mi Encümenine müracaatları 
ve şeraih anlamak için Dai· 
mi encümen kalemine miira
caatları ilan olunur. 

Asfalt gol 
yaplı!·ılacak 

çok mübaleğu!a olduğu besan Hatay Vilayetinden: 
edilmektedir. Muhart>beye 1-Vilayet yollarının muhtelif 't t' 
iştirak eden Alman tayyare lem. leri11de (250000)m 2 bif b~ 
lerini:: 400ü geçmedigi tah- kat asfalt kıtplllma ve yine 'lş 1 

min ediliyor. lngiliz Hava (15000) m 2 blokajlı şose İf1 'k 
Neıareti bu muh<1rebede dü şaati yine iki kat asfalt kBP 
şürülen Alman tayyarelerinin ı lanıa ve Antakya, 1skend !raı' 
601 bulduğunu bildirmektedir. Kırıkhan şekirlni _ dahilin~e 

Londra 10 A.A. - IJıgi- l (40610) mı2 şose ınşaatı ı)e 
liz Hava Nezareti tebliğ edi üç kat asf~lt kaplaına işi P.~· 

B b d t 1 zarlık usulılc:! munakasaya ,.o 
yor: om ar aman ayyare e 1 t 

Nevyork 9 A. A. -- Ame· . . b .. .. .. d" Al nu.muş ur. 
rımız uıun gupe gun uz . t~ 

rika Cümhurreisi Ruzvelt bir manya Üz.drine bir hücum yap· 2 -- Eks~lt.~e 20 uğus l\d 
hitabe neşrederek 2 eylı1 1 pa mışlar birçok tskeri üsler, 940 salı gunu sut 11 dt! 
zar gününü dua günü olarak tayyare meydanları ve askeri takya Nt\fıa müdürlüğü od•• 
kabul etmiştir. O gün bütün karargahlar bombardıman e sında müteşekkil komisyoııc' 
Amerikalılar Avrupa Devlet dilmiştir. Tayyarelerimizden yapılacak!ır. ~· d l 
leriııin bu büyük facıadan kur biri üssüne dönmemiştir. 3~ - lstıyenlt!r ferını ve h' 
tulmaları için Allaha dua e· Yeni bir ltalyan 5.uı:ı ?artnamelerle evrakı ~ 

• fıyeyı (468) kuruş bedel ~~ 
decektir. taarruzu beklenıyot kabilinde Nafıa Müdüriüğıı0 

Yuogslavyadaki ma- Kahire 9 A .A.- Röyter den clabilirler. . 
denler Ajansı bildiriyor: Somalide· 4 _Bu işin keşif beJe~ 't 

Belgrat 9 A. A. __ Yugos ki ltalyan harekah dururker. (Oo~san üç bin alta yüz kı~ 
lavyada Fransız ve İngiliz şimdi de ltalyanrn ba~k ,1 bir bir) lira (seksen bir) kurııf 

tarafa taarruzu bc-kle ı~biıir . tur. 
şirketleri tarafından işletilmek 1 (Lıef 

h <alya t.tarrnz !tınc::k mecbu 5 - Muvakk ıt teminat. 
te olan madenlerin mi ver I '' riyetirıdedır. Mmm yapılacak bin doluz yüz otuz iki) 1 

devletlerine verileceğine da- d k k 
ir olarak Romadan verilen herhangi bir taarruz için Ingi ( o uz) uruştur. d 11 

liz ve Mısır erkanı :h.,rbiyesi 6 - Taliplerin ihale ~ e 
haberler resmen yalanlanmak 1 b ı · .. 1 bu ıŞ 

lfııı m ge en ütüıı tt dbirleri en az o;e \ız gun evvt:" 1 tadır· a~mış bulırnmf:lktadır. 1tal· benzer inşaatı basardıklafl;, 
Bir Romen gemisi yanlar Afri~ada zafer kazan· d.air ev~~kı müs~~telerile edt h~ 
serbest bırakıldı salar .bile Suveyş ve Cebeliit- lıkıe Vıl.ıyete ınuı acaat ·~ ~~ 

L d n A A Guç tarık İtalyanları müstemleke· rek alaca klan ehliyet vesi ..1' 
on ra :.J • • ıı k lA k d 1 k - k "er l d p -. L d !erile sı ı a a a ar oma • sım ve temrnat me tup dl 

er.~ orlsaı. .•muıııı ~ 1 
lan menedecektir.Ve Süveyşi makbuzlarını ve ticaret ~b' 

ln~ıhzl~~ tarafında~ l.evkıf \ ltalyanlar açamadığı takdirde Sl vesik~sını komisyona ı 
edılen uç Romen şılebınden Afrikada çok fena vaziyete edecektır. • 
4500 tonluk bir tanesi serbest düşeceklerdir. Kc.Vip altun zincı~ 
bırakılmıştır. Roınen başvekilinin Ozerinde "Salaha.dd~ 

15 Italvan tayyare bir nutku is~ini taşıyan bir ziocır t~ 
.ı "k 9 ( gun evvel kaybolmuş ;J 

S i dt"ı'ş ii ru"ldü Bu reş a.a.) Ro· G Kl"b" d Ct 
· manya Başvekili bir nutuk y eııçfspor t' d~klun. et kdİ'' 

.. . usu a ge ır ı era a 
Trablus 9 A.A. - f{öy- soylıyerek, Romanyanın konı mt•mnun edileceklerdir· ~ 

tn Ajansındaıı: Trnb!us üze 1 şulari.yle iyi do~tluk•v !n~ahe· Askeri sanat 01',.~ ~ .. 
. . . l dderı yapmak ısıedıgını, Ma· I b l c9 tıı 

rındt' - t>I) hiıyıık hava ,,lU Hl• 
1 caristanla Ronı:.nya arasında lan a la e e a ına ~e~ ~ 

rebt'SI olmuştur. V t" bu bır anlaşma )'apılabilecf"ğini, 13u sene Kmkkale aslıJ~' 
şid·letli mubare-bedt> lııgiliı: f, kat Macnristanın toprak s,1nat lise gedikli okı.l d'P 
tayyarel~ri faikiyt>t göst ... re· isteğinden vaz geçmesi la- i3tisnaen şehir çocukla.r'~ıılı' 1 

rek 15 İtalyan tayyare~i dü mn geldiğirıi, bununla bera· da alınacaktır.Taliplerııı 
şürmüştür . 2 lngiliz tayyare· ber Romanyenuı Macaristana ye müracaatları 

si kayıphr . bir kısım toprak fedekarh· J-lalkta 
ğında bulunabileceğini be· 

laya ilaç getirten. kimsc~ızlere 
y<ırdım eden diğer zen ~ İıı 
yurtddşlara bcnzemeğe çah· 
şın ve oııla · ııı hareketlerini 
kendinize ideal edinin! 

SEZER 

yan etmiştir. ŞEN HAYDU'f ,ııl•' 
Senenin en güzel beyecııı~· 
neşeli fiimini kaçırrııaY' Güııdüzde 

Pazardan itibaren iki film 
birden her şey kazanır Harp 

1 fılmi ve petrol muharebesi· 

Neşriyat .. Mudurtİ ~ 
Selim ÇE.Lf~~p.ı'Y 

C.H.P.matbaası Aı" 


