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Yd FIATI 25Tenunas~ iM.O • 
ZMI 

ENTERNASYONAL FUARININ CAZİBESi 
Türkün yt}ce emeği koca bir harabelikten mu

nzam bir Kültürpark yaratarak orada, güneş 
gibi dür.yaca bilinen İzmir Enternasyonal fua
rını me~ dana getirdi. 

Bu vüksek varlığın cazibesinden hiç bir va-
ıandas nynlamnz. _ I 

- 20 Aiustos - 20 EyluJ 1940 ~ 

llfııı mi.inderecat a . 
• ın an r,azetemız mesuliyet kabul etmez 

tt 
Cümhuriyetin ce Cümhuriyet eserinin bekçisi, sabahları çıkar siyasi gazetedir YENi ASIR matbaasında basılmıştır 

Tür 
Inı(iltere ile Al
manya arasın
da söz artık 
silahın dır 

. -*-
lngilterede hallı 
:aferi lıazanmab için 
er türlü süJıe 

Jıatıannıağa hazır 
l>uıunuy0,. 
Toky0 24 (A 

nutku hakkınd .A) -: L<ırt Halifaksın 
Asahi '"'Z"t . a. tdsırlerdc bulunan 

"'" .._ l'sı lng"J" h .. nın hu su ·il ' . 1 _ız arıcıyc nnzırı· 
1ahınini k~ e ıda~cı kelam cdecet<inin 
bİlahlara int~~ oldu~unu \c şimdi söz.iin 
:maktadır. nl ctnıı bulunduğunu :rnz-
AVU TU 
Y ARDIM~:~:r ANIN iNGİLThREYE 

Londra 24 (A 
sunun hah .A) - Sidney radyo-er ve·d"W· 
l>~fına nazaran A. ıgıne göre, hazırlanan 
hıtirmiş olan b" VUsturalyada talimlerini 
aşırı nııntak 1 ırd çok. tayyareciler deniz 
kında hazır \arı a hızmet görmeğc ya
kız Pilot u u.n.:ıcaklardır. Yedi se
derı faaliy~ekte'bınden birincisi şimdi
ları Yelışt~ ~eçmiştir. Tayynre topçu
tcp te açılacaekt ınnhsus dört yeni mek-

M UAZZ ır. 
VEnciLı~ MASRAF VE 
1..ondra '4 

&ında i çi P~rf(~.A} - Avam kamara
es Srnith n K"ı namına söz alan n. Lc
gilterc tarih" tgl~y ~ood meclise, in
ıııcıniş büyü~ e şımdıyc kadar ~öriil
Ier ihtiva d rn~f ve büyük \'ergi. 
tarzda teıJir en hı! ~ütçeyi halisane bir 

_ SONU etnılbiır. 
...., 3 ÜNC(j SJ\IIİFEDE -

Pan Amerikan 
Konferansından 
in ·ı --·yJ!:dtereye ~apıJacalı 

Uldarın 
oenıııetıınıes· . . 
lıar ı ıçın 

arıa,. belılenebilir -·-UAK.KJ OCAKOCLU 
. llitıcr ın h -------

Rıltere hnri . ur nutkunu SÖ)ledi. in-
Avusturaly:•1e nazı.~ Lort Halifaks ile 
t·evap ve..d·ı aşv<'kılı l\lenzis bu nutka 
di~rj Rihi uın1 er .• fü" elce de tahmin edil-
bii ·· unu vazi · t b" )h sııne asla .. • ~e ır su te ·eh· 
tuklnrdan hi nı~~aıt olmadığı için bu nıı
!ien Hitler· ç .. ır. netice alınamadı. Esa· 
tekJifiııder:n skleri de samimi bir sulh 
Ortaya sulh ço .. uzakta hulumıyordu. 
lecek Jıi,. b" tnuznJ..:erelerinc esas olabi
de ı " ır tektir t 1 d ... \; et :reis" i . 3 1 ma ıı,.rı gibi Alman 
rına alrır h• .. ngılterc hükümct adamla· 
gT .. ucurnı d 

•
1 '?- iınPnrnt :r a hulunmııs ve in-

li.nı ileri SÜ or~~~~nu l ıkınnk tclıditlc-
8Ynı silahı k~uştuı • Tabii Hnlifaks ta 
koıııısına ·ıın!.,, annu • sözlerinde Hitle:rle 
ın · · ..:tnsı 1 .. • . ~. lrıgiltere . z !l{l~ı tebarüz ettir-
ıt~~adıriı tek nıı~ nıhaı zafere 'beslediği 
rı!nın ırıüsaits~n1~ ... ~ınıştır. Politikn zcmi. 
a"ır • h ilz '"•ne ·1· t ,·:r "' ıt aını 1 .. ı ave en ikı tarafın 
Jtıaları art kr a birbirine yüklcnmis ol
derpi ediirn c~ı uıif bir ihtimalle dahi 
t~hhiislerin~~-~.~?t~n olmıyan sulh 
nu hr. us ıııtun ortadan kaldır-

hnrp h""t· 
Varı U Un iddet f 1 edecektir S , \ e ecaatiyle de-
l"aftan birin" • uıhun teessüsii iki ta-
ne h .. , ın tam \'e k t•• ""I" . . 

aı: •dır . .Si d" · . a ı mag ubıyeh-
~ladıih ta rn 1 lngılterc Bitlerin ha
lrıuvaffak o~rnızu bekliyor. Bu ynpılır 
hak~uk ede~':k:' hAhnanyanın hayali ta~ 
YetsııJiğe t - u tnarnız muvaffakı 
l"U h •ı..'rarsa sı i . . 
ı ç areketini : · ra ngılterenin hu-
~eektir. GiirUJ·~ ~Pma.sını heklemeğe ge-

\ e harL· us or kı dava "ok ,. t" d" k '"ll uzun ·· "' ..,e ın ır. 
U\'V<'tlidir A :..-ıumesi ihtimaUeri çok 

d?kru siinikıe'~tı~a miithiş bir felakete 
dısini tehlikcd~ır .~n A!llerikn da ken
Ru tehlikenin u ı.:u~ege başla~tır. 
kında bir tahın~kdlıı.,rı \c ~akınhYrı hak-
ın·· k" • tn e b 1 " ,u til i ede A . u unmak hayli 
~· hir tehlike kmcrıkanın kendisini cid-
:;"aktır. al" ısında gördüğü nıu-

avanada to 1 
f~ransı tehlik: .a~~.11 Pnn Amerik~ kon-
rı miizak s e J\4.lr ı alınacak te b" 1 z ere etnıekt d" ır c-
enesinin esaslı b" e ır. Dünya nnıva-

nıası bilhass h ır şekilde bozulmuş ol
~eOıunıunu ! kn,:-ı silahlarının mesafe 
~ ,o uıafa w 
d sı endise\e d"" .. uı:ratınası Ameri-

a ıtelir. · 11 uren sebeplerin başın-
Bundan d 

Cüınhuri . . ol~:Y•dır ki 21 Amerika 
leri alrn:ketı mu t~rek müdafaa tedb" ~ 
d • A\rup·d A ır t enıokrasiler· k a a mcrikanın ve 
'!-Riltc.reyc h~ alcsi \'aziresini gören 
hıyetini ta •in ı V~pılacak yardıının ına-
~re llitlertn id~~·lıl <'~~~· • F.ğcr İngil-
~~cak olursa ~\~kattıgı gıbı süratlc y1• 

tnuşkül bı"r d a 1 ten Amerika "ok 
._ urunı d"" k · "' ~ Anıerikal 1 .. u ece tır. Ameri-

- ONU '2a'!rı .. Avrupa Avrupalı
ID4:ı SAYFADA _ 

Milleti Is ikbalinden mindir 

lngiliz aclalamıı 1niidafaa için Avusturalyada hazırlanan kıtalardan biri 

Cebelüttarıktan halk 
çıkartılıyor 

-e--
Cebclüttarik, 24 (A.A) - Cebelüt

tarıktaki sivil ahalinin ikinci defa olarak 
çıkanlmasına başlanmıştır. Bu hafta ni
hayetine kadar 15.000 kişinin şehirden 
çıknnlacağı tahmin edilmektedir. 

Resmen bildirildiğine göre, vapura 
binmek emrine İtaat etmekten imtina 
eden her Jahıs üç ay hapse ve 500 ingi
liz lirası para cezasına mahkum edile
cektir. 

Küçük Baltık 
devletlerinin 
Sovyetlere 
iltihakı --·--

Birleşilı Amerilıa, bu 
birleşmeyi tanımıyor -·-Londra. 24 (A.A) - Royterin diplo-

matik muhabirinin öğrendiğine göre 
Estonyanın Londra elçisi, memleketinin 
ist iklfiline nihayet verilmesini E.5ton
ya milletinin azminin hür ve samimi bir 
ifadesi olarak tanımıyacnğından İngiliz 
hariciye nezaretini haberdar etmiştir. 
E."•onva elçisi, hiır Estonya milletini 
te. lSil clmiyen bir hükümetten gelecek 
her hangi bir harek<'t kararım bağlayı
cı mahiyette telakki eylememcktedir. 

Letnya ve Litvanyanın Londra elçile
ri de Estonya elçbinin bu tcşcbbüsiinc 
müışahlh teşebbüslerde bulunmuşlardır. 

Her üç elçi İngiltere hariciye nezare
tine her üç memleketin kanunu esasisi
ne i :tinat eden bir muhtıra vermişler
dir. Elçiler bu muhtırada seçimin ya
bancı tazyiki altında vukun gelmiş ol
duğunu tesbite çalışmaktadırlar. 

Vaşington, 24 (A.A) - Royter : 
Hnvanada bulumm Amerika birleşik 

dcvlf'tleri hariciye nazırı B. Cordel Hula 
muvakkaten vekalet etmekte olan B. 
Sumncr Vels g_azetecilerle yaptığı gö
rüşmede Estonya, Letonya ve Litvanya
nın Sovyetler birliği tarafından bclğ 
ediLniş olduğunu söylemiş ve Ameri
ka birleşik devletleri, kuvvet istimali 
veyahut kuvvet tehdidi ile yapılan ekul 

- SONU 3 ÖNCÜ SAHTFEDE -

/ngilterenin sulh 
istediği yal an -·--Londra 24 (A.A) - Yarı resmi bir 

surette tebliğ ediLnlştir: 
Dük dö Vindsör ile Loyd Corcun ha

len bir barış hareketi lehinde çalıştık
lan hakkında Alınan propagandası ta
rafından yabancı memleketlerde yayı
lan şnyialar burada ancak bilvasıta ınn
lôm olmuştur. Zira Almanya bu propa
gandalarının büyük BritanyacLı hiç bir 
tesiri olmıyacağını bilmekteaır. Londra
nın salahiyetli mahfilleri bu şayiaları 
kat'i surette ynlnnlamnktadırlor. 

.Macar başvekili Tclcki 

SLOVAK R.iJESASI DA 
BERLİHE GİDİYOR 
Berlin 24 (A.A) - D.l'J.B. ajansı bil

diriyor: 
Alman hükümetinin daveti üzerine 

Slovak hükümetinin reisi B. Tiso ile 
başvekil Dr. Tucka bu hafta zarfında 
kısa bir ikamet için Alınanyaya gide
ceklerdir. 

MOSKOVADA 
Mühim bir mülafıat 
Moskova 24 (A.A) - Royter 
İngiliz sefiri B. Stafford Cripps dün 

hariciye nezaretine giderek hariciye ko
miser muavini B. Lozosky ile görüş
müştür. 

Rize ve Gümüşhanede 
zelzeleler oldu, hasar yok 

-------------~x.x-----------------
Rizc, 24 (A.A) - Dün saat 11.10 da 

vilayetimizin mllhtelif yerlerinde bir 
saniye kadar devam eden hafif yer sar
sıntısı hisscdilmi$tlı. Hasar yoktur. 

Gümüşhane, 24 (A.A) - Dün saat 11 
de burada dört saniye devam eden şid· 
detli bir zelzele olmuştur. Hasar yok
tur .. 

Yeni Valimiz B. Fuat 
A nkarada, pek yakında 
şehrimize hareket ediyor 

-----------x.x-----------~----
Ankara, 24 (Hususi) - Yeni iz.mir valisi Fuat Toksal chrimizc geldi baş-

vekil \"e dahiliJ c vekili tarafından kabul edildi. Yeni valimiz lstanbul tarikiyle 
paıarteai günü tehrirnize gelmeıi muhtemeldir. 

--------------------_,ıw._,ıw-----------------

Bir kaya gibi birleşmiş bulunuyoruz 
-*-

Dün yurdumuzda yapılan 
merasim ve neşriyat 

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

"Lozan" Sulhunun imzası yıldönümü dün her 
bir şekilde tes'it edildi taratta hararetli 

Türk istiklül ve tamamiyc<tinin meb
deini teşkil eden Loznn munhedenamc
sinin imzası yıldönümü, dün yurdun 
her yerinde olduğu gibi 1zmiı·de de par
lak ŞE'kildt> tesit olunmuştur. 

Saat 18,5 tc Halkcvi salonları hınca
hınç dolmuş, merasime iştirak için halk
ta büyük bir tehalük görüLnüştür. 

Merasimde vali, müstahkem mevki 
komutanı, belediye reisi, parti başkanı, 
vilayet encümen azaları, daire müdiir
leri ve binlerce halk bulunmuştur. 

BARO REtS!NtN KONFERANSI 
Merasime istiklaJ marşiyle başlanmış, 

bunu roiiteakip baro reisi avuk::ıt B. 
Münir Birse] tarafından güze] bir konfe
rans veriLnişür. 

Hatip, Lozan sulhunun hususi cephe
den tahlilini yapmış, Louından evvelki 
fena rejimi, kapitülasyonları, bunların 
mahiyetini, Türk milletine verdiği bü
yük zarar ve acıları anlatmış, sonra Sevr 
muahedesine geçmiş ve yurdumuzun 
nasıl parçalandığını, Ebedi Ş<>f Atatlirk
]e Milli Şef İsmet lnönünün milli savaş-

- SONU 2 ind SAHİFEDE -

Macaristan u
tenyaya muh
tariyet verme1: 

iyetin e 
---*-

ı'::·ar:ısilva ya meselesi 
nasıl EsailediDece~? 

Budnneştc, 24 (A.A) - Macar ajan
"itnın bildirdiğine p:öre mcbusan mcclısi 
ictiıuaında bu sabah başvelti] B. Tcleki 
~ih Karp.'ltlann muhtariyetini ve aşa
W Kaı patlarda bir Voyvodalık tesisini 
i'>tihdrf eden hır kanun pro1esi teklif 
etmiştir. 

Adliye nazırı da Hissiyatı milliyenin 
daha enerjik bir şl·kilde himayesi hak
kında bir kanını pıojcsi teklif etmiştir. 

Londra, 24 (A.A) - •Roytern 
Rutcnyaya muhtariyet vermek için 

Mncar hükümctinin yaptığı tekliften 
bahseden Royterin diplomatik muharri
ri, Rutenyanın 1939 da cebren Macaris
t~na ilhak edildiğini hatırlabnnktadır. 
Rutenyanın diğer tabiriyle cenubi 

Rus karpatlarının halkı ekseriyetle be
yaz Rus veya Ukrnnyalıdır. Ve aralann
da bir mikdar da :, ahudi vardır. Haliha
zırdaki f{ibi nazik bir zamanda bu halka 
muhtariyet vermek projesi bazı mahfil
lerde Macaristanııı Sovyetlerin b~una 
gitmek arzusuna atfodilmektedir.. Bu 
tedbirin mihver memleketleri tarafın
dan ilham edilmiş olması ihtimali işin iç 
yiizüniin anlaşılmasını kolaylaştırmak
tadır. Bilinmesi Hİ7.ım ~elen, buna mu
kabil l\f acaristnnm Transilvanyada Ro
manya aleyhine bazı tavizler alıp alını· 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHiFEDE -

Habeş impara
toru şimdilik 

Hartum şehrin
de yerleşti 

--*-
İmparatol'larının yalıı· 
na geldiğini duyan 
Habeşlilerin 
isyanı belıleniyor •• -·-Kahire 24 (A.A) - Royter bildiri-

yor: 
İngiliz hükümeti İmparator Haile Se

la~e emrine Hartumda ikametgah ver
miş bulunmaktadır. imparator yeniden 
Habeşistana girmesi için henüz vaktin 
gelmemiş olduğunu miidriktir. Fakat 
müsait fırsat zuhurunda milletine der
hal yardım c(mek üzere hart-kete geç
mek için imparator memleketinin civa-

- SONU 2 iNCi SAldnDB -

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

A. vrupada kan gövdeyi götü
rürken de biz istikbale 

daima emniyetle bakabiliriz 
x•x------~----

Ankara, 24 - Lo7.an günü münn- :reci olduğunu ispat etti. Askerleri 
sebetiylc B. Müıntaz Faik Fenik rad- cephede nasıl kullanmı$a diplomatla-. 
yoda şunları söylemiştir : n da ince zekasiyle öyle idnre etti.. 

Mil1i Şefimize bu münasebetle şük- Harbin ve sulhuu kahramanı, bu su-
:ranımızla beraber en d&in bağlılıJ:rı- retle iki kutbun kahramanı oldu. Bu-
mızı bir daha izhara vesile bulduğu- günkii Türk mılletinin başında bu 
muz için bahtiyarız. İnönü, kahraman İnönü vardır. Auupada kan gö,•deyi 
İnönü. sulhta hür ve mamur Tilrki- götiirdüğii bu günJerde biz istikbale 
yenin biiyük yapı CJsı İnönü, en kuv-
vetli calışma kudretimizin ilham kay- daima enmiyctle bakabiliriz. Çünkil 
na~ İnönü, Garp cephesi b:ışkuman- Türk milleti serini tanıyor, çiinkü 
<lanı İnönü, cephede büyük kuman- Tiirk milleti sefini seviyor ve çünkü 
dan olduğu kadat .sulh masası başın- Türk milleti sefiniu etrafında yckpa-
da da ne kadar 0mnhir bir diplomat, re bir kaya gibi birleşmiştir. 
dikkatli, sabırlı ve ince bir müzake- - SONU 2 jnci SAYFADA -

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bulgar başvckı1i Filof 

AlıömölatöPle işHyen 
otobüs yapıldı •• 
Stokholm 24 (A.A) - Akömö15törler

le mücehhez. elektrikle müteharrik bir 
otobüsün tecrübeleri yapılmış ve mu
vaffakıyet elde edilmiştir. Bu otobüs 
bir hamlede 400 kilo~tre katedebilir 
ve iki ton hamule alabilir. 

BELGRADDA 
ARAŞrJRHALAR 
Bı.>lgrat 24 (A.A) - Royter 
Resmen bildirildiğine göre, Polis Bel

grat Mason merkeı.inde ve masonlarla 
temas halinde bulunan bir çok ltimsele
rin evlerinde araştırmalar yapmıştır. 

Bulgar Başve
kili ve Hariciye 
nazın Berline 

gidiyor --·--
DofJPica meselesinin 
halli çoll muhtemel -·-Sofva. 24 (A.A) - Bulgar ajansının 

bildirdiğine nazarmı Alınan hükümeti4 

nin daveti üzerine başvekil Boğdan Fi4 

lof ve haricı~ e muın İvan Povov kı~a 
bir müddet kalmak Uz.ere bu haftanın 
sonunda Almanyayn gideceklerdir. 

Londra. 24 (A.A) - •Royter• 
Romanya nazırlarını takiben hemen 

Bulgar başvekili n• hariciye nazırları
nın da Almanyaya davet edilmeleri çok 
manidardır ve Almanyanın Dobrica me
~elesini de halletmek istediği zannını 
verme ktcdir. 

Balkanlar hakkındaki bu faaliyet, ge
risinde ihtilaflar cıkmasındaıı korlonıya4 
rak bütün kuvvetlerini bir cephede 
harbe devam etmf'ğe tahsis edebilmek 
için Almanyanın bu mıntakada vaziyeti 
muvakkaten halletmek azminde bulun
duğunu g<isterir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Reisicümhurumuzun : 
gezintilel'i- E 
İstanbul, 24 (Yeni Asır) - Reisi-E 

ciimhur İnönü bu sabah (Dün sabah): 
FJorya deniz köşkünden ayrılarak. E 
otomobille Küçük Çekmece ve Bü-: 
yük Çekmece dvarında bir gezinti E 
vaoıruslardır. : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bekarlardan vergi alınacak mı? 
------------x.x 

Layiha Büyük Millet 
Meclisine ~eriliyor 

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

~0-45 
• 
)"aşındaki bekarlar 

tabi tutulacak ver~ıye 
İstanbul, 24 (Yeni Asır) - Bekfırlar

clan ver~ı alınması hakkında Yozgat 
mebusu B. SııT1 tarafından teklif edıll'ıl 
ve Basvekfıletten tc: tkik olunmak üzere 
Maliye vekaletine J(Önderilmıs olan ka
nun projesinin yakında Büyük Millet 
Mt:clisinc verilecef!i söyleniyor. 

Mecliste kanunun nasıl karşılanacağı 
veya ne şekilde tadil olunacağı ma10m 
olmamakla beraber projeye göre yirmi
den kırk beş yaşına kadar olan bütün 
beldrlar vergiye ~bi tutulacaktır. Ver
gülln ihikdan henüz 1esbit edilmemiştir. 

Rumen sahillerindeki 
ma vnler -·-Bükrc§, 24 (A.A) -- Royter: Ru· 

men kara sulannda seyrü seferin mem• 
nuniyetine müteallik tedbir bugünden 
itibaren kaldmlmıştır. 

Karadenizde Köstcnce ve Sulina li· 
manian açıklanna son zamanlarda k~ 
nulmuş olan may:nler de kaldmlm11tır. 



.SAHIF 2 

v e 
• • 
ır e 
--------x~x·~------

ANKARA. 24 (Hususı) - Gizli nü-zadan kaçınarak \·ukuatı bıldırmedıkl -
(usların tescilı ıçın müteaddit af kanun- ri \C'. bu yüzd~n bir .ço.~ "'.~~uatın kayıt 
!arı c;ıkarılarak t~shılfü gosterılmiş ol- hancı kaldıgı ROruldugundcn do· 
ınasına ragmen l im .. bir kısım halkımı- gum \·ak'alannm ;. anuni ıniıddet içinde 
zın nüfus vukuatını ihbar \ c tescil bu- lesc:Uerinin temini hakkında Dahiliye 
susunda kanuni va1Jfelerini müddeti 'ckaleti tarafından alakadarfara yeni 
ı.arf ında üa etmedıkleri ve sonra da ce- bir tamim ~önderilınışUr. 

YENi ASIR 2 

•• •• e zum 
az ıg fiati 

y:·kse tecek 
---$--

Bucada üzüm ~etişti, 
değer fiatle atdıyor 

Tu istik y 1 a 
~-----.-..1-~x~x--~-~-----

F r a nSJZ şir eti"is enile 
cevabı nihayet verdi Salzburg mü

lakatı ve 
Transilvanya 

ln2i.l·z tayya
relerinin son 
hücumları 

Buc-.ı ba~larında Uzuınler yeti.şmış. dr.
~cr fiatiy)c sablmıyu başlanmıştır. 

Üzüm rekoltesinde bu sene hasıl olan 
biiyük noksanın, ınnhsulün değer fi
~tlc satılmasiyle tdfıfi edileceği tahmin 
olunmaktadır. Bu husu.c;ta tedbirler nlı
nacnl"1.ır. 

fesh 
tetkik 

Şirketin ileriye sürdüğü 
hakkı olup olmadığı 

talebine 
ediliyor 

~----~-----x~x·~---------
--ııı-- --*-

Transilvanya 11atanper- Alman31ada, i.Jgal ı:ııtın· 
vel'leri · ngilterenin dalı· ~erler e ve ltal· İnhisarlar ıdare i. pıynsa aç!lınca he

men mübayaata girişecektir. idare, bu 
sene mühim miktarda c;arnplik ii7.iim de 
salın alacaktır 

Vilayctlc yaptığı muknvelennmcyi on bllki mukavelenamede •akitler harbe 
altıncı maddeye istinat ederek fcsh ey- dahil olurlarsa• k~ydı mevcut olduğu 
!emek istiyen İzmir turistik yolları in- cihetle Türkiye hesabına mevzuubahis 
şaat müteahhidi Fı-..nsız Reji Jencnıl şir
keti. vilayetin sorduğu bazı noktalara 
cevabını vermiştir. 

harbi Jıazanacağına yan Af ·ııasında da 
Jıani bulunuyor tahr!bat ya ıldı 

Bukreş 24 (A.A} - Roytcr ajansı bil- Londrn 24 (A.A) - Almanya ve iş:tal -- -- Şirket, Fransanın halı harpte olma· 
sından dolayı. aradaki ,mukaveleye isti-

olmıyan harp vazi_s etı için mukavelenin 
feshi cihetine gidiHp gidilmiyeccği vi
l:iyet hukuk müsaviri tnrafmdan tetkik 
edilecektir. diriyor. altında bulunan memleketler üzerinde 

Zannedildıgınc gore, Alman hüküıneti- İngiliz havn kuvvetlennın evvelki gün 
nin misafirlCTi olmak üzere Cuma günü yaptıkları hücumlar hakkında tafsilat 
Salzburgta bulunmağa davet edilmiş veren Hava nezareti istihbarat bürosu

uca bele ·ye ··ıçesi 
Buca nahiyesi hC'lediyc bütçesi tasdik 

icin Dahiliye vcktıll'tinc p,önderilmiştir. 

naden girişti,::i taahhütten feragat eyle- Bu hususta Nafıa vekaletinin de ınü-
ınck arzusunu izhaı eylemektedir. Hal- taleasına müracaat olunacaktır. -- -- Liselerle Orta okul-olan başvekil B. Gigurtu ile hariciye na- nun b::-yanatma nazaran Brcmende bu- v • f L •k [ • 

zırı B. Manoilesco bır öğle yemeği es- lunnn Fekewuli tcıyyare fabrıkası ardı l enr e eRfTl Ücret ert 
nasında Führer ile görü~üp akşam iizeri sıra ikinci gece yeniden bombardıman ne olacak.? /arın Bu sene erken 
Bükreşe döneceklerdir. edilmiş v .. • müteaddit yangınlar çıkart-

Bu mülakat esnasında Macaristanın tırılmıştır. Doklar üzerine de bombalar Bır aydanberi bir knç toplantı yapan acıf ması muhtemel 
metalibelerinin müzakC're edileceği atılmıştJr. Almanyanın şimalı ~arbisin- dektrik tarife kom.yonu henüz ınesa- • 
umumiyetle zannolunmaktadır. de hücum edilen tayyare• mE:>ydanların- isini bitirmemiştir. Komisyon elektrik Orta okullarda ikmal imtihanlarına 

Rumen nazırlannın Salzburga sı.:~ a- 4an bazılanna yapılan hücumbrm ne- kilo\'nt tarifesini u?.un teth"iklerden ge- 27 Ağustosta başlanacaktır. Bu sene orta 
hatlcri Bükreşte ilan cdilmemış olmakla tice.si tarassut cdilememistir. Hamburg çirmiş, elde mevcut formüle göre tari- okullarla liselerin daha erken açılması 
beraber müzakeratın neticesini büyük b~nzin ta5fiyehan,..Ierı ve Essendt• Krup feyi tanzime çalışmış, fakat şirket ınu- muhtemeldir. Maamafih bu hususta he
bir endişe içinde beklt'mekte olan iyi ma- cephane fabrikalan üzerinde de uçul- rnhhasiyle komisyon arasında mevcut nüz hiç bir iş'arda Lulunulmamışbr. 
ltımat alan mahaCil. Transilvanyn mcse- mustur. noktai nazar ihtilaf henüz hallcdileme- --·--
lesinin Salzburgfa halledileceğini tah- Fransanın şıınalindl' 24 saatte ikinci mistir. B. Ethem Aykut gidiyor 
min otm~ktedir. defo ziyaret edilen Cnen tayyare mey- Sirltet. kömür foıtı artmakta devam 

Rumen d~·let adamlarının avdetle- danı ile Lisicux Creil Chateaudun ve d rd ktrik k 1 iI Dahiliye vekaleti müsteşarlığına tnyin cttijU tak i e ele · i ovat tar e- olunan ~·ali B. Ethem 4ykut'un İzmir-
rinde nazik bir vaziyetle karşılasma1ım Cormillees tayyare meydanlarıdır Cha- sinin de artma.-;ı icap edeceği noktaSın-
mümkün go-rülmektedir. leudunda bir bombardıman lay'-'aremiz d ek -.:ı· K · b h fta den ayrılması müıınsebctiyle şerefine ~ a ısrar etm ·tc.'Uır. omısyon u a dün gece Parti tarafmclan Kültürparkta 

MATBUAT DOELLOSU 15 projektörün z.iyn hüzmcsine kapılmış, içinde mesaisini ikmal ederek raporunu Ada gvJnosunda biı ziyafet verilmiştir. 
Macar matbuat ve radyosunun kul- fokat yin(' vazifesini sonuna kadar ifa baz.ırlnracak ''t' Nafıa vekaletine hildi- Ziyafette şehrimizde bulunmakta olan 

lanmakta oldukları lisan memleketi vcl- etmiştir. Amstcrdaın civar~nda Chipho rcccktir. mebuslar Müstahkem Mevki komutanı 
veleyc vermişti{. Rumen matbuatı kuv- tayyare meydaniyle Mok deniz tayyare- --·-- belediye reisi, Adlıi. Mali, Mi.ilki deva· 
vetli bir mukabil kampanya ile Tran- !eri üssü de bombardıman edi!-niştir. B. Müeyyet bugün ir riiesa<;ı Milli Bankalar müdürleri, ha-
·kanyanm Etnogrnfik noktai nazardan AFRtKADA yır cemiyetleri reisicri. daimi encüm<?n 

Romanyaya ait bulundui'.,runu ispat et- Kahire 24 (A.A) - İngiliz hava ku\'- Şehrimizden ayrılıyor azaları. Parti tcşkilfıtı erkanı. gazcteci-
meğe çalışmaktadır. \·etlerinin tebliği; İzmir defterdarhğı tahsilat müdürü lcr hazır bulunmuşlnrdır. 

HITLERtN MAKSADI 22-23 Temmuz g ccsi bombardıman B. Müeyyet Baş\'C'kfilet muhasebe mü- Ziyafetin ortalarına doğru C. H. P • 
Bruk:ınlardaki Rumen ve Alma:ı me- tayyareleri Tobruk limanına muvaUakt- dürlü~e terfian tayin olunmuştur. başkanı bay Atıf İnan. \•ali bay Elhem 

nafıi me elesi hakkındaki mütalealarda yctli baskınlar yapmışlardır. Bir deniz- Değerli maliyecilcrimizden olan B. Mü- Ay·kutun fa7.ilctinden muhitimizde uyan
büyük bir kararsızlık müşahede edil- altı rıhtımına pike isabetler ka) dedil- eyyet İzmirde bulunduğu müddet zar- dıı-dığı samimi duy~ulardan bahsederek 
mektcdir. Umumiyetle. Alınanların im· miştir. Bir kaç dakika sonra dört infi- hnda büyük bir gayret ve faaliyetle ça- memuriyet h:ıyntıı.m tabii bir icabı ol
clilik Romanyayı Sovyet nilluz mıntn- lak \ ukubulmuştur. Rıhtımda denızaltı- lışınış. hazineye faydalı olduğu kadar mak üzere İzmirden ay:rılma.5tndan duy
kası dahilinde görmeğe razı oldukları far bağlı idi. halkın mürncaat w dileklerini de hak duğu teessürü ifade etmiş B. Ethem Ay
kananti mevcut bulunmakla beraber, Algubbi ve Eladeın hava me) danları ve,. adalete uygun bir şekilde tetkik ey- kut şerefine kadeh:ni kaldırarak davet
Berlinden gelen malumnt Hitlerin ln- da bombardıman C'dilınbtir. Bir tnn•a- lt'mck suretiyle m~hiUn sempatisini ka- lileri içm~e davet eylemiştir. 

Amerikadan iki vapur 
mal ge:iyor 

27 Temmuz ve 7 Ağustosta Amerika
dan hareket edece!~ iki vapurla İzmirc 
mühim miktarda ithaliıt eşyası gelecek
tir. Bu eşya muhtelif tüccar ve müesse
selere aittir. Aynı vapurlar İzınirden ay
nlırken Amerika i<.in mal yükliyecek
lerdir. Amerikaya mühim mild.ardn tü
tün ve diğer maddclcı: ihraç edilecek-
tir. --·--Borsada yeni intihap 

Borsa intihap encümeni, seçim gUnü
nü tayin etmiştir. Borsa idare heyeti se
cimi Pazartesi günü sabah saat sekizde 
başlıyacak, akşam saat 17 ye kadar de
vam edecek ve aynı gün netice alınacak
tır. --·--Baca belediye 
reisi döndü 

. Sebze ve meyve satış kooperatifinin 
Istanbulda yapılan jçtimaına iştirak eden 
Buca belediye reisi B. Nazım avdet et
miştir. B. Nnzım kooperatifin idare mcc· 
lisi reisi olmuştur. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nülus sayımı günün· 

·eki vaziS:elerimiz 
ilizlere karşı taarruzunu yapmadan C'\'- remiz ka}'ıotır zanınıştu·. B. Ethem Aykut Parti başka.nuıın sa-

vel Avrupanın cenubu enrkisindeki \'a· Bombardıman tayı.·areleriıniz .,, nı za- mimi sözlerine mukabele etmiş, İzmirde Genel nüfus sayımı (20 İlkteşrin 
.,.. .7 • ..., Bugün scllJ'iıniz<lcn ayrılaçak olan 

ziyeti aydınlatmak istediğini de imrı et- manda ttalyan doğu Afrikasında bazı ziz arkadll.$J.nuzn yeni vazifesinde ha- gördilııfi terakki VP inkişafa kendisinin Pazar) günüdür. O gün sayını bit.in-
meı...-clir. bölgeleri bombardıman etmış· \•e çok ff k l 1 de bir eser ilfive edecek kadar İzmirde ceye kadar hiç kimse evinden çık-Mc vırlı mu\•a a ry t (.r di eri'Z. 
TRANS!LV ANYANlN ISTtKLALt mühim hasarnt vukun getimıişlerdir. knlaınamasındnn duyduğu teessürü ifa- ınıyacak ve evler. gelecek sayım me-

Trnnsilvanyadaki deınır muhafızlar !fassava üzerine yapılan diğer bir bas- --·-- de etmiş İzmir valisi olmakla duyduğu murlan o gün evde ne kadar insan 
azası ile bunları tnkviye eden köylii kın esnasında bombardıman tayyarcle- İhracat birli'lıleri iftihar ve heyecanı bu samimi muhitten varsa hepsini snyım defterlerine hi-
pnrtisi lideri B. Mnniu, Romanya yeni- rimizc karşı koymak istiycn bir düşman ~adrOSU nynlmakln duyduj!u teessürü karşılaş- rer birer yazacaklardır. 
den arazi terkettiği takdirde Transil- avcısı düşürülmüştür. Tayyarelerimizin tırmıs İmıirc hizmet eden arkadaşlara Şayet evinize saynn memuru gel· 
vanyanın istiklalini ilan edeceğini açık- hepsi salimen üslerine dönmüşlerdir. İhracat tacirlen dün sabah Ticaret İzınirin samimi muhitine hayranlıkları- miyecek olursa, Bekçi, Polis, Telefon 

1940 

-:ı:-

ingi!tel'eye )Japı cucalı 
ya ı lar:n 
genişleti mesi için 
flaraı•lar elılenebilir 

- HAST.Al~1ı.!' ı l~l'İ SAHİFLOE -

lnrm prt.~ısihi wafn u~rı~ anıkhr. Her 
L\lınaıı zaferi Anıcı iku efkarı umumiye· 
sini dcnıokr.ıı.ileriıı ıııiidafoasına yardı· 
ma ko~mağa ynk1u!.hnmıktadır. Hatır· 
)ardadır ki harbın ilk giinlcrindc Amc· 
rika infirat politikasına sımsıkı bağlı bu· 
hıııuyordu. 'Hitıırnflık knnıın.wuın tadi· 
tinde Ruz,·eltin y.ııunağa mlr:bur kaldı• 
i!ı t:l•lin miicadclc ınallımıınııızdur. J.Jı· 
kin bıı~in Amcrıknda işler bamba5kıt 
bir 2:1\;ycdcn mütalca olunuyor. P..cisi· 
ciimhur namzt•tli,fri icin yapılan pnrti 
kongrelerinde ortaya lmnulmu bir lw· 
kikat \'nrdır ki Amerikanın İngiltere;) c 
~ nrdımını imkim clnlıilindc gcn~letmcsi 
urrnsu hemen ittifnkln müdafnn cdilcıı 
bir hareket lınlinttC'dir. Ciimhuriyetçi· 
!erin seçtikleri Vifüi ingiltercyc ynrdını 
edilmesi liizumunu programının esaslı 
bir noktası olarak tebarüz ettirdi. De· 
mokrntlar tcamiil hilafına iiı;iincü defn 
Ruzve1ti namzet olarak göstermekle hu· 
ı;inkü Amerika Jtei icümhurunun ta· 
kip etliği politikayı lınraretlc tns'l."İp e;)'
lemi bıılundıılnr. ltuzvcltin bir ı;ok de· 
fn her türlü şüphe \e tereddüdü izale 
edecek şekilde iznh ettiği kanaat \ "c fi· 
kirleri Avnıı>a harbinde dcmokrnt de\ .. 
letler lehine tcccm eylemi ·tir. 
Bu müsbct tcuıhiirlcri takip eden Pan 

Amt.'rikan konferansında (.ta alınacak 
karnrlann in,ilterc lehinde tecelli ede· 
cefindc şüphe yoktur. Amerika murulk· 
kaktır 'ki silah ~ urdımmı genişletecek, 
alacağı iktısadi kararlan Almanya nlcy
hine neticeler \'ermesi bakımından yine 
İngiltcrcye bir mii7.nhcrct tc:kfl edecek
tir. Bu miizahcretiıı hududu nereye laı· 
dar \'llrncnlctır? Hunun hakkında bugün 
bir ey söylenemC7. Amerika İngiltere· 
nin galip gelmesini istemekte, milletlerin 
hürriyet ve istikhillcrinc kn''llsınalannı 
candan dilemekte \ e bu maksada vusul 
için elden ı:cleni yaınn'ab 'ayret gôs· 
terruektedir. Gayret Amcriknyı hnrbe 
ı.tötiircbilir mi? 

Şimdilik hıma C\et <.-cvabı \'erilemez. 
Amerika harı) atesinden uzakta kalma· 
i!ı tercih eylemektedir. Bir bakımdan 
bugiinkü rtlar rıJbndn harbe ı:irmc-
sinde de daha hüyiik faydalar mütesnv
vcr değildir. Ç\inkü Amerika büyük b
ra ordularına ahii> bir men11ckct bulun
mıyor. Deniz km•\etlcriy)c yardım kcy· 
fi} etine gelince ingiltere halen denİ7. ha
kimiyetini elinde bulundurması do1nyı· 
siyle hu bakımdan mÜ7.alıerctc muhtaç 
bulunmıyor. Amerikanıiı silfilı. mermi. 
bilhassa tnyynrc .\'.ırdımı İn~iltere için 
kafi sayılınnI-tııdır. B ka ihtiiatlar zu
hur cbllczse Amerikanın bugün ynpoınk
la olduğunu bir lrnc ınh.il tezyit eyle
mesi j UJ:ilte:rc için hifi bir müznhcrct 
sayılabilir. Paıı Amerikan konferansının 
knrarlarJ vaziyeti dnha açık olarak ay· 
dınlııtncaktır. 

HAKKIOCA.KOCLV 
ça beyan etmişlerdir. Kahire, 24 (A_A) _ İngiliz hava lruv- odası salonunda yaptıklan bir toplantı- nı ilüvc eylemek ~ureliyle haziruna ve- gibi vasıtalarla hükümeti haberdar 

Transilvanyanm bu vatanperver ele- \:etlerine ve cenubi Afrika üslerine da birliklerin bütçe \•e kadrolnnnı tct- da etmiştir. etmeye mecbursunuz. ç•• • tJ • • 
l t l bo bar kik eylemişlerdir. Hazırlanan kadrolar Valinin sözleri hnmrctle alkışlanmış- BASVEKALET ) ft 

man arının nı:?i terenin bu muharebeyi mensup m dıman tayyareleri Ta- ve bütçe tasdik için Vekfılete ~önderil- lır .. Valimiz cumartesi günü sabahı An- İstatistik umum müdürlüğil " OrÇJ 10 ye l 
kazanacağı hakkındaki imanlarını beyan kabba - Suma yolu üzerinde bir d~ . . ka .......................................... . 
etmeleri çok manidar görülmektedir. man askeri teşekkiilüne hücum ederek mı~tir. raya hareket edecektir ___ ._______________________ beyanatı 
TranSllvanyadaki Alınan ekalliyet inin kamyon ve mitrnl~ özleri hasara ui:'Tat-

lideri B. Rothun kral Karol ile yaptığı mıslardır. T•• k M•n t• ı• t•kb Jd E • d• ıAnk d S h · · k · bir mülakatta Alman ekalliyetioin her Habeşistanclı Din.~uva tayyare mey- 1 Ur ı e 1 1 S 1 8 en mın lr ara ra yosu ÖZ Ürrıyetr ta ytf 
Uirlü şeraite. rağmen Romanyaya sadık danlan ve civar binnlan üzerine dört d "/ • 
kalacağını beyan ettiği bildirilmektedir. akın yapılmıştır. Bir çok bombalar ıxıt- x,..x l':/>o e ı mıyor 

--·-- lıyarak bir hangarı ciddi hasara uğrat- - BA~TARAFI 1 lNCI SAHİFEDE - izahat vermişlerdir. Bundan sonra Milli B U G U Jıl Londra, 24 (A.A) - Boyler : SükUt 
Baltık devl•tl•rı·nr·n ınış ve diğer binafor üzerine tam İsa-, Şefe tazim telgrafları çekilınişUr. kolları ~kiline ait teşebbüs hakkıncüa 

~ ~ betler kaydedilmiştir. Yerde bir tayyn- taki harikulfıde kahramanlıklarını zikı-- RiZEDE 7.30 Program ve memleket saat ayarı, irat edilen bir suale Avam Kamarasnı-
"Jt •h k k re yakılmıştır. Düşman avcıları takibe ederek Sevrden sonra Lozan muahede- Rize, 24 (A.A) _ Lozan gilnünün yıl- 7.35 Müzik (pi.) S.00 Ajans haberleri, da cevap veren B. Çör~ demiştir ki : 
f f Q ararı Ve koyuldukJan halde bütün ta'l.-nareleri- siyle kurulan adli tı>c:kilfıtı an1 -t'Tl•Stıl'. harck JJ -,. 141 -ı.: dönUmü bugün saat 11 de havanın fev- 8.10 - 8.20 Ev kadını - Yemek listesi. - Bu et. harp hakkında yap11nu 

Soo t/ t miz s.,Jimen avdet etmiştir. DtôER KONFERANSLAR kalidc yağmurlu olmasına rağmen bil- 8.30 Müzik : (Pl.) 12.30 Program ve ve ınane ... iyatı kıran bozguncu muhavc-
)'e e Sundcrlans tipinde bir deniz tayyare- Sürekli nlkışiarla karsılanan bu kon- tün memurin ve halkın iştirakiyle Hal- memleket saat ayan 12.35 Müzik: Ala- relere kökünden b~r nihayet verebilirdi. 

Moskova, 24 (A.A) - Tas Ajansı miz .ü: tücı:31' gcm1si, Ü~ petrol n~~liye foranstruı sonra nvuk:ıt B. Murat Çınar kevi solonunda kutlanmıştır. turka 12.50 Ajans haberleri 13.05 Müzik Fakat bu tasavvur tatbikata konultwca 
ti1diriyor: ~emıs~ ve ~ır k?.nlr ~rpırordan murek- Lozan muahedesini siyasi cepheden tah- Bu münasebetle bu büyük günün Alaturka 13.20 - 14.00 Müzik : (Pl) 18. tahmin edildi,:, kndar cazip olmadığı ve 

litvanya, Letonyn \"e E.stouya taraf- ~cp b
1
.kU: kt-ailfılc gonn~g_c m~v~~fukvnkio~1 Iil etmiş. Milli Şefimiz Reisicümhuru- ehemmiyeti ve Tilrk ulusunun ınillt $e- Program ve memleket saat ayan 18.05 dürüst ve hüsnü niyet sahibi kimseler 

!arından So\•yetler Birliğine iltihnk hak- ur. 1 ccar gcmısınc ısaud o· t t t - u ·· Lo da T"' k ·1 fın etr:afında vekparc bir kaya gı"bi bir- Müzik (pl.) 18.30 Müzik : Raduo Caz arasında harp hakkında makul ve akıl• 
k d __ .. k rI d du"iu cidd" L- • d ~ d"l k muz sme non nun uı.n ur mı - ,, ,, m a vcnıen ara ar an bahseden g ı ııasara ugra ıı.rı 7.anne ı me - ı ti" te · tt·~· b" ··k f ı · tak lc<=n•ic bulunduöunu teha.riiz ettiren orkestra'il 19.10 Müzik : Saz eserleri ve c.a münak::ışaların men'i lflz.un geldiği p d · l d k tedir. e ne mm e ıgı uyu · z~ er erı - ., ..., ,., 

rav a gazctesı czcüm e iyor i: ı;;.. dir ve şükran duygulan içinde anlatmış konferanslar veıilıniştir. oyun havalan 19.25 Müzik : Şarkılar •• 1.annmı verdiği görüldü. 
Oç Balhk cümhuriyetinin demokratik ve alkışlanmıştır. 4J>.·--- 19.45 Memleket saat ayan ve Ajans ha- B. Çörçil hattfl dikkatsizlikle bµc ol-

müessescleri tarafından bu kanır Lit- Habeş imparatoru Müteakiben Cümhuriyct merkez ban- Avrupada kan go"vclıe- bcrleri 20.00 Müzik : Fastl heyeti 20.31) sa resmi sırlar ifşa edilmedikçe, Ingi.lir. 
vanya, Lctonya ve Estonya milletleri- • d .

1
.k LJ kası lzmir şubesi müdürü B. Na7Jf söz Konuşma 20.45 Müzik : Dinleyici di- kuvvetleri hakkında nslı olmıyan ha· 

nin arz.ulannı göstermektedir. Her ta- ~ l m l l nar tu m .cı_ k J b • Jekleri 21.15 Konuşma (Sıhhat saati .. ) herler c;ıkarılnıadıkça. müstakbcl Jıarc· 
_ uun~. Lozan muahedesini iktısadi cep- yİ gÖfU .. ru· r en e iZ 

rafta üç milletin çalı§kan kitlderi Sov- h • d l l ~ heden tahln ederek Türkiyeue ekono- 21.30 Konuşma (Radyo gazetesi) 21.45 keilerden bahscclilmedikçe, harbin he-
yetler Birliiinin büyült ailesi içerisine şe rtn e yer eş l .7 kb / d Müzik : Radyo orkestrası 22.30 Mcmlc- yeti umumiycsinin anlaşılması ve ınü· 
.n, mck iÇi. ·n reylerini verirken intihabat . mik snhnda t~min ettiği çok büyük fny- istr a e aima ket saat ny ..... A1"ans L-berleri, borsa- nnkasa edilmesinden hükümclin nıeın-
... - RASTARAf'I J l~C'i SAllİFJ::lrn - daları izah eylemistir. Bundan sonra "~.. .11

41 

neşdi bir milli bayram mahiuetini al- r:ınd., b I k idd ıt· ...ı... emnı"yet/e b k b ·ı · • lar. fıatler ... 22.45 Müzik: Cazband (pt) nun olduğunu söy!eıniştir. 
mıştır. Baltık memleketler'ıru·n "tan"'-ı"nde .. u unma ş c ı arzusunu ıaı:ır törene nihayet \•erilmi<ıtfr. a n ı ırı• ın eylemektedir. Yaklaşmakta olnn yağmur """ ~ 23.25 - 23.30 Yannki program ve kapa- B. Cörçil şunları ilfıve etmiştir : 
yeni ve pnrlak bir sayfa açılıyor: Lltvan- me\•siminin Hnbcşistand:ı İtalyanlar için KARŞIY AKADA 8ASTARAf1 1 i~CI SAHİFEDE nış_ • - Sükut kollan gibi ~bbüSlcrin 
ya. l..ctonya ve Eatonya i,çilc.rinin ka- tehlikeli olması muhle:ncldir. ı•-lyan'-- PALİII JUFKThlN ~ıAJL .. T rst yaratılması terkedilıniştir. Harbin (01' 

I ·- l '- - ~ ı.d ın Lozan sulhun un q}dönümü nıüıınsc- 'T l:u...a:. M f d d b 'k b' n . -1·t . K -ron ııı; mazi eri eoeai olarak silirun~ir. rın askeri hareketi o uımnn m .... hdut bı"r ., Falih Rıfkı Ata" da ffiustaki ma- ÜTe fe e nazı ır sa msıru "cçırmça. eyız. ı..-ı il. F l " betiyle dün Karşıyaka lınlkevinde de ~ e U Sene ,·ellerimiz simdi i ;tita .. 'I ı..~-·Iam•n ,.o 
mgı ız - rans11; sermayesine satt mı~ ve hale gelecektir ve imparatorlarının kalesinde şunlar.ı yazıyor : İstiküıl ~ " --~ ··--

•
~... - -ı • · d · ı B ı k merasim yapılmıştır. E\-vel!ı istikltıl istilanın önüne aermcr..e bazudular •• 
ıq;ulZ sungu cnnın yar ınuy e atı uM ... kta olmadığını l>ile.n yer!il ... r ·ıse d-,'-·., harbinden sonr.ı Türkiyeye her kes u· •iim a"' .. .. .. 
eml

-'--tl • . rl . 1 _ "' mı.<. marşı söylenilmiştir. Sonra veteriner " M A\·aın kamarası prensiplerimizle bü"ü1' 
m a.c erırun sırtına ye qmıı oMSn şimdiden bir çok mıntakalarda çıkmış d k k biı· ad taktı : Zafer Türkiyeı;i derler, " 
b · __ , .. ._ J b d ı l · So o ·tor B. Sıl ı Siikrü, Lomn muahede- M" fl 24 (A.A) B ıl '-"'ı k ı,;r tezat teşkil eden bir •·ok nizamna· 

ur1uva ~ıtı&ac ar u ev et en v- olan isyanı fazlal,.stınnak ;,.·ın h'ıç bı'r l.own Türki:vesi derler, Atatürk Tür- ure c, - "Y ruo - ' 
ı b. ı··· k b' · · h '"" . .,. sinin chemmiuc1i hakkında bir konfe- İn M"ld' h talık! .ı..~ı:.1 d meler :tas,·ip eCnıi"tir. Fakat bunları o-&-yet er ır ı.gıne nrşı ır taa"uz ıçı.n a· fırsatı kaçınnıyacaklardır. " kiyesi derler. Bugünkü adı önü 11era ve ı ıyo aı an u....,ar a .., ,. 

reket üssü halioe koymakta idiler. Bu rdaasnvdinle.rm~.;ı~?~~. bir kalabalık tarafın- Türkiyesidır. Bunların hepsi birdir, mühim zararlar i.ka etmi~tir. Ccçen se- (İrilen saatlerin \ehameti dolayısiylo 
politiknsiyle Ballık memleketlerinde Sovyetlen·n tek ""~...... hepsi a1•ni şeydir, hepsi hür Türkle- neye nazaran urum Tekoltemizjn bu kabul etmek mecburiyetinde kaldık. 
çok tehlikdi beynelmilel tahrik.at ocnk- - Bunu müteakip halkc\•i müzik komi- rin müstakil Türkiycsi demektir. yüzden çok noksan olacağı tahmin f:clil· Bu Jtibi hallerde hiffctlc yapılan \'C 

lan ihdas ettiler. Emperyalizmin Sme· • ttikJ • lesinin mandolin kolu tarafından bir Bu Türkiye}·i bir gün müdafaa et· mektedir. bozguncu sözler icin mnhkemelerin ta-
tonn tipindeki uçak.lan milletlerinin mu- zıp e erı konser vcıilmi tir. mek )izını ı:elirsc ona \"Ücut verditi- - *- yin ettüil her eczanın derhal yenideıı tetkik ettirilmesini ve mnznunun :ımini-
kadderatiylc oyRİyorlardı. Onlar zengin miz zamanki bütün fcdaki.rlıklan ye- Yeni Zelandalılarm 
oluyorlar fakat memleketleri gittikçe ee· u•• r ~ayı•a tSTANBULDAKl 1ERAS1M nidcn yapnıağa hazırız. yetle hareket cyleu~cdiği meydanda iSe 
folcte doğru ilerliyordu. Namuskar ol- ~ ~ lshmhul 2.t (Y.cni Asır) - Loznn si- Lozan Türkiyesl derken istikliil zayiatı.. '-"C\'a ınilli müdafaanın gayretini zaiflct-

b • vat bü ·· k ı · . .:ı 11.1--L 24 (AA) T A •·asi :r.aferimiWı 17 incı" yıldo"n-umu·· bu- h kukun } l'<· .J__ landalıların zayi.atım göılerir ilk l'esmi mek gayeslyle lınrcket edilmem.işse ce-
mıynn ur.ıu ar tun UTYet cnyıe n u:uı;.ova. . - as jansı " u u var ı,...n"'"u ayınnıyan mu- Vafington. 24 (A.A) _ yeni 7.k uının a?.altılmasını, hatta iptal cdilmcsi-
devlctlerini 'Ve Büyük So~yct Rusyası· bildiriyor: gün (dün) ünh•ersilcde te5it olunmuş- Ja:ı.ddesatı anlamak isteriz.. Atatürk l ıu· dahiı~.e .......... ndan tal""' ett.im.' Hu''_ 

d l 'hd al 'V b t 11 1' • • t"kt!!ı · 1 b ~ı 1 Tü' k" · d L-- d'~-;.. · • İste bugün TICfl'edilnÜftir. Bu liste Mı- u.> ~~· ~ .. nın tccri için mnnia nr ı asına ç ışı- ı a ancı matbuat a!la~ıdnki snyiaları ur . .ıuerasıme ısı uu marşıy e a>"anı - r ı~csı er .... -ıı ver ı~ yemını k"·ne~ a·-- k·onuşınalar• cürlim" • ._1!\I._ 

rl th R-1~"' B ,,_, • b k k k • · ı· · T k" _ _. eırda baV'll bomhardunıuJan neticesinde uı ~ ..... ,. • ~ yo ardı. BUTjuva ma uat vuıtaaiyle yazmıştır: mışlır. ı:.a.ı.Ür . <.A:ınil vecız ir nutu te rar etme ıstenz. nonü ür 13''.:M ki etmelıc İitemiwor. Ye• ane e0.ı:..-;,, 
So 1 B rl - '--kL-d -1 So tJ · t tı · Mül" ~nf" • J - •· .. k d k fL ku d bü".ri~k yaralanmllf ol n ÜÇ kişia.in İ11mini ilıtiva 1 

• ~--vyet er i igi na ıun a en ..,...gm ve 1 - vye er Birfi;i 1ngiltCTcve tay- ıra c nış. ı ~ ınuz noııunun as c- er en muza ıer mnn anın. ,.. etmektedir, ve \'azifomiz. ~ınıcu mahiyetteki 
c-n mımasız taYialn.r neşredurorlarclı. , yare vermcği taahhüt etmif, tnsrilterede ri dehasına inzimam eden siyasi delıası- baş ınurahhasuı ''c Millt Şefin şah· l)ropngandn ile meşgul ohnakt.ır.• 

Cazete müteakıben halk tarafmdıın boa muôayaat için 200 milyon tngiliz li- ııı tebarüz ettirmiştir. Bunu Doçent ~ında ve irad~indc istikW iınamnın, - *- '.B. Cörçll bu ne\•i propagandalar hak-
Kızılorduya gösterilen rcüzel kabulden ras. ayınnıflır. Yavuzun \"e hukuk fakülteSindcn Oç Jni.111 hak.lıniyct ~ci1.ünUn en yük..o;ek AMERİKAD& kında niuıınnanıclcrin tadiline imkD_ll 
bahsederek şöyle devam etmelc.tedir: 2 - Bugünlerde Türkiye ae Sovyet· talebenin. Lozan sulhunun clı~uniye- temsil lruv\·etini selamlarız. Şimdi YENİ BİR TEDBİR bulunmadıjb fikrinde olduğunu iliive 

l**c büyük tarihi hadise o zaman vu- ler BirJ;s; arasında iki meml-'--··m t~-- ti h:ikkındaki nuluk1an takip etmi tir. her J!!ilnkünden fozla birbirimize ve ctmı"stı"r. w• -o· ocaa - L-"" - .. 1.· de f ı_ _L... Va,inııton, 24 (A.A) - Bahriye ne· 
kubu1du. Baltık mı11etlcri kendi mUknd· ret mübaddderini 12 milyon rurk ıi- •tt:.C" Ullni:iUKın n nzıa ona \<muuız.. - -·--

d tl 
'- 1 Tilrk milleti istikbale sevk \'~ itimat- zareti altı torpido muhribinin btt tabur 

era annı ır.endi el erine aldılar. Em- ruma kadar arttınnağa matuf münke- URLADA bahriye silahendazı, tanltlar ve toplar Bı·r A iman fa yyar•·ı· 
Pcrynlizmin u-- 1•1annı kovdular. Ton- reler b.,.lamntır. Urla 24 (Hususi) - Saat JS de halk- la bakabilir.. ~~ fdJIU ,. ...,. ... - *- alabilecek nakliye gemileri halinr. 'ko-
~ahızlara toprak verdiler. Baltikta ruı- 3 - Sovyetlcr Birliği Rumen bükü· C'\"i salonunu dolduran halk Lozan .sul- nulmasını cmrctmiftir. dü•ürüf Ju• 
l:eri tdılilce ocaldarı.nı ortadan kaldır- metine bir nota •ererek Romanvada bir hunun imzası devri senevisini kutlula- Pamuklardaki hastabk :r , ,. - *-dllar ve mr.mıelı:etlerine sulhu temin et- demokrat hükümetini.n tefkilini istemİf mıştır. Kaymakam. diğer ileri gelen m.c- Bergama, KtıŞadası, Menemen ve Fo- ıJ Londru, 24 (A.A) - Roytcr: 
tiler. aksi takdirde iki memleket arasında ınurlar, inhisarlar müfettişi ve gençlik ca pamuklarına anz olan bir haşere ite Otobüs kap arı tngiliz muharebe tayyarderinin bd 

Pravdıı .>·azamı. !>ovyetİCT Birliği dostluk münasebetlerini ,:taranti etmeğe merasimde hnz.ır bulunmuş. B . .Musta- ~eniş ölçüde mücadeleye girişilniiştir. kapanacak gece iskoçyanın cenubu tarki aahilletİ 
milletlerinin bu üç yeni Sovyet cümhu- imkin olaınıyacağını bndirmİJU... fa özbıilut :ve şube reisi B. Mehmet Ali Adanadan püskürtme tıletlcri getirile- Knza1ara ıneydaıı vermemek ıçuı ~c- açıklarındn !>ir Alman bombo.rdı~• 
riyetini Lüyük bir c\·inçlc karaıladıkla- Taı Ajansı bütün bu ~yinların nsılsu A'!tL:aş. bugünün ehemmiyetini ve Milli rCk bu filetlerle p môklar ilaçlanacaktır. hir servislerinde çalışhr.ılnn otobUs ka- tayyaresi d~urdü1deri resmen bildirı1• 

-----------~~~~..:.....~...;.:....;__--1,__..:..:.;;:....;...::.;;;;;.;.;.;......;;.~;;._;;;..:.;;;.:..;...;,:,::.::.:...:==::.ı..:;.~3!...::.::=.=:;.::;;::....::=====:..:::.::::.::..ı.::..:._~:.:.:.ı.:..:::...:.:..::::::.:;~=::::::::::....:.:::,::::.:.:.::::::.:::ı.::::._::::..:.:;:~:,:~::~:::;:_::.:..:~_::_ı_;itı:~ir 
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1 

a y u? 
....,.....,,.,_ 

Kurtuluş şenlikleri dün akşama ka-

avasa gö e belld evet, 
halıihate gelince

Vaşington. 24 (A.A) - Havasın 
bildirdiğine göre B. Bullitin Amerikada 
bulunması Amerika diplomatik mahfil
lerinde büyük bir alaka uyandırm~trr. 
B. Bullittin muvnsalatı esnasında mare
şal Petainin meydana getirdiği eser hak
kında sitayişkiir beyanatı Vaşingtondn 
nazarı dikkati celbetmiştir. lyi haber 
nlnn mahfillerde hasıl olnn tesire göre 
dün akşam reisicümhur Ruz~reltle bir 
kaç saat süren mülakatıııda B. Bullitt 
mareşal Petain tanıfmdan kurulan reji
min Fransız halkının büyük bir ekseriye
ti tarafından tasvip edilmekte olduğuna 
şüphe bıraknınmıitır. 

l 

·dar bii.yük bir neşe içinde devam etti' 
Yeni Halkevi de merasimle acıldı 

' 
An -·-

d.. tnkya, ~4 (A A) Kurt l '-- ·· bet. 1 ,,. b 1 1 ·· ü - t ·d d.. ak ·k· l ·· .. k un akşam vali k. ~ ~ uş Uil~·.ramı munase " ıy e 1 :ı ınc u ·urtu u~ ~n nu csı en t:rı şam ı ı >uyu 
00 kişi 4-tirak e~:n1ı b~nde verılen garden partiye I fener nhyı tertip edilmiş, Halkc\•j hop:ırlörlcriylc blıtün 

dn5~artide h:tzır bul~~~si!~cfu:,~
051~ ve Yunan konsoloslan I sehre vav:L:u nutuklar söyleıımis \'C He.Ik<'' inde de bir lop-

--..l baha kadar (.'Ok n;ı.cı b. h d d ed b lantı yaptl:n. ~tır. 
DICER TARAITAN ... 
Nevyork, 24 (A.A) - Royter Ajan· 

sı bildiriyor: 
-.«nıen rt· . h""· ır n\ a ıçın e vnm en u j İ . 
nım· k ua nın büyük bir hususiyeti de köylülerimizin ki ~ündLn beri coskun tczahüratlc Vl. sonsuz. bır sc\ mç. 
T~ğ~~fatl~~l~ parti}'c iştirak ctmis ohnasıdır. içinde de :a'll eden bayrnm bu sur<.'ll~ bugün sona ermi~ Nevyork Post gazetesi yazıyor: 

Amerikanın Fransa büyük elçisi B. birlikte .Y ~~krü Kanatlı ile vali Sökmensüer köylülerle bulwunakt!!du. 
lardır. mı 1 oyunlar oynamış V(' dakikalarca alkışlanmış- 1 İnşası b.tcn \ ' C 80 bin liraya mal olan Halkcvi bın:ısmm Bullitin Fransada iken bir kaç hnfta B. 

Ruzvelt ile muhabere edememesi Ame
rika hükümctinin Petain diktatörlüğünü 
Frnnsanın meşru bükümcti olarak tanı• 
makta olduğu İntibamı ve:mıişse bu in
tiba derhal tnshib edilmelidir. Pctain 
hükümctini tanımak Hitlere ve Mussoli
niye uygun h reket etmek olur. 

-;;:--------------------'acılma tö~ni de dün baynım şenlikleri arasında yapılmıştır. 

Küçük Baltık devleti . . 
erının Sov yellere 

iltihakı 

lngiltere ile Alman ya Macaristan Rııten ya
arasında söz artık ya muhtariyet vermek 

- BA 'TARAJ.'t . . 
sllcihındır niyetinde Sözlerinden ziyade vakıalara istinat 

eden hakikat ıudur ki; Petain diktatör
lüğü yaln12 bir fatist hükümet değil, ay· 
nı umanda bir kukla bükümettir. Peta
ine ve temsil ettiği her şeye kartı biç 
bir sempatimiz olmadığını bütün dün
yaya bildinnekJiğimiz icap eder. 

faaliyetlere ~ .mcı SA YFAl>A -
beyan!}tta ~~t;~ dc?ti~tir .. B. Vcls 

- HAŞTAUAFI 1 tN< j SAl!İFU>E - - BASTAlt.t\FI ] İNCl SAHinmE -

-Uç lJ 1 ~o}lemıştır : 
MumaHevh demı~lir ki: yarn;,dır. 

Ene iltihaka ~ık de\ leti So\'yctler Birli-
Büyük masınfları, idare kuvveti- Romanya baş,·ekili ile hariciye nazı-

rika bi?'leşik ~nı.rı ~hır İse de Am?
clçilcrini h 1 e" lctlen bu devletlcnn 
tında bul a cu ku\vctin tnhnkkiimü n1· 
elçileri ob~k .~~ıküınrnn hükümetlcriıı 
cekti?'. "'-llınnaktn devam cyliyc-

nin ve harp makint.'Sİ iıruıLitınm artmış rmın yakında B. Fon Ribbcntropun mi
olmasının delili oltirak kabul ediyorum. safiri olarak Salzburga ynpacakları z.i
Nazi sistemi fena (·insten insan imal el- yarctte bazı neticelerin elde edilmesi 
ınektedir. Makine iınalfı~ımız bizi naz.i muhtemeldir. -·-

SOVl'ETLF.R • 
Moskov 24 lTRASINI İÇTİMAI 

bildirClUün a, (A.A) - Tns Ajansının 

kuvvetine karşı koyacak bir !halde inki
şaf edınce, müsavi ı_,artlarla insan insana 
$(elince o 7.aınnn kazanınıya başlıyaca~ız. 
Ml'ın1cketin deruhte etliği ınesuliycle la
yık olduğunu g&.tcnniye ve bir k&ıç ay 
evvel hiç aklına ~et.innediği bir f e<la
kfırlığı kabul elmt ğc hazır okluğu ka
nrıa tindcyim. • 

s<hıısı b~ '?~~ Sovyctler yiiksek 
llacaktır. cı u;tım::ımı 1 ağustostn ya-

SlHHA1 VEKAlETf tN RESMi RUHSATINJ HAfZ 

KA$E 

Şiddetli BAŞ, DtŞ ağrı· 
larını, ROMATİZMAsan· 
cdarmı SiNİR, rahatsız· 
hklaruu derhal geçirir 
GRİP, NEZLE ve SOGUK 
algınlıiUta karşı mües
sir ilaçtır. 

fcabmda günde 1 - 3 kaıe 
alınır. Her Eczanede bulunur. 

~!!arne~~.vAxıFLAR MVDVRLtlGfJNDE : 
ınsı - Kapu No. Me\·kii 

240 ~it~ 
42 Dük.Un po 185/20 Salepçioğ1u bam içinde: 
72 Kahve 185 /25 c 

1
1
6
7

0 Mağaza 191 / I 14 Selatin oğlu camii karıı»ındc\ 
O M - 160/34 Yol bedesteni 

30 26 d~.. 162/30 c 
l.n D onum tarla 265 Bal klık L vv -1'kA ~ çova yanı mevıuı 

14 • Ku a.n 18/626 th 160., llhve saniye cnmii altında 
"--•LA 62/590 Karnntin camii ittisalinde 160 '.ltlkıı;ıtn 

c 41 f / 431 Hal binasında 
160 404/427 c 
160 < 405/428 c 
160 c 406/429 c 
84 : 407/430 c 
84 409 < 

16{) < 410 c 
240 Fır:n 412/432 c 
~8 Düklctin 166/ l 7 4 Asmalı mcacit 1lıı:içqmdik C. 

8 < 1 16/67 Kestelli caddesi 
"> 48 c 348/6 iki~eşmdilıı: Tuzcu wfutk 
640 lki dükku: 392/47 - 45 Namazgah Alaybcy 

60 Aile ev' n l 38/26S -267 Çorakkııpı Müveddet nlonu ıs.ıruında 
d.Xuknrıda a~ 

1 
. 477 /56 istiklal M. Katip Çelebi sokak. 

'i:ınde.n müza .rcd e~ı .Y•~!ı kiralık nk.n retı açık arttırmada tnlibi zuhur etme-
cuına günü ~: ~Üç cun müddetle temdit edilmiıtir. ihaleleri 19/7 /940 
~ a on adır. Taliplerin vakıflar idaresine müracaatları. 
•aıiyet c1a· ... ---
940 ınaU Yılı . . mu encümeninden: 
~ bir l'ıllıkı~~m \'c Nafia hizmet oto ve kamy1.111 ve ;mızozlara ge-
24911 cksiltıneye k :w~ benzin 6816 Jira bedel ile ve 15 ~ün mOddetlc 

• O sa~·ılı Yasa h. k '?.0 ':'gundan istclt Ulerin dairede mevcut şartnamesile 
fgUsts.>s 1940 p~~un_ıle:.ın.~ göre hazırh~-acaklan temin llan Ue birlikte 12 
~ esz ı::unu saat 10 da 'Vilfı}·et daimi encümenine baş vurma-

- 2903 (153? N4p· -> 
to' -T~~ ~~!'~LE~~DE~. : . . . . . _ 

•
2

940 tarıhlerind ~~e.ndUılik kur8U ikincı gmş untıbanlan S \e 6 Ağıa-
- Ankr. c Y&Pwıcnktu. 

lara İ•tı' .. L dra ve lat nbul ·i)::....,. tJ • ·· d·• ·ı~- - tl d b · -~'L ı...~ - • -v r<u; e ccck f -,,e en rnuateıma ager vı..,.,,e er c u ınıuuan-
'Wlllların yapılnc - en mcmurlaıı \'iliyet makamlarına müracant ederek imti-
ınata t t:L agı yerleri ·· - - '-

3 
cvı&Jı;an h k _.:ı ogrenecc.; ve vilayetçe kendilerine verilecek tali· 

. - latanhuı ~~1 .. et ~ccdderdir. 
C\ilt 0ku} '\; 1 ayetındc f tiL - • k r l • .'t. -blnd unda y ptl k m nann guece en n'W!mut arının ımunanları tek-
i CI\ • e\"VcJ tetn:n }ttll. Bu ~cp}e İmtihana talip bulunanlar "mtihan tari
cn4 t llll) ta alacaı.._rdo u una muracaat t>derek okul müdürlüğünden lazım ı:e· 

- /\-'· - ""la ıt. 
b' L ~r vil.. · d · 
~r •'4lfta e\·vel ıuıfu:'ctıkat ımtihana gi recek fen memurları imtihnn tarihinden 
k. ftt ederek çalıştık! ve d ~ti Z4j · leri müdürlüğü mekJcpler 1>üro11una müra-

ayu olurıncald 1 ve ~rı 'b aırelcrden getirecekleri fotoğraflı vesı"kalnrt ibraz e(lip 
--:---;.__ m~4 anın ncrde yapılaenğını öğı-eneceklerdir. 
İZMiR ti • · 25• 26 2847 ( t526) 

~fo~~:ti SULH HUKUK HA- ne ill'men tebl®tt Hasına karar ''eıilmiş 
?.e~'aeı haz.inci ali \"e muhakemesi 31-7-940 Çarşamba gil· 

< Y ~in ~ Ye vekili m•ukal nü saat lD na bırakılınl.$ olduğundan 
~~~'ll~· caddL-sindc 209an hmir Güzclyalı müddeialeyhin yevmi ve vnkti mezkür-
..... , ı;.n\• .... Gu··....1 numarada otu- de b' ~ "'4 •:ual ı h " ızzat ispatı vücut etmesi ve yahul 
tnUdd ~c nçılı:ın ala~kl~ ine 940-l750 nu- tarafından bir vekil göndenncsi aksi tak
Ye eınleyh namına .?\d51!1C{an dolayı dirile hakkında J?JYap kararı verileceği 
lta,:'araknsının ik ıton enlen dnveti- lüzumu tebli.C: Mnknmına knim olmak ve 

unasıntı meb • ~j etgahınlt\ meÇhul b' ,._ı__ eli nh 
fit hı a tebliğ iad i i.İ"'cri- ır llw;mıSJ 'va aneye talik kılınmnk 

.. suret.ile ilan olunur. 2895 <1528) 

1ini liher::ıl mebus B. Hnrris 7.aferi 
lummnwk için memleketin her türlü 
yüke katlannıain hazır olduğunu bÖY
lenıistir. 

Almanyada balolara 
müsaade edilmiş 
Berlin 24 (A.A~ - D.N.B. 
Führerin emri ile Çarşamba ve Cu

martesi akşamlan saat 19 dan sonra 
umumi bftlolara yc·niden ınlisaadc edil
miştir. 

l\liitcakibcıı söz alan bazı hatipler ki-
tapl r iiserine ulan l'erni hakkında 
tcc. üflc.rini izhar ctmişlertlir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
~ Devlet Demir Yollarından ~ . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

D. D. YOLLARI UMUM MODOR LOCONDEN: 
Banliyö katarlarına mahsus yolcu tarifeleri üzerinden satılan biletler abon

man kartlurı müstesnn t 6 ' 8/ 940 tarihinden itibaren yalnız banliyö katarla
rındıt muteberdir. 

Banliyö istasyonlarınd tevakkufu olan anahat trenlerine mezkCır tarihten 
itıbaren binecek yolculara l O 1 numaralı tarife üzerinden bilet satılacaktır. 

Bu katarlara bıletsiz veya ban1ıyö biletleriyle binen yolcular hakkmdn bi
letsiz yolcu muamelesi tatbik olunacaktır. 

Abonman kartlan munzam ücrete tabi sürat katarl nndan gayri kntarlardıı. 
yer müsait olduğu takdirde muteber tutulw. 2804 ( 1503} 

Bornova .Ziraat MeJıtelJi Müdürlüğünden : 
Kilo 

28000-30000 
6000- 7000 
800- 1000 

2000- 2500 
500- 800 
700- 1000 
800- 1000 

2000- 3000 
1000- 1200 
soo. 1000 

2000- 2500 

F°L Cinsi Yüzde yedi buçuk 
Kr. ilk teıninatı 

10.SO 
50 
35 

130 
50 
16 
28 

7 
38 
28 
35 

Lira Kr. 
Biıincı ne\'İ ekmek 236 25 

Kovun eti 262 50 
Dana eti 26 25 
Sı;ıdeyağ (Urfa) 243 75 
Zeytin yağı (Ayvcllık 30 00 
Un (Ayvnnsara._v) 12 00 
Kuru fasulya (Horoz) 21 00 
Patates 15 75 
Toz şeker 34 20 
Makama (Ekstra innik) 21 00 

Pitj.nç (Tosya pirinci) G5 62 
Yek<m 968 32 

Mektebimizin 940 mali yılı ihtiyncı için yuknnda cins ,.e nıikdarlan yazıh 
crmk 11/71940 tnn1ıinden itibaren 15 gün mUddetlc nçık eksiltmeye konulmuş 
olup 26/1 /940 cuma ~linil saat 15 te Bornova Ziraat mektebinde müteşekkil sa 
tın nlma komisyonunda eksiltmesi yapı-lnca~ındaıı taliplerin mezkttr gtın ve sa
otte iğreti teminatlarını İzmir Mektepler Muhasebeciliği ''<!Zllesine yntırnrnk 
makbuzunun komisyona vermeleri .. 

Bu işe ait şartnameleri gönnek istiyeler her gün mektep müdürlüğ{lne mUra-
cımtleri ilan olunur. 11 - 16 - 20 - 25 2664 (1421) 

ŞOFÖR VE iŞCI AR.ANIYOR 
Babkesir Etibank garp Liynitleri işletmesin· 
den: 
lıletmemizin Soma ve Oeğinnisnz şubelerindeki ihtiyacımız için resimden 

anlar tesviyeci tornacı ve kazmacıya ve kamyon nakliyatında çal ışmak üzere 
3 şoföre ihtiyaç vardır. Taliplerin iıletme merkez.ine münıcaatlan rica olwıur. 

34 NUMARALI iZMİR VE CİVARI YAS MEYVE 
VE SEBZE TARIM SATIİŞ KOOPERArlFllfDEH: 

Kooperatifimizin )-allık adi umumi heyet toplantısı 9 Ağustos 940 tarihine 
rastlıyan cuma günü ııa t 14 de lzmirde Bahribabada halk.evi salonunda yııpc· 
lacaktır bu bapdaki ruzname aşağıya dercedilmiıtir, Ortıı.klann oplantJdat 
bulunmalanm rica eyleriz:. 

RUZNAME 
1 - Yülcaek vek.alete mkdim kılınan 9l9 - 940 8eneai pliınço, kar ve zan.r 

besabtnın incelenerek tasdiki. 
2 - idare meclisi iı raporunun ted.ik ve laadikiylc ibraları , .e tekliflerinin 

tetkiJr.iyle karara bağlanması . 
3 - Murakiplu raporunun tetkik ,.e ibraları. . 
4 - idare maaraflan k.arıılığının tesbiti ile karara bağlanması. 
5 - Yiikaek ticaret vek&lctinin formülleri dahilinde tıuu:im \:C vekalete 

takdim kllınan 940 • 941 aencsi bütçe ve kadrosunun taııdllı:ı". 
6 - Ana mukavdcnamemizin 26 ına maddesi mucibince idare meclisini 

teşltil eden 4 aradan 2 sinin kur'a usuliyle çıkan1arak yeniden 2 aza seçil
rueai. 

1 - Vaz.Hderi ona ucn murakiplcrin )'eılerine 2 ınuralcip aeçilmcai. 
8 - 2834 sayılı hnun ve ona bağlı ana mukavelenamemizin istilzam cyle

dii.(i ve kooperatifin menafiini al~adar ylcyen bilumum hll!usnt \'e muame
latı yapmak için idare meclisine tam aaJib.iyet ~erilmesi. 

Birlik lcongruında koopenı.tifi.mizi temsilen hulunacnk murahlıaslann intiha
bının idare meclisin<" salahiyet ,·~rilmek •urctiyle bıralcılmasuıa karar vcn1· 
mesi. 2893 (1533) 

İLAN 
HALI TASftYEDE BULUNAN 13 SAYILI ARMUTLU TA

RIM SATIŞ KOOPERATiFi TASFiYE HEYETINDEN 
13 aayılı Armutlu T. S. Kooperatifi tufiyeıine karar vermit ve 

tufiye muameli.bna ba.tlanmıttır. Kooperatiften alacaklı olanla
rın alacaklarını ve batka suretle iddia edebilecekleri haklarmı 
gösterir evra.ln müıbite ile birlikte Kemalpqa T. C. Ziraat ban
kuı hinasında bulunan tasfiye heyetimize en geç. altı ay içinde 
müracaat eylemeleri lüzumu :ilin olunur. 

Hali tasfiyede 13 sayılı Armutlu Tanm Satıt 
Kooperatifi tasfive heyeti 25. 1, 8 2896 (1531) 

Valiler arasında değişiklik 
x~x------~--

a ·liye a e i bi 
kararname hazırlıyor 

x4 x------

Bazı vali vek·ı ve muavinler· 
·asaleten vali olacaklar 

x~x----~----
İstanbul 24 (Y.:n• Asır} - Yeni vali tayin ve rlak..ılleri h;.kkmda D.:ıhlliyc \•e

kaleti tarafından lıiı karar.name haz.ırlanmalrtn olduj!u Li!dirilmektedir. Buna 
naz:ıran baz.ı vali vekilleri ve muavinleri asaleten valiliğe t.ıyin olunacaktır. Bıı 
meyanda Jstnnbul \"ali muavini B. HalCık Nihadın da münhal valiliklerden birine 
ttıııini muhtemel s,ıfuiilmektedir. 

lngilterenin 
deniz kuvveti 

• aponya sıyase-
. tini yenide 

• • 
zıyor 

estro31er a edi, harbin 
ipti asın aıı· en çolı-

Londra 24 {A.A) - Deyli Telgraf ga- l okıo. 24 (AA) - Baş-vekil Prens 
ze~ denizcilik muharriri, İngiliz Konoye gazetecilerle dahili ve harici si
filosunun kuvveti hnkkında neşrettiği Y t üz.erinde bir cörüşme yap~tır. 
enteresan bir yazıda, ha:rbın bida~·etin- Domei Ajamma göre Rrena Konoye 
denberi 25 destroyerin kaybedilmiş ol- ~ğıdaki üç noktayı ileri sürmüştür: 
masın.ıı ı'llğmcn lngiltcrenin halen mu- 1 - Yeni bir siy~i bünye tesisi, 
hasenıntm başl.nngıcındakinden çok faz- 2 - Milli müdafaanın takviyesi. 
la destroyere malik olduğunu bildiı:mek- 3 - Almanya, ltalyn. lngiltere, 
tcdir. Harbın başında hizmette l 75 dest- Amerika Birleşik devletleri ve Sovyetleı 
ı'Oyer mevcuttu. Bu rakam pek nz sonra Birliği ile münasebetlerin yeniden tanzi-
183 e baliğ olmuştur. Çünkü iki destro- mı. 
yerin inşaatı ikmal edilmiş ve nltı dest- Pccns Kono.} e mı1fi müdafaanın ~k
royer de Brez.ilyadan satın alınmı.ştır. \'İyesinin her şeyden e\-vd nnzan dik-

Harp ilfuı edildiği zaman te-zgahlarda kate alın ağını söylem~ ve nu1letin bü· 
24 destroyer \'Dl'dL Bunlardan bUyük tün gelirlerinin bu mühim hedef için 
bir kısmının inşaatı t;:ımamlanmıstır. koordone edileceğini ve bu bedel üze
Diğer bir çok gemilerin inşaatı da ;ene rinde teksi! ohınacailnı itav~ _etmi t!r· 
nihayetind n evvel ikmnl edilecektir. Harici siyaset ele yen.ileştirileccktu:. ,, _____________________ __. .... .-..---.. 
- Kendinizde veya çoçukları- 1 

ruzda gördüğünüz 

Öllnl<i, 
... 4$1 

Kadastro 953 belediye 15 nci adanın 
408,25 metre murabbamdaki 67 .sayılı 
arsanın satışı yazı işleri müdür.lüğün
deki §arln.a.m.esi veçhile kapalı zarflı ar
tırmaya konulmuştur. Muhammen be
deli 6123 lira 15 kuruş ve muvakkat te
minatı 460 liradır . llıalesi 29-7-940 Pa
zartesi günil sant 16.30 dndır. 2490 :sayılı 
kanunun tarifatı dahilinde hazırlanmış 
teklif mektupları ihale günil azami saat 
15.30 a kadar encümen riyasetine veri-
lir. 11-1~8 2656 (1426) 

Kültür mnhallesinde 1381 sayılı so
kaktaki molozlann ka1dınlarak yotun 
~ılması işi Fen ~lerl müdilrlUğündeki 
keŞif ve prt.namesi veçhlle açılt eksilt
meye konulmuştur. Muhammen bedeli 
970 muvakkat teminatı 73 liradır. Ta
liplerin teminatı öğleden evvel İş Ban
kasına yatırarak makbuzlariyle ihale 
taı'.ihl olan 31/1/940 Çarşamba günü sa
at 16 da encümene mtlracaatlan. 

11 21 25 30 2761 (1467) 

.................. _.., ~..-..··~···_. ............ .. 
OLIVJER VE 

$VREKASI Ll'D. 
VAPUR ACENTASI 

ATATÜRK CAJJlJE::il Rees bin.as 
TELEJ!'ON: 2443 

Londra \'e Livu.pol için 
piy m gijre npur.la-
rımn Sl'fer vaoacaktardrr. ............. &•••••\•..._ ................... . 

ZAYİ 
Bclediyel<e wt tanzi!at l:e ten.\irat ver

gi ve resmi olarak Odcdlğimiz. paraya 
mukabil 6-12-9391.ruihli 100091 sayılı al
dı,ıtımız makbuzu ~i ettik. YenisiDi ala
cağımızdan cskisinic hUkmü olmadığını 
ilan ederiz. 

Kerestecilerde 44 noda keresteci Re
cep ve Osman Mesta. 

2886 (152'i) 

iZM1R 3 •ncü İCRA VE İFLAS M&
MURLUQUNDAN-

2G-11-936 tarihinöc ifl5s:ına karar \"e

rilen İzmirde kesıan pazarında 9 nu
marada tüccardaµ Seı:crilıisadı Mustafa 
Asım hak.kındnki iflllsın ~tıhn 
İzmir ticaret mnhk.eın · ce karar \teril
diğinden ke,ı:fiyet icra "~ iflas kanunu
nun 166 na mndd ·sine tevfikan ilAn olu· 
nur. 2904 (1530) 

Hnlis Zeytiny~dan ınanwl 
•• 
Omer lulıarrem 
ÇAMAŞIR SABUNU 

TOPTAN KİLOSU 

( 31 ) kuruştur 
1 - Kaı"§ıyaka tınizlik i§lerl hıu'\'811-

larının bir senelik ihtiyacı olan 15000 
kilo saman satın ~ y.w işlcr.i 
müdürlüğündeki şartnnnıcsi veçhlle aç.ık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Muhanunen bcde-li 150 lira olup mu- l•m•nzwmm!Z'1.2ılilıllliDmD•lliı 
vakkat teminatı 11 lira 25 k~lur. Ta- ye konulmuştur. Muhanuncn bedeli 
!iplerin teminatı öğleden evvel jş banka- Um. muvakkat teminMı 22 lira 50 ~ 
sına yatırarak makbuilariyle birlikte tur. Tali.Pleıin teminatı öğleden e\"'ftl 
ihale :tarihi olan 5-8-S40 Pazartesi gUnü · bankasına ~oatırarak makbu.darlle·bir
saat 16 da encümene ~~raca_aUa:ı. ilkte ihale tarihi olan 5-:8-940 P8%arlesi 

2 - K~ıyaka temiilik ı en hay- gilnii saat 16 da encümene mnracaatla-
vanl~ının bir sçnclik ihtiyacı olan n . 21~31-4 2838 (1505) 

15000 kilo a:rpa sabn elımnası., ya-
zı işleri müdOrlüğündki şartnamesi Otobüslere lll adet 32X6 1/.!, 4 adet 
veçhile açık cksiltmeyç konulm~ 900X?O, 58 adet 7X50= 2i) lik ~ 
tur. Muhammen beaeli 600 füa, 76 adet dı:i i.Astik satın ahn.ması ynzı iş
muvakkat teminatı 45 liradır. Talip- Ieri müdürlüğündeki şartnamesi veçbilc 
lerin teminatı öğleden evvel iş ba,nlu\- yeniden kapalı znrflı eksiltmeye konul
sına ~rabrara'k makbuilarile birlikte ihil- muştur. Muhmnnıen bedeli 12700 lirn. 
le tnrihi olan 5-8-940 Pazartesi gilnü s:ı- muı.-akkat teminatı 952 lira 50 kuruştur • 
at 16 dn ·encümen~ müracaatları. İhalesi 9.g.;940 Cuma günü saat 16.3& 

3 - Knrşıyaka temizlik işleri dadır. 2490 sayılı kanunun tarifatı dahi
hayvrullannın bir ne.tik ih~cı tinde !tumilmımıs teklif mektuplan ilıa
olan 15000 kilo kcpclc satın nlın- le J:Unü nznirit ~at 153 za kadar en
mas.ı , yan işleri mlidürlüğilndeki cümcn ri~tine verilir. 
şartnamesi veçhı1e açık eksiltme- 25- -l-8 2902 (1529) 



Günün 
önünde 

hidiseleri 
düşünceler 

~~~~~~~~~:x.x·~~~~~~~~-- TOrk • Rumen ti~are1l Almanların şimdililı yaptılıları tehdit! • JngUte• 
r e işgal olunabilir mi?.. • Cebelüttarılıa hücum 
Ablolıa, yalnız İngiliz siUifaıdır._. • Amerilıanın 
harbe girmesi m uhtemel • Sovyetler i n vaziye ti.. Müzakerelerin inkıtaa uğradığı, 

Türk he yetinin müsbet netice alma-
Inı:ilterc harbi - Yahut dünyanın mu

ka<. ~ratı harbi - henüz başlamamıştır. 
Fakat lliUerin n:ıtkundnn \e Lord Ha
lifak ın ce\'abmdnn sonra, bıuıdnn ba -
im beklenen bir ~ l oktur. İngiliz ha
rici~c nazırının CC\'abı, gayri muayyen 
!iUlh teklifine bnl'ih bir rcdle muluıbele
dir. Almanlar da artık bunu kabul edi
yor \'C İn~iliz hükiimetinin rfyini, İn
~Iterc halkının tema~ ülünden ayrı bir 
~Y J:ihi telakki ctmeğe artık 1iizum 
.:örmb orlar. Anin mu davetini Lord 
Jlalifnksla birlikte İn~iliz hükümeti ,.e 
milleti yek\ ücut olarak reddetmi ]erdir. 
Resmi Alman mahrilleri arlık bu nok
tayı ınlinaknşnyn lüzum görmiyorlar. 
J\h •lenin bu afhası kapanmıştır. 

"=:.ı halde makul olan netice, Almnn 
ı.u..,:ındanlığının şimdi ingiltereye kar
iJ t. nrruza geçmesidir. Filhakika Berlin 
\o Roma, tek sesle •Artık söz silaha 
k:ılmı tır• diye ilfuı ediyorlar. Faknt 
heniiz ortada bir hnerket işareti yoktur. 
Almanlar şimdiki halde sinir harbi saf
h:ısında luırnr kılmışlardır. Salahiyetli 
Almnn mahfillerinm fikrince Almanya 
henüz. ntc-ş ctmcdt>n evvel nişan alan 
n kcr vazwetindedn. Yani hedefini ta
yı .. t calışıyor. Bu, bir tereddüt ifadesi 
degıl ınıdir? 

AL"lANl..ARIN ŞİMDİLİK 
YAPTIKLARI 
Alıı anların şimdıki halde yaptıkları 

tehdıcle devamdır. İngilizlere Varşovn
nın, Hotterdamın fıkibctini hatırlatıyor
lnr. Bu şehirler. mildnfan vazifclerini 
l nptıklan için nas:.] harabeye dönmüş-

• İnı;tiliz şehirleri de ayni felakete uğ
rıyabılirmiş.. Londra bdki de tahrip 
edilebilir. B. Cörçil bu şehri esir gör
mektf'nse, harabe altında görmeği tercih 
~ıti~ıni söylememiş mivdi? 

Fakat acaba Berlin, Acaba Roma, 
l..ondradan daha ziyade masun mudur? 
İn~iliz tayyarelerinin Almanyanın en 
iç noktalanna kadar bombardıman faa
lh etlerini, devamlı bir surette teşmil 
eltiklt'ri ~örüliiyor. Roma dafi tayyare 
batar:\ nlarının harbin iJaoından beri ilk 
defa olarak harekete gec;mek mecburi
yetinde kalması da bir işarettir. H ülasa: 
lla\ a tchdidj iki taraflıdır. Akıl ve man
tık bu tehdidin, ınedeniyet eserlerini 
knrsılıklı olarak imha edecek şekilde 
kullamlrnrunasıru emreder. 

Ve nihayet, yalruz havn hücumu ile 
in~iltereye hakim olmnk ihtimali mev
cut olmadığı kimsenin gözünden kaça
maz.. Her hangi biı memlekete boyun 
t•gclırmek için orasını biliiil işgal et
mekten vcyn froal edecek mevkide bu
lunmaktan başka ~arc yoktur. İlk çağ
lardan beri bu askeri kaidenin bir istis
nası ~örülmemiştir. 

INGİLTERE j GAL OLUNABİLİR MI 
Fakat Almanya, İngiltereyi işgal ede

bilir mi? Şüphesiz! Yeter ki oraya İn
gıltere içindeki kuvvetlere hiç olmnzsa 
müsavi adetçe, teçhizatça, malzcmece 
müsavi bir kuvvet çıkarsın .. Bu iş te 
1nyynrelerle, parnşüUerle olncak bir iş 
deıWdir. Almanya İngiltereye kaçnmnk 
3aparnk bir kaç bin nsker indirebilir •. 
Jfattü bir çok harp gemilerini ve \'Dpur-
1. rmı feda etmcği göze alarak, Nor
' C(tc yaptıi:'ı ,;bi, bir kaç {ırka da ihraç 
edcbilct'Cğini luıbul etmek mümkündür. 
J-'aknt İngiliz ordusun u t kil eden en 
mükemmel teçhizatlı en az bir milyon
htk bir saffı harn kuv\'cti luırşısında bu 
bir kaç fırkanın tuzağa düşmekten baş
ka bir sey ynpamıyacnğı alda yakındır .. 
Yani, mahdut bir Alman kuvveti İngil-
1c reye ihraç edilebilir. Fnkat oradan ka
çabilmesi imkfmı yoktur. 

Tabiidır ki, Alnımı taarruzunu İngiliz
ler kolu bağlı beklemiyorlar. Almanlar 
nasıl ki İn~iltercye karşı valnız hava 
ku~ etini kullanıyorlnrsa, Jngilizler de 
::ıyni silahla harbi Almnnyanın içlerine 
kadar ıtötünip duruyorlnr. Gün yoktur 
ki Alınnnyada, HoUanda ve Belçikada, 
Frnnsada Alma ı iisleri, tayyare mey
dru1ları, f:ıbrikalan, benzin ve mühim
mat depoları taarruza uğramasın... Al
manyaya karşı yapılan aynen İtalyaya, 
Afrıka ve Avrurnduki İtlayan araz.isine, 
ta Romaya kadar }apılıyor. Yani, İn
giliz hava kuwctlerinin aciz kalmak 
şöyle dursun, hedeflerini intihapta tam 
bir serbesti muhafaza ettiklerini görcbi
Jıvoruz. 
UİTLER E YAPABIUR? 
Hülfisa : Bu amansız Alman - İngiliz 

müeadde~inde şimdiye kadar bilinmi
ycm bir unsur ortaya çıkmazsa, İngiliz 
adalarına bir Alman ihraç hareketi, 
- bütün tehditlere ragmen - ihtimalden 
ve bilhassa muv.ı:ffakıyet ihtimalinden 
pek uzak gorunüyor. Vaziyet tahlil et
ti0imız şekilde ise, çok akıllı bir zat 
olan B. Hitlerm bu cephe hücumuna te
.. bbüs etmiycce~i ve hasmını yandan, 
başka vasıtalarla vurmnğn çalışacağı 
k ndiliıtinden teUihür eden bir netice 
olur. 

ley, bütün tehditler yapıldıktnn sonra, 
Akdenizde de vazıyetin intizar devre
sinde kalmağa <lcvam etmesi ihtimalle
ri galip görünüyor. 

Su halde, Büyük Britanyaya cephe 
hücumuunn yapılnnyacağı faraziyesi da
hilinde, Almanya için hasmı abloka si
lUhiyle amana getirmek ciheti hatıra 

dığı hakkındaki haberler asılsızdır 
1 b ------·-------------p elli~ -
Alman tahtelbahir ve tayyarelerinin Ankara, 24 (A.A) - Bükreşte ret mübadelclerinin bugünkü şartlara Oçüncü safhada ise iki memleket ara-

her hafta İngiltereye giden veya İngil- Türk - Rumen ~eyetleri ~ras!"d~ vu~- uygun bir şekilde cereynnını temin ede- ııındaki ticaret mübadelelerinin kolay
t.ereden çıkan bir çok \'apurları batır- bulınıq olan mmakerelenn inkitaa ug- cek tedbirleri tesbit ve mevkii tatbike lıkla cereyan ve inkignfında mühim bir 
dıklan mtıhakkaktıı. Fakat batırılanla- radığına ve Türle heyetinin müsbet bir koymak üzere Bükreşte yapılan ticaret tesir icrn eden tediyat meselesi görüşü
nn batınlmıyanlann yanında küçük bir netice almadan avdet etmeğe mecbUJ' müzakereleri iki memleketin mübrem ih- )erek alakadar ihracatçıların ihracatı 
nisbct teşkil ettiği de ciddi olarak iddin kaldığına dair son haftalar zarfında bazı tiyaçları gözönünde bulundurularak müteakip derhal paralarını tahsil ede-
edileınez. ecnebi Ajanslar tarafından neıriyat ya- muhtelif safhalarda ayrı ayn kısımlar bilmeleri imkiını temin edilmiştir. 

Vaz.ivctin hnkık.ıtini, birbirini tekzip pılmaktadır. halinde müzakere ve İntaç edilerek mev- Bundan baıka zeytinyağı mukabilin-
cden Alımın ve ingiliz rakamlarında · B ese! traf d lıv l tkikl kii tatbike konulmuş bulunmaktadır. ilk de diğer bazı Rumen emtiasmın teslimi 
aramıyalım. Ameriknn raknmlnnna ba- • am:dm ~~ 1 ~ .a yap gı b~ A " ere safhada petrol ı.·e müştakları mukabilin- iıi de halledilmi§ bulunmaktadır. 
kalım. Son altı ay zarfında Amerikanın ıs en ° u J&nSı ecne 1 

JBIU- de yapak ve tiftik teslimi işi halledilmiş- Yukardaki izahattan anlaşılacağı üze-
344 milyon dolarlık ihracatının 77 mil- lar tarafından yapılan ve baza tstanbul tir. ikinci safhada iki memleket arasın- re Türkiye ve Romanya ticaret müzake
yonu İngiltereye, 44 milyonu Frnnsaya, gazetelerinde yer bulmuı olan bu neıri- daki ticaret mübadelelerinin seyrini ya- releri iki heyet araııında kararlaştırıldığı 
64 milyonu Kanndaya (Yani bilvasıta yabn tamamen asılsız bulunduğunu kay- kından takip etmek ve lüzumlu görüle- veçhile ehemmiyet derecesiyle safha 
yine İngiltereye) ve 71 milyonu Latin dederken Türk - Rumen ticaret müza- cek tedbirleri müştereken tayin ve tes- safha halledilmiş ve mevkii tatbike ko
Amcrikn cümhuriyctlerine gitmiştir. Al- kercleri ve netioeleri hakkında da aşa- bit ederek aliıkndar hükümetlerin tasvi- nulmuştur. Hatta bu müzakere snfhnla
man mukabil abloka ı İngiltereyi ümit- ğıdaki izahatı vermeği yerinde görmek- bine nrzetmek salahiyetiyle bir muhtelit rının jkinci ve üçüncüsü heyetin avdc
sizliğc se\kcdcbilc<'ek bir iddet k~sbet- tedir: komi9yon teşkil meselesi neticelendiril- tinden sonra intaç edilmiş bulunmakta-
SC)di. hiç üphc iz bu luıdar mal lngil- Türkiye ile Romanya orasındaki Lica- miştir. dır. 
tere )olunu tutmağa devam etmezdi. -------------------------------------------------
Amerikan limanlanndan Lıgiltereye ha-
reket eden )iiz vapurdan belki bir knc;ı 
yoldu hatıyor .. Amma, çoğu ingiltercyc 
gidiyor \'e oradan yine AmeriJmya dö
nebiliyor. Bun:ı nrnluıbil Alman ve itnl
y:ın limanlarına hariçten ulaşabilen bir 
tek vapur yoktıır. Şu halde, ne denirse 
den in, ablokn silahı i ngiliz silahı ola
rak kalmaktadır. 

İngilterenin dış diınya ile müvasalfı
sını kesmek teşebbUsleri şimdiye kadar 
akamete uğramıştır. Almanlann Fran-

Büyük Millet Meclisinde dünkü müzakereler 
--~--~--~~~~-~.-~~--~~-~~--

Milli Müdafaa bütçesine dün yeni
den 64,5 milyon lira ilave edildi 

sız sahillerinde yerleşmeleri İngilizlerin - • 
mevkimi şüphesiz ~k daha nazik bir Kabul edilen diğer lıanıınlar • Dahiliye velıilinin B. Refilı inceye cevabı.. 
safhaya sokmuştur. İngiltere ile Irlan- ~ 24 (A.A) - B.M. Meclisi bu- lan işgal edebileeek olan bu zevata mek taahhüdünü üzerine almı.ş değildir. 
da nr:ısındnki San Corc ve Bristol ka- glin Dr. Mnz.hnr Germenin başkanlığın- umumi bir çalışına sahasını temin etmek Devletin ihdas ettiği en yüksek makam
nallnrmı, Almnn denizalülarından ko- da toplanmıştır. gibi bir maksadı gözettiğini kaydederek lar mahduttur. Bu makamlara da mem
rumnk için, İngilterenin kapamaAa mec- Celse açılırken Ankara mebusluğuna prensi!! itibarjyle buna muteriL bulun- leketin içinde en yüksek kabiliyet cös
bur oldu~nu bile Almanlar iddia etti- intihap olunan Ekrem Ergunun intihap madığını ancak kaymakamhk ile valilik teren adamlar gelebilir. Kanun layihası 
lcr. Öyle olsa bile, bu nihayet İngiliz mazbatası tasvip olunmuş ve yeni An- arasında bir idare kademesinin filen hakkında arkadaşımızın arzu ettiği iza
vnpurlarını drum uzun bir yoln mecbur kara mebusu nndiçmlştir. , mevcut olduğunu, vali olabilmek ic;in hat ıöz.lerimde kafi derecede mevcuttur. 
c<ler. Fakat varacakları limnna v:irmak- Bunu müteakip Maliye vekilinin Uı- müfettişlik, vali muavinliği veya bunla- Refik lnce (Manisa) - Dahiliye ve
tan menetmez. Asıl ehemmiyeti olan Jebi üz.erine gelen evrak arnsındn bulu- ra muadil hizmetlerde bulunmanın la- kili arkadaşımız çok temenni ederim ki 
dn. bud.ur: i O · . nan ve l940 mali yılı milvazenei umu- zım geldiğini ve bugün idari teşkilatı- doğrudan doğruya bu salahiyetini kul-

JNGILIZLER N l\llDJ miyesine dahil bazı d:.ıireler bütçelerine mızda bu kademelerden geçmiş bir çok lnnırken aynı seviyedeki başka arka-
Bu Alman ümitfori karşısında ingiliz- fevkalade tahsisat verilmesine ait kanu- b l d ı da•lar Üzerinde husule getı"recer..i aksi )erin ümidi nedir? Şimdilik dayanmak.. memur u un uğunu söy emiş ve bu hu- ,, ., 

İngiliz tarihi bu sarsılmaz mukavemet na ek H'ıyiha ruz.nameye alınarak miis- susta dahiliye vekilinin izah~t vermesini tesirden mümkün olduğu kadar idare 
kuvvetinin İngiltercye neticede bütün taceliyet kararir,le k~b~l ~?ilmiştir:. istemiştir. makanizmasını muhafaza etmiş olsun. 
harpleri kazandırcl.ğına dair sayısız mi- • ~u kanuna gore MıHı mu~afa? butçe- Dahiliye vekili Faik Öztrak (Tekir-
sallerlc doludur .• iogiltcre şimdiye luı- sının ~ara kısmına ~uhtelıf hızın.etler DAHlLIYE VEKiUNiN CEVABI dağ) - Cayet tabii. 
dar bu harpte bir çok müttefik luıybct- karşılıgı .olarak ye~~dcn 64 mı~yon Dahiliye vekili Faik Öztrak, bu mü- Bu müzakereyi müteakip maddelere 
mistir. Faluıt luızamlacıık ba ka mütte- 515,544 lira ve Ataturk anıtının ınşa talnayn karşı demiştir ki: geçilerek knnunun birinci müzakeresi 
fiki ) ok mudur? edileceği sahanın istimH'ıkinin ikmaH ve - Bu kanun layihasının takdim edil- ikmal edilmiştir. 

Ba ta Amcriluı \'ardır. Harbin iptida- projesi mnsrnflan karşılığı olarak ma- mesinin başlıca ııebebi devlet hizmetleri KABUL EDiLEN KANUNLAR 
sındnn beri Amcriknnın en tecerrütçü liye vekaleti bütçesine 750.000 lirn fcv- arasında cidden hususiyet ve ehemmi- Ruznamede bulunan ve Türkiye 
matbuatı olan Her t tro fü gazeteleri knlnde tnhsisnt olarak konulmaktndır. yeti her kescc ve bilhassa hepinizce ma- cumhuriyet merkez bankası kanununa 
bile bmm çok mulıtcmcl gösteriyorlar .. MOZAKERE ED1LEN KAl\lUNLAR lum olan valiliklerin mevcutların en eh- bıu.ı muvakkat maddeler eklenmesine 
Bizzat B. Jlcrstin kanaati ııdur ki : Meclis bundan sonra Orman umum liyetlilerinden en İyisini seçebilmek için mütedair kanunun müzakeresi münase
Aıneriknmn harbe i tiraki ihtimalinden müdürlüğU 1937 yılı hesabı katisine ait bir vesile hazırlamaktır. betiyle maliye vekili Fuat Ağralı söz 
fazla bir ku\'\'etle beklenebilir. kanun layihasını tasvip eylemiş ve ns- Valilik diğer her hangi bir vazife gi- alarak mevz.uu müzakere olan Javihanın 

Bu.gün Amerikn gayri muharip vazi- kerlik kanunumm ceza faslına bir mad- bi yalnız o vazifeye taalluk eden kanun- evvelce kabul edilmiş bulunan ~erkeL 
yettedir .. Fakat, g.>yri muharip İtalya de ililvesine, ecnebilerin Türkiyede ika- lan bilmekle veya o meslekle münasc- bankasından istikraz nkdi hususunda 
neticede nnsıl Alııu nya tarafına geçmiş- mM ve seyahatleri hakkındaki kanun- betleri olan bilgiyi edinmekle kabili ifa maliye vekaletine snlii.hiyet veren ka
se •. Amerika da ileride bütün kuvvetiy- nun 16 ıncı maddesine bir fıkra ilavesi- olan memuriyetlerden değildir. Valilik nuna istinaden istikraz.ın aktedilebilme
le Ingilterc tarafınn geçebilecektir. Ame- nt-, devlet memurları aylıklarının tev- ilim ister, knnunhm bilmek ister, fakat si için merkez bankası kanununun yapıl
rikanın sadece müdafaa için de[,til, ay- hit ve teadillüne ait. kanuna bağlı bir bunların yanında bir idare kudreti is- masını icap ettiren tadilatı istihdaf ey
ni zamnnda harp lÇin haz.ırlandığı satht numaralı cetvelin Maarif vekaletine ait ter. O olmazsa beriki techizut bu vazi- lediğini söylemiş ve müstaceliyetle mü
görüşlü olmıyanların nazarında açık bir kısmında değişik1ik yapılmasına ait ka- fede muvaffak olmağa kafi gelmiyor. zakeresini istemiştir. 
hakikattır. Amerik' nm hattı hareketi nun liiyihalarile Orman umum mu""du··r- B b" ı_ -b 1 · ·zı ·· d k H · · k h k ı· İtalyanın harbe girmeden evvelki vazi- unu ır ÇOK tecru e erımı e gor ü . eyetı umumıye gere· u ·anun a-

lüğü teşkilat kanununa nit kanun layi- Barem derecesi itibariyle aradığımız ev- yihasını ve gerek yine maliye vekilinin 
yetidir. Bu tindn Amerika hnrbc gir- hasının ikinci mÜ"'"kerelerı'nı· yaparak f b l b"l k · · k ·· k··1· k d•V• · h ·· · 31 ·1 ı· l k mekten sakınmaklrı harbe iştirakten zi- ..,.. sn ı u a ı me ıçın ço · muş ·u ut çc - ver ıgı ızn at uzerıne mı yon ıra 1 

yade İnrıiJtercye yardım edebilir. Fakat kabul etmiştir. mektcyiz. Faknt getireceğimiz arkada- büyük ııu işleri programının tatbiki için 
"' REFtK SNCENiN SöZLERJ ff k ı· d · J b·1 k h ·ı k k · l · b k önümüzdeki bir seııe zarfında, reisiclim- şın muva a ıye ın en cmın o n 11me ta vı çı arma auretıy e zıraat an a-

Dahiliye memurları kanununa ek l:O. ı'r" o b" · 1 · k d k k d k d" l l"h" t hur inühabından sonra, Amerika askeri ~ ıırın nu ır az ınce e eyıp sı · o uma sın nn re ı açı masına sa a ıye veren 
haz.ırlıklnnnı bitirt!eek ve 

0 
zaman har- yihanın müzakeresi münasebetiyle Refik İsteriz. Kendilerini bir az tecriibe ettik- kanuna kısa vadeli bono da çıkarabil

bc bilfül miidahalesi mümkün olacak- ince (Manisa) söz alarak, layihanın va- ten ve tanıdıktan sonra bu vazifeyi ver- mek için müzakere edt"r~k kabul etmiş-
tır. ]iliklerin münhal bulundukları zaman mek İ9tiyoruz. Malômu alinizdirki dev- tir. 

Almanya bunu hl.;settiğj için, İspan- buralarda knymakamların vekalet yapa- lct hizmetine aldığı memurların hepsi- Meclis gelecek içtimaını 7 Ai',rustos 
yanın Lfıtin Amerika climhuriyetleri bimeleri ve bu suretle il~rde bu makam~ ni alesseviyeden yüksek makama getir- çarşamba gününe talik etmiştir. 
nezdindeki nüfuzundan istifade ederek, 
Ha\•ana konferansında Amerikan nüfu- Avrupalıların Ame
zunu kınnağa çalıŞlyor ve birleşik dev
letleri bütün Uıtiıı Amerika ctiınhuri- rikadaki müstem/e 
yetlerini kendi hifr.ınil altına sokmak kel•rı· meselesı· 
emeliyle itham edıyor. ~ 

SOVYl<..'TLERİN VAZİYh'Tİ - · -
Amerikadan sonra, harp harici kalnn La havane, 2 4 ( A.A.) _ Royter: 

~ğ~ b.üyud· kd~kekvletin. Sovyet Rusyanın Amerika devletleri konferansı bugün 
\azıyeti e ı nte şayandır.. Sovyet gizli bir celse akdetmiştir 
halle komiserler m .... -clisi reisi ve harici- A ·ı_ h · · · B c 1 

halk k · · B M l f mcnıı;a arıcıye nazırı . ordel 
ye omıscn . o oto un Bcsarab- H il }h k k • · 
va. şimali Bukovimı ve Baltık mcmle- l "'~ su Mu~ "k orun~ası omıs~o~u reıs-
keUerinin ilhakını tasvip etmek üzere "k~ıned •. f sıka n:ıa ıye na~~~- . ;:,,n;ez, 
bugünün haftasına toplanacak olan Bü- ı. ısa ı ışhher oBmısyMolnubş~ ıgıfnl ek, k r1a.n-
yük Sovyet $0 d h""kU tin" h t tın murn all . e o ıtara ı omıs-

rasın n u me ın a - fi"'" · 'h d"I • l d" tı hareketini izah lm · bekl . B yonu şe ıgıne ıntı np e ı mış er ır. 
• e. e~. . enıyo~: . u AVRUPALILARA A1T 

nu~lmn umumı vnzıl'.~t ~nnde muhım MOSTEMLEKELER ışı 
tesır]er ~'tlpmnsı mumkun ve rnuhte- . 
meldir. Nevyork, 24 (A.A) - Nevyork Tı-

$imdilik Almanya Balkanlarda Ro- mes gaz~tesinin Va3ington muhabiri ya-
manya ile kornşulnnnı alakadar c<lcn iş- zıyor: . • 
leri kendi idaresi rıltında halletmek isti- Her hangı hır Avrupa devletinin 
yor. Muvnffnk olncak mı? Ve ne kadar Amerikadaki müstemlekesi Amerikalı 
zaman irin muvnffok olacak?. Bu da olmayan diğer bir devletin hakimiyeti 
avn bir meseledir nltına konulmak istenildiği takdirde bu 

Fransada yeni 
kararlar -·--

Memlelıeti terlıetr:ıi, 
olanlar Fransız tabi· 
iyetinden çılıarılıyor 
Vişi 24 (A.A) - Nazırlar heyeti dün 

saat 18 den yirmiye kadar Mareşal Pe
tenin riyasetinde yaptığı toplantılarda 
10-5-940 tarihinden 30-6-940 tarihine ka
dar emir alnından bir vazife He tavzif 
edilmeden ve yahut makul bir sebep ol
madan milli nraziyi terkctmiş olan Fran
sızların tabiiyetten iskatı ve mallarının 
müsaderesi hakkında bir karar sureti 
kabul etmiştir. Tnbiiyetten iskat, alaka
dar ile birlikte hareket etmiş olan karı
sına ve çocuklarına da teşmil olunabilir. 

POSTA VE TELGRAF lŞLER1 
Clermont 24 (A.A) - Havas: 

Norvec hükümeti in-• 
giltere ile . yürümeğe 

devam ediyor 
- o-

Londra, 24 (A.A) - Londrada bu
lunan Norveç hükümeti, Norveç parla
mentosu Tİyaset divanına bir mektup 
göndermiştir. Mektupta ezcümle şunlar 
vardır: 

A lmanya ile teıriki mesai eden bir 
hükümet kurularak Norveçte sulhun ye
niden tesis edileceğini dü~ünrnek bir 
hayaldir. ıngiltere ile Almanya hali 
harpta bulundukları müddetçe memle
ketimiz de harpte bulunacaktır. 

Hükümet veya idaresinin şekli ne 
olursa olsun askeri ve iktısadi bakım
lardan Norveç hali harpta bulunmalıdır. 
Müstakil bir Norveçin mevcudiyetini 
korudukça hükümet Norveçin mükem-

. Askeri safhada . Cebclüttarık, Malta, ..>.... 8. B. müstemlekeyi Amerikan cümhuriyetle-
rinin kontrolü altına koyacak olan me
kanizma ıürntle tekemmül etmektedir. 
Bu meselenin Pnn Amerikan konferan
sında tetkik edilecek meselelerin en mü
himini teşkil edeceğine dair ortada bir 
çok emareler mevcuttur. Bu hususta 
müşterek bir vesayet projesi ha7ırlnn
mıştır. Bu proje Hullun riyasetinde te
şekkül eden sulhun muhafazası komite-

lskenderiye. Süveyş kanalı ilk hatıra u---
P.T.T. idaresi yabancı memleketlerle 

posta mUnasebctlcri şeraitini matbuata 
bildirmiştir. Biitün dünya için mektup
lar kabul edilmektedir. Avrupaya gide
cek mcktuplnr Lyonda, diğer kıtalara 
gidccc:k mektuplar Bordoda santralize 
edilecektir. 

mel ticaret filosunu muhafaza edebil
miştir. Hukümet en mühim vazifelerin
den birinin hiir bir Norveç filosu jdame 
etmek olduğunu takdir eder. Mücnde-J?clen ıı~ktalardır Ccbclüttankta inJ:il- /ngiltere Amerikadan 

terenin lspnn} n tarafından gelebilecek 
bir tchlike'.'i miimkiin addettiği şiiphe- J 200 ta V yare alıyor 
:sizdir. Bunu önl"nıck için lazım gelen 
tedbirler n••ımınktadır. Ccbclüttarık ka- Nevyork, 24 (A.A) - Amerikanın 
~rı ından sivil ahalinin tahliyesi, bu malzeme ve teslimat planını İngiliz si
noktada da harp a:t.minin zerrece uıifle- pari~leriyle ahenklcştirmeye memur 
miyecc~inc kiifi hi~ delildir. Cebeliitta- Amerikan delegeleri İngiliz mümessil
rık taarrurn için İspanyanın Jtalyan fi- leri>·le görüşmüşlerdir. Bunu müteakip 
tosundan bir yard ım görcmiycccği ise, maliye nazın B. Morgento gazetecilere 
h u memleket harp jtemilcrinin serbest ahenkleştirme ihmalinin artık tahakkuk. 
denize her çıkı farında bir kaç parc;a ettiğini söylemiştir. 
kayhetmeJcr iye bedahet mevkiine çık- Nevyork, Taymis gazetesi, İngiliz 
nustır. mümeu illerinin 1200 tayyare mübayaa-

Malta karadan tehdıt edilemiycceği ıı baklnnda bir proıram derpİf ettilde
cihetle tam emniyette sayılabilir. H alen rini yazıyor. tngiliz mümessili demittir
Mısır ilzerine, fskenderiye ve Süveyş ki: tıBiae ne kadar tayyare Yerebi1U.ler-
1stib ... 1etinde tazyikini hissettirebilecek ae onları ea lua INır-.. aarfmda .... 
J tehdit &e meveld dejildir. Biııaeu- ı. almak ~· 

8İndc müzakere edilecektir. 
Arjantin, Şili, Uruguay ve belki de 

Brezilya ve daha bazı memleketler böy
le bir vesayet için tam salihiyet ver
mekte tereddüt etmekte İleler de neti
cede Amerikanın noktai nazarının gale
be çalacağı aıilcardır. Esasen mevzuu 
bahis olan projeye ilave edilen bazı 
telôfls heiaüa tereddüt etmeJite olan.,; 
lann endiplerini iuJe edec:elı mahiJ• 
tclir. 

Telgraflar Frnnsanın Almanya işga
lindeki kısmı Almanya, Belçika, Hollan
da, İtalya, Danimarka ve Norveç hariç 
dünyanın bütün dığer memleketleri için 
kabul c<lilmektcdir. İngiltere istisnalar 
arasında dahil değildir. 

B ORSA AÇILIYOR 
Paris 24 (A.A) - D.N.B. ajansı bil

d iriyor: 
Bankalar ve diğer kredi müessesele

ri tekrar açıldığı için borsanın da bugün 
aç.ılacağı bildiiilRıeltte<lir. Borsada şim
dilik yalnız bir kaç t!Sham peşin mua
mel~ görecektir. 

leyi terkettiği takdirde hükümet mem
lekete karşı olan taahhütlerinden hul
feder. Alman işgali devam ettikçe sulh 
akdedilındyc kadar memlek~tte her 
idare muvakkat olmalıdır. Şayet Nor
veçtcki idare makamları bir idare heyeti 
ve buna benzer bir şey teşkil etmek 
mecburiyetinde kalırlarsa bunlar m~ 
ru Norveç hükümetinin yerine kaim ola
ma:zlar. Memleketin atisi tehlikede bu
lunmamak için Norveçin idaresine ait 
her tedbirin muvakkat mahiyetle ted
birler olması laz.ımgeldiğine işaret eden 
hükümet kanidir ki milletimiz istiklalin 
ne d emek olduğunu anlamıştır ve h iç 
bir yakan menfaate mukabil iıtiklil 
prenııibiınizi bize ter1'ettirmiyecektir. 

Radyo 
gazetesi 

-*--
Salzburgda ne lıonıışıı• 
lacalı?.. Almanya şüp• 
heleni~or mu? • ingilte• 
reye taa,.ruz ne zaman'! 

ANKARA, 24 - Mukabil nutuk mu
harebelerinden sonra ortalıkta yine sil• 
ki'ın vardır. Hnrp he.nüz şiddetlenme-
miştir. Yapılncağı bildirilen taarruz baş
lamamıştır. Oı1alıkta yine yaprak kı
mıldamıyor. Yalnız siyasetin bazı kapı
ları açıktır. Giden gelenler çoktur .. Bu 
kapıların {az.la açık kalması yi.izilndcn 
bir kurandcr, yani cereyandan korkulıı· 
bilir mi? Temenni c<lelim ki bu açık 
kapılar ve cereyan Avrupnda kimseyi 
'ten iden hasta etmesin .. 
SALZBURGOA NE KONU~ULACAJ{ 

Romanya ba vekili ve hariciye nazırı 
SalzburJ:da ufok biı öi:le )"emeğine da
vet cdilmi ·)erdir. Bu yemekte Trnn~iJ
\'anyamn l\1acarlru-.ı iadesi \'eya Dobrica 
meselesi mi ınevz.uubahi edilecek? .•• 
Ayni 7.nmandıı Bul~ar ba \•ekili ve ha· 
riciye nazırı da Alm:ınyayn da\'et edil
mistir. Yine Slovnkya devlet reisi ı.•e 
basvekili aynen <la\ctlidir. Anupanın 
şarkında '\'e urtn Auupnda bir hareket 
vardır. Alman devlet adanılan l\focar 
nazırlanndnn sonr.ı ltumcnlcri de çn· 
'rınnnkla Tran ilvanya hakkında temi· 
na( mi \erecek, yoksa burasının a gar' 
muhtariyetini mi iı.tiyecck? 

ALMANYA $ÜPIIEI..ENİYOR l\IU? 
Bu dnvetlerin saiki Sovyetlerin Ro

ımın\: a üzerindeki nüfuzunun artmasın· 
darı cndise olabilir : 

Bir müddet cvvı.?l harici'.\·e nazın iken 
hissi sebeple bu vı.ızifedcn infikak eden 
B. Gafcnko şimdi Moskovaya sefir ta
yin edilmiştir. General Göringin çok 
yakın dostu sanılan ve o sıfotle hariciye 
nezaretine getirilen B. Argeteano da bu 
mevkide çok kalamamış ve yerini Buy 
Manocloskoya bırakmıştır. 

Almanya biitüıı bunlardan üphelcni
yor mu? Ve Romruıyaya Salzburgda bir 
Transilvan~·a ceza ı mi ''eritecektir? Bir 
teklif :\'apılırsa Romanya tarafından bu
mın nasıl karsılanncağı tetkike değer. 
Bir kaç gün evvel orta Avrupa işlerinin 
durıtunlaştığına dnır hayırlı alametler 
vardı. Meselfi hasat mevsimi dolayısiyle 
Macaristan bir kısım askerleri terhis et
mıs ve Romanya da huna ayni şekilde 
mukabele etmi ti. Demek şimdiki halde 
askeri tn:.ırruz me~elcsi bahis mevzuu 
değildir. O halde Almanyanın emri nl
tındn Avrupanın yeniden tanzimi jşine 
mi başlanmıştır. Sl.lh avdet etmediğine 
göre ve Hitler harpten sonra Avrupa 
harita ı hakkında mUtaUıat \•ürüteceği
ni söylediğıne gör~ bu ela me\'simsiz sa
yılabilir. 
DOBHİCA l\msı:ı.ESi 
Bulgaristan ba vekil ve hariciye nn

urı da Almanyaya gitmiştir. Rumen na
?.ırlarivle karşılaşıp karşılnşmıyacakları 
belli dçğildir. Fnkaı. Bulga1·istnn da D9b
ricn i ini sulhan h:ılletmeği t.ercih etti~ 
iUni bir kaç defn söylediği için bu te
masların nC' netice verecegi tahmin edi
lemez. Belki Almanya şimdi iki tarafn 
da tavsiyc1Prde bulunacakbr. 

Bugiinkii va7Jyette Romanyanın hi( 
nrazi terkine rizn ı!Üstcnniyeceği anla-
tmaktadır. Bunu Comanl·ndnki Alman 

cka1liyct reisinin Kral Karolla müüıknt
tnn sonrn ı:azctccilcrc Romanya ile tam 
bir birlik halinde bulunduğunu söyle
mesinden istidlfıl ediyoruz. 

Buna nazaran Almanlar Romanya 
f.ıakkında bugün dr ha sakin dm Tanıyor
lar clıvebiliriz. 

MAGARl..ARIN VEUECEÔİ 
MUHTARiYET 

Bununla alfıkadaı degılmiş gibi görü
nen, fakat hakiknttc alakndnr olan bnş
•rn bir mesele vardır : Karpatlar altı 
Ukranynsıııa Maca,. hiikiimeti ınulıtari· 
vet verecektir. Bu vilayet küçük dil gi
bi bir parçadır. Hfdise küçük görülebi
lir. Fnkat Macarlmm etrafa tuviz.lcr ver
me!;e lilzum )!Örmeleri bakımından ol· 
dukça ehemmiyeti vardır. 

Karpatlar altı Ukranynsı, namı diğer 
Rütenya Çekoslovcltyanın taksiminde 
Macarlura vcnlmişti. Macarlar burasını 
aldık clive bayram yapmışlardı ve o zn· 
man mevcut olan Polonyn hududuna 
vardık diye Polonya askerleriyle uyuş
muşlardır. $imdi bu araziye voyvodalık 
verildi. Bir nralık Sovyetlerin burası 
hakkında bazı eınf.'ller besledikleri sö}'"" 
lenmişti. Bunun sebebi de yok değildi .• 
Cünkii Riitenya ahalisi Ukrnnyalı veya 
Rustur. Bu vilayete muhtariyet verilir
ken S lo\8k) n devlet reisi ,.e başvekili
nin Almanynyu da\ et cd ihne-;i manidar• 
dı r. 

İNGiLTF.REYE TAARRUZ NE 
ZAMAN? .• 

ingiltereye taarruz beklenirken Al
manya daha z.ıyade orta Avrupa mesc-
leleriyle meşgul ~örüllivor. Her iş bitti 
de artık tanzim mi basladı? Taarruz ne 
vakit olacak? Fakat Hıtler nutkundn 
ordusunu isrnf ctmiyeceğini de soyle
miştir. Bugün geler. bir haber Almanyn· 
da balolara yenidtn müsaade edildiğini 
bildiriyor. Yoksa Almanya, ingiltereye 
tııarruz için orta A vı·upa meselelerini 
hallederek yine tek cephe siyasetini mi 
güdtiyor? Bunu dıı bilmiyoruz. 

-----,~---
Amerikadaki Avrupa 

müstemlekeleri ve 
Kabanın fikri 

Havana, 24 (AA) - Küba reı9ı
cümhuru Albay Batista Amerikadakİ 
bütün Avrupa müstemlekelerinin tanı 
bir istikla li lehinde olduğunu bildirmit' 
tir. 

Rcisicümhur lspanyol Falanjistleri 
Kübada faaliyet göstererek Kübanın hi
.kimiyctini tehlikeye düıürdükleri tak• 
dirde bunları derhal bertaraf edeceğisJ 
kay.deylemif'ir. 


