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ekili ·· n de Fuar-ca 
da etkikatta bulundu 

lngiltere 
lngiliz 

-·-v~ Fuarımız Belediye reısı 
musteşar•na ziyafet kardeş 

mesaja cevap verdi 
Iran sefiri geli vor 

lktısadi rdret 
. --*-·-
•ili nı··d 

lıııvveı!' • af aanın 
bip. rıı •nı fanı nıiı~an 

evcııdi:yettir -·-, llAKKI Ol'Alto<;uı 
fıha- --

lıı c t' 'ckilinıiz. B ~ -~ - -
llliıı n Ctııasl onal f a~ • az.mı Top<;uoğ. 
hiik~e ı;ok nıülıinı ~~arınuun kiişnt rcs
~k lııtıetin ic ' l ır :-u!uk irat ederek 
lcnı· sarih ve· k~t'~ ıhs. tıc·nrct ııoJitiknsını 

,•~terdir. 1 ır ekilde izalı ev_ u.. J 

dür T· iiı; saOıa, 
lıın. ıcaret 'ekil". ''. a~ırmak miimkün-
lcn ı·ıı tevlit c\lcd'.~~ız once Avrupa har
lı! lıış, sonra ;ı ı~ı zorlukları i:r.nlı cv-

r erin ınan tedl · 1 • • İçin vcriınlcri . ltr erı ve bu t<'d· 
..,... hıilli ltorıı nı aıılatmıs \'l' istikbal 
.. ,U~lah "il nına ka d ... 1 sı ere t . i ııununa tc,·fikan .. ru t ' acır ere ,. b .... 
tnı 1 crcttiip d ~ ulun ,·atnn-

11 ır.. c en ''az.ıfclcri hatırlat-
. Cpıtniz 1 ')' 

rap \·e ~··~uruz k" I · , . 
ikttsad'gny:rı rnuh . ı ıarp afctı muha-
bir ' durunııar nrıp b~tün milletlerin 

G çok llliişküll ~ tazyık el lcm~ktc \'c 
Patb~n sene • .:-Hrt?~uıktadır. 
kald .. l>ntlarnaz . Ptidalarında harp 

ll~ı:ı buhran ııt'.l a~~larımızın maruz 
ed rp ateşini llutıızııı malumudur 

cc:eği ıı nereler kad • . 
l Cteğ· 'e hangi İsfk e ar sırayct 
kUın 1 1!1<tliun olrn ~ :ıtnetlerdc ilerli
hrnı et ıhtiyati h" <ıdıgı dakikalarda lıü-

crı bir k ır tedbir olm k ·· 
nıcnc\.·I . ı;o ınııdd 1 • • • a ıuere 

1914 ~?'ı. ti. c erımı:ıın ihracım 
{;ok k" acıasuııı1 k 
gin oı'hlsclerin hn"~ il re.na lıatıralnrı bir 
lıltı hıllvcrrnek ar~~ erınde h~nıe,n zen
i<et "'. llrnurni l11" \c lıcvc:mıi doğur-

"•lllıst 11 un7.ara "' "d' l\ hı:ık hl" ı erini Yok ,.u ı ı: • 1cmle-
litokı llınkiin d ··ı Pahasına da!ıı· .... , ar cvı d" u ... . 

fırlatıı •ııın fiatteri 1 
1
• Mc,·cut ithalat 

C" rnı h. ıemeu bir kar ınis;I 
''rnhı . , . 

kiitii · ırıyct lıük.. . 
a L hır \'az· . uınctı elbette b"' ·I 

... I(' :ıletuı ·d ol e 
dınlaı oz l"uınaınazd ı ame ettirilmesine 

ııııca ·ı '· Vazivet b" tnk1ı k J ıracat k ~ ıraz ay-
rnt . 'ı ı~ınen d .. ı· ı ısmcn serbest bı-

1 crın· . ... '"ansa tab· · rıııı nld ı hır le kT ı tuttu. lhra-
karşıs ı. Çünkii t ı :ıt~. bağlamak kara
lı nmılllda 'I'iirk P r· klılatlı ınillctlcrin 

lhr:rı nıiisbl't bi•rar a~ınııı dağınık ~a
liklrr· cat birlikı.. . !1Clıre 'eremezdi 

ııı ti ... rıııın 1 t 1 • 
Jıara)( l"arct Veı·· ı . • ıru nıası. bir-
llçtı <:nlı ltıaları ~l·a etlı~ le i birliği ya-

. ıur u bir · 
ıu:ıs ıncsaı~c yol 

n~ .. lılııı111 zuı ed ı>oıı uUı 
:ıyınd cıı ihrac t ayında hayli ic-
tn a 2G lll°I •1 ınuz 1940 1 . 

U\affnk ı Yonhık bir f yı ı ılk altı 
lf!k l>< oldu. B • d nzlahk ka:ydine 
J\lttc!r·ı~k ra ba~lı t.d -~fldn~i ihracatımız 

an cgı ı A hlasa • ın nıuhtel"r . nuı>a ,.e 
Bu !;.~l\\ek iınk:ıı;l· me.rkezlcriyle te

nıiidalıa~s~ ııctin•le~rı elde edilmi~ti. 
re~İtıi .~~ıniıı ne kn Ş"tıurlu bir devlet 
ler, ist~kzle.rimiz ön·~ar faydalı olabile
nunu ı hal i iıı uı~c serdi. Tecrübe
hıiz 1~4neticesj ol eınkıuyetiıniz.i nrtır-.ı. 
. ., J . 1 ara . ta T" w. 
•lıtiyntl l ı ltlda Ti k. ıcnret \'ekili-
) arı h ı •r 'Yenin · 
•ırınııl;ı .. ~ uııac::ı;;.1 ın·· "d g~n.'ş Döviz 

llarb .\ ctışlirdi " UJ CSını kulak-
. ın h" . · 

\ırrnc~ ırıncj l ıl 
le hıilJ~ ınu,·affak lıııı sulh içinde ge
lekcti ı' Politikns.ııa"o aıı bahtiyar Tiirki-

ıarp ·r " sadık k ı 'afrak 1 :ı etinde a :ırak mem-
bii~ iik ~trsa nıilli ~aılıkalr tutnu~ a mu
llncnfarn d ıtıerhaksiıı· ~nına da,·nnuzın 

Bütiinızd~ iiphl·ıni:. ~ a~~yleıni bulu-
nıııhta. uıı, ıı ı fh. o ur. 
ı:u k l\iır. lfük.. ' ! sal ıııadd ı · 

ad:ır . ııııwtımiz e erınc 
llıilll'tiıı ·ı ı tih)ınli k 1 satnıalttn oldu-

' 

1 lfh· 1 o avJa t ıınıl·or l.r .. ar <:rıııı k J • ırmada da 
il· r,•koİtcı ır. tarafttın i~riılaınnk İçin çır
l et 'er·1· erı arttırın k ı ısat krctiiJcriy. 
lcr· ı ırkcn d". n '.\olun h 

•rnizi d •ı:l.'1 ta 'r a c cmmi-
dahnlcıl'r rgcr fiatte sara ~n da ınalısul-
~ıtn1ıar e!e. bulunııı~,~~:k h;iıı fili ınii-
~;l~~·~~tk;~~.:~İlj 0 nlarc:· li~~~~~rc~~: 
bılrnck . •. tısadı cır 
dan tal;.iı~ın ?ütü~ ~~rh~n. İntibak edc
ı:uıı tcdb· cdıp her g·· .. ndıseleri Yakın ta •rlcr· d unuıı ihf • 1.anınıu 1 evlet · .· 1Yacına uy. 
ltıak n el il' · 11\ın fedakiı lı ı· ta tercdd .. lllı olsa bil • .. r kları 
to rne a· •• ut giist . e sııratle al-

fanda hır~nııı~. n1iisıııir c,':"ı •Yen lıüküme-

B. l-.ıı~ ıi To )llıoğ!a ılım .Fıı ırc1:ı tetkilclcrclc b11lmııltığıı esnada 
Ticaret vekilimiz B. Nazmi T opçuoğ- yonları gezmiş, tetkik eylemiştir. Bu tet

lu dün sabah ve öğleden sonra Jzınir Fu- kiklerinde vekile belediye reisiyle parti 
arandaki pavyonlarda tetkiklerine devam reisi refakat eylemişlerdir. 
etmiş. Fuardaki devlet iştirakleriyle yarı Vekil sabahleyin ziraat müzesini, maa-
resmi müesse:ıelerin hazırladıkları pav- - SONU 2 in<"İ SA YFAOA -

B. Nazmi Topçuoğlu Aydında 
------~~~------x~x--------~--------

R asra yolu ile ticari 
nakliyat ucuzlatılacak 

'I'frııret t·ckili diin ... 1ydma hareket ederken Alsancak garında 
Ticaret vekilimiz dün sabah ve öğle- ticaret dairesi umum müdüriyle telefon

den sonra tüccar birlikleri binasında tek- la görüşmüş ve bazı emirler vermiştir. 
rnr ihracat tacirleriyle muhtelif mevzu- BASRA YOLU 
lar Üzerinde temaslarına devam etmiş- Bu sene üzüm ve İncir mahsullerinin 
tir. İstihsal mev!limi ba!!ında yapılan bu BMra yoliyle muhtelif memleketlere ih
temaıılar !layesinde bir çok muallak ve raca dün de tetkik edilmiştir. Bilhassa 
muameleli i~ler halledilmektedir. Amerikaya yapılacak olan incir ihracatı 

Vekil dün öğleden sonra vekalet dış - SONU 2 İNCİ SAUln:UI!: -

Arnavutlukta 
isyan yok mL? --·--
lngilizlere göre mu-

harebeler olu vor 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
~ INGiLTEREYi TAM AH-. 

LOKAYA ALMAK İŞİ 
Almanlar bu 
kararı ver

dikten sonra ••• 
Japonya tebaasını in· 
gil ereden almağı mu· 

vafıhgördü 
Tokyo, 21 (A.A) - japon hükü

metinin İngiJteredeki japon tebeasının 
tahliyesi için gönderilecek dört vapura 
ilifilmemesi maksadiy)e Alman hükü
meti ile temasa geçeceği bildirilmekte
tir. 

n ııze . ""nıak b"" tü 
L Ugünk" rınc•dli . u n va-
--a'-"nç hı~ sarttar l ııln~·ıı !>•r .vazifedir. , 
'""nede slarıııa ha"') ı":._ Şah!'ıl ve ferdi 

İngiliz adalarının Almanya tarafın
dan bildirilen tam ablokasına rağmen 
Hakozakimanı, Hakonernaru ve Tucİ· 
munaru ismindeki üç vapur bu tahliye
ye yardım için Lizbona ve oradan da 
mümkün olduğu takdirde Liverpola 
müteveccihen yolda bulunmaktadır. r. ller g 1 ~ıırı 

- SON eyin üstünd ayı fertlere , ...... ..cı;z;~&ıım 
• U 2 INcı e ıne.n1leketin 

AlllFEUE _ 
B. Butler 

- YAZJSJ 4 "ONct) SAHİFEDE -

Suvamaru ismindeki vapur İse 40 

l .japonyalıyı almak üzere Liverpola mü
: vaaalat etmiıtir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

iNGiLTEREYi DÖVECEK 
TOPLAR Y PiL iŞ 

--*--
lngilizler buntı 
ehemmiyetsiz 

•• •• goruyor -·Dl~orıar ili: Bu topların 
endaht isabeti tesadüfi· 
dir, l>u toplar da lııw11ei 

manevi yem izi 
Jııramaz 

Londra, 21 ( A.A) - Verilen ma
lümata göre bir kaç gün evvel İngiliz 
sahillerinde bulunan maden parçalarını 
tetkik eden mütehassıslar bunlann 
Fransız sahillerinden doğu cenup sahili 
üzerine büyi..lk menzilli toplarla ah1an 
obüs parcalan olduğu neticesine varmı~
Iardır. 150 kilometreye atan yeni bir 
top imalinde teknik zorluk mevcut de
ğildir. Fakat bu top pek pahalıya mal 
olur. Bundan başka endaht isabeti dai
ma kararsız olacaktır. Bu menzilde bir 
topun sıkıntı tevlit etmekten barka bir 
netice venniyeceği kanaati mevcuttur. 

Bu toplar askeri bir netice veremez 
merminin atılaccığı yer tayyare ile te.'!bit 
edilebilirse de bu keşif tay;> arcleri dai
ma düşüriilecek. yahutta hasnra uğratı
lacaktır. Atı!< menzili ne kndar büyük 
olursa olsun İsabetteki ynnlı~lık da o 
derece büyük olacaktır. 

Londra bu m~nı.ilde toplarla hedef 
tutulduğu takdirde atılan obüslerin le-

- SONU 2 tNC:i ~AHIFEllf; -

HARBiN KAT'İ SAFHASI 
YAKLAŞii MI? 

--·--
Almanlar süratle 
· harekete mecbur --·-Yoksa lngiltereyi 
istila etnıek hiilya 

olarak kalır .• 
Moskova, 21 (AA) - İngiltere 

muharebesi Sovyet gazetelerinde uzun 
makalelere mevzu teşkil etmektedir. 
Bütün gazetder 1 ngiliz hava kuvvetleri
nin mukavemeti ile donanmanın faiki
yctinin Almnnlnrn çıkarmakta olduğu 
müşkülattan bahsetmektedir. 

Filotte Rouge gazetesi harbin kat'i 
safhasını yakın görmekte ve §UDU ilave 
etmektedir: Eğer Almanlar ingiltereyi 
istilaya karar verdilerse bunu önümüz
deki aylar zarfında yapm::.lıdırlar. Zira 
sonbaharın fırtına ve sisleri hava kuv
vetlerinin faaliyetine mani olacaktır. 

E.toil Rouge gazetesinde Znuravliov, 
Almanların işgal ettikleri memleketler
de bir çok tayyare meydanlarına sahip 
bulunduklarını işaret etmekle beraber 
lngiliz kuvvetlerinin müdafaa vasıtala
rının diğer unsurlarla takviye cdi!mekte 
olduklarını ya:ııyor. Mezkur gazete ilk 
büyük çarpışmaların göste1mi11 olduğu
na nazaran Almanların İngiliz mukave
metini kolaylıkla kıramıyacağını ilave 
etmektedir. 

Bulgar - Rumen 
Macar işleri 

--*--
Müzakereler son saf. 

haya yaklaşmakta 
Bükreş, 2 l (A.A) - D. N. B. Ajan

sı bildiriyor: 
Rumen - Bulgar müzakereleri dün öğ

leden sonra Krajovada devam etmiı
tir. Heyet reisleri aynca bir kaç saat 
süren bir göriiJme yapmqlardı.r. Resmi 
bir tebliğ neşredilmiş olmamakla bera
ber müzakerelerin snmimi bir hava için
de ceryan ettiği malum bulunmaktadır. 

Müzakerelere bugün devam edilecek
tir. Dün toplanan teknik komite nüfus 
rnübadelec;i meselesinin teferruatını tet
kik eylemiştir. 

MACARLARIN Yf.Nt 
TEKUFLERI 
Bükreş, 21 (AA) - iyi malumat 

alan mahfiller dünden beri Budape~te
de bulunan Macar heyeti reisi B. Hory
nin yann T uriuseverine gelerek hükü
metin'in yeni tekliflerini Rumen heye
tine vereceğini bildirmektedir. 

Rwnen - Macar müzakerelerine me
mur Rumen heyetinin reisi Bay Pop 
dün Kral tarafından kabul cclihnSttir. 

Bütün siyasaların başr:-1 
Nüfus politikası 

Af:rımızda nüfus politikası bütün siyasalara 
baş çehn bir politika olmuştur. Türk Devleti 
dt· her siyasada olduğu gibi nüfus ::;iyasasını da 
cıık sağlam temellere bağlaııı~ık iı;in 20İLK'rEŞ
RİN PAZAR giini.i Genel nüfus sayımı yapa-
.·aktır 

BAŞVEKALET 
İstatistik umum müdürliiğü ı 

YENt ASIR matbaasında basılmıştır 

Alııumlarm Loııdrayı ve diger lngılt ... ~ .. a .• tl'ı ıııı topa tutıncık iı;nı ele kıııtan• 
dıklan Fran.m: salıilleri11i lıe lııgiltereyi gösterir harita 

Ekmek fiatı artmıyacak 
~~~~~~~~--x~x 

Ucuz halk tipi ekmek 
hazırlanacak •• 

numunesı 
• 

lstanbulda hazırlanan bir nü
mune muvafık görülmedi 

·~---------------x~x 

Ticaret vekili B . Nazmi Topçuoğlu mc~in pahalılanmn:-ına miisaadc eyleme. 
dün şehrimi:t.d<:, 1stanbul toprak ofisi mek kararmdndır. 
müdürü B. Nuri ile, diğer bazı alaka- Toprak ofisi müdürü tarafından buğ• 
darlarla buğday ve halk ekmeği işi hak- dayın sureti teviline dair verilen izaha
kuıda görüşmüştüı. tı dinliyen Vekil, gayenin müstehlike 

Dünkii temas ve göriişmclerden an- mümkün olduğu kr.dar ucuz ekmek te· 
Jadığunıza göre_ hükiimetimiz halkın en min eylemek olduğunu, alınan tedbirle~ 
miibrem ihtiya~larımn başında gelen ek- - SONU 2 incı SAHiFEDE -

Yugoslav sefiri dün 
şehrinı.izden ayrıldı 

Ha aretıe te,ni olunan sefire nadide mahsulle· 
rimizden hediyeler verildi-Sefir izmiri beğendi 

------x.x 
Funrdaki Yugosl .. vya devlet pavyonu- ambaltıjlanmış Hatay şeftalileriyle yine 

nun acılma töreninde hazır bulunmak hususi bir çiftlikte yetiştirilmiş parmak 
üwrc ~ehrimizc gdcn dost Yugos)a,·ya 
hükümetinin Anknra sefiri B. $ümcn
koviç dün öğle üı.eri İz.mir vapuriyle 
İstanbula gitmiştir. Sefir hareketinde 
hararetle teşyi olunmuştur. Beledıye re
isi Dr. Behçet Uz sefire, hususi ~urette 

J PON EMELLERi --·--
Büyük Asya 
iktısadi s hası 

neresi imiş? -·--Bu saha~a Hollanda 
Hindistanı, Hindi 

Çini de dahil 
Tokyo, 21 (AA) - D. N. B. Ha

riciye nazırı B. Matsuika imparatoru 
Hayama sara} ında ziyaret ederek hari
ci politika hakkında raporunu takdim 
etmiştir. 

Bu ziyaretten evvel başvekil, harici
ye: ve ticaret nazırları ile bir ordu mü· 
messili ve: 1 lollanda Hindistnnına mü
rahhas tayin edilmiş olan general Koiııo 
arasında bir görüşme yapılmı~tır. Poli-
nezya mıntaka!ındaki japon siyaşcti 
hakkında bir mutabakatı efkar husule 
geldi zannedilmektedir. 

japon siyasi mahfilince Polinezyn po
litikaıundan maksat. Hollanda Hindis
tanı ve Hindi Çinide dahil olmak üz.ere 
bu mıntakaların büyük Asya iktısadi sa· 
hasına ithal edilip ticari mübadelelerin 
muahedelerle tcsbit edilmesini ve bun-
lcınn da garantilerle temin olunmasını 
tahakkuk ettirmektedir. 

B. Koisonun na7Jrlar heyeti tarafın
dan kabul edilmiş olan Polenezya proğ
ramı bu tahakkukun ilk adımlarını teş
kil etmektedir. 

Zarada dün 
zelzeleler oldu -·-Zara 21 (A.A) - Bu .sabah saat 3 de 

on aaniye devam eden oldukça şiddetli 
bir ve saat S,30 da sekiz saniye devam 
eden Dd ülifle ohiıuF. Hasar yokt~ 

üziimleri hediye etıni~tir . 
Yugoslavya ~efiri İzmirden pek mü

tehassis olarak ayrıldığını, hmiri pek 
takdir ettiğini. hat:rasını daima muha
fazn edeceğini beynn eylemiştir. 

LONDRA • MOSKOV 
--*--

Sovyet - lngili.z 
münasebetleri 

iyileşiyor 
-~~ 

Memnuniyetbahş b i r 
ticaret anlaşrnası 

yapılacalı 

B. Molotof 

Londra, 2 1 (AA) - Lortlar Ka
marasında Domİnyonlar nazırı Lort 
Calde Cote, Bay Çörçilin harp hakkın
da Avam Kamarasında yapmış olduğu 
beyanata müşabih bir nutku esnasında 
lngili7 Sovyet münasebetlerinden bah
setmiştir. Lorg Galde Gole şunl!\Tı söy
lemiştir: 

- İngiliz - Sovyet münasebatında 
husule gelen bir iyilepne kraliyet hükü-

- SONU 3 ONcO SAH1FEDE -



SAHlllE 2 

Trabzon 
rılrcak 

ve Akçadağda ~·aptı
köy enstitüleri 

~~~~~-x~x~~~~~~-

.i.nkara 21 (AA) Aldığımız mallı- malzemesinin yerlı malzemeden secilmiş 
mata göre Malatyada Akr1'dağ ve Trab olması mimari şekillerde mahalli karek
zon Beşik düzünde ~aptırılacak koy ter tebarüz cttirilmi bulunması bakı
·nstitUlerl avanprojeleri ile vazıyl't pi- ıııından bırincilığı diğer projelerden 
iınları için memleket mimarları arasın- Bl'kir 1hsan ünalın pro1esi ikinciligi 
d \ Maarif vekaleti tarafından acılan ve Orhan Bafanın projesi iiçüncülüğli 
nüsabakalara gönderilmiş projeler hak- s ~fi Arkanın proje~i de dördünciilüğii 
kında jüri heyeti kararlııı-ı nı vermiştır. kazanınıstı r. Trabzoııda Beşik düzünde 
llk tedrisat umum müdürii Hakkı Ron- ki enstitii p rojesine i..,tirak eden iki pro
•ı.iç vekftlet müCettişlerinden doktor Ce- J·e de ü"üncülüğü ka?.anmışlardır Mil-
lfıl Orman nnfia vekaletı mühendisi ~ 

sabaka şartnamesine tevfikan cserleıi 
yüksek mimar Rh:ai Akçay güzel sa- birincilik knzannnlara 2000 ikincilik ka
nallar umum müdüril Suat Kemal Yet-
kin talim terbiye azasından s. Eyy üp- zananlara 1000 üçüncülük ve dördün-
oğlu jüri heyetinin karnrın:ı göre Ma lat- cülük kazanı>nlara da yiiz dlişer lira 
\ ad:ı Akçadağ köy enstitüsii müsabaka- verilecektir. Dlğer koy enstitüleri için 
• ın:ı iştirak eden mımarlardnn mimar yaptır ılacak binaların nvan proje ve 
Ahsen Yapanerin projeleri vaz.iyet p ila- vaziyet planlarına nı t müsabaka ınüd
nındaki topluluk Uzerine binaların inü- dctleri h enüz bilmemiştir. Ve bunlar 
bak şekli birbiri ile münasebeti bulun:m hakkındaki şartnameleri Maarif vcka
yapıların enstitü ahengi uygunluğu ma- Jeti ile maarif müdürlüklerinden ver il
halli ıldim şartlarına tetabuku in~a melerine deva'll olunmaktadı r. 

Fuarı ziyarete gelenler pek ç k 
--~~-~--~-x~x 

BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA 

rı f müzesini ve \ akıfJo r idare<si pavyon
l arını gezmiştir. Ziraat müzesini çok be
yenmi!I, bu müzenin Garbi Anadolunun 
ıstihsal maddelerini tebarüz ettirmesi ba
kımından örnek b ir müze olduğunu söy
lemİ!'ltir. 

Vekil Kültur pavyonunda da bir müd
det me -.ul olduktan sonra vakıflar ida
resi pa\ yonunu gezmiş, hususi bir itina 
ıle Türk zevkini aksettiren vakıflar pav
) onunun büyük kıymetini takdir eyle-
mistir. 

Ticaret vekilimiz öğleden sonra tekrar 
Fuarda tetkiklerine devamla Eti bank ve 
iş bankası pavyonlarını, bazı husu i pav
yonlan da görmüş ,,.e belediye reisiyle 
birlikte Fuar sabası etrafında otomobille 
bir s::ezinti yapmıştır. 

Ticaret vekilimiz Aydın dönüsiinde 
hütün hususi pavyonları ziyaret edecek 
ve Fuar müc.'°"~lerini tetkikini tamam
lıyacaktır. 

INGIUZSEFARF..T MOSTF..ŞARINA 
VERiLEN ZIY AFET 
Büyük Britanya devlet pavyonunun 

çılma töreninde bulunmak üz.ere lzmire 
gelen lngilterenin Ankara sefareti müste
p.rı Mi!lter Morgen ~erefine belediye rei
si Dr. Behçet Uz dün öğle üzeri Fuar ga
zinosunda mükellef bir ziyafet w•rmiştir. 
7.iyafette ticaret vekilimiz. vali, pnrti 
müfettişi parti Teisi, hariciye vekitletimiz 
mümessilleri de hazır bulunmu,şlarclır. 

7.iyafet iki memleket dostluğu hakkın
da samimi ha bihallerlc gecmiştir. 

lNGILTERENtN MESAJI 
lzmir Entemıuyonal Fuannın açılması 

yurt içinde olduğu kadar yurdqn dışın-

Ekmek fiatı 

artmı yacak 
--Jf--

BAŞTARAFJ 1 inci SAYFADA 

rin yalnız bu maksadı istihdaf ettiğini 
söylemiş, araya giren mütevassıtların 
fazla menfaat temin etmelerine müsaade 
edilmemesini, ekmek füıtrnı tutacak di
ğer tedbirler de alınacağını beyan eyle
miştir. 

Ticaret vekaleti, ucuza mal olı:ın bir 
halk tipi ekmek nümunesi hazırlıyacak
tır. İstanbulda hazırlanan ekmek numu
nesi muvafık göriilmemiştir. 

Ekmek fiaUnde tereffülere meydan 
verilmiyeccği muh:ıkkaktır. 

Ankarada halk ekmeği 
tecrübeleri 

Anknra 21 (Yeni Asır) - Belediye
miz halk ekmeği için yaptığı tecrübele
rin neticesini alala>Jı maknmlnra bildir
miştir. --·--Alman ajansının 

muhabiri geldi 
Alman D .N.B. ajansının muhabiri B. 

Müller baynniyle birlikte şehrimize gel
mi5tir. 

da da derin akisler bırakmıştır . Bilhassa 
dost ve müttefik in...,iltere, lzmir Fuarına 
ka~ı derin b ir a laka sö termi~ lnciliz 
rad:, olarının ln~ilterenin müstemlekat 
mızın Lord Lloid ile lngilterenin Hindis
tan nazın Lord A meri Fuarımıza dnir 
birer nutuk söylemiıılerdir. 

Bundan ha~ka lnriliz h:ırıciye n~:ı.arc
tı tarafından lzmir Fuarı münasebetiyle 
gelen meıı..ı.ja. lzmir Fuarı ve İzmir bele
diye re.i i sıfotiyle b eled iye reisimiz Dr. 
Behçet Uz cevap vererek. bu mesajdan 
fevkalade miitaha!!sis olduğunu bildir
miııı , izmir şehrinin bu alakaya karşı min
net ve şiikran hislerini ifade eylemiştir. 

tRAN SE.FIRI CEUYOR 
l ran devlet pavyonu büyük bir alaka 

görmüş, bir çok ziyaretçi bu pavyonu 
dün gece gezmiştir. Yalnız Iran pavyo
nunu iki günde ziyaret edenlerin .sayıs ı 
50 bin kişiden fazladır. 

lranın Ankara sefiri lzmir Fuarını zi
yaret için E.ylul ııyı içinde lzmirc gele
cektir. 

FUAR ZiY ARE.TLE.RI 
Fuarı dün de on binlerce kişi 7iyaret 

etmi tir. lzmire gelen ziyaretçiler hemen 
karşılanmakta ve kendilerine otel ve ga
zinolarla lokantalarda yer gösterilmekte, 
ziyaretçiler memnun edilmektedir. 

F uann alış verişi başlamıştır. Devlet 
demir ve deniz yollarının temin 
ettiği ucuzluklara ila \:eten temdit edi
len muntazam ekspres trenleri lzmire 
her gün on binlerce ziyaretçi 
getirmektedir. Misafir akını pelt fazladır. 

Açık hava tiyatrosunda bir revü heyeti 
temsiller vermekte olduğu gibi Zati Sun
gur da Fuar ılahilinde fo11li)•et ((Öster
mcktedir-

lngiltere yi dövecek 
toplar yapılmış --·--- BAŞTARAFJ 1 inci SAHiFEDE -

sadüfi olarak şehre düıme i imkanı dai
ma mevcuttur. Hatırlardadır ki umumi 
harp esnasında Almanlar muazzam top-
larla Pnrisi bombardıman etmiş, 1 1) ile 
130 kilometreden ateş açarak 256 Pa
risliyi öldürmüşlerdi. Topların manevi 
tesiri ez olmuştu. Rir top yalnıı: atmış 
obiiıı atabiliyordu. 

--·--
ltalyanlar Yu
nan hududuna 
asker yığınağa 

başladılar 
--·--

Metalısas, vaziyete dair 
Krala izahat ve,.di 

-~-
Londra 21 (A.A) - Bir ajana 

Alnuın gazetecilerinden B. Şoscr de 
İzmirde bulunmak+..adır. 

--•-- tebliiüıe göre ltalyanlar Yunania-
İncir ve üzüm piyasaları tan ~vutluk. hududunda kıtaat 

Dün içtima eden borsa idare hcyeü tah§ıt etmektedirler. Yunan bqve
ü.züm ve incir piyasalarının açılmn gün- kili bay Metakaaaın dün alqam geç 
lcri hakkında milıakeratta bulunnıuş, vr.'cit Kral G.eorgeao ziyaret ederek 
fakat bir karar ittihaz ctmem.L..ı;Ur. Bu . hakk d '- d. · 
karar haftaya ynpılacak toplantıda veri- vazıyet ın a Ken ıaıne iza-
Jecektir. · hat verdiği bildirilmektedir. 

(JKJNCJ KJSJM) 246 --
Gardiyanlar daha önce kendilerine 

verilen emir ,.c talimat mucibince hüc
relerden uzak knldıklanna göre bu mu
haverelerden hiç bir şey duymalarına 
Jınkruı yoktlL. Mom.en:;ör Lui( mülnzim 
Şadeio ve Jan Kavalye önde, Faribol ve 
M.istufle arkndn olmak üzere zındandan 
~ktılar .. 

Faribol biraz. füt'de bckliyen zındnn
cılara : 

- Bizi burada bekleyiniz, emrini 
verdi. 

Hiç bir sürpriz baş göstermedi. Bastil 
z.ındanı memur ve muhafızlarının hiç 
bir ihtar ve ştıphesi ile karşılaşmadılar. 
BUyük havluyu ve onu muhafaza eden 
maniaları geçtikten sonra B:ı.stll kumnn
danının makarrı olan binaya vardılar. 

çıkarılmış allar tepiniyor, k~neyordu. 
Monsenyör Lui müllzim Şadöfo ve Jan 
Kavalye hiç bir söz söylemeden atlara 
atladılar. Bastilin haşmetli misafiri Fa
ribol elini uzattı. Onu muhabbet ve 
minnetle sıktı. Sonra şapkalar derin bir 
hürmetle ycrleı·e kadar egilirken atlar 
Lc\•is köprüslinün üzerinden g~çmek 
üzere şahlandılar. ~·aribol \:e 'Mistufle, 
bu oyunun nnsıl bir neticeye varacağını 
merak ve heyecanla takip eden iki se
yirci gibi yerlerinde mıhlanmış, kalmış
lardı. Atlar biraz uzaklaşınca Faribol 
ellerini uğuşturarak: 

- işler y9lunda... Kuyruğu kopsun 
dedi. 

Mislufle: 
- Allah yardımcıları 

YEHJ ASJR 22 Aeustos Persembe yf 

Iktısadi kudret 

uamele ver~i
hakkında • 

Si 

bir tamir:' --·-Zirai maddelerin iJien-
mesinde hangi ifler 

<dmaln !:ayılacafı -·-Kahve, çay, kopı-n_ safran \'e tıbbi ne-
batlar gibi istihsal 'eya idraki i<~in mu
r:yycn nıneliyelcr ı;:eçirn\esi zaruri oları 
ürünlerin tfıbi tutulacakları işlenmcle
rin o maddenin, lussnsıııı, evsafını, şek
lıni değiştiren (imal) mahiyetinde sayıl
mıyacağı Maliye vekaletinden inhisarlar 
V ck.fılctinc tebliğ olunmuştur. 

Bu itibarla c.1dı geçen maddelerle bu 
mahiyette olan Karobibcr, tarçın ve ham 
derilerden muamcl•' vergisi alınmaması 
\'C ancak çeltiği kabuJ:'Undan ayırımı 
~ibi kanunun ışleme snydığı bazı nme
liyclerde me\.·cut olduğuııdan teı·eddüt 
halinde işin derhal merkezden sorulması 
da vilay~te bildirilmiştir. ---·--
Vak ~laf!!' u m m .. d··. 

ts "i w1 tee!tıkneri 
Şehrımizde bulunan vakıflar umum 

müdurii B. Fahri Kipcr dUn İzmirin va
kıf e nrlerini tel.kil: eylemiştir. B. Fahri 
Kiper yakında İzm:rden aynlacaktır. -- --
in ·za mükenıme 
D ünkü sayımızda fuarın küşadı sıra· 

sında izdihamdan altı kişinin yaralandı
ğını yazmıştık. Bunlar bir otob üstin halk 
arasından ~cçcrken tevlit ettiği tcl~tan 
mütevellit :zedelenme hadisesidir. Tcda
"·iye muhtaç hiç bir yar:ılı mevcut de
ğildir. Bilhassa polisin aldığı inzibati 
tedbirlerin ınükeınmeliyeli sayesinde 
fuarda en küçiik bir hadise cereyan ey
lememiştir. 

Son yirmi dört .auat zar{mda da fuarın 
açılmasma rağmen şehrimizde şayanı 
ka}·ıt hiç bir uıbıta vakası olmnın ı tır. --·--
İlkokul belgesi 
imtihanları 
16 yaşından bü}ük olup ta ilk okul 

belgesi almak istil-C'nlerin imtihanları 2 
Eylül Pazartesi günü saat 10 da Sakarya 
okulunda yapılacaktır. --·-POLİSTE 

Ellerinden yaralandı 
Ballıkuyu mcvkiinde yedi yaşında İs

met yerde bulduğu sert bir cismi taşla 
ezerken bu cisim jnfilak etmiş ve çocu
ğu ellerinden yara1amşıtır. t'ffi1et tl)em
Jeket hastanesinde tedavi altına nlınmış
tır. 

Nazillide poligon açıldı 

Nazilli poligonundan lıir giirü11iiş 

Nazilliden bildid!iyor: 
Çoc..'Uk esirgeme ku.rumunwı varidatı 

ve halk tarafuıdan vuku bulan yardım 
ile burada, gençliği nişancılığa alıştır
mak için bir poligon açılmıştır . 

Poligonun küşadı hususunda halle ta
rafındnn yapılan }'ardımlardan dolayı 
Kurum müteşekkir bulunmaktadır. 

Poligon hem gençleri nişancılığa alış· 
tıracak, hem de Kuruma bir varidat 
menbaı olacaktır. 

diye sordu. 
- Biraz sabırlı ol Mistufle ... 
Monsenyör Lui ve iki arkada~ı Fari

bolun emirname.si ellerinde olarak bü
tiin mnnialan zorluksuz geçtiler. 

Mislufle Faribola dikkatle bakaralı.: 
- Biz ele gidelim mi patron 7 elemek 

istiyordu. 
- Mistul!e bann verilen ağır vazife 

bir çok vecibeleri taşıyor. Şu bastil ku
mandanlığına beni tayin etmeği kim dü
şünmüş? Kralın eınirnamesinden orUı
da bUyük bir dolap çevrildiğini anlıyo
rum. Fakat hB.dL'ienin hakiki nı:-hiyetine 
nüfuz etmek henüz pek güçtUr. Yanılmı
y orsam yakında benden istliamı istiyC
cckler. Böyle bir taleple karşılaşmadan 
bu istifayı zaten vermek niyetindeylın. 
Fakat Bastilden, bu tarihi zındanın en 
büyük şefi sıfotil~ çıkarken unutulmıya
cak izler bırnkmak isterim, 

- Patron, s~nmarsı unuttuk. 
- Muhterem selefim iyi muhafaza al-

tında olduğunilan bizi rahatçe bekliye
bilir. Mistufle bana bir akıl geldi. Sana 
bunu ~yliyeccğim ihtimal ki çok parlak 
bclacaksın. Su Bastll azametli görünüşü 

.. _. 

Vilayete gelen bir tebliğ 
---~~----x4x-~----~~~ 

Birlik haricindekiler 
ithalat yapamıyacak 

------x.y.x.-------
Buna müsaade edilmem esi teltiden emrolandu 

M •rkezi İstanbulda olmak \'e faaliyet 
:.;ahası bütün memlekete ~amil bulunmak 
üzere k urulan "Türkiye manifatura it
halatçıları birli~i» ııe dahil olmadıkları 
halde, İzmir. Mersin ve sair mahallerde
ki bazı itbalfıtç.ı larm mal ithal e) ]emek
te olduklarından ~ikayct edilmektedir . 

Birlik statüsünü:-ı 3 üncü maddesinde 
yazılı olduğu veçhile birliğe dahil olmı-

vanlnrla birlikten u kan ve çıkarılanla
~ın birliğin iştigal mevzularmn dahil 
maddeleri ithal eylemeleri memnu bu
lunduğundan , birliğe dah il olduklarını 
birlikten aldıkları vesaik ile ispat etmi
yenlerin yapacakları ilhalfıta hiç b ir su
retle müsaade olurunrunası İnhisarlar 
vekfıletinden vilayete bildirilmiştir. 

Tilkilik. rınhiycsine bağlı C.H. Partisi fabrika müstahclinuninden bayan Şcv
Ballıkuyu ocağı ~rafında~ . Y.etim ve ket Bebeğin ya.rdımlan görUlmUştür. 
yoksul çocuklar sunnet ettir~tir. Bu Yuka daki . Unnet dil ~·"' 
emri hayırda sünnetçi. B. Şemsettin ile n resım. s e en ~ur.-
iplik fabrikası müdürü B. Bernerin ve Jardan bir kısmuu gösteriyor. 

Maltlıemelerde 
•••••••••••• 

Geceleyin pençereden 
ne diye içeriye girmiş? 

x•x:--~~~~~~~~-

KJZI lıaçırmalı için mi, uyandırmalı için mi? 
Seydiköyünde Cevizci oğlu Ahınedin ' ğıru, bir sabah Nuriyenin uyanmadığuu 

tarlasında çalışan Halil kızı Nuriyenin görünce pençereden içeri girip uyandır
c. \ine geceleyin taarruz eden Zeynel oğ- mak isterken bekçinin kendisini gördU
lu Ömer Başşimşek'in meşhut suçlar ğünü, bekçiye bıçak çekmediğini ve Nu
kanununa göre muhakemesi yapılmıştır. riyenin evine taarruz maksadiyle girme-

Ömcr, Nuriyc jl... calıştık.ları tütün diğini söylemiştir. 
tarlasına her sabah beraber gittiklerini Hiıklın, Ömerin tevkifine karar vere
Nuriycnin tenhihi \17.Ptine s."lbahlan ken. rek muhkaemeyi başka bir güne talik 
disini uyandırmak üzere l'vine uğradı- etmiştir. ....... 
Bir ltatilin muhakemesi 

başlıyor 
Menemenin Helvacı köyünden, Arifi 

tabanca kurşuniyh yaralıyarak ölümü
ne sebebiyet vermekten maznun ve 
mevkuf aynı köyden Halil oğlu Mehmet 
Uyanık hakkındaki evrak şehrimiz ağır 
ceza mahkeme:-.ine gelmiştir. Duruşma
ya yakında başlanncaktır. 

Bir kacakcı mahkUın 
Üzerinde e~·rar l;ulundurmaktan suç

lu Süleynıaniye Çakmak sokağında otu· 
ran SüJeyman oğlu İbrahlmin iki ny 
hapsine ve 1 lira ağu· para cezasına mah
kumiyetine karar \ erilmiştir. 

Muallimler arasında 
değişiklikler 

İstanbUI Süleymaniye sek.iz.inci okul 
öğrclmeni Mevzun<! Metin ile Karabu
run merkez okulu öğretmeni Sıdika Gü
lün becayişleri yapılmıştır. 
Mu.ş'un Bulanık merkez okulu öğret

meni İbrahim Güngör, Antalya Gazi M. 
Kemnl okulundan Seher Güven, Uşak 
Gazi Kemal okuluııdan İkbal Kutlu.han, 
E5kişchir Necati~\' okulundan Fethiye 
Yaman, Gediz Şaphane okulundan Ke
mal Tutsal ve Kiltahyanın Tavşanlı oku
lundan Aliieddin İzmir vilayeti maarif 
kadrosuna nakledilmişlerdir. 

Menemen cinayeti 
davası bitti 

Menemende Mehmet oğlu AU Şerüi 
öldilrmekten suçlu Menemenin Klzun 
paşa mahallesinden Azmi oğlu Cevat 
Özdemin üç sene müddetle ağır hapsine 
karar verilmiştir, 

Bir tevkil kararı 
Karşıyakada Soğukkuyu rnevkilnde 

oturan 14 yaşınd:ıki Neri.mruu kaçırdı-

ğındıın maznun Salih oğlu Muharrem 
Perk sulh ceza mahkemesince tevkif 
edilmiştir. 

Tahsili olmayan kadın 
doktorlar 

Keçecilerde Ali sokağında oturan yaş
lı bir kadın, gayri meşru çocuk doğuran 
genç bir kadına ihtisası olmadığı halde 
kürtaj yapmış, zavallı kadının hayatı 
tehlikeye düşmüştür. 

İlk tahsili bile bulunm.ıyan abu tecrü
beli• ebe doktoru hakkında takibata 
başlanmıştır. 

§ Çakal deresinde oturan bir kadın, 
ehliyeli olmadığı halde kom.şusu Halil 
oğlu Sabriye kinin ampulU yapmak su
retiyle tatili uzva H:bep olmuş ve hak
kında tahkikata başlanmıştır. 

B. Nazmi Topçuoğlu Aydında 
xşx:~--~~~-------

- CASTAKı-\1' t ı iNCi SAutFF.DE -

için Basra yolu, harp zamanında ideal 
bir yol olb:-ak kabul edilmektedir. Baa
ı adan Amerikaya her hafta iki, üç vapur 
hareket ettiği yapılan tetkiklerden anla
şılmıştır. 

Suriye \•e Irak derniryolları, Türkiye
den yapılacak ticaret nalıe.liyatı için bazı 
tenzilat kabul etmitlerdir. Haber alındı
ğına göre ticaret \'ek.ileti devlet demir
yolları idaresiyle temas ederek bizim 
hatlarımızda da ihraç mahsullerimizin 
navlun iılerinde tenzilat yapılmasını te
min edecektir. 

Badem, üzüm \'e incir mahsullerinin 
lzmirden Basraya kadar beher tonunun 
navlunu takriben 75 Türk lirası tutmak
tadır. Eğer devlet demiryolları idaresi 
de tenzilat imkanını hazırlarsa navlun 50 
Türk lirasına kadar inebilecektir. 

VEKiL AYDINDA 

umwni katibi B. Atıf inan ve kooperatif
ler umum müdürü B. Muhip Yiiitle bazı 
menular üzerinde göriifen ticaret veki
limiz saat 5.45 de oradan ayrılarak Al
aancak garına gitmiştir Saat 18 de de 
hu.uıi bir Otorayla lzmirden Aydtna 
hareket etmiştir ve dün geceyi Kara
pınarda geçirmiftir. 

B. T opçuoğlu sabahleyin Aydına ge· 
çecek, üıtihaal işleriyle ve bilbuaa incir, 
zeytinyağı ve pamuk mevzulariyle alaka
dar bazı temaslarda bulunacaktır. 

Bizzat mü.tahsille temaa için ''ekilin 
ihtiyar eylediii Aydın seyahati büyüle 
bir ehemmiyet taıımaktadır. Ticaret ve
kilimiz bu gece yarısı Aydından hareket
le yarın sabah şehrimize dönecektir. 

B.Nazmi T opçuoğlu yarın tekrar şehri
mizde muhtelif ticari mevzularla meşgul 
olacak, kooperatifler birliğinin çalışma
larını tetkik edecektir. Ticaret vekilimiz 
Cumartesi günü Tırhan vapuriyle lstan-

-·-
Milli m·· afaanın ~" 
1ıu11vetini tamantlır 
bir mevcudiye"ir 

-e- ·6 
- UASTARAFI l inci SAHlftJJ 

yüksek mcnfuailcri ıııcnuub~ıis~~ 
Çiinkii ikh. adi kudret milh pt~ 

nm km°'·ctini tam:- mlı~·ıın hir 111 

yettir. ul-
İktısndi hareketlerde b-0ı.gun~ ı,t! 

tan ilianctivll' mii s:l\'i bir ciirıtıtl 
eder. ··~ 

İç , .e dı lkaretiylc meşgul ~u:.P: 
büyük bütiin fertlerin birine•.,' ~ 
dünyanın geçirmekte hulundui'~ 
dakikaları göz öniinde tutarak J11 • 

tin yiiksek ınenfant !erini her Ş~~ 
tünde tanımak_ yurdumuzda~~ 
lıyaeak bütün hareketlerden ıç ' 
nıck \'e nıakfıl kazam· hadlerindrl'I 
lru:mamaklır. · .,;!_ 

HCiylc bir mesaiye imkau ,·~re-,, 
için Jıükümct otorıte kuvvetiıııo 
sini kullanmak knı-nrındadır. . · 

l\Ie.mlckct mahsullerinin değ~~ 
hafaza ehnck, it.halat maddeleriJI ~ 
tikarı (inlemek irin ne yapnınlc 

" ~ • t. 
her çareye has vurmak mecburı)tıl 
dir. Bu mc\>zuda a~la ihııml kab 
miyecektir. 

Ticaret \'C'kilinıizin eıı çok nl~ ili 
\'C milletin arzu \'e temayiillcrill 
ifadesi sayılınıya değeri olan şu 
daima h'"lılaf,rımızdn çınlamalıdır: . . 

uToplu iktısadi menfantlcriıniıl 
talıyan ferdi iht.irosl:ıra mcyda~ ;v 
yeceğiz. Toprnklnı ıl1ll2m cbcdı 131 l\1EHM1'~TÇICİN .ırkada bırnktı1'~ 
bir iktısadi soygunculuğa n~nruı di ııı
smn miisaade ctmiyeceğiz. Iktıs~d 
yede yer almış her ferdin bir n '1 
dar mukaddes bir \'azifcsi ,·ard~ 
takdir ve bunun ehemmiyetini i ~ 
miyenleriıı nıı7.annuzda bir nsJ<tf 
ğından farkı yoktur... dlİ, 

Bu beliğ cüınlelcı hütüıı vataıı;,, 

vazifclc~~~;;moc:~~j) 

--·--Hayvan sevkiyadl' 
dair bir emir. ~ 

Veterineri bulunnuyan llınaııJBJ.""tı' 
birinden diğerine götürtilecck ~ ~ 
van ve mahsullerin!n köylerde ~ 
lar, şehirlerde belediyeler tarafın;;/ 
rilecek (menşe ve sağlık şehade , 
si) ile sevkleri Zfrtıat veknletindel' 
kndar maknmlara tebliğ edil~ 

- ,,, 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

İlan tarifenıiı 
Gazete kağıtlarının ve tabı~ 

mesi fiatlerinin çok yilkselın....ıt, 
gazete haciınlerirıin dört sahif~- ; 
dirilmesi dolayısiyle fstanb ~ 
Ankara refiklerimiz gibi il.An ~ 
mizin beher santimine on ,kuruSıi 
yapmak zaruretinde kaldık. l 'J1 
1940 tarihinden itibaren tatbUC ~ 
lecck olan yeni tarifemiZl jl 
dairelerin ve husu.c;i mücsscst /. 
nazarı dikkatine arzeyleriz. •••' ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Trenler dolu geli1~ 
Fuar münasebetiyle meınleke~ 

her tarafından şeh,.imize gelen,~ 
hıncahınç denecek kadar dolu p_'I 
te ve misafirlerimiz oteller \'e ~ 
dostu olanlar husU!i'i evlere jnıne 
ler. .. t 

Fuar sahasını gezenler h~ ~ 
varında Anafartalar caddesindeP f..tl. 
ken HilM eczahanesine uğnyar,ak_:f'ii 
Kfunil Ak.taşla tanışmak.ta ve ~ 
lonyasiyle meşhur eden eczacı.JIU""".tı" 
rer şaheser olan kolonyalarındall 
yeler almaktadırlar. __,/ 

Ankara radyo~' 
----~.---

BU G 0 H 
-.--. ,f 

7. 30 Program ve' memleket S11•' a,f 
rı 7.35 müzik hafif proğram (Pl·~ 
Ajaru haberleri 8. 1 O ev kadını ~ 
listesi 8.20 - 8.30 müzik hafif pr0~ 
devamı (Pi.) 12. 30 proğTam ve ~ ( 
ket saat ayarı 12.35 müıterek ~ l~ 
semailer 12.50 Ajanı haberler0 ~ müzik aaz eserleri 13.20 • t 4.0 (fi. 
piyano ve org ile danı parçaJ11flt ~ 
18.00 proğram ve memleket 1111• ı&-* 
18. 05 müzik oda müziii ( Pl.) . ti 
müzik radyo caz orkeera11 (lbr~,,,(. 
gür idaresinde) 19.1 O müzik fa•.,;~ 
19.45 memleket saat ayan ve A~~ 
berleri 20.00 müzik A: 1 - ~ 
llkar - hicaz şarkı (Gönlümün ·,ıs f" 
gözlerinde okurum) 2 - lbrah! . ~ 
hicaz tarkt (Mahzun duruıun b•:: ~ 
ilihdır) 3 - Şemsettin Ziya Nc;_·_:.ı 1( 

(Ko sinem ateşe yansın 4 - ~~ 
beyati '8rkı (Bülbülü eeyday• ... 1~ 
B: l - Yusuf ıuzinak prkı (~~ 
ccvrü tegafül zaman zaman "'-~ 
2 - Ahmet Rasim suzinak ~r P..ı1 
revadır sevdiğim ettiklerin 3 - ~ 
Rasim Tahir türkü (Ben sanA tı7. ... ' 
olmuşum) 4 - Ahmet Ruitll .. ~ 
türkü (Mecnunam Leylimı gd~ 
20.30 konu~ma 20.45 mü:ılk '1 
dilekleri 2 1. 1 5 konuşma ( sıhh~; ı t, 
21.30 konuşma (radyo gaz~t~~10 ' 
müzik büyük bestele.arlar ıerısı •;_...,~ 
te 22.30 memleket saat ayarı. .AJ '" 
berleri; ziraat, esham - tahvilat •. ~;~ ~· 
nukut borsası ( fiat) 22.0 rn\i pr· 
bant (Pl.) 23.25~-23.30 ynnn 
ram ve kapanı~. ?:_ 

• ••• 
································ ~ 

v!Jr!.~~~ ~1~!!~·~ 
apartımanında boşalacak dalrt 
dır. Kapıcıya milracaat. 

(1 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Trakya a imar işleri 
ZE-!D< 

YOL .t'ŞILER1 

Sams n -

- r:w 

afra 

Edirnede mezbah~~ soğuk hava de
posu ve buz fabrikası bitiriliyor 

şo .. esi tamam
lanmak Üzere __ ... __ _ 

Bu sayede ilıtısadi in· 
lı~af artacalı E:dı __ * __________ _ 

k ~ı .. ıı (Ycııı Asır) :t.'.J·. bel . .:ı · • • • • • • . Saıusuıı h (:\.A) - 1ktısadi \'C ticari 
büyiik bir chcnımiycti haiz olan Samsun 
Bafra şosesinin bir kısmının mükem
mel bir şekle getirilmiş olması münaka
latı e::..kisiııe nisbetle çok kolaylaştırmış
tır. Geri kalan kısmın da bir an e\-vel 
tamamlanmasına çalışılmaktadır. Vali
miz bu iş üzerinde ehemmiyetle durmak
tadır. Bu mUhim şosenin tamamlanması 
Bafra ve ÇC!'Vı·esinin bir kat daha inki
şafına yardım edecektir 

mrnrıctştı~ • - c..uıı ne <.'uıyesmııı tesısmı ınısıır. 

ının bir ıgı.ı!n<:Zht?hn, soğllk hava deposu ile buz fabrikn- BclcJiH• ı üt.cal.hıdl 1>ir çok <lcfalar :-ıkışhnnUj be de hiç 
..1-L• • SC"nc llr ıkına}' " k'• ) o' • }J d') • tİ ~ı ın.'ia:ıt \" . t. • ı. ~um un o mamıştır. Bina aksamın· ır neti~ c c e ı ınemış r. • 
nU y - e tadılut , .. ını uz" • l h d .ı f ... ·1d··· .. · · ·· ·· cd k t 1 erme C~lirrni . ..., cı;ıne a ~ mütea hit teahhü Ü· Bu <ıc a '.'~enı ıgıne gorc ışın surunce~n .. e~ı ur :ırı · 
rccek v .. te .. •o: l ş ısc de fabrikaya nıt makine ve alatı ve- ması Ve! t<.-;ı-;atın yapılma,,ı hususunun tesın ıçın yenıden 
Panın h:ırp ,.~ ı ~c.~·~ana getirecek olan müteahhit Avru- münakas:ı :.c lınak üzere, belediye ile müteahhit nrasındaki 
---. Yet:nı ileriye sürerek teahhüdünü ifa etme- ınU\·akkııt m•ıkavelcnin feshi cihetine ~idümiştir. 

köylülerimize 
f aydab öğütler 

verildi 
T 

-·-l'Gbzo 
neli! . n ve Gümüş a-

eıeı'! ir.tiraJı ettiği 
bır der elı 

Trabzon 21 
Akça Abad h (AA) - Trabzon \•e 
Crup 7~ k'l ıılkevlerinde 18 kişilik bir 
~~çkıı y~;~:ı~:de i~i bin yüz rakımlı 
h 
Ulllü~han k gıderck Trabzon 
alk c aza v k .. l . • 

b ın i tiraki il he oy erındcn gelen 
u sene de 20 ~ w er sene olduğu gibi 

k~~e .. iştirak C} le K_Us!osta ku~lan der
i oylunun topland'".!ştır. On bıne yakın t bugünkü d" ıgı bu dernekte gencr 
alkı tenvir uny~ ,,.aziyeti hakkında 

ka tatbiki k~~mışlcrdır. Bundan baş
terilllli• .. : te 1 c fenni Peynircilik go''s"w.. r• -.,rıı.at V b 
~~tlcr ver'} . e aytar i leri Üzerinde 
ı;ıır ı_ 1 rnış ve k .. }" · · Çog broşül d w oy u ıçın ya7.ılmış 

er agıttlrnıştır. 

Fr """~*~ 
ansa iaşe derdiyle 

Vich ntesguı 

Lüleburgazda yapılan 
yeni muhacir evleri 

-·-LONORA - MOSKOYA 
---*-

- BAŞTARPFJ 1 inci SAYFADA -
XMX--------

Kı~ elmeden evvel ifımııJ edilecelı, i lıan ummn 
müdürü mah ırnde tetldJıler e bulundu 

qıetinin dikkat nazarını celbetmiıtiı-. 
Sovyet Birliği iki kıta üzerine uzan· 

makta ve dünynnın müteaddit rnıntaka
lannda menfaat sahibi bulunmaktadır. 
Yine müteaddit noktalarda bu menfaat
ler İngiliz menfaatleri ile temasa gel
mektedir. En basit teyakkuz her iki 
memleket arasında daha iyi münasebet

------x4 x-----------
E.dirne, 2 1 (Yeni Asır) - 1skiin rinin kış basmadan \'e yağmurlu havalar 

umum müdürü Dr. Cevdet bir fen heyeti çatmadan Üzerlerinin kapatılması, is
ile birlikte Lüleborgaz.a gelerek yeniden kana kabil bir hale getirilme3İ için ala
insasınıı bıışlanan göçmen evlerini göz-
den geçirmiş ve incelemelerde bulun· 
mu lardır. Umum müdür göçmen evle-

Fransadaki Alman 
esirleri döndüler 

Berlin, 21 (A.A) - Miitarekc J-öj. 

kiimleri mucibine~ Alman harp t>~ir: i 
Fransadnn dönmüştür. 

-··-

k~darlara icap eden emirleri \•ermişler- leriıı mevcut bıılunmaoını amir bulun-
dir. maktadır. 

Hükümeti kraliye sair milletleri idare 
• eden hükümetlcrin şeokli ile alakadar de-

J svİ ç ren İn bitaraf /ığı -·qir. Ancak pürüzlü olan meselelerin 
halli ile alakadar olur. Memnuniyet 

ve lngiltere bahş bir ticari anlaşma için esaslann 
Bern, 21 (A.A) _ (Havas) mevcut olduğunu :zannediyoruz. 
l ngiltere hükiiıneti İsviçre ha vaJarı- B. Molotof ile yaptı~ ~öriipnelerde 

nın bitaraflığı İngiliz tayyareleri tara· B. Stafford Gripo mÜ§kül vazifesini 
fındnn ihlal edilmiş olmasından dolayı mebaret ve muvaffakıyetle iyfa etmif
derin teessürünü fsviçrenin Londrada- tir. Büyük Britanyanın sefiri müzakere
ki ııcfaretine bildirmiş ve hadisenin i.- lerin ticaretimiz için olan ehemmiyetini 

İtalyan tayyareleri Mal• tikbalde tekerrür etmemesi için tedbir- müdn"k bulunmakta ve görüJmelerin bir 
· ] ı d h •-•- d • · · ib1if ile neticelenece::.: de ümit edilmek-ta üzerinde dağıtıldı er n ın ığı aK.Xın a temınnt vermışbr. tedir. ıs• --·--

™ s z:::a::a:a s ı:s 
~AHIFEJ 

"Selinik,, sergisindeki 
Türk pavyonu 

-----~--x~x--------~ 

Heyetimiz Selti.nilıte ~alışıyor, i$i bitince Bel· 
grada gidip oradalıi pavyonu da hazırlı~acalı 

-------x~x----------
lstaııbul, 21 (YC°'nİ Asır) - Selanik sergisindeki Türk pa\yoııunu tanzim 

c:dccek olan heyetimi.ı: Selaniğe varmış ve i e başlamıştır. Mesaisini bitirince 
oradan Belgrada geçecek ve Belgrad sergisinde kurulacak olan Türk pavyo· 
nunu tanzim edecektir. 

Istanbulda tarihi tenıaşa 
haftası yapılıyor 

--------x.x--------
lstanbul 21 (A.A) - Haber aldığımı- nu meddah Kantarcı Kadri Anlının bir 

ı.a göre Fatih halkevi temsil şubesi 26 hitab~si takip eyliyccektir. lkinci akşam 
Ağustos pazartesi günU başlıyacak ve hnyali Sefer Mehmet tarafından Kara
bir birini takiben dört gC'Ce devam ede-
ce~ olan bir tarihi temaşa haftası tertip göz, üçüncü akşam Hayri Nafi Akarsu 
eylemiştir. tarafından Kukla oynatılacaktır. 

Programa nazaran haftıuıın açılışı Orta oyunu sanatkarlarımızın hemen 
Tilrk temaşasına umumi bir bakı~ mev- hepsinin ışUrak eylediği bir temsil de 
zulu bir görüşme ile başlıyacak ve bu- hafta sonunda oynanacaktır. 

hav urumu- ts anya askerlik müd· 
na za yaz anlar e ini uzattı 

Çankırı 21 (A.A) - Hava kurwnunn Madrid, 21 (A.A) - (D. N. B.)' 
aza yazılanların sayısı merkezde bini, Resmi gazete mecburi askerlik hiz-
nahiye ve köyJerde iki bini bulmuştur. meli hakkında yeni bir kanun neşrctmiş-
30 Ağustos zafer ve uçak bayramı ak- tir. Cümhuriyet zamanında askerlik 
!':amı kurum menfaatine bir balo veri- müddeti bir sene olduğu hnlde bu müd
!ecektir. det şimdilik iki sene olarak tesbit edil
Ce u i Ame ikada be- mektedir. 

şinci kol~n faaliyeti Amerika ve Kanadanın 
ve Ruzvelt 

Nevyork 21 (A.A) - Dün Bay Vil- müdafaası 
kicnin birlikte intihap mücadele.si ya~ Ottava 21 (A.A) - Karuıda başvekili 

ın Y. 2 1 (AA) 
. ar~l Pnten' - ı azırlilr dunM 
ıaşe ~ ın • l'w• 
ın· Ye hliitealliJc ~cıs ıgı~de toplanarak 

Maltn 21 (A.A) - İtalyan ha'\'a filo- istanbulda bir randevü 
Iarı diln sahalı Maltnya taarruz ederek yeri kapatıldı 

mak: için vaki da\•ctini rcddeylemiş olan Bay Mackenzc Kir.g dün nkşam gazeıe. 
rclsicUmhur gazctcC"iler toplantısında bu cilcr konferansında beyanatta buluna
hususta izahat vererek hadiselerin bu r:lk Amerika - Kar.ada mUdafaa komıs. 
sene aldığı şeklin intihap mücadelesini yonunun bilhassa karşılıklı mildafaa 
yapmasına mani olduğunu bildirmiştir. meselelerini tetkik cdecef,rini bildirmiş

---------------• Reisicllmhur B. Howarddan tayyare ile tir. 
T A S H İ B cenup Amcrikasın:ı hareket ederek me- Komisyon iki hükilmete yeni fikirler lf .... e bağcılık uhtelıf kararlar ''er-

~ll.8\·ıp ctzni lerd· hakkındaki layihalan 
Y~k adalet diva ır. Nazırlar medisi yük
,.~ .devlet turna nı azası Macel de Veny
ıgınc tayin evlı a~~hal encümeni reis-
..._ , ernıştir. 

infilak ve yangın bombaları atmı~lardır. İstanbul 21 (Yeni Asır) - Mahıuut-
İngiliz m•cıları İtalyan filolarını dağıt- pa..~ yokuşunda bir muhailebici dükk!-
1111 !ardır. Si\•illere ait ban e\•lerde ha- nının randcvü yeri haline getirildiği an
sarnt vuku bulmuştur. Ölü \·e yaralı lasılmış ve burası zabıtaca kapatılmış-
yoktul'. tır. 

Gazetemizin 21 Ağustos tarihli nüsha- murlar, mülk sahipleri ve gazete direk- telkin l-<lecckUr. Bay Mackenze King 
smda sıhhat müdürlüğünün ilanında im- törleri ile olan ınüruısebelterinden istifa- bunun Knnadanuı mesuUyetlerinden f~ 
dadı aıhhi otomobülerinc alınacak 6100 de ederek beşinci kolun faaliyeti hak- ragat ettiği manasına gelıniyeceğinl. Ka
litre benz.in yazılacak yerde 6100 lira kında mahlmat is{ihsalini rica ettiğini nadanın karşılıklı tenhhUtteld rolünii 
olarak yazıldığından bunun litre olarak söylemiştir. Bay Howardd relsicümhu- deruhte etmekte olduğunu ilüve eyle.-
tashih olunur. run davetini kabul etmiştir. ınişlir. 

b:nıir Defterdarlı~ndan; 
Şubesi Cilt MUkllefi 

Yaptığı iş 
Matrah 
L.K. ~ rnüddeU :;;-- -- Varak Tarh N ismi 

.tentş - -
l ıı 499 Ah 

met kızı Nurive F..ski kerestecı 
: c' 1 12 499 c -

K. H. lfoca Fev'Zi P. 12J 24 rı0 1/1/39--24/5/939 

t c 3 ]8 553 Erna « « 
c 3 28 722 M noel Paltacı 
c : 3 29 377 ebmet o. Şerif 
c 3 3S 

78 
< c Abdullııh 

< 3 38 Hasan Fehmi 
c c :.? 41 1230 Seri{ Uğur 
C t •J 58 C!a..ıZ M • 

" 44 305 ~ .... ~ ..... arçelm 
: c ::ı 4G 395 Saban Akova 

t 3 48 397 Mehmet Moray 
« 3 49 3 « c « 

' « 2 ı ~~Demircili Ekrem 
t t 2 ı ., 212 ~r~tafa o. Ahmet 

t l 1 1 26 o. Recep 

t 1 ı.:ı 
« ' 1 17 
' t l 33 
t « 1 39 
« c ı 42 
c c • 2 7 

c 2 21 
2 23 

Mehmet AkgUn 

56 Ahmet Naci 
115 Nusret Ömer 
~~ Ahmet Hamdi 
0 uo Ömer 
416 Alt o. Necati 
636 İdri.cı o c l 
795 tb . ema 
805 ~hım Öder 

Emın o. Mehmet 
t : 2 24 812 A . , ve Ziya 
' ' ~ 30 859 Ahız Ertan 
c « 34 88t n met ve Hüsevin 
c , 3 6 ıoao avut Atikolem.ir 
« c 3 20 1147 Atı o .. Ahmet 
ıı: , 3 22 ıı 62 ~nhıın ölcüal 
« t 3 36 1314 ~et o. Kemal 
ıt , 3 37 1317 0 

n Türkfın 
c 3 38 1312 1~~ Nurı Çerol 

t c 3 39 ı333 ~ Dolunay 
c c :l 40 laaa Abdullah Medin 

4 13 ıs c « 
' 4 33 l~~ ll~yati Nesip 

, Alı o. HUseyln 

Bulvarı No 
< c < < c « 125 24 65 1/1/38-31/12/38 

Dahili komisyon • B. Tuhafiyeciler 85 160 00 1/1/37--S/7/37 
Eski Elbiseci < lsmct paşa Bul. 15 80 18/l/37-31/12/3i 

c c c: < « < 10 80 1/1/37-1/6/937 
Ardiyeci c üc No. lu So. 11 750 00 1/1/38-29/6/38 
Tüfün depo u c c < '.1/2 100 00 1/1/38-28/4/38 
Eski elbiseci « M. Bedesten 7 55 00 1/1/38-1/5/38 
Mobilyacı c c c 34 75 00 1/1/38-22/2/38 
Marang01 c Isme1 paşa Bul. 1R 80 00 1/1/38-15/4/38 

c cc: « c 20 80 00 15/1/38-15/9138 
Terzi c c c 23 80 00 1 /6/937-1/2/938 
Manav gayret Mesudiye Bornova C. 39/91 60 00 20/i /38-1/9/938 
Berber c S~rafettin C. 31 100 00 1/ 1/37-1/6/937 
Kolonyacı ve tuhafiyeC'i Ahmet ağa Kc- 145 250 00 1/ 1 138--1/ 7/938 

Kunduracı 
DökUmha~c 
Cuval tamirci 
Sebzeci 

c 
Ter?.i 

c c 

Semsiyc tamircisi 
Kitapçı 

Saat tamircisi 
Demirci 
Gaz ocak tamiri 
Kasa tamircisi 
Demirci 
Sobacı 
Katmerci 
Kahveci 
M:arputçu 
Yol işleri 

c 
Avukat 
Kunduracı 

meraltı 
c c c 
c Vakıf Ho. 

c Kömür pa7.. 
c Mutaflar 

< c t. 

c 2 inci belediye 
«Hisar önü 

« 

c « c 
< c Sığır 

c 

c 

c c Cekmececiler 
c SılYır kasaplar 

c c Tahmis 
c c Kestane 

c c Yol bedec: 
c < c 
c c c 
c c c 

"' < c 
c c Kardicalı han 
c c Mutaflar 

205 150 00 l/l/38-15/1/38 
15 120 00 1/1/37--10/61937 
39 80 00 1/1/938-28/11/38 
33 200 00 15/61937-22/9/37 
24 120 00 10/3/937-31/12/37 
27 85 00 7/10/38--.11/12/38 
20 6 00 1/1/938-1/11/938 
:l2 650 00 1/1/937-29/11/37 

52 60 00 1/1/938--1/6/938 
17 100 00 1/1/938-1/6/938 
33 50 00 21/6/938-1/7/938 
17 100 00 8/61937--11/1/938 
15 90 00 1/1/938-11/2/938 

1 100 00 1/1/938-1/7/938 
2 100 00 1/1/938--6/10/938 
8 f>4 00 Tam snelik 

38 200 00 l/1/93g..,...1111938 
40 125 00 Tam senelik 
40 125. OQ Tam senelik • 
32 109 00 1/1/938--12/10/38 

69/1 50 00 .1/1/938--1/lD/938 
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L.K. LK. L.K. L.K. 
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ıt c 
4 

42 426 ~.~ınet Avdoğdu Manav c c c 20 120 00 1/1/938--1/3/938 1 35 1 47 1 32 10 14 c c c c 
ıt c 

4 
47 495 T ı {t o. Mehmet Manav • hmet ağa MutaflRr 42 120 00 1/1/38-15/4/938 1 12 1 42 1 28 9 82 c c c c 

ı t ~ 2 1410/13~~ ı; o. Renan Yorgancı c ı Sek<>rciler - 20 00 1/1/38-117/938 14 88 2 98 2 68 20 5' c c c c 
c c 21 246/5' M tamdı Tok'!öz Kunduracı B. H. Hoca yol be 15 120 00 1/1/39-10/3/39 6 71 1 58 1 Ol 9 26 c c c < 
« « : 22 c - • ustafa Görgülü Sandalyacı ot: c « ütilcüler 14 75 00 111/38-31/12/38 18 75 3 75 22 50 c c c c 
« « :? ~ 

50
11 T:\•Cik :. Nu'r·ı « c c c 14 75 00 1/1/39--1213/939 3 60 72 4 32 c c < c 

c « 3 Ali Terzi • « c - 60 00 1/1/38-5/8/938 10 65 2 13 12 78 c c c c 
t 12 

20 340 T Eldemir Sandalyacı c c c c 10 60 00 lkmalen 7 88 1 81 1 18 10 87 c < c c 
c 65 340 atar 0

• Mustafa Teni « « Hurdavatçılar 21/44 c 2 70 2 70 c c c c 
• 3 •• ı 4"" c c • lik ı~ 00 3 00 
... t ' "" Ah ' < « c c 21/ 44 50 00 Tam sne · ,, 18 00 c c c c 
t ~ ~ 2

7 488 ~et 0
· Ali 'Kahvehan<' c c 2 inci sipahi 9 180 00 13/8/3&--31/12/36 24 39 4 87 29 21 c c: c c 

t 2 33 
t12 Mehıu c c: c 3 üncü sipahi 3 35 oo 13/8/3&--31/12136 4 83 97 5 80 c: c c c 

y 40 Iao }{fııım '; Hanıdı Kese kAğıtçı c c Alip.'l ·a 51 150 00 1/1/938--119/938 24 96 4 99 4 49 34 34 c c c c 
nUku~İrıda isim \• ırmak Elektrik tamircisi c « Palancıhr 50 100 00 1/11938-1/10/938 22 « 4 49 4 04 30 97 c c c c 

M~ hn~fl~rin terk~ ~~~ları il.e ticaretgah adresleri yazılı ınükellefler namına muhtelif )•ıltar için tarholunan vergiler isimleri h1zasında gösterilmiştir. Bu 

-.. savı ı kanunun 5 ve 10 uncu maddelet'i hükümlerine istinaden tebliğ makamına kaim olmak üzere ilAn olunur. 3317 (1714) , 
2 

811 01
rlurzu 3ı;92 eimış ve halen nerede bulundukları teshil edilememiş olması hasebile ilan tarihi takip eden gUnden itibaren 30 gün içinde iti-

~-~ 
. ~ . . ;,. . . : ~ . 

. ~ -----•• - Terzi n Son Sıtma ııa~ı - Refia Bozkurt 

au'""d' F o R TOK İN 
da\>I <!diu::ın~ da eo ~uk r 
fHı.il~lleı Ye~k olursa O:~ sebep olan hııstalıklıırdan birisi de (SITMA) dır. Bu hasto.lık fenni bir şekilde te
.,_S11hhaı \e e.i ~unu tnklp et-rk~nda insanı ku\-vettc.>n dilşilrüı, iştiha-c;ım kesip kanın cevherini bozar, \'ahim 
il\. ~) • • ~tıll\ni h ... e te l?ecikın 

ıst1.1nııu .ı.nuavenet v kil . . ez.. 
b8tnnnda işr}ıa "'1Ycsinde 81~ :~nın resml ruhsabıamcsini hfilz kuvvetli bir kinin müstahzarı olan (FORTO

ulunUr.. 
1 Yı tenLih ederek ~utiln şekilleri tam bir muvaffakıyetle tedavi olunmakta~r FORTOKİN ayni 

vucudun çabucak gelişimine yardım eder .. F O R T O K 1 N bUtUn ec?.anelerde 

Tenihancsini Tramvay caddesi Mek
tupçu durağı No. 441 e nakletmiştir. 

1--0 (1687) 

tZM1R sıcıu TiCARET MEMUR
LUCUNDAN: 

lzmirde Çalcal oğlu hanında 3 numa
rala mağazada üzüm vesaire ticaretiyle 
iotigal eden Hıfzı Menemenlinin tüccari 
muamdahna son verdiğine mütedair 
beyannamesi ticaret kanunu hükümleri
ne göre sicilin 2807 numarasına kayıt ve 
tescil edilmiı olmakla esu kayda terkin 

SIHHAl VEKALETtNIN RESMi RUHSATINI HAtZ 
KAŞE 

Şiddetli BAŞ, DIŞ atrı· 
tarını, ROMATİZMAsan· 
cılarını SbftR, rahatsız
lıklarını derhal g~lrlr 
GRİP, NEZLE ve SOCUK 
algmhğına karşıı mües· 
sir ilaçtır. 

icabında günde 1 - 3 kate 
almır. Htt Ecunede bulunur. 

_ ,..... ... li!"' -----~--------~~~~--il! İzmir Devrim Orta olıul müdürlüğünden : 
Okulumuzun ·yatılı, yatısız kız ve erkek talebe knydınn ha lanmışhr. 
E~ki talebemi:ıin kayıtlannı yenilemek üzere '\'Cliltti.))e mümcnatlerL 
Talebemizo mnhsus Fran.'flZca, İngilizce ve Almanca kurstan bu sene de-

vam roecektir. Okul ve kabul şartlan hakkında csnsh hir fikir edinmek isti
yenler basaJmış brosürlerimizi hemen istiyebilirlcr. 

Telefon No. 4008 Göztepc - Köprü.. (1706) .................................. ..,,,.az 
Ödemiş Altınova kulübü başkanlıtmdan: 
Beden terbiyesi kanunu mucibince in tibalı.: kararı verilmek Üzere kulübümüz 

heyeti umumiycsini 24/6/940 Cumartesi günü saat 14 de ödemi~ halkevi bina· 
aında akdedilecek fevkalade kongreye davet ederiz. 

Bu tarihte eberiyet temin edilmediği takdirde 31 /6/940 Cumartesi gunu 
aut 14 de tekrar yapdacağıodan Clz.aların her halde bulunmalan rica olunur. 

tzMJR BELEDtYF..StNDEN: 
1 - Kültür mahallesinde 1185 nci 

adanın l 336,2S metre murabbaındaki 
8, 9, 1 O aayı)ı arsalarının satıtı, YU1 İş.
Jeri müdürlüğündeki oartnamesi veçhile 
kapalı zarfla arttumaya konulmuştur. 
Muhammen bedeli 6691 lira 99 kuruş 
muvakkat teminatı 5 1 7 liradır. ihalesi 
23/8/940 cuma günü saat 16. 30 da
dır. 2490 sayılı hnunun tarifatı dahi
linde hazırlanmlJ teklif mektuplan iha
le günü azamt saat 15,30 a kadar encü
mende rivaııete verilir. 

2 - Kültür mahall~inde t 186 ncı 
adanan 1924, 75 metre murahbaındaki 
6, 9, 1 O sayılı arsalarının aa~ı, yazı it
leri müdürlü~ilndek.i şartname!'i veçhi
le kapalı :zarflı arttırmaya konulmuştur. 
Muhammen bedeli 9912 lira 46 kurut
tur. Muvakkat teminatı 7 44 liradır. iha
lesi 23/8/940 cuma günü saat 16,30 
dadtr. 2490 aayılı kanunun tarifatt da
hilinde hazırlanmış teklif mektupları 
ihale ııünü azamt saat 15.30 a kadar 
encümende riyasete verilir. 

8, 13. 17, 22 3130 (1618) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OLfVfER YE 

$VREKASI f,TD. 
VAPUR ACENTASI 

ATATÜRK CADD~İ Rees binası 
TELEFON: 2443 

Londra ve Uverpol baUan için 
ihtiyacına ~are vapurla-

3374 (1712) 

u UMDALn --·-UMUl\lt DEI\iZ ACENTELlöt LTD 
HELLENİC ~ L11> 

İZMİR NEVYORK ARASINDA HAF· 
TALIK MUNTAZAM HAREKET 
PATRAİ vapuru 3 - 5 eyl(U arasında 

İzmirden doğru NEVYORKA hareket 
edecektir .. 
HOLLANDİA \-apuru 13-15 eylnt ara

sında hmlrden doğru NEVYORKA ha
reket edecektir. 
ANGHYRA \•spunı 21-23 eylQl ara· 
sında İzmirden do~ NEVYORKA ha
reket edecektir. 
ATHİNAİ vt.ouru 28 - 36 ey101 ara

sında İzmirden do~ NEVYORKA ha
reket edecektir. 

NOT : Biltiln vapurlarımızın ambar 
içi elektrik vantilatör tesisatı ile mü
cehhezdir. Gerek v11purlann muva5allt 
tarihleri, gerek vapur Wmleri ve nav
lunlan hakkında acentanuz harp dola
yısiylc hlç bir taahhüt altma girmez. 

Daha fazla tafsillt almak icin Birioci 
Kordonda 152 aıumarada •~At,. 
umumi deniz acenteliıti Ltd. mUracaat 
edilmesi rica olunur. TELEFON : 4012 

DOKTOR 
De m ir AH KAMÇIOCLU 

Cilt ve T~ill ha.cıtahklan ve 
ELEKTRİK TEDA Vb..ERI 

Birinci Ceyler "Soknb No. 55 .• fzmlr 
Elhamra Sineması arkasında sabahtaa 
akşam. kadar hastaJannı bbal Meı. 



__ ~_A_H_l_F_E__..4 __________ ~~~--~~~~~~~~~--------~~--Y_E_H_l~A~S~IR~------~~--~~-----------~----~22=-~A=E~U~S~to~s~P~e~r~s~e~m~b.:;::,e_..-.}.!J. 

arımız münaseb tile lngiliz 
radyoda yaptık rı hit~\111 

elçikanın altınları 
-*--

Çi DEKİ İNGİLİZLER --·--
Şan~haydaki 

kıt'at ayrılma
ğa başladı 

i ankanın 
elinde kalan 
kısım pek az -·- -·-Altınların çoğu memle· Amerilıa filosu fıuman· 

fıet haricinde bulunuyor danı vazifesine döndü 
Brüksel, 21 (AA) - Belçika milli Sanrhay, 2 1 (AA) - Şanghtıydaki 

hankasının resmi gazete ile vaziyeti hak- İngiliz kıtatının geri nlınma ameliyesine 
kında neşrettiği raporda harpten evvel bugün başlanacaktır. ilk kafile japonlar 
Belc;ikamn malik olduğu 2 l. 700 mil- tarafından İşgal edilmekte olan Hong 

on altın franktan ancak 15 5 189 altın Keou mıntakasını geçerek irkap iskele
frangı Belçikada kalmış olduğunu be- sine vasıl olacaktır. 
yan etmektedir. Aradaki fark sabık Pi- Şanrhay, 21 (AA) - Birleşik Ame
yer Lot hükümeti tarafından tamamen rikıı donanmasının başkumandanı Ami
harice gönderilmiştir. ral Hart dün öğleden sonra Şanghaydan 

Tisingtanuya müteveccihen hareket et

iHGiliZ HARİCİYE 
NAZIRININ BEYANATI -·-Almanların ab-
Iokası ln~ilte
reyi müteessir 

etmiyor -·-ingilterede ~eni harp 
vasıtaları imal edili~or 

Londra, 21 (A.A) - Lortlar Ka
marasında Lord Halifaks hariciye neza
ıeti i !eri hakkındaki sorulmuş olan ba
zı suallere şu cevapta bulunmuştur: 

AMERiKA YA 
KiRALANACAK OSLER 
- Birleşik Amerikaya kira ~.sası ÜLe

ıinc verilecek üslere mütedair tafsilat 
iki hükümet arasında yapılacak müzıı
kernt ile tesbit edilecektir. Esas üzerin
de mutabık ve eminimki tafsilat müza
kerelerinde yeni bir müşkülat zuhur et
miyecektir. 

ALMAN ABLOKASl 
Almanya tarafından ilan edılen ablo-

1<a hakkında Lord şunları söylemiştir: 
- Keyfiyet ticareti bahriyemizin va

ziyetinde hiç bir tebeddiil husule getir
memiştir. Gemilerimiz İngiliz donanma 
ve hava kuvvetlerimizin himaye~i altın
da limanlarımızn girip çıkmakta devam 
edeceklerdir. Büyük Britanyaya gelip 
avdet etmekte olan gemi tonajı gemile
rimize yapılan hücumların şiddetlenme
Binden evvelki aylarda kaydedilen to
najın aynıdır. (Sürekli alkı lnr). 

Hava hücumlarının tam şiddetlerini 
iktisap etmiş oldukları '\'e l 1 Ağustosta 
hitam bulmuş olan hafta zarfındaki ti
caret gemisi znyiatımız Fransanın sü
kutundan evvelki haftıılık vasntısının 
dununda olmuştur. Hava kuvvetlerimi:;ı 
günden güne artmaktadır. 

li':GiL TEREDE YENi ICADLAR 
Fakat bunun da fevkinde olan bir 

§ey varsa o da fabrikada iımıllerimizin 
yeni tehditlere karşı koyacak yeni va
sıtalan da günden güne inkişaf ettirme
leridir. 

HOR MıLLE.TLERtN 
MUCADELE.51 
Lord Halifaks sözlerine ,;öyle devam 

etmi tır: 
- Hür milletlerin bu mücadelc .. i es

naSJndn bizimle birlikte harp etmekte 
olıın bütün milletlerin kendilerine dü
•en rolleri büyük bir cesaretle oynama
lan sembolik bir rhemmiyeti haiz bulun
maktadır. Bu milletler Çekler. Polonya
lılar, Norveçliler, Hollandalılar Fran
!-17 ve Belçikalılındır. 

INCiLıZ TAYY ARECILERıNIN 
HOLO 
Lord Halifaks lngiliz havacılığına 

hürmetlerini bildirdikten sonra şöyle 
devam ctmi tir: 

- Bugün medeniyetin akibeti vasati 
yaşlan bdki yirmi üçü geçmiyen, fakat 
meharet ve cesaretleri belki dünyayı 
kurtaracak olan ve bu clünyanın hayran
lığını celbctmiş bulunan pilotlarımızın 
dinde bı•lunmııktadır. ( Alk1<1lar) 

.SUI HTFN SONRAKi NıZAM 
l ord Halifab harpten sonra dünya

da kurulrıcak :>eni nizamın kat·i tarifini 
ynr.->mıyacağından dolayı beyanı itizar 
ettikten onra "öyle devam etmiştir: 

- r kat dünyanın müttehit bir siya
sete olan mübrem ihtiyacını ve aynı ide
nllrri tasıyan ve bu idealleri tahakkuk 
ettirebiJm,.k için yekiıne çarenin Avru
pa ve bütün dünyada sulhu muh:ıfa:aı 
etmek olduğunu müdrik bulunan mil
letler nasında daha sıkı bir i birliği lü-
2umunu biı çok memleketler gittikçe 
daha kat"i vt> daha vnzih bir surette an
lıyııcııklardır. 

BITAHAFLAR \ 1. 
SULHUN SARTI 

lnstiltcrcnin Almanldr tarafından 
bombardımıınlarının vermiş olduğu id
dia edilen neticeler hakkında yalancı 
Alman propagandasından bahsettik
ten sonra Lord sözlerine devam ederek 
şunları söylemiştir: 

- Bitaraf memleketlerden hariciye 
gelen mal\ımata 

miştir. A~ya donanmasının en mühim 
filosuna iltihak edecektir. 

Amerika askeri 
makamları nikbin 

Vaşington 21 {A.A) - Askeri ma
kamlar İngiltcreni:ı muvaffakıyet ihti
malleri bahsinde şımdi bir kaç hafta ev
veline nazaran çok daha fazla nikbinlik 
gösteriyorlar. Denizde ve havadaki faa
liyetlere dair olan deliller görüldüğü 
kaydedilmektedir. Buna mukabil İngiliz 
resmi tebliğleri çok daha doğru addedil
mektedir. Amerikal1 müşahitler İngilte
renin Almanyadan iki misli daha fazla 
bomba atmakta olduğuna kanidirler. 

ALMANLARIN INGİLTE
REYE SO HÜCUMlAJ 

Hafif hasarata 
sebep oldu 

Almanlar pilıe ile mit· 
ral~öz ate~i açtılar 
Londra, 21 (A.A) - Dün öğleden 

Bonra Alman bombardıman tayyareleri 
cenubi şarki sahili üzerinde bir tayyare 
meydanına pike ile ve mitrnlyöz ateşi 
nçnrak hücum etmiştir. Hava müdafaa 
bataryalarının şiddetli ateşi ile kargılan
mışlar ve İngiliz avcılarının hücumuna 
maruz kalmışlardır. Muharebe esnasın
da civar şehirlerin üı.erine ölü kurşun
lar ve obü!; parçaları düşmüştür. Niha
yet geri dönen düşman hafif hnsarnta 
sebebiyet vermi tir. 

----tr---

1 n~ilizler Soma-
liden çekildiler •• 
Fakat bu tahliye mühim 

ve vahim bir hadise 
değildir 

Kahırı: 21 (A.A) - Resmi tebliğ: 
Batı çölünde hiç bir değişiklik olına

mı~iır. 
Soınalide Bcrbc~·adan tahliye edilen 

İngiliz kuVYctlerinin hepsi şimdi ağır
lıklan ile birlikte .'\dene varmış bulun
malrtadır. SomaHde bırakı1an küçük bir 
kısım malzeme hareketten önce tahrjp 
edilmiştir. 
Diğer cephelerde kayde değer bir şey 

yoktur. 
TA YMİSİN YAZDIKLARI 
Nevyork 21 (A.A) - Timcs gazetesi

nin Kahiredeki muhabiri yazıyor: 
İngiliz Somalisinm ziyaı İngiltercnin 

orta ve doğud.ıki prestijini pek az mü
teessir elmektt..>dir. Orta doğu milletleri 
İngiliz filosuna olan sarsılmnz inanlarını 
muhafaza etm~ktedirler. Bir memleket 
için toprak kazanmak çok iyi bir şey
dir. Fakat deniz yolları İngiliz filosunun 
abloka ve kontrolü altında olduğu vakıt 
kazanılan toprağın İngiltercnin düşmanı 
içın az kıymeti vaıdır. Akdenizdc gidip 
gelen iııgiliz kafileleri İngiliz faikiyetinin 
bir delilidir. 

dır ki bu bitaraflar bizim söyledikleri
mizin hakikat olduğuna inanmakta ve 
bu hakikat onlıırda Almanyanın mağ
lup edilmez bir devlet olmadığı fikrini 
yerleştirmektedir. 

B. Halifaks sözlerini şöyle bitirmiş
tir. 

- Kimse hnrbin lüzumundan bir gün 
fazla devam etmesini arzu etmez. Kim
se Almanyanın dünyadaki meşru mev
kiinden mahrum etmek istemez. Fakat 
Almanyanın bizim hür hükümet ısiste
mimizi yıkmasına mani olmak istemiyen 
kimse de yoktur. lngiltererıin sulh için
de yaşamıya ve rahııt bir surette ömür 
geçirmiye olan kat'i haklarını tanımaya 
Almanya amade bulunmalıdır. Fakat 
şimdiye kadar Almanyayı idare eden
lerin arzularının bu yolda olduğuna dair 
en küçük bir emmare dahi görmedim. 
Alman nizamdarları Avrupaya sulhu 
verecek yegane çare olan böyle bir su
reti halle razı oluncaya kadar büyük 
Britanyanın vazife arzusu harbe devam 
etmektir. Bunları ifa etmiye muktedir 
bulunduğumuzdan da hiç ıüphomiz bu-

Nazır Lord Loid dedi ki: 
Büyük Türkiye Cümhuriyetinin 
muvaffak olmasını temenni eder 
ve hepinize saygılarımı bildiririm 

~*-------~-~--~--

Mister Ambrey Hindistandan valıi hitabesinde, bütün Hindistanın ve 
Büyüfı Britanyanın zaferi Türlı dostlufı ve ralJıtalarına sadıfı olaralı 

befıledifılerini söyledi 
Ankara, 21 (AA) - Londra rad

yosunun dün akşamki Türkçe neşriya
tında müstemlekat nazın Lord Loid ve 
Hindistan nazırı Ambrey tarafından İz
mir Fuarının açılması münasebetiyle 
Türkçe olarak yapılan hitabelerin mat
buat umum müdürlüğü radyo dinleme 
servisince zaptedilen metinleri aşağıda
dır: 

LORD LOiDiN HiT ABESi 
Lord Loid şunları söylemiştir: 
- Bu harp senesi İzmir Fuannın açı

lışına biz BÜyük Britanya)dar büyük bir 
memnuniyet ve sevinçle karşdıyonaz. 
Britanya hükümeti denİzaJın ticaret İş
lerine verdiği büyük ehemmiyet müna
sebetiyle 1zmir Fuarına gen.it mikyasta 
iştirak ~tir. Bizim bu hareki.brnıza 
Hindistan hükümetinin de iştirakini Bü
yük Britanya hükümeti memnuniyetle 
kaboJ etmiıtir. BÜyük Türk.iye Cümhu-

Arnavutlukta 
isyan yok mL? 
Londra, 21 (AA) - Avam Kama

rasında sorulan bir suale cevap veren 
hariciye müsteşarı Bay Butler şunları 
söylemiştir: 

riyetinin bu sene ve gelecek senelerde 
muvaffak olmasını temenni eder ve he
pinize saygdarom bildiririm. 

MiSTER AMBREYNiN 
HiTABESi 
Hindistan nazırı Mister Ambrey de 

şu hitabede bulunmuştur: 
- Kırk seneden ziyade oluyor ben

de dostum Loid gibi Türkiyenin her ta
rafını dola§bm. Eski İstanbulu, Ytil Bur
sayı, Güzel lzmiri tirin Anadoluyu pek 
iyi bilirim. Türkiyede her sınıf halk ara
sında hususiyle askerler ve köylüler ara
sında pek iyi dostlar kazandun. Türk 
arkı temiz, nezih ve.asildir. 

Eskiden sadık. temiz yürekli namus
lu ve çalışkan Türk milleti kendisine 
kıymet verilmediğini, hürmet edilmedi
ğini hissediyordu. Bunu eski devirlerde 
gördüm. Büyük Atatürkün o güzel 
memleketi yeni baştan yapmak için, 

Türk milletini kurtarmak için giriştiği 
mücadeleyi memnuniyetle merakla ya
kından takip ettik. Atatürk Türk mille
tini nası) bir yola sevkedeceğini, mille
tin selameti ve saadeti için nasıl çalışa
cağını pekala biliyordu. 

Bugünkü Tüıkiye BÜyük Atatüıkün 
başladığı ve ismet 1nönünün Biiyük bir 
kudretle takip ettiği İtin güzel neticesi
dir. Ben de bugün Tüıkiyede olmayı ve 
o bÜyük eseri gözümle görmeyi ne ka
dar İsterdim. Fakat her ne kadar sizler
den uzak isemde ıönlüm sizinle bera
berdir. tntaIJab yakında orada bulunu
rum. Şimdi Hindistan itlerine bakmak 
üzere Hindistanda bulunmaktayun. 

Bütün Hindistanlılar '\"e Büyük Bri
tanyalılar kazanacağımıza emin oldu
ğumuz zaferimizi dostluk ve rabıtaları
mıza sadık olarak beklemf'kteyiz. Şim
dilik Allahaısmarladık. 

• 
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Parti Grubu dün toplandı 
x.x 

Hariciye Vekili bizi ala-

Çörçilin son nutku ·--ara-n~iliz 
nıentos nda 

iyi karşılanda 
- •·-

Çörçii de, bütün ingil11 
ıer de emniyetle d~•r 

Londra, 2 1 (AA) - Royterııı 

lamento muharriri bildiriyor: ııı 
B. Çörçilin nutku emniyetle ıııe ,ı 

bir adamın emniyetle dolu bir dirıl~b1 
kütlesine vermiş olduğu izahatte0 .. ~ç 
rettir. Baştan başa ne söylenilen 50 d 
de ve ne de dinleyiciler arasınd~ dt< 
malik bir safha geçmemiştir. Sıı ~ 
hadisattan bahsedilmiştir. Geçen }ı~,b' 
nın büyük hava muharebesinden eJf 
settiği zaman B. Çörçil pek büyük 1 

0 
hüratla karşılanmıştır. Celseden ~ıı1 
bütün partilere mensup mebuslar Ji 
retle tebrikatta bulunmuşlardır .. B~ 
nutkun muhafaza ettiği perdeyı 
ve hadisata pek uygun bulmuşlnr~ıı, 

Vaşington, 21 (AA) - Bahrdt f 
ı nensup yüksek bir memur kongre diı 
Çörçilin talebini kabul ettiği tak hll~ 
Amerikan destroyerlerinin bir ·ıe"' 
zarfında lngiltereye hareket edcbı J 
~ini bildirmiştir. Bu şahsiyet ı 20 ~ıff 
d . .. d f 1 tt 
estroyerın yuz en az asının ) 

teslih edildiğini geri kalanların dıı , 
kında hizmete konulacai<ını ilave t. 

miştir. / ________ ___..., 

i NGİLİZ TAYYARELERİ 
ALMANYA ÜZERİNDE 

Almanların vef 
diği malUmat,. 

Sivillerin zarar göt1ı 
ğünü iddia ediyot0i1 

Berlin, 21 (AA) - D. N. (3. 

- Büyiik Britanya hükümetine gel
mİf olan raporlara nazaran bu ayın ilk 
günleri zarfında İtalyanlara karşı Ar
navutlukta mühim bir İsyan hadisesi 
vukua gelmiıtir. İtalyanlarla Arnavutlar 
arasında muharebeler cereyan etmiıtir. 
Her iki tarafça da zayiat olmuıtur. Ar
navut köyleri tahrip edilmiıtir. 

kadar eden Dünya 
hadiselerini izah etti tiyor: ıı; 

' lngili:L tayyareleri dün gece j\(~P.,ıı 
üı.erindc uc;ıırak eı.cümle Rurdıık! b 
him şehirlerden birinde ıneskenl~rt:rd 
lunduğu mahalleye taarruz etınıŞ e,f 
4 ev tamamen yakılmıştır. itfaiye t ;t 
latı enkaz alımdan 6 ölü çıkarıl~~~ 
Şimdiye kadar 2 5 yaralı çıkarılı:ı~~fıl' 
tir. Batı Almanyasının 30 bin n.u ( 
bir "ehrine lngiliz tayyarecileri hır ,l 
bomba atarak bir sokakdaki bütlin :Jf 

-~---

Rumen - Macar 
müzakereleri 

Turnusevern 21 (A.A) - D.N.B. 
Halen Transilvanya hakkında ne Ma

car tekilli ve ne de Rumen mukabil 
teklifi neşredilmemi tir. Bununla bera
ber iki taraf ricali ile yapılan muhtelif 
görüşmelerden istihraç edilmektedir k~ 
arada henüz ihtilaf mevcuttur. Tahmin
lere nazaran Macarlar tarafından teklif 
edilen hudut hattı şimdiki Rumen Ma
car hududunda yani Marosda başlıyarak 
nehir boyunca Teos demir yolunun ilti
sak noktasına kadar çıkmakta ve bu 
suretle Aradın cenubunda iki halka tcs
kil etmekte Tarnava vadisinin heme~ 
şimalindeki t(;pelerd'en geçerek Hosbur
gun doğusunda kfün Cirisbııra kadar 
gitmekte müteakiben cenuba inhiraf 
<'dCTek Kransladtin garbında bulunan 
Zerneht yakininde Karpal dağlarına 
mülaki olmakta ve buradan harpten ev
velki Rumen Macar hududunu takip 
ederek şimale uzanmaktadır. 

Bu bölge Kronstadt Bistritz Claosen
bourg Cnrlsrourgalba Julia Grossvarde
in - Ordea Mnra ve Ardı ihtiva etmek
tedir. Boige MacarisU>n tarafından umu
mi harpten sonra Romanyaya terk edi
len 102 kilometre arazinin üçte ikisi ka
dardır. Rumenler tarafından verilen ma
IUmata giire bu bölgedeki nufus miktarı 
1930 da 3900000 idi. Ve bu nüfusun 
2200000 Rumen 1200000 Macar idi. Bu
na mukabil Macaristan Macar nüfusu
nun iki bucuk milyon olduğunu bildir
mektedir. Macari-;lan Rumenleri küçük 
mikyasta muhaceretten menctm:::-k niye
tinde değildirler. Buna mukabil Roman
ya Szekeliyi ait olanlarda dahil olduğu 
halde Transilvanya içindeki bütün Ma
carları bu günkü batı hududu boyunca 
dahil bölgelere nakletmek ve bu bölge
lerden ayni miktarda Rumenin Macar
lar tarafından tahliye edilecek bölgelere 
almak ar.wsundadır. Bu suretle Roman
yanın Transilvanya tepeleri önünde ba
tıya yayılmakta olan ovayı yani Artbi
hor Salaş ve Sathama bölgelerinin en 
büyük kısmını terk etmesi icap etmekte
rlir. Fakat Romanyanın bu hususta müs
bet tekliflerdr.- lmlunmadığı anlasılmak
ta zira terkedilecek toprak üz.erinde mu
tabık kalmadan önce nüfus mübadelesi 
ic:inin halli icap edN•eği fikrinde bulun
maktadır. 
Bükreş 21 (A.A) - Röyler: 
Transilvanva meselesi hakkında Ro

manya ve Macaristanın mütekabilen 
yapmış oldukları tekliflerin arac;ındaki 
mübayenet Bükreşte Turnoceverin mii
zakere)eı-inin yeniden başlamasından 
fazla lnkıtaa ıığrayaC'.ağı his.sini uyan
dırmaktadır. Mürahhas heyetinin aza
ları henüz şehirde bulunmakt.a<hr. Ro
manya hükümctinin resmi naşiri efkarı 
olan Romania gazetesi Mac~r metalibini 

------x.y.x:-------
Milli müdafaa, Dahiliye ve Münafıalat 

velıilleri de beyanatta bulundular 
Ankara, 21 (A.A) - C. H. Partisi miıtir. Hariciye vekilinin beyanatı 

meclis grubu bugün 21/8/1940 saat umumi beyetee tasvip olunmuıtur. 
10 da reis vekili Seyhan mebusu Hil- Müzakeratın temas ettiği bazı mev-
mi Uranın riyasetinde toplanmlJ ve zulara milli müdafaa, dahiliye ve mü-
celsenin açdmasıru müteakip küısüye nakalat vekilleri de alakadar olarak 
gelen hariciye vekili Şükrü Saraçoğlu beyanatta bulunmuşlardır. 
harici siyasetimiz bakımından bizi ala- Vaktin geçikmiş olması hasebiyle 
kadar eden son dünya hadiselerini ve grup ruznamesindeki takrirlerin konu-
bu hadiseler hakkındaki hükümetimi- şulması ilerdeki içtimaa bırakılarak ri-
z.İn noktai nazarmı izah etmi~ ve söz yasetce saat l 2 de celseye nihayet ve-
alan müteaddit hatiplere cevap ver- rilmiştir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Büyük Millet Meclisi 
Dünkü toplantısında bazı kanun 
layihalarının ikinci müzakere

sini yaparak kabul etti 
x~x--~-~--

Ankara, 2 1 (AA) - Büyük Millet layihası da talep üzerine adli encümene 
meclisi bugün (dün) Şemsettin Günaha- tevdi olunmuştur. Meclis bundan sonra 
yın başkanlıi<ında toplanarak bazı dev- ruznamede bulunan ve Milli Müdafaa 
Jet alacaklarının tahsil sureti hakkında vekaletince tesis edilecek Tay deposu
kanun layihusı ile zelzeleden zarara uğ- na mütevellit sermaye verilmesine ait 
rayan bedeli nakti erlerine ve v .. kıf kanun layihası ile gelen evrak arasında
menba suları ile orman .ve zeytinlerin ki askeri ceza ve askeri muhakeme 
işletilmesine ait kanun layihalıırının ikin- usulleri kanunlarının bazı maddelerinin 
ci müzakerelerini yaparak kabul eyle- değiştirilmesi hakkındaki kanun layi
miştir. Devlet memurları aylıklarının halarını Milli Müdafaa vekili Saffet Arı
tevhit ve tcadülüne ait kanuna ek layi- kanın talebi üzerine müstaceliyet kararı 
hanın birinci müzakeresi yapılmııı ve ile müzakere ve tasvip eylemiştir. Mec
askeri mülki tekaüt kanununun 66 ıncı lisin gelecek toplantısı 1 1 Eyl\ıl Çar· 
maddesine bir fıkra ilav~sine ait kanun şamba günii yapılacaktır. 

lrlandada bir 
Alman tayya

resi düştü 
Dublin 21 (A.A) - Hükümet istih

barat bürosu dün aşağıdaki deklarasyo
nu neşretmiştir: 

Bir Alman tayyaresi dün öğleden son
ra Gerrey civarında Faha dağında diic;
müştür. Tayyare parçalanmıştır. Altı 

kisiden ibaret olan mürettebat eterne 
edilmiş, bunlardan ağır yaralı bulunan 
ikisi hastaneye kaldırılmıştır. 

tavsif ediyor. Ayni gazete şunları ilave 
etmektedir. Adilane ve kat'i bir itilaf 
ancak bir ahali mübadelesi e~ası üzerine 
ve miktarı 135 0000 e baliğ olan ve bu
gün Romanynda bulunan Macarları isti
ap edebilecek hudut boyunca bir aruj
nin terki suretiyle mümkün olabilir. Bura 
daki telakkiye göre Romanyanın razı 
olabileceği şey ekalliyetlerin 

•• ' ihe• .. •<Hi .. 

Fransız muha
cirlerinden 
çoğu döndü 

700 bin kişi yurt
larına kavuştıı?ar 

'l'erhis edilen 500 bin as
fıer, istHô altınd~lıi 

yerlere gitmiyor 
Vichy, 21 (AA) - 1 O Ağustosta 

İşgal altındaki araziye 700 bin mülteci 
dönmüştür. Nakliyat kolaylıkla idame 
edildiği takdirde sonbahar nihııyetinde 
mültecilerin ekserisinin yurtlarına döne
ceği ümit edilebilir. Aynı tnrihte bir 
milyon askerde yurtlarına dönerek zira
at işlerine yardıma başlamışlardır. İşgal 
edilen araziye girmiyen terhis edilmiş 
500 bin kişi toplanma merkezlerine sevk 
edilmiştir. Bunlar kabiliyetlerine müte
nasip bir it buluncaya lı:ada.: ..z.iraat vc-
a naha · 'nde k ac'aklardır. 

· h · · ı d. s· ·ı h rrıl rı ta rıp etmış er ır. ıvı ava 1 
ı .t e 

faası yangın bombalarının tev ı .. (il. 

küçük yangınları derhal sönd~t (o 

muvaffak olmuştur. Bu şehirde b::s J 
kimseler ağır surette yaralanmışln ıf. 
ölü yoktur. Orta Almanya da bir bo 
bir hangarı hasara uğratmıştır. .

1 ret Londra 21 (A.A) - Hava nczn 
tihbarat scr,•is!ndeıı bilc!irilıniştir~i ~ 

Hamm dcmiryolı.: d~posu evvel el 
dli ikinci defa olar:ık Ingiliz taY~?r J3 
tarafından bombardıman e<lilıniştı~ıtıl' 
yük çapta bir sıra bombanın d~ı-- f 
merkezine düstüğü göriilıniiştt.ırbo 
hedefin diğer kısıınlarındn yangın ıııı' 
baları ilt> yinni kadeır yangın çıkıtJ"I 
b~ ~ 

!{ahire 21 (A.A) - rn AğustO!i.1'1Jc~ . r ,ııv 
bc~istandaki ve Itulyan Soma ıs 11tr hav·ı meydanları üzerine ceınıb~ o ' nıll 
ka hm•a filoları ta:-afından avnı ı .~· 

- 1 l"' da keşif ve taarru:ı uçuşları yapı ~ıı11 
Negaclnki radyo istasyonunun yı:ı ıı 
bombalar diişmüş \-l• binalar lıasnr~ıı 
ıatılınış \"e Yavelloda yerde 'b0.,,ııııt 
Kaproni tayyarcleı ine bombalar ı:ı• 
t:ttirilmiştir. v 

Afmadu<la bir ia~t:. deposuna tnd~ıtı 
bet vaki olmuştur. Dün Bom bar. rlf 
tayyarelerimiz Dlreduada hangıı·JC 
ve demir yolu üzerine hücum cl!111'V
dir. Biiti.in bomb:.ılcır hedeflerinıı1.:;ııtıt 
rine düşmüş ve bir hangara tntl'I 1 bjtl 
kaydedilmiştir. T.ı:ı. yarclerimizdc11 

11 !ıl 
dönmcmistir. Des.s:c ha\·a ıneyd.ın;11

913 
hücum yapılmış ve meydandaki bıaıt11' 
bomba isabet etmİ!)1İr. Bonıbnr lı> ı.: 
tayyarelerimiz Ka~s.<ılada demirY0 111ıı 
nalarına alçaktan hücumda buhıfl ·Ô' 
lar ve demir yuluııa isabetler ~~ ı• 
mişlerdir. İngiliz hmıa kuvvetleri 1İ~ 
riki mesai eden Fransız pilotları {tll b 
Somalisi üzcriııde ı~eniş biı· istik"a 
lunmuşlardır. l3' 

Ziyaret edilen :> <:r ler ara.sınd:ı ıılı 
bera Odueiııa, Haı·geisa, Zeila b.11/ 

maktadır. Dün oıı düşman tn.Y~c 
yinni avcı refakatinde Maltaya Jı )1" 

etmişlerdir. A vcılaıımız düşmaıı 111 

ı elerini dağıtmışlm dır. . 

Almanların lngibı' 
lere verdikleri n~!!, 
Londra 21 (A.A) - Royter ~J~ .~t~ 

diplomatik muhabirinin salııh1)1~ 
mahfillerde öğrenHcliğinc göre 1~·i(~ 
yanın paraşüt kıtarıtı hakkında .- 11~ 
!"ıükiimeti vasıtasiyle gönderdi~~iifl'.:.. 
lngiliz hükiimetine gelmiştir. Ht.ı el'~ 
buna vcrill'cek c..ırnbı tetkik ct~10~ 
~ir. Verilen mallın ata JU\7.arao .. c ;JI' 
lngiltereye ,·e;:a Britanya arazı~~ 
dlıi1cc<'k para~ütçi.:lerdcn bahscd1 

te bunların üııifonnalan lı 


