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' ın nn P,aLetemiz mesuliyet kabul etmez YENİ ASIR matbansmda basılmıştır 

a•• 

Balkan 
4f.·---

sergilerine iştirak ed·yoruz 
Beyneln).ilel 

-*-
·····································································································································: . . . . ı-

~~arlara iştirakimiz Maksadı mahsusla. çıkarılan ve tek
zibe uğrıyan gayet kötü bir şayia 

• . ~-~ ------.. .---- - - J 

ıçın Yapılan hazırlık 
Ankara 2G -( •-

ve Yun~nist Telgraf) - Yugoslavya 
etmeleri u·· a~ın İl.mir fuarın.. iştirak 

zerıne h""k·· . . 
ayında Selfinik u umetımız, Eyliil 
beynelmilc>l .ve Belgrattn açılacak 
rniştir, sergılerc> iştirake karar ver-

ltesmt>n i f k 
l~rde nçılac:kı~.. edecrglmiz bu sergi-
dıden haı.ırlıkJ ur~ P~v~ o.nl.arı için <;im
sergh e n 

1 
ar bıtmıc; r,ıbıdir. Her ıki 

ınad4 ı~r ıe~ eketimizin ihrnc et1iği 
1C'dır. c> aıt nürnunC'l~r gönd"rilmek-

Eylıılün ilk .. .. . 
ergiye iştirakig~nu Vıyanada açılacak 

kutur alının mıı hususunda henüz 
t•dilın .. 'tte>d" amıştır. K<'yfiyrt t<'tkik 
---- ır. 

Balkanlardaki 
Siyasi faaliyet 
ffa,.b· --*-
11;11 ., '"; uz~n süreceği· 
~apııe ngııtereye 
gecik ocaıı. t~arruzun 
sa~ıı::~~ırıın bir delili 

ılır.~. -·-8AKKJOCAKOCLU 

Alınaııv . '"k ,,anın J ·ı ~ u taamı ııgı tereye :\ apacazı bii· 

• 

-· 
Ağustosta şekerin vesika 

ile satılacağı yalandır 
-*-Elimizde kafi stok var ••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ankara 26 (Muhabirimizden - Telefonla) - Hiç bir esasa istinat etmiyen bazı şayialar çıkarılmıttır. 

Ağustosun ilk gününden itibaren memleketimizde giıya §ekerin vesika ile satılacağına dair bazı kimsele
rin maksadı mahsusla yalan haberler çıkardıkları esefle öğrenilmi§tİr. 

Bu §ayia sureti katiye<le tekzip edilmİ§tİr. Şeker fabrikalarımız faaliyettedir. Azami randıman elde et
mekte ve stoklarını tamamlamakta devam ediyor. 

Şeker §irketinin elinde uzun müddet ihtiyacımıza yetecek kadar teker mevcut bulunduğu gibi yeni yıl 
pancar mahsulü de bir yıllık ıeker ihtiyacımızı kar§ılayıp artacak nisbettedir. 

. 
• • • • • • l 

............................•....•...........................•.•.................................................... , ........•........ 

Tetkikata 
-----------*-

~alfını hav:L~.,1>eklerken o i tikamctte 
bır hareket ka u.eu~larından gayri hiç 
~Ukabil UaJka Sdedılnıemektcdir. Buna 
nı siyasi f I" nlarda dikkate şnynn ye-

Resarab aa ıyetJer göze çarpmaktadır .. 
Yet Rusya~a ve şi:nali Bukovinayı Sov
~~~ Ronıa: ~erketnıek mecburiyetinde 
ınu~ııın l>ir d~a~ı~. dı politikalarında 
dc\]etlerine t lhş~~ık .. yaparak mih,·cr 
.. ~!tan rejinı ':"1asul gostcrdiler. Bir ta
dıgcr tarafta \c Pulitika deği ikliği ile 
'I'tansil\'an~ı"a n da askeri haz.ırlıklarhı 

Başlandı 

Ziraat Vekileti Bağcılaı· 
için Teşkilat Yapacak Diışmam karşılı yan 1ngıliz hava miidaf aa bataryaları 

------ -*-
~::ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı:: 

Hava Harbı 
l\'Ianisa bağlarının vaziyeti çok elimdir. Rekolte 

Her Ay ~ -------*--
Bir günde 23 Alman Ingiltereye 

ceklcri ij ... ·
1
.d. ve Dobricayı kurtarabile-

hakkında yeni tahminler ileri sürülüyor ------tav yaresi düştü --.. -- -:\:e . ... ıne d "" ı ·· ı nı ~iYaserı .. ~ u er. Romanya hu 
al edehilec 

1 k \11!'1.t ettiği neticeyi istih· 

Ankara, 26 (Hususi) - Zirant vc-1 kaleti Ege mıntakasında bağcılığın fen-

~
t n'i usullere göre inkişafını temin eyle

mek, bağcıların kredi ihtiyaçlarını yeri
ne getirmek üzere bir te.,kiliit projesi 
hazırlıyacaktır. Bu hususta geniş ölçü-

-·-İngiliz Kvalı hava 
Amerika 3000 tay

yare verecektir 
----

Bu stıaı c mıdır? 
h •. C C\'C( 
ıtışklild"" ~ cevabı vermek biraz 

ta• 1 • ur. Eıtcr A • • · ol nı ı;ıztnek . nupanm yem harı-
ilcaksa nuı rn~h\ er devletlerine nasip 

~ıanya ve ıt!ı'1~ıstaıı ,.e Macaristıın Al· 

hıdurlar B d:\ anın daha çok eski dos· 
l'l d • ll OStl v e eleriıı Ugun mesnedi de mu-
llıanyu 1918 tadili keyfiyetidir.. Al-
~llnı ortada ınuuhedelerinin tama· 
b~rek llıak ~ k~ldırırken elbette müş· 
l\ir dostlufa~t. uı:runda teessüs etmiş 
11 

acaristaııın ıcaııl~rını da dü ·ünmek, 
I< ın l)obric . Tra~1~ılvanya, Bulgnristn-

akkuk ett~ uz~~ıııdeki emellerini ta· 
ltoıııan• rıncı:-ı 'az.ifc bilecektir. 

rn·· d ,,a ınu 
t u det fngi}" l\er de, ]etlerine uzun 
an sonra k ıı garantisi altında kaldık

atnr·'k orku ıı t' . b . • 1ı· " · ınih, . c ıcesı u gnrnntıyı 'i 1nenılekc~;~ılerc• h•ına,iil göstcnniş 
ler h:ılde ır. 

ltonıaııyad Alnı<ınln hesap bn ;ında 
~~ristııııı d~t .. ev, eı Macaristan ve Bul· 

1dedir. unmc~i tercih edecek nıev· 
d Denebilir ki b 

Bakımlı bir bağda üzümler kıırutulııyor 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
5BERLİN • BJ1.LKANLARE 

en Macar· t ll·~un için Almanya ne-
tntcll · ıs anııı . p A •k erıni \'e Bulgarıstanm an merı an 'em · tahakk k . v tıyor? u ettınnege fırsat 

nunun b -·-M e eh' 
b' ncaristan " ı l:Ulct açık ,.e ba:.ittir.. K f üh • b • 1nde bıılu e Rul.l!aristanın arazi tale-' O.n eransr m lm tr 
l'ntab·ı· 1tnıalar1 t • B Romanya 

• 
1 ır. lla a e ı alkanlnra sı(· k 'k d • 1111Yeti dtırd rp Balkanlarda iktisadi fa· meVZUU fef l e ıyor 

tnu urub·1· 

,, 
Bu taksime riza 
gösterecek mi? 

ıtar kal ı ır. llatti Romanya --·--lızıın ırsa J>('t 1 ., · ca bir .. to ınenbalanm da • • /k bir haı ~ud~et istifade edilcmiyc. Amerılıa milletlerı ara-
k C\l,etıcri is: ı~tng c:.yliyebilir.. Mihver sında bir müşterelı 

an arıı1 ikt c~ ır.ınıandan ziyade Bal- d •a....ııı dil L 11l<lnl·aıııı ısadı tniiznheretine \C Ro· onanma lnuGS e ece" 
tırla 1 ııetroll· • Yugoslav~-a 

ı .r. .ınna ıddetle muhtnç-
lıııa(! 1 ıın l ııa Clh Al 

d 
0 ursa 1 maııl a her ne bahası-

a ' n o ı.-ıın ce b • , · e ..ılkanı nu u şarkı A \'rupa· 
.. ıtndil"k ard·ı s lh 

G 1 nsla t · ıı un bozulmasına 
h ~e\'cnl(!rde ara{tur olnmaz. 
arıch·e Mnraristaıı b . kil' ·1 kc . . nazırı n . a 'e 1 ı e 
,~dılcrinc • . ~ıline davet edilmiş, 

Pıa.ına ıtndılık h' b' h l\ı ına ı ta\ · ıç ır arckct ya· 
dı~caristan ~~~e. olunmuştur.. Hatta 
sın~uıı, Çckosl sıh an, Ul ı almak şöyle 
~•ası a eline ı:tecirdi·~~kYnnm parçalanma
lltı na. tnuht:ırı' . t ... ı Karpatlar nlh Rus· 

n la ih 'C \'enn k · · b' '·-tin Y ası ı e ıçm ır iM!· 

lik $1anası isti~~~Jaın_ıştır;. Bu lıarekc
Şij h 0 Vl•et Rus:v a c aıt vaıtlcrle ~imdi· 
Ya P e l oktur· k~~ 1 tatıninc çalı rnnktır. 
,,_ tararınd 1 hu tav iye de Alman· 
uerUn . an Ma d' 
olacak 7.ıl•aretıc . car ıplomatlanna 

lto lır. tı esnasında yapılmış 
Salıblllanya başvek'l' 
,,.. .• llrıta ,,;d 1 1 \'e hariciye nazın 
... oruŞtn l .... Cl"ek F R'hb 
li4.ın c ere ha 1 on ı entropla 
na;a da Bulga a~ışlardır. Bir kaç gün 
biri r~ hertini ./ aşvekili \'e hariciye 
ttli nı takip ede~";et ~de~klcrdir. Bir-

Yetlerin u sıyası temas ve fa-
~ oisu ~8Yesi h b 
~ n. B~lk 

1
er ne ahasına olur-

. tıunıak ~ ~rı harp ateşinden 1...:. 1Utt'ı neticeye kadar bu 
!"'Q'l!Cl • eti biiz hu-

Devlet adamları da 
Berline gidecek 

Havana 26 (A.A) - Dün Pan
Amerikan konferansında iktısadi 
meseleler, Amerikalılar arası bir do
nanma vücuda getirilmesi ve banka 
istikrazlan meseleleri hakkında gö
rÜ§Ülmüştür. Bolivya hükümeti bü- Macarlarla Bulgarla· :
tün kıtayı yaracak bir demiryolunun .. rın tatmini Romanyayı~ 
inşasını teklif etmi~tir. Amerikada- Ebir cok vilayetlerindeı ~ 
ki Avrupa müstemlekeleri hakkın- =mahrum edebilir .. 
da da müzalcereler cereyan etmişse Londrn, 26 (A.A) - Royter ajan
de hiç bir karar alınmamı§hr. Ayrı- sının diplomatik muhabiri Bitlerle 

1 k p A 'k k f Balkan devlet ndamları arasında ya-
ca ge ece an merı an on e- kında vukubulacak müzakerelerden 
ransının Rio De Janerioda top- şöyle bahsetmektedir: 
lanması da teklif edilmiştir. - Salzburg mülUkatı etrafında 

Nevyork 26 (A.A} - Times gazetesi- söylenen bütün sözler tahminden iba
nin Havanadaki muhabirine göre, Pan ret bulunmakl?d~. Alman radyosu 
Amerikan konferansındaki Arjantin he- tarafından verılmış olan bu . husus 
yeti Birleşik Amerikanın yeni dünya- • h~kkındn ye~anc mevzuu teşkıl ~de-

. .. . . . . bilen şey multikatlar esnasında iktı-
<lakı Avrupa musteın1ekelerı ıçın hır sadi meselelerin müzakere edilece11i- • 
müşterek vesnyet ihdası teklifi üzerine dir. ~ 
~~r takım ihtiraz.i kayıtlar ileri sürmüş- Keyfiyet şunu düşünıneğe sevke-
tur. der ki Almanya mihver devletleri 

Arjantin heyeti mukabil bir takım 

1 

için petrol başta olmak üzere hayati 
teklifler serdederek 21 Amerikan Cüm- bir mesele teşkil eden yiyecek mad
huriyetinin "adece hukuki esas üzerin- deler tedarikini ıslah etmek maksa
den yiirümeleri ve reylerine müracaat diyle muhtelif Balkan devletleriyle 
etmeleri hllS\lSUJMla ısrar etmiştir. - SONU 4 t}Nct) SAlllFEDE -

de tetkikler yaptırılmaktadır. 

Bağcıların aynı çatı altında 
birleşerek çah~maları, Bulgaris
tanda olduğu gibi bağcıların ku
racakları bir banka tesis edilme
si, kredi ve bağ levazımı ve ilaç
ları temini, bağların her türlü 
af etlere karşı sigorta edilmesi bu 
proje ile kuvveden fiile çıkacak-
hr. 

* OZOM MAHSULONON BU 
MEVSiM DURUMU 
Ziraat vekaleti bağlann vaziyetlerini 

tetkik ettirmektedir. Bağcılık mütehas
&lSI B. Mübin Onaran dün Manisada 

- SONU 2 inci SAYFADA -

Kahiredeki 
--*-

Fransız komitesinin 

harhini bir siperden 
talıf p etfö •• 
Londra 26 (A.A) - Dün fecirden ge

ceye kadar İngiliz avcı tayyarelcrı nak
liyc kafılelerinc hücumlar yapmak te
şebbüsünde bulunan Alman bombardı
man ve muharebe tnyyar<'lerin<l<'n mü
teşekkil büyük hava kuvvetlCTi ile mu
harcbP l: tmek üzere bilfı fasıln havalar
<la devriyeler yapmışlardır. Dokuz Al
man tayyaresi düşürülmüş ve bir çoğu 
da hn!;ara uğratılmıştır. Bir Spittre av
cısını düşüreceğini ümit eden bir Alman 
muharebe tayynr<'si lngilterenin cenu
bu şarki sahilleri açıklarında denize 
dalmıştır. Beş Alman muharebe tayya
resi tarafından takip edilmekte olan 
Spittre hasmından kurtulmak için 1500 
metre ir1ifaından deniz s::ıthına kadar 
pike ile inmiştir. 15 metreye gelince pi
Jot Alman muharebe tayyaresinin elfm 
kendini takip etmekte olduğunu gör-

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFFJ>E -

------*- :: Morgentav uicap e~en 5 
tertibatı alddın di~or .. E 

Vaşington 26 (A.A) - Maliye na- :: 
zırı B. Morengentnu yapmış olduğu : 
bir beyanntta Birleşik Amerika hü- :: 
ki.imetinin JngıJtereye Japmış olduğu 5 
munzzam sıparışlerden maada ayda : 
3.000 askeri tayyar mübayaa edil- : 
mesi için lftzım gelen suhuleti yapa- :! 
cağını söylemiştir. Nnzır sözlerine 5 
şöyle devam etmiştir: :: 
-c Bu anlaşmalar yeni fobrikala- :: 

rın inşasını icap ettirmektedir. 1ngi- :: 
lizlc>r bu fabrikaların inşası için la- :: 
zım g"len mcbalıği vereceklerini va- :: 
dcttikleri gibi iınallıtın kaffesini mü- :: 
bayan etmeği de deruhte etmişlerdir. 5 
Hazinemiz Bahriye vt- Harbiye nezn- : 
retleri ile bu teşkilatın yapılmr.sı hu- 5 
susunda tamamen mutabık bulun- :: 
- SOI\'U 3 ÜNCÜ SAHİFEDE - E 

Yeni Valimiz geliyor 
------~~-----x.x-------~------

Ve r d iği karar D h•t• .. ) B E h . - •- a ı ıye musteşan o an • t em 
lngilterenin yanı bıqın· A k b h f • d . Jd 

da zafere Jıadar y ut sa a zmır en ayn 1 
harp etmelıtir 

Kahire, 26 (AA) - cRoytcr> 
Milli Fransız komitesi dün nkdettiği 

ilk içtima esnasında ingilterenin yanı
başında harp etmek hususundnki azmini 
izhar eden bir karar sureti knbul etmiş
tir. 

Komite aynı zamanda general Oegole 
bir telgraf göndererek müttefiklerin za
ferine olan itimadını ifade eylemiştir. 

Kahire, 26 (AA) - Kahire Fran· 
sız milli komitesi tnrnfındnn ingÜtere 
ile birl\kte harbe dev.nm etrncğe karar 
verildiğine dair bir beynnnam- neşre-

dilmiştir. Mezkur komite general De
gole müttefiklerin zaferine iman ettiği
ni bildiren bir telgrnfname göndermiş
tir. 

Beyanname şunları ihtiva etmekte
dir: 

I 

cBize iltihak edecek olanlar memnu
niyetle karıılanacaktır. Fakat uzakta 
kalıp da Fransaya karıı muhabbetlerini Dahiliye vekaleti müsteşarlığına tayin 
baıka bir suretle izhar edecek olanlara olunan B. Ethem Aykut bu sabahki 
da daüna hürmet edeceğiz. Almanlar trenle Ankaraya hareket etmektedir. 

Valimiz btasyonda hararetle teşyi olu
Fransarun yansını İfgal etmektedirler. nacaktır 
Vaz~yet sar.iht:°"· Emri vakii kabul ede- Dün ·şehrimizdeki ecnebi devletler 
meyız. Talihsa vatanımızı kurtaracak konsoloslarını ve muhtelif müessese ve 
olan Büyük Britanyanın zaferini her daireleri ziyarette bulunan B. Ethem 

de valilık vazifesıni hüsnü suretle ifa 
eyliycrek muvaffak olmuş, idare amir 
ve memurlarına kendisini se\•dirmiş, dil· 
rüst çalışması ve kc.nunlan harfı harfı· 
na tatbikiyle tema;•i.iz eylemiştir. 

Mühim bir vazifenin başına giden B. 
Ethem Aykuta yeni vazifesinde de mu
vaffakıyet dileriz. Franaaz ıiddetle anu eder. Bu anumm Aykut veda etmiştir. 

ı..- ........,_ ......... .-. B. Bthem Aykut, &mirde ~llM,IU;~L Yeni valimiz.in bugüıJ, yarın hmire 
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Nergiz .................................. .. 
.............................. Kokulu Kız 
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Milli Roman: 36 YAZAN: Adnan Bilget 
hitap eden kadını merak ed1ıi, halta hü
viyetimi öğrenmek İsteyİfi taY•m dik
katli. 

Daha bu kadını görmeden, onun vazi
yetini kafamca tahliyeye koyulmuştum. 
Tahminime ıöre yinni bq veya yinni 
sdôa yaJl.annda bir kadm olacaktı- Bel
ki de kocası tarafından Mülaemine ta
rutdnut olabilirdi. Acaba Mükreminle 
bu kadın arasında yakın veya uzak bir 
alika mevcutmuydu? 

Kalbime giren fÜphenin büyüklüğü 
beni dakikalar içinde rahatsız edecek 
bdar samuttı- Fakat benim Mükrem.in
den fiipbelenmiye, hakkım vannıydı? 
Hakikat bile oha bu aabadaki bir alika
ama dil uzatabilirmiydirn. Benim için bu 
kadar büyük fedakirlaldar yapmuma 
ve beni bir uçurumun kenarından alarak 
lcartarmıwna mukabil ona borçlu bu
landuium ıiiluan hislerine kartı böyle 
bir müdahalem yerinde olabilir mİJclİ? 

o, beni malUnı qıjyetimle atıp ka. 
bal etınİflİ. Şu halde onun böyle ufak 
tefek a1iblanna göz yuman. da.ha doğ
nı IMr anlatıfla alakadar olmamam li
ıamclı. 

Banu mant.ıkan kabul ett.iğim halde 
dahi hislerimle kartllathnnca bunu ya· 
pamıyacağunı. Mükttminin bir hqka 
bdıftla alikadar olmaıana razı olamı
,.aiamı anlıyordum. Mülaeminle tim
dilik maneTİ bir tekı1 ar:ıeden alikamız 
önünde bile onun her feYİne, batti bis 
cepha:İne de müdahaleden kendimi ala
....,..,...lum. 

Mükremin öyle yemeiinde otele ıe
limıe ona renk vennemİ)'e çalqtım. Yal
,_ w aral.k bir banamn telefonda 
a.dWni arad.pu, adınm Nilıal Oldu
p..a, bir kokteyil partİaİne dant ey-

Ziraat Vekaleti bağ
cılar için tef kil at 

yapacak 
- UAŞT_\RAFI ı inci SAHİFEDE -
bai .aziyetini tetkik ederek avdet et· 
nı~tir. B. Onaran ~}'!ti umanda Mene
men. Emiril~ Urla ve Kemal~ 
bajlannda da tetkiklerde bulunmUf
tar. 

HalMır aldJiunaa söre Manisa kaz.a
....ı. 6a:iim mahsulü biç le hCJ98 giden 
bir •azİ)'et gö.termiyor. Bir lnsım bağ
._ .._..lddan hiç mabsUI ve.re.miye
cek, bir kımu da ıeçen senenin ancak 
içte bir nisbetinde Tertıeektir. 

Üç '87.İŞ"._t, e\"\'elcc de ka)·dcylediği
miz gibi Salihli ve Alqebirde iyi, Ma
nisada sayet fena, Menemende fena, 
Kemalpqada - taban yerler müstesna -
orta, Urlada iyi, Karaburunda çok iyi
dir. 

Tabiat ıartları, bu sene Pronos hu
talJiuun seyri üzerinde pyam hayret 
derecede kötü bir tesir yapmlflır. Bazı 
baicılar üç, dört defa ilaç abnalanna 
mukaLil hastalığa mani olamamqlar
dır. 

Şanuı muhakkak ki Ege mmtakuı, 
bir pronos böJ.ıesi değildir. Hastalığın 
ilulemainde bazı ehenını.iyetli amiller 
müeasir olnnqtur. Fakat ziraat tqkili
bnm bu itte ihmali ıöaterilemez. 

Baicdar, yüksek fiatle temin ettiide
ri ıöztaflannı iktidarları ııisbetinde kul
lammtür, buılan bir defadan 1az1a 
iliç kullanmamıı1ardır. Umumi rekolte 
azi.mi 40.000 ton lahrriin ediliyor. --·--8. ATIF İNAf i 

Parti reisi ''e ihracat birlikleri umww 
katibi B. Atıf inan Gölcü~c (itm~lir .. 
Bir ay istirahat edecektir. 

lediğini, alakasız gibi görünerek haber 
verdim. 

Mükremin, bu haberim önünde sa
rann~, kızarmış, netice itt"bariYte boıul
mıqtu. Bununla birlikte İzahat vermek 
lüzumunu hissetti: 

- Evet, dedi. Nihal hanlDlt bir doş
tumun refikasıdD". Kendileriyle izmir
den lanlJmm. Gayet iyi bir ailedir. 
Eğer bana refakat edersen pek memnun 
olurum. 

- iıte bu olmadı Mükremin, dedim. 
Onlar seni da-ret ediyorlar. Tarumadı
iım insaıllar. Evlerine, davetlerine ait· 
mem bir az garip olmaz mı? 

- Neden garip olsun. Ben.im tanı
dıklanm, senin de tanıdıim demektir. 

- Müsaade et te, bu davete cidemi
yeceğimi söyliyeyim. 

Hisli adam, neden böyk bir cevap 
Yerdiğimi anlamq gibiydi. Yanıma gel
di. Saçlanmı pannaklariyle okp.maya 
bafladı: 

- Şu halde, dedi. Fikretin citmediği 
bir davete beDim gitmem pek beyhude 
bir ,ey olur. Ben de gitmiyeceğim. 

- y o... ı,te buna selemem. Sen bir 
it adarmsuı. Husuii :r.evlderin, batli. .. 
Bir 11.z tuhaf olacak aına. hususi al.i.ka
lal'.ın bulunabilir. Bunlara müdahale ey
le.mel< batırundan ıeçmeL Nihayet sen 
ıenç ve güz.el bir adamsın. Ben kadın
lık hislerimle bunları mütalaa edince 
kabul edemem ama... Eaasen böyle bir 
,eye hakkım da yok •• 

Bu defa Mültremini eayet dÜfÜncelİ 
buldum. Epeyce dalımdı. Bir te,.ler dü· 
fiinüyordu: 

- istenen, dedi. Bu me.ele balı:lun
da sana müfit maJümat verebilirim. 

- Devamı Var -

Kahiredeki Fransız 
komiteainin ıJet·diği 

karar 
- BAŞTARAfo'I 1 inci SAllİFEI>t:: -
olan imanınmla ifade ehnek İstiyona
Büyük Britanyanın davası Fransanın 
davuıdu. Fraıuız latldığmu.z_ı unutma
maktayız. Manaıız siyasi miin.azaalar
dan uzak olandı: bütün Franaazlann 
miifterek bulunduiu vatana kaYUtmak 
al'%USu ile sakin kalalnn.» - ·-Pan Am~rihan 

konferansı 
- llAŞTAHAFI l inci .SAHİ.n·:I.lE -

B. Cordc11 Hult Arjantin teklifi hak
kında ınütalea beyanından imtina etmiş
tir. Fakat bu teklifin büyük bir muhale
fete maruz kahı.cağı muliakkaktır. 

B. Hull'iin korktuğu gibi her zaman 
zuhuru ihtimali mevcut olan müstacel 
mahiyetteki ahvalde vesayet u~uli.i hü
kümsüz kalacaktır. 

---{!----
K ü c ü k Haberler 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Londr.:ı, 26 (A.A) - Haber alındıgı

na ;:üre B. İren çurşanıha \'C perşembe 
günlerini imali Irlandanuı müdafaa ter
tibatını ziyaret clmeğe luı.srctmiştir. 

Vaşin~lon, 26 (A.A) - 15 temmuzda 
Lizbondan hareket. elmiş olan prens 
Feliks çocukları ite beraber Amerika
nın Belçika ve Lühemburg sabık elçisi 
B. Daviesin misafiri olacaklardrr. 

Londra, 26 fA.A) - Hindistan bükü
mctinin Avusturoh•a ve şima.U Afrika
ya tkari komiserler tayin ederek Afri
ka \'e şark ile ticcı.retini tevsi ed~i 
haber verilmekted!r. - ., 

ELHA MRA Sinemasında 1 

B U G U 
.~Kİ BÜYÜK FİJJM BİRDEN 

TUCCAR HORN 1-
TÜRKÇK s(;zL .. , 

2-BAHAR YAÖMUR 
Rns ruUcrde : FIUIDt;IUCll l\IARCll .................................................................................... 

SEANELAR ~ Her ~ün : TUCCAB HO.~N 2 - 15 - 5 - 9.45 .. 
BAHAR YAGMUBU : 4 - IS - 8 DE BASLAR.. 
Cumartesi '~ pn.ar ıünlerl J! - Jli TE UCUZ TALl!JIE ve halk matinesi 

DEMiR MASKE 

YENi ASJ.R 27 Temmuz \;umartesı 1940 "'"'* 

Kamyon -·-Altında can veren 
ihtiyar bir kadın -·-&ıat 17 de M~·, s•ııliııiıı Çaındıbi cad-

desinde mfühi bir kamyon kazası ol
mu,."1ur. hınir<len Manisaya gitmekte 
olan 3 ayılı KnptıkaçtJ, yolun bir tara
fından diğer tarafm~ ~c~ckte olan Bn. 
Meryem adında ihtıyar bir kadına arka
sından çnrpamk altına almıs ve \lzerin
dcn ı::eçmiştir. 

Znvnllı kadın agu· surette yaralanmış 
\"C 09 dakika içinuc can \'Cnni ;tir. Bn 
Meryem 71 yaşında .idi. 

Knpt.Jkaçtı soförıt Muharrem oğlu Ali 
Yaylnv tevkif edilmiştir. Ka7.nda mcsu
fü·eti ı::<iriilml'ktooır. -·--Türk -Alman ticaret 

ani asması 
~ 

21 milyotı Türk lirası kıymetinde, 
mübadele esasına müstenit bir ticaret 
anlaşmasınııı Almrnya He aktedildiğini 
diinki.i sayımızda lıabcr verm~tik. An
laşma hakkında henilz şehrimizdeki ala
kadarlara ınn\Umat gelmemiştir. Metni
nin gelmesine intizaren tüccarlar bu an
la ınnva hü:vUk alaka göstermektedir
ler. 

--ıı:-

Yavrusunu 
Terk eden ana 

Eıırcfpaşa hastanesi arkasında 624 Uu
cU sokakta oturan Bn. Afet adında 24 
ı-·aştannda bir kadm, kocasının '·azife 
ile İzmirdcn ayrılması üzerine on aylık 
çocugunu 20 gün l!VVcl halasına terke
derek kaçmıştıı·. Scfkatc ve ihtimama 
muhtaç olan yavrusunu tcrkcderek ka
çan bu ana yakalanmış, adliyeye veril
misti r. 

-ıı·-

Bağdat ticaret 
ateşemiz 

B..gdat ticaret al~o;eliğinıizc tayın 
edilen İı.mir tcskilfitlan<lınna ba kont
rolörü B. Baha Erkcr dün ~-abah davet 
üzerine Anknrnya ~itmiştir. B. Baha 
Erker Türkiye - lr.ı'k ticari münasebet
lerinin inkişafı için her türlii tesebbüs
lcrde bulunacaktır. -·-ROMANYA YA 

Sevkec111ecek mallar 
İzmir Felemenk konsolosluğu t.arofın

dan Ticaret odasına gönderilen bir 
mektupta Ankaradnki .Romanya sefure
tince ittihaz olunn.t bir karar mucibin
ce Romanyaya sevkcdilccek Tüı:k cmte
asma nit menşe ~nhadctnaıneleri bun
dan böyle İstanbuldaki Romanya ~cne
rnl konsoloslu~utı~ı tasdik l'dilcceği 
bildinlmiştir. --·--

BİR YARALAMA 
$ükrü Kaya bulvarında Niyaz.inin 

kamyonunda .şoför Ferit. kamyonunu 
iyi idare edemb·erek B. Dcnıirtaşa çarp
mış ve :raralanma"ilna sebebiyet ver
miştir 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nüfus sayımı bize 
vazilelerimizfi 
gösterecektir. 

Nüfus sayımı hazırlıkları 

lzmir vilayeti numarataj 
işinde başta gelmektedir 
Bir sayım 

iz.mire 
bürosu 
bir de 

te~kil ediliyor. Yakında 
müfettiş gelecektir 

·~~--~-~.x~~~~~--

20 llkteşrin 940 tarihinde yurdun maraaı ve ad üzerine haı.ırlanarak 
her yerinde yapılacak olan umumi en ufak bir yanl1tlıia meydan veril
nüfus sayımı hazırhklanna lzmirde miyecektit-. 
büyük bir hararetle devam olun- N··f .... tzm· •ıa 
maktadır. lzmir mcrkC%iyle kazalar- . u us s~yımı gunu lJ' vı a~e· 
da ve köylerde numarataJ· ı' . t - tinde on bin sayım memuru vuıfe 

§l anıa .. '-ti" He k .. .. 
men ikmal edilmiftir. Denilebilir ki goreceK r. r es sa~ım gunu ge-

l 
· · · · 1 b. · . lecek memurlara en dogru ve en ça-

numara aJ ışını en evve ıtiren vı- b k b" • .-L!ld '~le ·· 
liyet lzmirdir. u ı~ ~· e cevap verme" mu-

Yalanda hmirc:lc bir sayım büro. kelleftir. 
su ihdas edilerek faaliyete geçecek, Nüfus sayurunın izmirde sekiz 
Ankaradan gelecek bir müfetlİf te saat içinde tamamlanacağı anlatıl· 
sayım hazırlıklarını kontrol edec.dc- maktadu • .lzmirde son beş sene için· 
tir. de nüfu1UD mühim nisbette artbğı., 
Sayım defterleri hazırlanmakta- mebus seçimi münasebetiyle yapılım 

dır. Defterler mahalle, sokak, ev nu- tetkiklerden anlqılml.§tır. 

Firari Fransız 
mebı..slan 

Vichy, 26 {A.A) - .Royter : Ord.uy· 
la münaıebederiıü henüz: kcsm.em.İf dört 
mebus Pctain hükümetinin tetk.ili AAın• 
da Masııiğlia npuN ile Bord~ terke
derek şimali Afrikaya giden pulameo• 
to azaları meyanmdadırlar. 

Havas Ajananın bildirdiğine ~öre fi. 
rar suçundan divanı harbe sevkedil~e.lc. 
olan bu mebuslar arasıncLa eski maarif 
nazırı jean 7-ay. eski hariciye müatepn 
Vienot vardır. Maasiğtia vapurunda na
zırlardan Delbos Daladier Mandel :ve 
Campinchiden maada bir ayan a:r.asiy
le diğer 19 mebus bulunmakta idi. 

---~.---

lngilterenin Roman. 
yaya aldığı vaziyet 
Londra, 26 (A.A) - Sofyada sa

lclüycttar Bulgar malıfillerindc öğrenil
diğine göre, Bulgarların cenubi Dohr.ice 
Ü'zenndeld taleplerinin Bulgaristan ile 
Romanya arasında dostane bir hal su• 
ıretine '\'armasını ingi1terenin müsait biT 
tarzda telakki edeceği hakkında Bulga. 
ristan diplomaıik yoUar haberdar edil
miştir. ilave olundui'.;runa göre bu bilva
sıta haber ingiltere tarafından her han
gi bir prensip değişmesini teıkil etme
mektedir. 

Aynı mahfillere göre, 1 ngiliz hattı 
hareketinin bu te7.Ahürü ancak Roman· 
ya hükümetinin Roma - Berlin mihve
rine doğru sarih temayülünden ve ingi
liz garantisinden '\""aZ geçilmesinden 
sonra mümkün olmuıtur . 

Aynı zamanda öğrenildiğine göre. bu 
f ngiliz hatb hareketi Almanların Rumen 
ve Bulgar devlet adamlanna Salzburga 
gelmek için yaptı1dan davetle hiç bir 
suretle alakadar değildir_ 

iRoyterin diplomatik mulıarririııia 
bildirdiğine göre. iyi !haber alan Lond
ra mahfilleri İngiltercnin cenubi Dobri
ca ha:klandaki Bulgar taleplerini daima 
acmpati ile kattıladığını ve Balkanlarda 
mü terek :bir sulha doğru yolu açacak 
olan bu sulhçu haJ 8UJ'etini :iyi tdikk.i 
eyliyeceğini tebarüz; ettirmektedir. 

Cine sulh teklif 
edilmedi 

ChuıÜ:ing, 26 (A.A) - Royter: Bu· 
rada iyi lıAher alaa mahfiller Çin milli 
müdafaa komitaioin ukeri ve si.Yut 
ıeflcri 1 Aiust.osta içtimaa dant etme· 
ic karar vcrdii;i ve CJurking hükümeıi
nin harbe devam1a sulh §lklarından bi
rini seçme.inin bu içtimada yapı.1.acak 
müzakerelcrfo eaasını teşkil edeceği hak
kındaki şayiaları katiyetle tekzip etmek
tedir. 

japonya veya lngilterc tarafından 
hiç bir wlh teklifi yapılmadığı veya ya
pddığı takdirde ise nazan itihua alın
mıyacağı beyan edilmektedir. Çünkü 
Çinliler japonlann nmiıniyetinden son 
derece '1.if)he etmektediYler -·--
Amerikada ln-
giltereye yar
dım anketi 

ı evyorlc. 26 (A.A} - cRoyteu 
f ortunc mecmuasının okuyucuları 

arumcLa :yaptJiı bir plebiaitio netioele
rine göre. Amerikan e.Atarı umwniyesi
nin yüzde S 7.4 Ü Amerika Bidqilc .dev-
letlerinin lngiltereye dinden gelen yar· 
dımda ibutunduğu fikrindedir. Yüzde 
34.2 si i.c Amerikanın lngi)tereye daha 
ziyade yardım etmesi lizun geldiği <lü
tüncesindedir. Bunlann arasında h~te 
bir nisbetinde Amerihlılar lııgiltereye 
Aınerikan askerleri gönderilmesi icap 
ettiği fikrindedir. Yine bu plebisite gÖ· 
re. ballwı yüzde 88.J Ü Amerikan si
lihlanmuı lehinde, ya\ıın: yüzde 7 .6 zi 
aleybindcdir. 

DOKTO& OPDATÖ& 
CEVAT .u.PSOY 

ASKERi HASTANESi OPEU.TÖafi 
JJutalanıu lael' ıüD öiledm ,SOlll'a 

hüaci Beyler sebk 81 mummula ka-
LaJ eaer. 1-U 

Bir devletin başlıca ödcvı ıdaı·e ci
tigi Ulusun mt'J1fnatlcrlııi korwnak, 
eks.iklerlni düşüı•mek, dertlerine ça-
ı·c aramaktn·. Dr. Süleyman ~nah DOKTOK OPfZATÖll 

SAMI KVLAKÇI Devlet, bu \'~ıjfoleri yapabilmek Coeuk hnstalık.ları mütehası.-ısı 
için her ~yden cwel Ulusun ne ka- '.l'ELEFON; 2310 
dar olduğunu, aı tıp artmadığını bil- lUııa) ene ılıanesi 42 Birinci W,.Jıer So. 
mek nıccburi)'etiudcdir. Bunu bilme- fü·i: Güztope Kaı-akol brpsı 834/1 
yen hır devlet l.aranlıkta i görmiiş • Londranın (Tlıe Hm.ı>ita:I For 'Skk 
gibi olur. Childrcn) hastan~inae lkmali tahsil et-

Ulus hakkında bilgi dcrliyen mi tir. 
ı·un, dcl.1etin UJıosa karşı öde,icrini 

Kulak. burun. Bof.,az hastalıkları 
Miltehassıs:ı 

luayr.neluıaesi : Birinci !8e)ier 
:No. 4!. Tf;'LEFON : 2310 

J<:\·i: Cöztepe Tramvay Cad. No. 884 
TILEFON : 3668 

• yapabilmek volkırını dıt göstermiş 
olur. 

İste bu ııınksaıJadır ki öniiınüz.deki 
İlktcşrjndc genel nüfus sayımı ~·apı· 

İzmir Sıhhat ve içtimai mua•enet 
ğtlnden: 

tniklürltt· 

laeakttr . Vilılyet imdadı ~hbi utonıo\ıillerl içi.a muktazl 6100 litre benzin 20-1..,940 tari-
l3ASVEKALE1' hindeıı itibaren 5-8-940 tarihine kadttr 15 gün müddetb açık eksikmeye ko· 

İstatistik wnum ınüdürlüğü: n~~cl~~~ilh~r.: Tnlip ~!~~~an.ı;ı- !crolaiti ~Una8 9~ıwl.}p ~ ~nak iizerc her gün slhlınt 
• nıu un gu.ne Ye 1111UC gunu an .,. · .g a7.arlesı günü saat tt da Villıyet en-

•••••••••••• •H • • 11 .............. ., ......... cürncninc müracaallan. 27..JO 2807 {1.i45} 

Balkanlardaki 
iyası faal·yel 

--*--
Harbin uzun süreceği• 
nin ve ingiltere~e 
~apılacahtaarruzun 
geciheceğinin bir deı•I 
sa17ılabiJi~ ••. -·-- fü\S'l'A:IAFI l iuei SAHİFEV~ ..,,, 

lımım lıuın maddt· \ c i:ışc maddeleri~ 
dııdkiııi c.uıniyct altına nlmaktır.. J16lll' 
kanlar 5ulhuna karşı ~österikn bu lal" 
sasiset \'t.' dikkat yalmz hu mm~ 
:ırasuıd.ıı bir-ham faciasını doiumı....
A,•:rupanın lnı kısmını büyiik {clitıl' 
!erden nınsuıı .buluuduruuık ~aycsiui il" 
tilıdnf c.\ lcd~inc itiınat cdill'mCT.. JJİ%~ 
alıımıı \C alınacnk olan tcdhirlcrc fal1,' 
bir mnlıh et Ycrihnt'.k istcnüm~ otsa lıi' 
le netkc yine hnrhin :o;onnnd:ı haşka ~ 
killer alnbilıuck i tid:ıdmı muh~ 
dlct"cktir. 

Alına11ya111tı t·c.ımbu tMJrki A nupa '" 
Balknnlar su1hunn 'erdiği bu ebe-.. 
yetin asıl nınnıısı, Hitlt>rin de harbi' 
uz:un fiÜrmcsi .ihtinıallerfoi derpi$ et· 
ınek r.anıretindc blmı olnıasmdOdlf
Uzun siirecck lun'ltte Almanya mu15" 
\'cnıct inıkbları aramak i(iu ~ 
makta 'c bu t.iimlcdcu olmak ~ 
Balkanlnr sulhuna bii:rük bir ehCJlllll" 
yet .ııifc.rlemck Jüz.um;ınu dnynıa~ 
Balkruılardaki siyıısi .kayıu:.c ma, ~
walar yapılmasına ehemmiyet ,.eJilit 
Abnanyada normal hayatın nvdelini ifJ' 
de eden hazı tedbir1crin alııuşı, L'
r~ye ya~ılacak tnr.rruzun bc;klendi!i fj 
bl su :Jt"tnlc.rdc b:ıslaması ihtimalJeP"" 
zainetmektedir. 

HAKKI OC'1KoGLfl --·--
Ankara radyosd 

---.ı;..---

B V G fi N 

7.30 Program ve mcmfe.ket saat ıı')'•· 
rı 1.35 müzik (Pi.) 8.-00 Ajans habc"' 
(Pi.) 13.30 program \'e mcml~ 
saat a_>arı 13.35 müzik (Pl.) 13.~ 
Ajans haberleri 14.(}5 müzik 14.20 ~~ 
zile :r.iyaseticümhur bandosu 15 .oo. ı .s.,., 
müzik cazbant (Pi.) 18.00 prograrn"' 
memleket saat ayarı ~ 8.0S müzı1c (f>I·~ 
18. 30 müzik radyo caz orkestrası J 9.1 
müzik fiOÇilmit eserlerden fasıl progrıJ 
mı 19.45 memleket saat ayarı ve Ajllııf 
haberleri 20.00 müzik 20.30 J.:onutP1' 
(günün meseleleri) 20.SO müzik okt'' 
)'an Muzaffer ilk Ar 2 1. 1 5 müzik c.8'' 
bant {PJ.) 21.30 lı:onUfllUl {radyo gı' 
zeteiİ) 2 1.45 müzik :r.adyo ı;aloo ot' 

kestraıı 22.30 memleket .saat ay•~ 
Ajans haberleri; ziraat eıJham ~ taht.,.. 
lat. kambiyo - nukut bonıuı (ıfia1) 
22.SO müzik 23.10 müzik car.bant {PIJ 
23.25.23.10 hpanlf. 

....................................... -: 
E Bir, iki sahrla ; 
........................................... 
Defterdar Mümtaz Tarhan dün ıAl,sşıl 

cak maliye ~besini teftiş etmiştir. 
§ Fuar sahasında i.rihlsarlar pavycıDıı· 

nun taıız.imine başlanmıştır. Bu ;paV}'D
11 

bu sene dalın cazip bir şekil a1acaktıt· 
:§ Urfa mebusu D Refet Ülgen ,.c J)e" 

niz.li mebusu B. Yusuf Un._<iltaya Ankar.'' 
dan _gelmişlerdir. 

§ Ödemiş kazası dahilinde mevcu~ z~t 
tiıılikleıin tesbnina başlanmıŞtır. Tırt:""' 
tesbit isleri tamamdır. Ödemiş - Ba>; 
dır zeytin bakım mcmurluf,'UJUl Sa 
Keskiner, Tire - Torbalı bakım merntd" 
l~wıa Ali Gezer:, Kemalpaşa bakım 1" 
ınurluğuna :Memduh Ökten tayin eaıt· 
mişlerdir. 

·········································~ ' 
Kiralık ~ , 

Gazi Bulvarında bir mağaza .ile~ 
dört dük1dn, il Belediye caddesin-! 
de bir mağaza kiralıktır. ~ 

Müracaat: Cümhuriyet caddesi 81 $ 
Numarada Diş Doktoru Hatiçe AzrS~ 
Demirelliye... 1.6 (lszı): .......................................... ,, 

Halis Zeytin3·aiıadan mamul 
•• 
Omeı· Mulıarı·enı 
ÇAM4ŞIR SilVNll 

TOPTAN KİLOSU 

~~ur,, ,, 
miklcrim.den bir kaçı kır.ılınışlu·. C. h H aanlığa mahsus çarunnı kurdurm~ id! 

Prens sustuğu zaman papazın elinde ı an atun ki oradan Babe'k
0

in biz.zat ikamet ettif 
tuttuğu 1uıçı almış onu bir QOk defalar S1111111111111u " 11" 11111111': müstahkem konağı ve sair konak1ıtt' 
öpmüş öpmilş \'C böylece hayata gözle- S : görebiliyordu. 
rini kapamıstır. : E (&bek) muharebclcrde pusulara .çt'~ 
V~arun bu izah tarz.ını işitenler.den : Tefrika: 85 YAZAN: Curci Ze.)'dan = ehemmiyet \0eıiyordu.1süun askeri üıt"' 

hiç biri sövlene:nle:-c pek o kadar inan- - _ : rlnc istihkimlanndan birdenbire çık•' 
mamıslı- (Erşcf) e götücülürılü. Yine bu kuvı-et matı pek büyük Wımet ve m~'tler rak onları inilin ctınck için askcrilldc' 

Diiaer Lir :rfraycte göre Dük dö Bem ,.azüesiııi ifa ettikten $0nr.l eski yerine ile vücuda gctimıl~ .idi. :Piyade askeri müteferr:ik :kuvt"etler göndermekte, a.
ı!cleo bir RS duydu..~ tabutu çi- darbelerini durdunııuş gibiydi. Saray onnanda kansına yastlamıştı. Bir kur- dönerdi. 'Na\:Hyatı askeri~-e aynı .şekil<Ie süvari ns\erlnin 'himayesi altında gece relerde \'e t:cpclerin arkasmaa pUJIJ~f 
,·ileniYordU.. matemli ist.irabmın ecılanm daha unut- dun arkasından pek iaila ~ğu için C>radan lfuş, Berzend, Rüzalvnde icra günd.Uz bu tahkimatta çalı§'tmlıuıış idi. kurmakt::ı idi. (Afilin) Babek .. ın bu ıdc· 

Bedb&ht adamın .eözleri }ıqla doJdu : mwya ~yeni bir ölüm dijer- yorgundu. harareti fazla idi. Susamı~lt. olunurdu. R~tvero ıen son no\.tru. as- RüWervez ile Bez §dıri. beyninde ga- ti.nl hlliyordu. Pusuları keşif ve .ı.araill' 
- .Daha bir dakika sa'bredipiz... Bir Jerine, Versıu"t endife ,.e matem ha\"tiı Kansına şwtlan .W.rleıniş : keı-iyc idL .(Bez) den bir nç feı-sab me- yet sal}) tq>cler arasıncla bir vadi ı•.a.rd.L :nıu ımenetnıek için casuslar \'!' gühb.,.-

(1K.1NCJ - 228 --KISIM) 

kaç dakika socıra ben de ona iltihak icinde bulunduran ... üpheli ölümlere il- - :Madam yanuı:ula lçeçek bir !iey sııfec~ kain idi. Af§in bu \·adinin be.rj tar.afıııda CaCerül- lar istihdam ediyordu. 
cdeceiim diye haykırdı.. tibaJc etmisıi. On dördüncü Luirun hafi- ,·aı· mı"? at~ 1 · ...,..,_ IC'-• lun 'L li 

- Evet 
···-~•~·ıııı•- ~~lıı l>l'dug:.b jtt.i.haz.ına elvcr~U uyat, .c.A>U oait, :A et '1Jln Ha ·ı namın- {Afır.in) tttun süren bu mu.haS4lra e#' 

Sarayda bir ~ havası hakimdi - di Dü1c dö Ben-i ansızın lilümle karşı- ... __. - ..... ı.ı.a '\.. •·• •-
Kadullar korku içinde idiler- &babın 1a$lll1$ll. Madam dö Berı-i c·ıııuıs.ındaıı kınnw ır?us~m vir ım.•\·.Um ıtah.ıı·ri \'e .in- &1'1 kıunanılanların klll'llMldası a1tında nasında küçük nıüsadeıaeler ~ .llaı-" 
saat seltWne doını Dük Dö BurgQyn Genç Dük Mu.dide hiç bir hasta11k maroken ıUıahfaza ~ küı;ük hir ~ı- tiluıbına giibbanları memur etmiı idi. üç !ırka a<&er tabiye etuiış .di. Bu su- mileri meıgul etmdc isti.rordu. Bir~ 
dahi ölmüs butunu:\·orclu. J?cçinnedcn hakiki sebepleri onlaşılnın- şeyi çıkararak uz.attı : Bunlar Rüzalen·ezdc üz.erlerinae ~ re~ .Atpnin ordugahı gayet ,·!isi bir .sa- keti taaJTUZiyc cmrettikçc haliıda • 

elan öldü_ Rfra)<t11crc bakılırsa Dük - Buyurunuz... isf.ibkfuna!. enkazı bulanan iiç dağ inli- ha işgal ediyordu. Asker bu gani§ saha- gec;en kumandanlar, maiyetlerinde bdJll' 
· ~kt -~~ ~n'r.~ ~.;.;~ ·~«;itim rüz- ö1üm halinde ik~ kendisini %iynret eden - Tesekkiir cdcıim.. hap e~rdi.. (Aqüı) ~er.ini bu dağ. da eberıyetle blmirini göremi}-eeclc bir nan askerden bire.r tabur alarak v.JY 
~n bir kurban daha verdi. Fransanın papaza bazı if$aatt.., btilwımuştur .. !Ez- Bahtsız prens karısından aJdw sise- lann üzerinde ycrle~lirruişti. Bu :mevki- '\-aı.İ}~le derelerde, tcpele!-de ·yerle§ti- ni:ı diğer tarafına ıgeçip ah.zı meVki eli' 
yeni \ıillahdı küçük prens Dük Dö Bre- cümle ~lan anlatmıştır : yi lezetle il.1i. ler ile (Bez) .arasında bulunan muvasa- n1mi~ olduğıı ;çm yürümek lhım ge\- )'Orlardı. Babck ona ınuhbil st1r <tabi' 
ta1•n kızıldan üldü .. Doktorlar bu Uni - Avda atının ııya,ğı kaymıştı. Bü- Düşes sordu : 1a ~·oUannı sCır \'c kale ~kiini alınca)ıı dikce clavullar çalmu·dı, durmak icap imden bir kuvvet çıkararak muhacid'' 
hastalıktan şilphe ederek fethi meytc yük bir tehlike ile k~L.'\ŞnllŞtım. Hay- - Bana hL'diyı> edı1en bu ickiyi na- kadar büyük taşlarla kapadıktan sonr.a ct'tiltçc davullar susardı. -Ordu birblrlne lerin sQrlara yaklaşmalarına mani o1~ 
liWmı ~ördüler_ Küçük dükün ölümün- vaıuınm dil$1nesine mani olmak için birlsıl buldwıw.! geçitlerde taşların arkasında da büyük merbut bir kütle 'halinde leı'tipler'"ını yordu . .Alcpm olunca Afşin askerin~ 
de babasının ölümüne müncer olan ali- hamle ynı>tırn. Midemde bir damarımın Enfes J~1<ler kndımıq idi. Yalnn. bir ge- bozmalcsızın ya hep b"ırlikte yürürtlil, ordugaha, hendeklerin adtllSlJ\8 riealP"" 
ınetler görilldü.. k<>ı>tuiunu hisse~m. Eğere göğsüm çit bıraknu1 !idi ki ıe> -da kendi '8Skerin.ın yahut hep birlikte dlU'Urdu. Al~ B«c -emrediyordu. E\-vetl cBeu e eıı 

Bir kae o kadar siddede .,..... ki :ölüs ke- -JllTllBDI- telbili h6e1amu · · Wi • bu ıahki- nazll' hir t • Uıerinde uman-
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Ticaret Vekili --·-Bugün tayyare ile 
Ankara ya gitti 

Rumen ve Bul
gar devlet 
adamları -·- -·--!. Anı.a,,N ."· 26 <Hu"USİI - TiC<U·et nık.i- B H• 1 R 1 aım, Torıcu · ı ı, .. . rt •r umen lıura . 0~ " u~un tayyare ıle • ""' ,...Ja-. ııelıniş ' '" i hrae.aıçılar birliğinde B k ·ı ·ı . 

tiicıcaıl'. bır to.Plar.ııya m · .. ,,.,t <'ncrek aşve ı ı e görüştu 
..,ı., konusnu;şıur --+--

. _Vek.~ 940 rekoltesine dencdilme.ıııcı.i 
•Çın tuc<·aı· el;,oo l ! bütün uklar So!ı-.., 26 (A.A) - D. N , B. Alsrn.u hü-
Tıcaret >"ck · ı · pam ın kümetinio da\'eÜ üzerine 00ş,..,ki1 Pı· , "'-· ,_, . ~ etıııcu iı·i fiaUerlc alınaca-
ıııwuu L1lldırrni~t V ki Filov \ ' C hariciye ı,aı.ırı PoPof refakat .. 
C '- --- ır , e '!in bu müı'desi ı l 
'"'"ronı ,.' (t il · · )erinde Alman ek :si Fon Richto eu o -

Y 
.,..ı ç enn1 scvindinnistir. · k du~ lıakle husu•i bir tan-are üe ı.,., 

enı urulacak !<abah Viyanava hareket etnıi.ıttdir. E . Bulgar. devict anrunlan Viyanadan 
rzıncan sehri Salzburga trenle g.dc>ceklcrclir, 

Ankaı-a, ~ (H - • Bul~ naz.ırlarıı ın refakatinde clçi-
rulacak l!:rzi U>usıl . - . Y~niden ku- !erden ""-rafimf w Siosmanof ile lıari-dair hl!k· ncan şelırının ıstimlikine = 
• ,-ı-;~. Mecl;.., bir kanun lfl~·iha- ciye ııezaı·eti sekr<1erlerindcn Dr. Kris-

' __,,... to. B . Sismanof Ye B. Balan , .e matbu-
Buıriin ~u dahili .. . at bürosu ınümes.C.li Dr. Penakof da 

lavilıa\' .. ıak ye encwnenı rardı 
ı.a,ilı ıB~u.. el'e ve kabul eylemlştir_ ' ~--·~-- - ?C (.' , , _ Füh. _ 

a uıiik Millet M !' · · 7 - ~·~~- ""' "-""ı ... 
tosı,, Yapa - ec ısuıın agus- '-·-'' ... ,_~- t 16 da ,. __ 
·"ınd _ ~gı umumi heyet toplantı- ~µn Ojt~ hO'tlta saa. ·_ ~~.11uan-

a l'o ul«ıelttir. ya he..-ekili B. Giı:urtu ile harıcıye na--x- zın B. Mımoileslı:oyu kabul etı~ir. 

Anıerikada 
Askerlik mükellefi
v . Yeti başlryor 

Mar~:.?ıgt~n. 2.6 (~A) - General 
U.taki k akerı mukellefiyetin bu hu

bulünd "i4"" kOng1'e tarafmdan ka
·İni b en saat sonTa tatbik edilece .. 

"Yan etnU,ı.ir 
ş-...,d iki " . . 

dinn..ıt alde yal- ailelerini geçio-
llh alt "':ı""riyetinde olmıyanla:r .;. 
nıily., ınel tnacaktır. Bwılana adedi bir 

v ft ". 0 •ralt talı.ıniq edilmektedir. 
la 'ltnrtoo, 26 (A.A) - Maliyeye zun ot.. . 
lftil1'Hı dol -n ~yı t .. nıiıı için 652 
İliba arlık lıll:tıne bonolan dünden 

"'" aaı,.. çıkanlmı,tu. 

Ö~lı> ü""ri Fuschl'da Alman hariciye 
nazırının davetlisi l-JulW1.1uus olan Ru
men W.-·let adamları Beı·ı:hofa refakat
lerinde Alınan~-anın Biila't'ş ek;i.i Fal>
ricİLL"i'. , prlokol ~!"" fi fon Bornber~ ve el
ci Schmidt oldut,'U halde ııd.aıi.'<lerdü-. 

Rurncn nazırları i!rta.c;yonda. 'B. Fon 
Ribbentrop tara!u.dan karsılaııınış \'e 
~skcrl kıta ihtiram resmini ifa etmiştir .. 

Führcr Rumeo devlet adamlarını 
Berı:hofw1 büyük ""1oııunda kabul et
ruis Ye derhal miU..kerclere l:ıa,.Janmış
tır. 

Bu 1nüzakc1tlcre Ahnan harici.ye na
zın B. Fon Ribbcntrop ile Ahnan}'3run 
Bükres elçi•i ,.., Roman:;.ımn Beri.in 
elçisi de L'<tirnlt evi•m~edirl~. 

Rumen ~ş,·ckil Ye hariciye nıttırı bu 
ak:;am Rnmaya l(it mek üzer.. Sa'lzburı:
dan hareket edereklerdır 

r "~u.J.a SİCİ.[j 'rfC~E'r ~- :••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••! 
t~UN_DAN: • • 

Finlandiya --·--Alan d ada:arını bas· • 
kaların~ vermiyecek 

--Jf.--
Mo.kova. 26 (A.A) - D. . . B. 

Ajan" bildiriyor: Diplomatik malı.filler
den öğrcnildl~nc göre Fin\andiya ~cfiri 
Paa.s.ilc.ivi Aland adalannın tabi olaca· 
ğı rejim hakkında Sovyetlcr hükiimctiy· 
le ccn:yao etmekte olan mlizakcrcleri 
idare etmdı:ıedfr. Finlandiyalılar Aland 
adalannm hiç bir üçüncü bir devtcte 
~rkcdilıniyeccği hakkında teminat ver .. 
mitlerdir. Bu.ııdan baıJuı F.inlandiya 
Aland adalarııtdaki a...ktti vazi}'ctin 
muntazaman yerinde kontrol cdilmf'sİ 
hakkuıı S?vyetlcrt' verdi fr i zannt"dilmek .. 
teıdir. - --

Amerika da 
ispanyaya petrol 
yükleyen gemiler 

Vaşi.ngton 26 (A.A) - Hazine nazm 
B. Morgentau bpanyaya Petrol naklet
mekle olan petrol gemileri lıamuleleri
nin Almanya ve ltalyaya mürettep ol
dukUırı görüldüğünden tevkif edildikle
rini bugün beyan etıniştir. 

B. Morgentau bu petrol se,·k iyatına 
karıı alınan tedbirle lngilterenin ts.
panya tarikiyle Almanyaya petro1 git
mesine mani olacağı hakkındaki haber 
arasında luç bir müna,,.bet olınadıi,'lnı 
ilave ctm~lir. 

Vaııingkın 26 (AA) - Salihiycttar 
mahfillerden öğrenildiğine göre Nevada 
ve Aryan isminde iki petrol gemisi sey
rüsefer!' nezaret etmek üzere B. Ruzvelt 
Laralından ~ edilecek B. Morgentau
nun idaresi altına verilen ticaret gemi
leri ""yrüseler bW-osu tarafından birkaç 
gün ev .. el Texas e)-aletind~ Houstonda 
durdurulm~dır 

Belçikadan 
--*--

12 talebemiz 
daha _geldi 

i.,taııbul. 26 (Hu, usi) - Belçikada 
tahsilde bulunan ıalebeınizdcn on iki 
kiş i daha bugünk ü trenle şehrimize gel
mistir. Bunların ~öylediklerine göre ha
len Brük,clck daha yimıi talebemiz 
mev·cuttur. Kendil~rin~ ~vahat1eri içbı 
para1arı J{ünderilm.i.stir --·--

Hol l onda kralicesi 
• 

nutuk $Öy/iyecek 
Londra, 26 (A.A) - Briıish Brod

casting Corporationun haber verdiğine 
göre Kraliçe Vilbclmine önümüzdeki 
pazar günü Crccnvitch saatiyle 16 on
da Hollanda lisaniyle yapılacak radyo 
neşriyatJ servisinin açıJma merasiminde 
bulwıaca.ktır. lngiliz radyosu Hollan
da hükümctinin nezareti alunda bu )i .... 
•anla netriyatın her gün yapılabilmesi 
için lizımgelen kolaylıkları yapacaktır. 

---*·---
Her ay lngiltereye 
Amerika 3000 tay

yare verecektir 
BASTA.RAFI 1 İNCİ SAHİFEDE 

maktadırlar. Bu müthiş fabrikalar 
birleşik Amerikaya senede 50.000-
cL :ı fazla ta;-yare imal etmek im.kfuı
lanru verecektir. Esasen bu rakam 
B. RuzvelUn memleketin müdafaası 
hakkında ve~ olduğu mesajda 
zikretmiş olduğu rakanıdır . 

B. Morgentau şunlan ilave et~ · 
tir: 

1ngilterenin çok paraları var gibi 
ı;üriiııüyor. Zira bu işler muazzam 
ınelıaliğe ihtiyaç gôstecmektedir. 
Bundan maada İngiliz ınakamalı 1941 
ve 1942 seneleri zarfın.da ayda 3.000 
tayyare teslim alabilmek için derbııl 
icap eden tedbirleri de almaktadır. 

u.mQd • Kiralık mağaza : 
te G c A4aııcıı1tıa 1479 uucu .okak- -e depo •. S u lk 
eııa. nuıuaı-~ ınuamele yapıın (Ti.irk ... ayın na ımızın 
'!'ürk '-bbü.satı ticariye ve sınaiye ikinci kordond~ Cümhuriyet mer- : 

Dikkat 
nazarı dikkatine 

Haıı a1ı"M= şirketi) tarafından Galip kez bankası arlu<S1nda l\8 numarah : ~ ~ 
kan Y la ver1len vekaletname ticaret her ise l'lverj~li ınürı'Cldct bir rlepo ! i ~ ~· + 
nun:.u hükümlerine gôrc sicilin 2795 kinılık'lır. : ~ . ? ,/'} 
nlunur~a ktıyt Ye tescil edıldi~i ilitn

1 

Anu edenlerin Banko dı Romada ! ~~ı..'."/~ ?
111 

.• 1·:;J1llıı İzmir ,.. ·u. . ba>· Sekibe mür~c~at.lan : ~W f 
"'"'-~· c !ıcaret memurlu~ı tt>ml 4-1 (1~2"1 : 1ıN//, 
-~k~ F. Tenik im7.ı... • ............. ,~.......................... ///J{Jfl

1

? j ~71 

Sizi yazın boğucu sıcaklarından kur
l.aracak cep ve masa Vantilatörleriınizl 
takdim ederiz.. 20 gram ağırlığında olan 
cep vaııtüitörleriıniı zarif ve şıklığı ve 
bilhassa sa:ılte bir kuruş gibi ufak bir 
sarfiyat yapması ve bayanların el çan
talarında kolaylıkla taşıyabilmeleri ay
nca tav~iyeye şayandır . 

" e~ r .,,.,,,,,, iZMİR DÖRDÜ!\CÜ İCRA lllEMlm- ~,1111 . ~ \ ~w 
İzınir "--· ....,,.,,AME LUGUNDA.'11· l1•'' -· .m ,.iz. h b ~naı:ımdan. fındık. badem. oe- . . 1 k \\ i 3 ~ • Türkiye umumi deposu 

ınuk ':..,':bat ve bakliyat, zeytinyağı. pa- Acık art.ımıa ıl~ para~'a <e\'rı ece /_f;j 7 Hüsnü öıödemişl.i Halefleri 

' ,..., ıı:rubu kürk ,.e kürit imaline A3vı-ı ,menkul: •-••••••••••-••••lllİlı.•aımı•••••• lbahıus l>O!ıtlar ';!Mok "tlen ıll İznıirde Gazi Blil\'arı Yeni Asır gaze- , 11!1 ., 

~leı-. YUtn~. c:.nı. suha ..::'~- lesi matbaasının aıkasında İnbat soka- Emı~ı- almak ve satmak 1 ""- cı_va, balmum'.1 kendir~ ' ğında 138 pafta 1047 ada, 4 pal'S<'l nwna- CIA 
~~ve bula...;., mey.,',, balı ~'e":. rasında kayıtlı 180 m~ arsa. . . 
--uardazı ibaret ;;.ıdelerdeıt dolayı (720) lira kıym,t. ınubammeııeli JŞ~U • ti eni 
ecrıebt nıetnleketl.en: • ihr )!a~Ti menkul acık artırma ıle satılıga IS y er e • e 
cata tnütet1a· • yapacagunız: a- _,_ ldı. 
r.a • ır evr,.k ve vesaiki namımı- =arı · lzmirde veya kazıılannda emlilı:i olup ta satmak veya almak 
~ unzan ve bu maddele . Birinci aı·tırması :ıı-8-940 Cuıuartesı 

tedıyatı icr~ a velhasıl . ınezkilr lecektir. Bu artırmada yüzde '5 rusbc- lzmirde Kemeraltmda Hacı Hasan otelinde 60 No. lu 
~ ,,. . sevkine ve bu ~~~ ıı;linü saat 11.30 da dairemizde ;cra. edl- ı istiyenlere azami kolaylık gösterilir. 

ı~uaınelelerin isti'- - • tt"·. ,_, . ted tinde bedel verilmez.e en çok artıranın h ed C A V 1 T 
vır ,Ve intacıııa ....,m e ıgı Q<enn .. - tealılıüdü baki kalmak _.tile ikinci ar- Y1lZt ım e •.. 
re ı-· d saliıhiyettar olmak uıe- 9,. p · .. .. t 11,30 Telefon: 3903 -uır e ,,n~ ,_.,. ti . canlı ha tırma 16-9- ..., a:urtesı gunu""" -
~ '"-- ~" ı,..ye en y- . . . 
• ~"""'11.çı.Jan b: lliii ·· Gali H· _ da yıne daırcnnzdc yapılacaktır. B1.1 ar- iıl••--•••••••••••••••••••••••m alıyı "'1ci.I na.;b ; t reısı 1 dikp an tırmada da keza yüzde 75 nisbetinde ta- ,...._ V V VAV 
~.::~da Necati beayıu ?.ı e. d ski }ip zuhw· etmezse satış 2280 numaralı EMAııET UMVM Jııf D RL v NDEH : 
;'T':.'11 Liyone haııuın: ~ll~.e~ kanun ahkam~ t.edikmı ~i.bıralcıla- 1 - Zabıta memurlan için azı 13800 çoğu 14500 metre kıılık gıri kumaı 

. ~k El!as . teşebbüsatı ti . , . _ caklır. Bu _gayn ı:-ıenkul uıerınde hak 31/7 /940 çarpmba giiııü saat 15 de kapat. zarf uauliyle satın alınacaktır. 
llaiı·e Türk Anonim mkercarı~e \esı talebinde bulunanlar ellerindeki resml 2 - Beher metrosuna 550 kunıı fiat biçilen kumaşın numunesini görmek 
~~un TRİAY.,l) Mı ~~Sun- ve.aikle birlikte 20 gün içinde müra~t v<: f&rta&mesioi almak iııtiyenlerin umum müdürlüğümüz satın alma ko-

p l"!:DE. N. BE1Lis .. • · "" e~elidirler. Aksi halde hakla'_' tapu sı- ıwoyonuna mü.-acaadan. 
,._ tıJ tızeruıdc Tiırk Ellas teşebbü.sat.ı cilınce malum olmadıkça pa}la~an 3 - Münakasaya giruıelt İsteyenlerin 
f"'Yo ve smai,}•c Türk A . irketi lıaric kalacaklardır. Satış pt>Şm para ıle- banka mektubu ile beraber 2490 aaytlı 
lrlna ':" hnza!an, nomm ' dir. Yüzde 2,5 de1!1ıliye ve tapu baro ~derle birlikte münakasa gÜnÜ aaat 14 

5982 liralık teminat makbuz veya 
kanunun 4 ncü maddesinde yazılı bel
de kadar mektuplarını komisyona ver-

12, 17. 22, 27 2670 (1434) . Bu buı dokuz •·üz L--k . T müşteriye aittir. Şartname 22-8-94.0 ta- meleri. 
•ı·ının 18 . J ...,.. !>enesı eınınuz . d . 'ha h .__ . •· b'lm . 
•-•ı ınci l(\inU tarihil lan b ı-ihln en ılı ren er ıu:sın gore ı = ---------------·---------------"" etnan .. e o u ve- .. kt 
\'e hU ~ ıe zırıne ~evzu iınznlann _ı;ahıs ıçın açı ır. ... . 
1_,_~~yeltcri dairece maruf Türle Ell Daha faıfa malumat almak ıslcyenlt?T 
~uuusaıı SU>aiy, . "---· TAasS dairemizin 939-4172 numaralı dusya"ına 
uaıııına . " \C .......,ıye . . . . ••- I" "'- l , . ., A.tis ıınza,·a ıncuın Triand M. Fu[as miJrncaa....,n UZUD'•U ..,.., o unıır. 
•-deı-· lıd,, N. Beili.s'in olduğunu tasdik 2925 (~l ..,,_ 

l'.C. ,,,,., · ı ""' S UKUK ,. • Ceınaı !"o.ıı u clö;-düncü noteı·i Mılha\ ALASLlllR l!LH H t1A· 

za okun;':.t resmi mührü ve bir im- Kİl\!Li(;iNDEN ; 

Xkaret ue zahire bo,.sıısı intihap encümeni re
isliğinden : 

Borsa encümeni İntibahı 29/7 /940 pazartesi günü sabah saat ond• borsa 
salonlarında yapılacaktır. Rey vormok lıa.klaru baiz olan abonmanlann reyleri
ni ku1lanmak üzere mezkUr gün ve saatte borsada hazır bulurunalan rica olu
nur. 26, 27 2899 (1537) 

U Alaşelurde ölü ı)crif Uğurun vasiyet-
i~~ ~o. 202~ HuswJ No. 11119 namesi mucibince Alaşehir Deliler kö- İzmir muhasebei hUSUSiye müdürlüğünden: 
~ ,. ~.lııaınc suretinin görülen yü yolundaki azmak üzerine bir ahşap Lira Kapı No. Cinsi Mevkii 
ti ı,,rafu..ı ''Sl :mnz..d;o alıkonıılaıı mübri- köprü \'C Ala$Chir - İzmir şosesi üzeri.. --~ --------
ınutalıakaı.n an UlU4lı hulwum suretine ne beton bir su kuyusu ve zeytin çayı 360 103 Ev İnönü caddesinda 
.\'ÜZ kırk u ~·k ederim. Bin dokuz köprüsü ch•armda demiryolu yakınında 350 UD Ev , , 
dördüne" Çcsi Tcınınw: ayının yirmi mevcut olan kuyunun sökülerek yeni- 00 85~ Fırın Karşıyaka CeLU bey İklısat Su. 

:ıo ~ arşamba günü. 24-7-940 den ve Alaşehir 'i enice mahallesinde li 71 Ağaç zeylin Karşıyakada Soğukkuyu mevkii 
'rCltun uşluk daml(a pulu üzerinde 24 beton bir çeşmeniıı inşası acık eksiltme- 10 8 • Emres tımannd:ı 
tel'i 1.~}94o_~ari!ı \"e İzmir ilçiincü no- ye .konulmUŞtur. 2S 105 • • Kilizmanda Hamil bey çiftlığind., 
iınza__, mu u-u '~ ııamıııa R Giray Birinci eksiltme günü :FS/ 940 pa~r- 5 15 Döaiim tarla Emres tımannda 
Uar~ Pulla Uısi günü saat on tensip edilmiştir. Mez- 30 !I Dükkan Hisar camil ark.ısında saman 

- rı aslın;, ~· apıştınlnıı t.ır. kür günde talip zuhur etmedij\i veya çarşısmda 
İZı'liR eluiiltilen bedel hacldi layık görülmcıd;ği İılard lıususiyei viliiyetc ait olup yukaı·ıda yer ve cinsleri }'azılı eıu1lk kira-

'S!}..'DEN ~UI.tı HUKUK M!JiKEAfE- takdirde münakasa 19 ı 8/940 pazartesi Janına.k üzere müşteri çıkıncaya kadar arıtırmaya çıkarılıııL$br. Kiı-a $3Itlarını 
Ma..ıı!to Le . . SATIŞ İU\NI saat ona bırakılaa.k ve bugün ~on tali- öl!renmek isteyenlerin her gün muhasebci hususiye müdüriyeti varidat kalemi-

Lcvi ,.e bık'" ~·ı~ Levi \'e Y~o bine ibal~ kal'~ye.•_ yapılac~tır: . ne .-epey sürmek ist.eyenlerin de vilAyct encümeninin toplandığı her Pazartesi 
ınutasarnı: old~~ kızı f'.erlanın şayıa.ıı Taliı>Jı:.rın ebliyetı kanunıy;yı . ~ ,.e Perşembe ı;:ünl....-i saat dokw;~ on .. ikiye kadar yüzde yedi buçuk depozito 
mahallesinin Cedı rı hmirde Oruç reııı bulunduııuna daır vesıkalan ıle bırhk- makbuzlarile birlihte vilayet dannı enc1.1menine müracaaUarı ilıin olunur. 
\'lh hane ınahk t ı.okağında yeni 46 sa- te ınezkür günden evvel her gün ınab- ---------------·--------------
"~ karanna istin~ '"erilen iı:alei şu: keme baş ~ta~U~e müracaa1le şartııa- iZM1R TRAMVAY VE ELEXTRiK TVRK ANONiM ŞiRKETiNDEN: 
"'1nil saat 15 le ı:~ 216-8-940 Pazartesi me ''e krokilerı gorebileceklerı ve bu- A" toı 1940 a ı "Zufında ,.,bel.ede yapılma"' icap eden ameliyat dolayı-
keıne.;nde t tr "ulh hukuk mah- nunla beraber ını..lıamrncn bedclleruı ._._~ Y 
"""1a tmu ~ '" :r;,ı>ılacaktır. Bu artır- tutarının yüzde yedi buçuk teminat ak- .,..,. • 

0 
. 

~ilzd., 75 ':"' ohnıım bedel 500 liranın ~ini nakden de"° etmeleri veya milll l - 4 ve 18 Ağustos 194 pazar ı:unlen saat 7 den 17_ ye kadar: 
ılıaı,,,.i . sı '=ild·Ai takdirde talibine bir bankanın teminat mektubwıu ibraz V C'ar,ı XI Ga:ıı bulvarı 
t:,. orı ı,.,."Pl~k abi takdirde sa- eylemeleri ve dah:ı fazla ınalw:ımt almak VI fl ,hn~a XJI Mczar~ıkba,, 
~ ı ~ daha uzatılarak ikinci istiyenlerin rne<l\uriyelimize şifnhen ,.,... vıı ~rantuut xııı /\~sor 
15 ı., l" l-9-'40 ~ ııünü saat ya tahriren ınüra""8tleri illi" <ılunur . Vlll Cüzel.r-lı XIV Gazı bulvarı 
ı.. faı:ıa""' f.'*ern.lzde l<tPlhırakbr. Da- Muhammen '( 7.5 ~•- X Konak XVI Gümrük, 
~ ~~t almak ist.iı enler daire- bcd I ' 'to 2 11 ve 2> Aj;....to• 19'40 pazar ııünleri saat 7 den 1 7 ye kadar 
:-ı..., ı·: ı., sııyıh do.y,.,..ııa müı-a- Lira ~ J:'.'" kr 1 Da.ağaç C B•yraklı 
- UZUuıu IW,, olunur. 19:: 00 ı: 4S. E,· yanuıdaki çeşme il Tepecik D Turan 

_._ OPF.ıtATöıt DOKTOR - için ili ,\!sancak E) Ka11ıyaka 
-MEr CEMİL on.. zıs 10 20 64 HaL ıxwundaki çcş- F' > 

Fransız ~ iV Basmahano Bornova 
Der ı:ün ... le llastana; Oııeratürü 331 5:! 24 86 l':ir yolundaki ku- IX f.trcl'pllf" Buca 
sinde. ;;ı:ı:.~ e k..dar Fransız hastane- XV Kültiirpad< Kızılçull11, 
kııtınaıı ... 'o 1;ı;"'. lliriori Bc)'ler so- 35~7 ~7 2Cü Rl ~~P köpr'ı ~ktörlerinde e•reyamn k""ilec.ği ıa1m l.allımızca bilinmek üure ilô.n 

' " l:J.EFO~ : :ı:ıuı (155~1 olunor, 

$AHIJ'E ~ 

Başvekil Refik Saydam 
Bu akşamki ekspresle Istan

hula hareket etti 
----~-x.~-~~---

AııkMa. 26 (Husu.si) - Başvekil Dı-. Refik Saydam p.nında hususi kalenı 
müdürü olduğu halde bu akşamki ekspreıJe İstanbula hareket etıniştir. Başve
kil istasyonda meclis reisi, Vekilleı\ mebuslar, Ankara vali ve beled;ye reisi ve 
asker1. mülki erkfuı tarafından uğurlanmıştn· Basvekil İslanbulda kı'3 bir 
müddet kaldıktan wura Aaknraya dönecektir. 

Türk - Macar Ticaret ve hukuk 
anlaşması vesikaları teati edildi ... " 

Budapeste, 26 (A.A) - Macar hariciye nazırınuı daimi vekili B. Voerneet ve 
Budapeşte Türk mes!Ahalgüzan B. Ömer hukuk ,.e ticaret işlerine mütedair 
müzahereti adliye ve konsolo•luk itilafname,inin ta..cJikinc ait vesaiki taatl et· 
mişlerdir. 

lstanbul radyosu 
faaliyete 

14 Ağustosta 
geçirilecektir 

------x•ı: 

İstanbul, 26 (Telefonla) - İ.-tanbul radyosunun faaliyete geçmesi içın bir 
müddetten beri yapılmakta olan hazırlıklar ilerleıni.<tir. Radyon= 14 ağustosta 
faaliyete geçeceği 2nlaşılınaktadır. 

İstanbul radyosu hususi bir program dahilind~ calı<ae<•I., müzik \'& haberler 
neşriyatı yapacaktır. 

İzmir muhasebei hususiye müdürlüiünden: 
Dıramalı Esat namına mukayyet olan Mesudi}·e mahall.tsinin 1 nci kordon 

caddesinde kilin 2&6 numaralı binanın müterakim vergi borcundan dolayı tah
sili emval kanununa tevfikan mülkiyeti haczedilerek 21 gün mUddeUe icra la
lınan müzayedesinde talibi nanuna takarrür etmiş ve 25 Temmuz 940 tarihin
den itibaren on gün müddeUe son müzayedesi icra ve 6 Ai';ustos 940 Salı gllnll 
saat 16 da vil&yet idare heyetince ihalei katiyesi icra edileceğinden taliplerin 
pey akçelerile ye\•mi meıkı1rda idare heyetinP müraca~tlan i!An olunur. 

27-30 2934 (1550) 

........................................... :! İZMİR DÖRDÜl"JCÜ İCRA ?.-!EMU& 

OUVIER VE : LUÔUNDAN: 
.~vaEKA·ı LTD : A~ık artımı;ı il> p.~ı-ay<ı Çe\"tilccek 
~ ,. • • gayrı menkul: 

v APUR ACENT ASI lımir 1112 ci ;okı.k 3 Nolu arsa ür.e-
ATATORK CADDESİ Ree binası ı-ine insa edilmls 68 taj No.lu hane ada 

TELF.JfON: 2443 1900 paı-sel 3 de kayıtlı . 
(1200) lira l.ıymeti ınuhaıumeııeh 

işbu ga,~ri menkul açık artırma ile sab
lıi(a çıkarıldı. 

Londra ve Uverpol haUan lçiıı 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
rımız ... ter vaoacaklardır. 

·················••ilııııı•••·············· Birinci artırma" 31-8-940 tarih Cu
martesi ~ünü saat 11 de dairemizde icra 

İZMİR DÖRDÜNCÜ İCRA MEMUR- edilecektir. Bu artırmada yüzde 75 nls-
LUÔUNDAN: betinde bedel verilınczse en çok artıra-
Acık artırma il~ paraya 

RaHi menkuller: 
çevrllecck nın teahhüdü baki kalmak şartile ikinci 

l - İzmir Keııcalpaşa bedeslunında 
138 pafta, 1050 ada 49 parselde kayıtlı 
26 numaralı Terzi dükkanı. Kıymeti 
(300) lira. 

2 - İzmir isınelpaşa 1x:de.;tanında 
138 pafta, 1051 ada 41 parselde kayıUı 
19 numaralı marangoz dükkanı . Kıyme
ti (350) lira. 
Yukarıda kıyın"ti muhammeneleri 

gösterilen gayri menkuller açık artınna 
ile paraya cevrilm~k için satılığa cıka
rıldı. 

Birinci arbnmw 31-3-940 Cwnartesl 
günü saat 12.10 da dairemiz.de icra edi
lecektir. Bu artırmada yüzde 75 nlsbe
tinde bedel verilmezse en çok artıranın 
tealıhüdü baki kalmak sartlle ikinci ar
tırma 16-9-940 Pazartesi günü saat 12.10-
da yine dairemizd" yapılacaktır. Bu ar
tırmada da keza yüzde 75 nisbeUnde ta
lip zuhur etmezse satış 2280 numaralı 
kanun ahkamına tevfikan ı:eri bırakıla
caktır. Bu gayri menkul üzerinde hak 
talebinde bulunanlar ellerindeki resmi 
vesaikle birlikte 20 gün içinde müracaat 
etmelidirler. Aksi halde hakları tapu si
cilince malüm olmadıkça paylaşmadan 
hariç kalacaklardır. Satış peşin para ile
dir. Yüzde 2.5 dellaliye ye tapu harcı 
müşteriye aittir. Sartname 22-3-940 ta
rihinden itibaren her kesin görebilmesi 
için açıktır. 

Daha fazla malO.ınat almak isteyenler 
dairemizin 939-3368 numaralı do,syasına 
müracaatları lüzumu illin olunur. 

Maliillerin na
zan dikkatine 

Gayet a• ı.uJlanılmııı motör ~e elle 
müteharrik malillkrin ııe:zebilmesi için 
sureü m:ıhsusado yapılını~ bir araba 
satılıktır. 

artırma l&-9-940 P&Zartcsi günli saat il
de yine dairemizde yapılacaktır. Bu u
lırmada da keza yüzde 75 nisbetinde ta
lip wbur etmezse '3lış 2280 nwnaralı 
kanun ahkAmuıa tevfikan ııeri bırakıla
caktır. Bu gayri n:enkul üzerinde bak 
talebinde bulunanlar ellerindeki resml 
vesaikle birlıkte 20 gün içinde müracaat 
dmeUdirleı-. Aksi halde hakları tapu si
cilince ınalüm uln:o.dıkça paylaşmadan 
haı-iç kalacaklardır. Sa~ peşin para iJe.. 
dir. Yüz.de 2.5 delialiye ve tapu harcı 
mili;leriye aittir. s~rtnaıne 22-3-940 ta
rihinden iitbareıı her ke•in ıı<;rebilmesi 
için açıktır. 

Daha fazla ın.ılümat almak isteyenler 
dairemizin 93!hl398 numaralı dosyasına 
müracant1arı ]Hzuınu ilAn olunur_ 

2926 (1540) 

İZMİR DÖRDÜNCÜ İCRA MEMUR
LUCUNDAN: 
Açık artırma il" paraya cevrilccek 

l(avri menkul: 
İzmir Kahra.'llanh.ı· mahallesi 1397 in

ci sokak 22 taj numaralı ve 116 metre 
murabbaında arsa. ada 190-l, panıel 22 
de kayıtlı .. 

(345) lira 15 kwuş kıymeti muham· 
meneli işbu gayri menkul açık arbrma 
ile sat.ılı .i(a çıkanldı. 

Birinci artırması 31-3-940 Cumartesi 
günü saat 12.50 de dairemizde icra edi
lecektir. Bu artıncada yüzde 75 nisbe
tinde bedel verilml'2SC en çok artıranın 
teahbüdti baki kalmak sarlile ikinci ar
tırma 16-9-940 Pa.ı;;rtesi günü silat 12.50-
de yine daü·eınizde yapılacaktır. Bu ar
tınnada da keza ,ı.-Uıde 75 nisbetinde ta
lip zuhur etmezse satış 2280 numaralı 
kanun ıı!ıkfiluına tevfikan geri bıralı:ıla
caktır. Bu gayri menkul üzerinde bak 
talebinde bulunanlzr ellerinde resmi ve
saikle birlikte 20 ı:ün içinde müracaat 
etmelidirler. Aksi lıalde hakları tapu si
cilince malum ol=dıkça paylaşmadan 
bark 1.-'alacaklardır. Salış peşin para ile
dir. Yüzde 2,5 d.a!Llliye ve tapu l:ıarCJ 
müşteriye aittir. Şartname 22-3-940 ta
rih.inden itibaren lıeı· kesin görebilmesi 
için acıktır. 
Dııha fazla malumat almak isteyenler 

dairemizin 939-228 numaralı dosyasına 
müracaatları lüıwnu ilfuı olunur. 

Gömıek istiycnlcriıı Cehil Bayar bul- ---------------
varı No. (6) ya mürac:aal~ 1-3 

lZMIR BELEDIYF.SlNDEN: 
Belediye atelye katipliği ınünbaldir. 

Orta mektep tahsilli daktilo bilir ve as
kerliğini yapmı,ş olanlar imtihan için 
30-7-940 tarihinde belediye otobüs mü
dürlüğUne müracaatları ~ olunur. 

DOKTOR 
Demir Ali KAMÇIOOLU 

Cilt .-e Tenru.ül bastalıklan ve 
ELEKTRİK TEDA VİLERl 

Birinci Beyler Sokııit No. 55- lmıu 
Elhamra Sineması arknsuula sabahtuı 
mruna kadar lıastalnrım kabul eder. 

TELEFON: 3479 

tSTANBUL BELEDİYESİNDEN: 
Eski Cerralıpaşa, Beyoğlu ve Zührevi hastalıklar hastamJerile Zeynep Kimi! 
~ evinin yılW;: ihtiyacı için lüıwnu olan 13.200 kilo sade >:e 1970 kilo tere
yağı L.--apalı zarf w.ulile eksiltmeye kooulmu.,<tur. Sadeyal\mııı belıer kilosunım 
tahmin bedeU 110 "e tereyal!ının 120 kuruş ve ilk teminat miktarı 1266 lira 
30 kurwıtur. Şarlnruneler zabıt ve muaınellt müdilrlüğü kaleminde görülecek
tir. İhale 12-3-940 Pazartesi günü saat 15 te daim1 encümende yapılacaktır . 
Tııliıılerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ve 940 yılma ait ticaret odası 
vesikalarile 24.90 numaralı kanunun tarifatı çevresinde !ı.zırlıyaca.klan teklif 
mektuplarım ihal,, ı:llnil saat 14 de kadnr daimi encümene vermeleri. 
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GlJNÜN -·-
Hadiseleri önün-
de düşünceler 

-Jf.--
Y aşanılmaz kıta, sulh 
taarruzunun devaını, 
nizamı cedit, 
Bretanyanın istiklali 

Harp teblıgll!rinde yalnız hava hü
.:umlarından bahsediliyor. Bombardı
man edilen hedefler (resmen) askeridir. 
Fakat modem harpte askeri olmıyan 
pc-k nz hedef kalmıştır. İçinde binlerce 
kadın, erkek amelesiyle fabrika askeri 
hedeftir. Yüzlerce yolculariyle vapur 
veya tren askeri hedeftir. Binleorce met
re irtifadan atılan bombaların tam bir 
isabetle istenen noktaya ve yalnız bu 
noktaya düşmesi imkanı olmadığından, 
içinde askeri ehemmiyeti haiz her han
gi bir müessese bulunan bütün şehirler, 
binnetice baştan başa askeri hedeftir. 
Hülfısa Avrupa yaşanılmaz bir kıta ol
muştur. Buradan kaçabilenler kaçıyor
lar. Amerikanın, son kalan tebaalarını 
topl<ı) ıp almak üzere cAmeriknn Lej
yon> vapurunu yola çıkarması bunun 
ıçindır. 

SULH TEM~NlLERi 
Harp bu sureUe devam ederken sulh 

t.•arruzu kat'i olarak bitmiş değildir. 
Alman kontrolü altındaki Hollandadan 
sulh temennileri yükseliyor. Hattfı Lu
he.} de bir konferans yapılması, ciki kar
deş milletin>, İngiliz ve Almanların 
mukat lesine nihayet vermek çaresinin 
arar n..ısı te'ldif ediliyor. Reisicümhur B. 
Ruzv ltın iki tarnf için de şerefli bir 
sulh lehinde tavassutu telkin olunuyor. 

SULH TAARRUZUNUN 
DJ<;VAMI MI? 
Bu insani düşüncelere Almanların 

doğrudiln doğruya müessir olup olma
dıklurı mah1m olmamakla beraber, bu
mı sulh taarruzunun bir devamı addet
mcğe imkan vardır. Sulh ve taarruz ke
limeler nin yanyana gelmesi de hayli 
gariptir. Sulh taarruzu, taarruz sulhu 
mana--ına geldikçe ne görüşme, ne tavas
~ut yolunu açamıyacağından şüphe edi
lemez. Sulh taarruı.la değil, ancak tek
lifiyle olabilir. Ortada ise teklif yoktur. 
Dıha doğrusu ağızdan çıkarılamıyan 
teklifi r vardır ki, bunun da mihver 
llıaat(':.>sindeki adı cYeni nizam• dır. 
NİZAMI CED1T 
Bc1V Hitler yeni niznm arabasını yü

rütmeğe çalışıyor. Bu cnizamı cedib 
Frnnsadan Balkanlarn kndar siyasi ve 
iktısadi bir takım hedefler peşindedir. 
Fransada Almanlar, Bretanya nasyona
listlerine bu eyaletin istiklalini ilan et
tirmislerdir. Bretanya Fransanın şimali 
pırbisinde, Manş denizi sahilinde tngil
tercye karşı olıın k1Sımdır. Ahalisi yani 
Brrtonlar Fransızcadan başka keltik bir 
<lil konuşurlar. 

BRETANYANIN 1ST1KLAL1 
Bretanyn vaktiyle Fransadan ayrı ve 

müstnkil bir devletti. En son hükümdarı 
olan kraliçe Annın o zamanki Fransa 
kraliyle izdivacı bu memleketi Fransa 
ile birleştirdi. Fakat bir kaç asırdanberi 
Fransızlar ve Bretonlar birbirleriyle o 
kadar kaynaşmışlardır ki bunları ayrı 
bir millet telakki etmek abestir. Esnsen 
Breton lisanı daha ziyade bir lehçe ha
linde kalmış ve ahali Fransızca konuş
maiıil başlamıştır. Fakat köylüler Fran
sızca ile birlikte ana dillerini de konu
şurlar. ötedenberi bir Breton muhtari
.} et hareketi vardı. Pek ciddi ve esaslı 
olmıyan bu harekete Almanların şimdi 
Fransadan ayrılış istikametinde bir ce
reyan vemwk istediklerı anlaşılıyor. 
Yani, yC'ni Alman nizamının bir madde
si d... Fransa ile İngiltere arasında bir 
lamneri devletin tN'ssÜsü olacaktır. 
Diğer tampC'rİ dcvlC't tc Flandradır. 

Almanlar Hol! nclayı, Belçika ve Fran
sanın Flnndr vilayetlerini bir Flaman 
devleti halinde birleştirmek fikrindedir. 
Bu suretle Fransanın şimal denizi ve 
.Manş deniziyle alakası kalmıvacaktır. 

ALSAS I...OREN1N AKIBET1 
Al acı Loren ve Alman hayat sahasına 

dahil diğer bazı vilayetler Almanynda 
kalacağına göre. Fransanın küçük bir 
devlet derecesine indirilmek istendiği 
anla ılıyor. Zaten Almanlar şimali Fran
sanın ekseriyeti sarışın insanlarını 
Fransız saymıyorlar. Bunlar ırkan Cer
men add diliyor. Merkezi ve cenubi 
Fransanın ecımer insanları için Hitler 
böyle bir iddfa yürütmiyorsa da bu se
f Pr de B. Mussolini kim bilir ne der? 
Hülasa Marl'sal Petl'nin Fransası. Bo1-
zak'ın meşhur Po dö Şagreni gibi, kü
çüldükçe küçülüyor ... 

Bunu kabule.- miilemayil olmıyan 
Fransızlar yok değil. Kahirede de bir 
Francıız ko'llitesi tec;kil edilmiş ve gene
ral d0 Golle mü terek harekete karar 
vernıic;tir Hariç•eki bu Fransızlar !ngil
tt're il i birligi yapacak müsefüıh kuv
" etler vucuda p,C'tiriyorlar. Bunların 
iım ·eli c;uc1ur: lngilterc.nin zaferi Fransa
nın da 7. f ri olacnktır. Bu zafer kazanı
) cnk v nizaMı cedit> projeleri suya 
(l"i<.eC' ktır. 

«Nizamı Cedit.o Avruparun garbınn 
hnıit;ı 10

7. rındC' yeni bir bicim vermek 
tem vi\ll r· rt(i terirken, Av;upanın şar
kındc l fok·ıt burada iktı~adi ~ahada 
fnal"\" tı rlir Rurren devlet adamları 
:;:: ılzbuıı::ta bu c:lihah Fon Ribbentrop 
ile vöriic:tiil r. Yarın Romada Kont Ci
nno lar ır•rıd"'1 k'trc:ıhnacaklar. 

PETROL KOKUSU 
Ne olup bittı"i henüz malum değil

dir. Fakat bu görüşmelerden tabii ola
rak keskin bir petrol kokusu çıkıyor. 
Rumenler memleketlerindeki petroller 
tizerinden İngiliz ve Fransız sermayele
rinin alakasını kesmeğe ve petrol istih-
'1.llerini Almanya ve ltalyaya tahsise 

lki razı olmuslardır. Fakat bu suretle 
M "arl~tan V<' Bulgaristanı yerlerindl" 
IU&a ., 

Milli ef Florya civarın
da bir gezinti yaptı 

Almanların ba
brdığı Fransız 

• • gem sı 
-ı;:-

Gemideki askerleri 
/ngilizler kurtardı 

-e-
ı..ondra. 26 (A.A) - Alınanlar tara

fından torpillenen Meknes gemisinden 
kurtulan 950 kişi dün cenup sahilinde 
bir ]imana çıkarılmıştır. Bunlardan ağır 
yaralı olan 15 kisi derhal hastaneye ya
tı trılmıştır. Diğerleri otobüslerle istira
hat merkeilcrine r.önderilmiştir. 

Torpillenmenin hikayesini yapan bir 
zabıt şunları söylemektedir : 

•Baştan nihayete kadar aydınlatılmış 
olruı gemiyi Alman hücum botları ev
vela mitralyöz ateşine tuttular. Bir tor
pil gemiye isabet ederek bir infilak hu
sule getirdi. Derhal bir kaç kişi öldü .. 
Gemi beş on dakika zarfında battı. Yüz
lerce kişi denize atlamağa mecbur kal
dı. Fakat bilfilıare İngiliz gemileri tara
fından kurtarıldı .. • 

Zanedildiğine göre Meknes vapuruna 
yolda tehlikeye maruz kalmıyacağına 
dair teminat verilmiş bulunmakta idi .. 
6217 ton gelen Meknes gemisi Compag
nie Generale Transatlantik sirketine 
mensup bulunuyordu. 

Londra, 26 (A.A) - Deyli Telgraf 
,J?nzetesi 1300 zabit ve nefer naklebnek
te olan Fransız Meknez vapurunun tor
pillenmesi hakkında şunlan yazmakta
dır: 

- Bu nevi tarzı hareket hakkında Vi
si hükümetinin neler düşündüğünü kat
iyctlc tnhmin edemeyiz. Fakat bu hare
ket müstekreh bir surette teslim olmak
la Almnnlann uluvvücenabından istifa
de edeceIDni ümit eden Fransız hükü
metine bu uluvvücenab hakkında pek 
garip bir misal teşkil etmektedir. 

Times gazetesi şöyle yazmaktadır : 
Eğer bu cinayet Fraıısaya fatihi ta

rafından ne hüsnü niyet ve ne de ada
let hisleri ve fakat yalnız hakaret ve la
kaydi beklemesi lazım geldiğini ispat 
için işlenilmiş ise Almanlar daha baska 
türlü hareket edemezdiler. --·--

Taymis --·-
Balkan meselelerini 
nasıl mütalaa ediyor -·-Londra, 26 (A.A) - Times gnzetesi 

•Berlin ve Balkanlaro başlığı altında 
şunları yazmaktadır : 

Bnlknnlnrdnki karışıklık ve gerginlik 
ancak bir itilfıfla kat'i bir sul'ctte hnlle
dilcbilccek olan ihti1fıflnn istismar eden 
haris komşuların eseridir. Sulh zama
nındn İngilterenin politikası Balkanla
rın bii.} ük devletlerin oyuncağı olma
sına mani olmak için böyle bir itilafı 
\'Ücudn getirmek olmuştur. Şimdi Av
rupruıın bu kısmında bulunan en kü
çiik memleket kendi istiklalinin bir 
v ·ya iki büyük de\ Jetin fıkibctinc bağlı 
olduğunu göm1ektcdir. Bu devletlerin 
ise nıczkiır hiiyiik de\'lctlcrin pençesi 
altına girmeğe hiç te niyetleri yoktur .. 
Çünkü pek giizcl biliyorlar ki J\lman
~ anın bıılnbileccği her hangi bir sureti 
hal Bnlknnlnrm değil, Ahnanyanın 
menfantine olncnktır. 

Times gazetesi Bitleri Balkanlarda 
sükunu muhafaza etmeğe mecbur kılan 
sebepleri şöyle tadat etmektedir : 

Bulgaristanın Sovyetlere karşı 'art
makta olan dostluğunu o kadar hara
retli olmamakla beraber pek mfuıidar 
bulunan Sovy~t - Yugoslav yakınlaşma
sı takip etmiştir. Hattıl bu üç memleket 
arasında bir ittifak dahi mevzuubahis 
olmuştur. Balkan devletleri arasında 
Yugoslavya istiklfıHni müdafaaya pek 
muktedir bulunmakta ise de şimal hu
dudunda kendisini Nazi tazyikiyle teh
dit edilmiş görmektedir. Malum olduğu 
üzere Dalmaçya s.'lhillerine İtalyanlar 
tarafından göz konulmuş bulunmakta
dır. İtalya ile Almanyanın askeri itti
faklarından beri Yugoslavyanın bu en
dişesi artmıştır. Bunun içindir ki bu 
devlet Sovyetlerlc diplomatik münase
balını yeniden tesi<. etmeğe mecbur kal
mıştır. Yugoslavyayı mümkün olduğu 
kadar münferit bir vaziyette bırakmak
ta menfaatleri olan mihver devletlerine 
Yugoslavyn ile Sovyetler arasındaki 
münasebatın daha ziyade sıklaşması hiç 
bir zamnn ivi ~örülemez. 

kendi hükmü altına girmiş olan bir Ro
manyayı ne derecey~ kadar ve bilhassa 
ne derece tesirle himaye edebileceği ya
kında görülecektir. 

Çünkü bu iş yalnız Almanyanın reyi
ne de bağlı değildir. Sovyet Rusya he
nüz r<'yini izhar C'tınedi. Bu reyin çok 
kuvvetli bir tesiri olmaması beklenebi
lir. 

EN KUVVETLİ TEStR 
Bir milletin mukadderatında en kuv

vetli tesir kendisinden gelmelidir. Sela
metini büyük komşularının himayesin
den bekliycn millet ergeç ezilmeğe -.e 
yutulmağa mahkumdur. Daldan dala at
lıyan ve veçhesi her gün değişen karar
sız bir siyaset ~ok mahirane bir siyaset 
değildir. Romanyanın bunu bilfiil tec
riihc etmemec:ini, samimi dost sıfatiyle 
ıe uenn· edebılirız. B. B. 

""""""* 

Adliye Vekilinin tetkikleri 
-ıı: 

B. F. Okyar, Adliye işlerinin süratle 
yürümesi imkanlarını gözden geçirdi 

--------~--------~-oww* 
İstanbul 26 (Muhabirimizden - §eker §İrketi müdürünü kabul ede-

Telefonla) - Milli Şef ismet İnönü rek görütmüıler, kendisinden ıeker 
bugün öğleye kadar Floryadaki de- İl>tihsalitı hakkında izahat almışlar
niz kötkünde istirahat buyurmuşlar, dır. 
öğleden sonra saat 17 de köşkten 
hareketle civarda otomobille bir ge- İstanbul, 2G (Telefonla) - Bir kaç 

d 
günden beri şehrimizde bulunmal...-tıı 

zinti yapmışlar ır. olan_ adliye vekili B. Fethi Okyar bu-
Milli Şefimiz hareketlerinden ön- gün sabnh , .e öğleden sonra mahkeme

ce kendilerine arzı tazimata gelen )eri ::ezerek tctkikntta bulunmuş, bii-

lngiliz tayyare
leri Libyaya 
taarruz etti 

-+-
Kahire, 26 (A.A) - İngiliz umumi 

karargahının tebliği: 
Dün lngiliz Blenheim bombardıman 

tayyareleri Libyada Demeye muvaff a
kıyet1e tetevvüç eden bir hücum yap
mışlardır. Dernede tayyare meydanın
da 50 den fazla avcı ve bombardıman 
tayyareleri bulunuyordu. Bombaların 
hepsi bu tayyarelerin arasına dü~müş 
ve çok mühim hasar yapmıştır. 

Bombardıman tnyyarelerimizi muhn
fa:ın eden Clndiatör avcı tayyarelerimiz 
avdette yedi düşman avcı tayyaresine 
rastlamışlar ve beşini denize düşürmüş
lerdir. Bu harekattan bütün tayyareleri
miz salimen dönmüşlerdir. 

Dün sabahki tebli?,de kaybolduğu 
bildirilen Gladiatör tayyaresi bulun
muştur. Bu tayyarenin pilotu sağ ve sa
limdir. Demekki altı İngiliz avcı tflyya
resi 18 düşman tayyaresine hücum et
miş, beşini düşürmüş ve kendisi hiç bir 
koyıp kaydeylememiştir. --·--
Japonyada parti 

işleri 
Tokio, 26 (A.A) - Royter: Tahmi

nen 40 kadar parlumento azası japon
yanın ~n büyük siyasi partisi olan Min
seito parfrıinden çekilmişlerdir. Domci 
Ajansına göre buna sebep parti reısı 
Chuji Machidanı yeni siyasi bünyeye 
uymak ic;in ihdası tasavvur edilen yeni 
kuvvetli parti ile birleştirilmek üzere 
bütün partiler lağvedilmiş bulunduğun
dan Minseitonun küçük bir parti haline 
düşmesi tehlikesine maruz kalmasının 
da bu ihtilafı meydana çıkardığı ilave 
edilmektedir. Geçen sene Abe ve 1937 
deki birinci Konoye knbinelerinde aza 
olan Ryutaro Nngai muhaliflerin başın
da bulunmaktadır. --·--

Bir elçinin cifıibeti 
Tallin, 26 (AA) - Burada haber 

alındı~ına göre Estonyanın Londra elçi
si vazifesinden aftl?Clilmiştir.. Tallinin 
iyi malfımat alan mahafili mezkur elçi
nin vazifesiyle kabili telif olınıyan fan
liyetlerde bulunduğunu söylemektedir .. ---·--Berlin - Balkanlar 
- BASTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

ticari münnsebatın tanzimine çalış
maktadır. Almaııyanın fırsattan isti
fade ederek vasi mikyasta arazi de
ğişiklikleri yapacağına dair düşünce
ler gerek umumi vaziyet noktasın
dan gerekse Balkanlarda husule ge
lebilecek hadisat bakımından pek va
rid görülmemektedir. Nazari bakı
mından bir taraftan Macaristaru. di
ğer taraftan Bulgaristanı memnun 
etmek için Romanyayı parçalamak 
kolnydır. 

Faknt şunu unutmamak lazımdır 
ki Romanya hlikümeti politikasını 
mihver devletler~nin politikasına te
tabuk ettirmeğe çalışmakta ve tama
men Berline tfıb1 gibi görünmektedir. 
Elinden en verimli vilayetlerini al
mak Romanyanın bu hahişkar hare
ketine karşı pek fena bir hareket 
olur. Diğer taraftan vaziyete tesir et
mekte olan \'e ölı,.'Ülmesi mümkün ol
madığı gibi Salzhurgda verilecek ka
rnrlar üzerine çok müessir olan bir 
unsur vardır o d •• Sovyct Rusyadır. 
Şimdıye kndaı Balkanlarda yapı

lacak keyfi tadilat hakkında So\'yet
lerin ne düşündüğiine dair hiç bir 
emnre yoktur. F<ıkat Sovyetlerin bu 
işlerle doğrudan dof.ıruya alakadar 
olduğunu düsünmek lfizımdır.. Bu
nun içindir ki Alman radyosunun 
müzakeratın sırf iktısadi mahiyetle 
olacağına dair haberinin pek doğru 
olması muhtemcidır. Fakat şurası da 
tabiidir ki Macaristan ve Bulgarista
nın bazı taahhüdatla yatıştırılması 
Hizım ~clir. Belki de bir Alman ga
rantisi verilmesi icap edecektir. Yu
~oslııvyanın şimdiye kadar kenarda 
bırakılmış olması da şayanı hayret
tir. Bu memlek(;tin nazırlarının da 
yakında Almanyaya davet edilmesi 

Yeni Avrupa 
projesine doğru 

--*--
Dr. Funk buprojeyi 
gazetecilere izuh etti -·-Berlin. 26 (A.A) - D. N. B. Bildiri-

yor: 
Reich mareşal Göringden harpten 

~onra Alman ve Avrupa ekonomisinin 
kalkınması projesıni hazırlamak emrini 
almış olan Alman ekonomi nazırı bay 
1'"'unk, Alman ve :\ ~ıbnncı basın mümes
silleri huzurunda dün söylediği nutuk
ta Rayşmarkın A vrupada hakim kıy
met olacağını bildiı miş ve demiştir ki : 

Yeni Avrupa nizr.mında umumi eko
nomi nizamını nasıl tasavvur etmek la
zım ge1di~ni diişünürken Nasyonal 
Sosyalizm ekonomi siyasetinin u~uııe
rindc değişmez bir degomatizm ile ha
reket etmediği esasından kalkmalıdır .. 
Şimdiye kadar her meselede daima en 
iyi olan usul kullanılmıştır. İstikbal<le 
de suıı'i şeyler y.ıratılmak istenilme
mektedir. Yeni Avrupa ekonomik niza
mı tabii vakialar iizerine kurulacaktır .. 
Harbin dünyrı $onoınisi üzerinde çok 
mahsüs tesirleri olncağı muhakkaktır. 
Almanya İtalya ile en sıkı bir surette iş 
blı·liği yapacaktır. Avrupayı y~den 
bina icin iki memleketin ekonomik kuv
vetleri birleştirilecektir. Zaferden sonra 
Almanyaya harpten evvel ve harp için
de biiyük ekonomik muvaffakıyetlcri 
garanti etmiş olan usulleı· kabul edile
cektir. Serbest ı-ckabet rejimini bir ker
re daha meydana koymak hususunda 
hiç lıir niyet yoktur. Pnranın kıymeti 
meselesi Avrupa milletleri eknomileri 
arasındn makul bir iş bölümü çerçivesi 
içinde tabii hal suretini bulacaktır. Me
sele bu suretle doğru bir para teknıği 
meselesi olacaktır. Rayşmark bittabi 
Avrupnda hôkiın parayı teşkil edecek
tir. Almanyanın kuvvetinin muazzam 
fazlalaşması. Alm~m parasının sağlam
laşması neticesını \erecektir. Rayşmar· 
kın geçtiği baha durmadan genişliyecek
tir .. Rayşmarkı bitıdbi haillerden kur
tarmak Jfızımdır. Muhtelif nevi mark
lar ela ortadan kaldırılmalıdır .. Yeniden 
trunamivle serbest bir para mübadelesi 
tesis edilmek niyetinde bulunulmadığı 
gibi Avrupada neticesi bir gümrük itti
hadı olncak bir paın ittihadı vücuda ge
tirmek niyeti de yoktur. 

J>AUA MESELELERİ 
Para meselelC'l"l kendi csaslarrna gö

re ezcüınle kıymetleri blfuıçosunun kom
panasyonna gör<' halledilecektir.. Bu
günkii klerıng sh,temi para şartlarının 
muhtemel iyileşmesi için 1fızım gelen 
esası vermektedir. Bugünkü iki taraflı 
ekonomik miibadeıeler ve tedıye anlaş
maları usulleri neticesinde yeni bir in
kişaf bir çok taraflı ekonomik mübade
leleri ve muhtelif memleketler tediye 
bakiyeleri arasında bir kompanasyonu 
vücuda getirecektir. O tarzda ki muhte
lif memlekt!tlerde bu suretle aralarında 
klering görüşii yoliyle muntazam eko
nomik münasebetlere varabilecektir. O 
zaman döviz tıcarc1inin bugi.ın zincirle
rinin en büyük k.smından kurtulacai,rı 
tabiidir. 

A vm;PA fü{ONOl\IİK SAHASI 
Alman ekonomi nazırı bilahare miis

takbel Avrupa ekonomik ı:;ahasından 
bahsetmiı; ve deınistir ki : 

- Bazı istihsaller bilhass.:ı fazla m.ıl 
Avrupada mC'vcut olımyacaktır. Biiyük 
Almanyayı kendi'iine trunamiyle kafi 
bir sistem ıııamı mda otarsik bir hale 
koymak ni\C'ti kat'iyen .}oktur .. Alman 
endüstri ı• tihs fürinin siındh·e kadar 
olduğu gibi bütün dünyad~ satılması 
göz önünde tutulacaktır. Almanyanın 
hükmü altında bul.,nan ekonomik ~aba
da mümkiiıı olan her istihsalden lüzu
mu kadar ıncvcui bulundurulmasına 
dikkat edilecektir. Ttı ki bu ekonomik 
saha diğer sahalarda miistakil olsun. Bu 
sebepten dolayı hu sahanın ekonomik 
hiirri:veti garanti edilecektir. Fena za
manlarda bü,, ük Almanya ekonomik sa
hasının Almanya tarafından tesir altın
da bulundurulnmıvacak kuvvetlere ta
bi olmamasına dikkat edilecektir.. Bu, 
kendi kendisine kifayet eden bir rejim 
manasında otarşi d~ğil, fakat ihracata 
geniş imknnlar veren siyasi ve hayati 
noktai nazardan lüzumlu bir ekonomik 
doktrindir. Almnnyarun bu ihracat to
tansiyeli harpten sonra <;ok daha mü
him olacaktU'. 

tün mahkemclndc nyrı ayrı meşgul ol
muş, hakimlerle goriişmüş, her mahke
menin maruzatını dinlemiştir. 

Adliye vekili, kendisine verilen iın
hatla yakından alakadar olmuştur. 

Vekil, tcvı:ıkkuf eylediği muhtelif adli 
mevzular arasmdr.ı bilhassa mahkeme
lerde işlerin siiratle bitirilmesi nokta
sında durmu , bunun neye mütevakkıf 
olduğunu sormus, aldığı iznbata miitea
kip icnp eden direktifleri vcnniştir. 

Romanyada ba
zı yahudiler 
tevkif edildi 

-+-
Bu kreş, 26 (A.A) - Kral Karol 

dün bnşlarında B. Horia Sina olmak 
Üzere Demir muhafızların şeflerini ka
bul etmiştir. Murahhasların Krala ver
miş oldukları muhtırada birlik yapılma· 
sının idare meselesi mevzuu bahis edil
diği zan olunmaktadır. 

Bükrcş. 26 (A.A) - Besarabya ve 
Bukovinalı Yahudilere polis marifetiy
le yapılan bir tebliğde beş gün zarfında 
memleketi terk etmeleri emri verilmiş
tir. Bükreş de emir yalnız altı yüz kişi
ye şamil olmaktadır Bundan maada 
Romanyaya kalmış olan cenubi Buko
vinalı olup zan altında bulunan müte
addit yahudiler Rumen makamatı ta
rafından tevkif edilerek Transilvanya
da Miercuea Cinculu kampında tccrid 
edilmişlerdir. Bu suretle tevkif edilen
lerin adedi 1 12 kişiyi bulmuştur. 

Bükreş, 26 (A.A) - Bükreş radyo
suna nazaran petrol sanayiinde İstih
dam edilmekte olan 20 Fransız Roman· 
yadan ihraç edilmiştir. Spikerin ifadesi
ne nazaran ihraç edilen bu kimseler 
Fransız Belçika Kolombia kumpanyası
nın müdür ve mühendisleri idiler. --·--

Mukabelt!i bilmisil 
Berlin, 26 (A.A) - D. N. B. Ajansı

mn La Hayeden aldığı bir telgrafa na
zaran Bollandada mezunen bulunmak
ta olan kadın ve eı·kek bir kaç yüz Hol
landa müstemleke memuru te('rit 
kamplarına sevkedilmişlerdır. Bu tedbi
rin Hollanda müstemlekelerinde bulu
nan Almanlara yapılmış olan fena mua
melelerden dolnyı alındığı ilave edıl
mektedir. --·--

Almanlar ve radyo 
Londra, 26 (AA) - Hollanda istıh

barat ajansına göre : 
Almnnların isgnli nltında bulunan top

raklardan Alman makaınatı tarafından 
kontrol edilmekte olan radyo istasyon
lnrının Almanca neşriyatını dirtlemek 
bundan böyle Alnı~m halkına menedil
miştir. Bu yeni emre itaat ctmiyenler 
hapis tc dahil olmak üzere ağır cezala
ra çarpılacaklardır. 

sonra yeni Avrupa, Sovyet Rusyadan, 
Amerikndnn, cenubi Amerikadan ve 
Uzak şnrktan ne gibi mal beklıyecek
tir? Sualini sormuş ve şu söileri ilave 
etmiştir : 

Sovyct Rusya iptidai madde vericısi 
ve işlenmiş Alınan eşyasının alıcısı sıfa
tiy lc daha ziyade inkişaf edecektir. In
giliz korsanlığınn ııihayet verilir veril
mez Amerikalılar '"C'niden devamlı ve 
mü~ait bir tarzda dtinya ekonomisinin 
kurulmasına yardım C'tınek istedikleri 
takdırcle Alınaııyanın Amerika birleşik 
devletleri ile ne mikdar iş yapacağı 
Amerikalı tara bağlıdır. 

Diinvn ckonomiS:nin güçlükleri Ver
~av u.:.ullel"iııden \ ' C büyük Sov~ et pi
~ a asının ort.ıdan kalkmasından doğ
mustur. 

Cinde ni7.am ye nid1..n tffssüs ettiği 
zaman Uzak Şarkt. da ihracnlı hrıllede
C'C'k hır piyac;a bulunac ktır. AmC'rikan 
piyasalarının otar i i bah'iindeki gay
t'Cllcrin mm affnk•yet V<'reccğini zan
netmıvorum. Amt:rıka pıyasalarını düıı
vanın geri kdlan kısmından tecrit ede
bilec.·{'k biitün ekonomik ~cırtlar mevcut 
degilclir. Amerika birleşik dC>vlctlf'ri 
Alman\a ve binneticc Avrupaya kendi 
ekonomik r>srtlanııı zorla kabul ettir
mek fikrinden vaz ı•eçınclidirler. Ceııu
hl Arn<'rika ile ticaret yapmak için si
"llali Amerikanın t.ıvassutuna muhtaç 
değiliz.. Almanya ile cenubi Amerika 
arasındaki ekonomik münasebetler ya 
cenubi Amerikanın hükümran devlet
leri ile serbestc:e akdedilen anlaşmala
ra dayanacak veyahu hiç yapılmıyacak
tır. Amerika birleşik devletleri ile Al
manya arnsında ticaret münasebetleri
nin normal bir hale gelmesine teknik 
gfü:lükler muhnlefct etmemektedir. İs
tikbalde bu güçlükler daha a7. olacak
tır. 

Enternasyonal ekonomik mübadelede 
malın kalitesinin büyük rolü olduğunu 

RUMEN 
---·----

Nazırlaı·ı Salz
burga geldiler 

--Jf.-
Salzburg. 26 (A.A) - D. N. B. bil· 

diriyor: 
Romanya başvekili B. Gigurtu ve ha• 

riciye nazırı B. Mnnoilesko Alman hü
kümetinin daveti üzerine bu sabah saat 
onu çeyrek geçe Salzburga gelmişler• 
dir. 

Romanya devlet adamlarını Alman 
hariciye nazırı Fon Ribbentrop istas
yonda knrşılamışhr. istasyonda karşı
layanlar arasında devlet. parti, ordu 
mümessilleri de bulunmuştur. 

Romanya başvekili ve hariciye nazı
n yanlarında Fon Ribbentrop olduğu 
halde istasyondan .çıktıktan sonra selfun 
resmini ifa eden bir askeri kıta önünden 
geçmişlerdir. 

B. Fon Ribbentrop Rumen misafir
lere Üsler Reischischer oteline kadar 
refakat etmiştir. 

8. Cigurtu ve B. Mnoilesko saat 12 
de Fuscheldeki sayfiyesinde B. Fon 
Ribbentrop tarafından kabul edilmiş
lerdir. --·--Avam Kamarasında 

Londrn, 26 (A.A) - Royterin dip
lomatik muharririnin bildirdiğine göre, 
ekonomik harp nılzm B. Dalton salı gü
nü Avam Kamarasında düşmana gide
bilecek veyahut di.işman ihracab eşya
nın daha şumullü bir kontrol sistemine 
tabi tutulacağını bildirecektir. --·--

Hava Harbı 
- BASTARAFI l inci SAHİFEDE -
müştür. Fakat düşman o kadar süratle 
uçmakta imiş ki denize düşerek derhal 
bntmıştır. Hiç silah atılmamıştır. 

Snhil boyunca bir teftiş gezintisi yap
makta olan Kral Corç bir kaç dakika 
sipere girmeye mecbur kalmıştır. 

Londra 26 (A.A) - Hava ve Anava
tan emniyet nezareti tarafından tebliğ 
ediliyor: 

Dün gece 1ngilterenin cenubu garbi 
ve ce11ubu şarkisi ve PaysdC'galles üze
rinde düşmanın hafif fna Uyeti müşahe
de edilmiştir. Cenubu şarkide bir şeh
rin yakınınn bir kaç bomba atılmıştır. 
Hic bir mıntakada ne insanca zayiat ve 
ne, de hasarat vukubulmamıştır. Şimdi 
tesblt <?clilcliğine naz.aran iınha edildik
lC'ri bildirilmiş olan 20 tayyareden maa· 
ela dün diğer i.iç tayyare de diişürülmüş
tür. Bunların birisi bir İngiliz muhare
be tayyaresi ve diğer ikisi de hava mü
dafaa toplnrı tarafından iskat edilmiştir. 
Perşembe günü düşürülen düşman tay
yareleri adedi yirmi üçü bulmuştur. 

Londr., 26 (A A) - Resmen bildiril
diğine gore, dün düşürülmüş olan düş
nmn tayyarelerinin miktarı 29 dur. Bu 
ıniktarın bir rekor teşkil etmekte oldu
ğu zannedilınektedir. 

Geceleyin düşmanın fngilterenin ce
nubu sarkLcıi ile cenubu garbisi ve Gal 
memleketi üzerinde hafif faaliyeti göriil
miiştür. 

lngilterenin şarkında bir şehrin civa
rına bombalar atılmıştır. Hasar ve te
lefat vukuunn dair hiç bir haber yok
tur. 

Londra 26 (A.A) - Resmen bildıril
digıne gbre dün nakliye kafilelerin!' kar
şı yapılmış olan akınlar esnasında 20 
Alman tayyaresi diliiürülmüştür. Beş 
İngiliz avcısı düşmüştür. Hava nezare
tinin bir tebliği dün öğleden sonra ve 
akşam üstü diğer 11 düşman tayyaresi
nin de imhn edildiğini bildinnektedir. 
Dü üri.ılen yırmi tayyarenin birisi hava 
müdilfaa topları, on tanesi de Spittre 
ve Hurricanes tipindC'ki tayyareler ta
rafından cli.i.,üri.ılmüşt.ür. Bu harekat 
esnasında beş avcımız düşmüştür. Dü
şen tayyarelerimizin mi.iretteb:ıtı kuı1a .. 
rılmıştır. 

!:alitesi bahsinde istikbalde endişeye 
düşmemize mahal yoktur. 

B. Funk bundan sonra Almanyada 
harbin ezcümle mesai ile finansmanın
dan bahsetmiş ve harp ekonomisinin 
nasıl sulh ekonomısine intikal edeceği 
hakkında şunln.rı söylemiştir : 

Bu intikal hiç bir suretle büyük bir 
Lkonomik buhran tevlit etmiyecektir .• 
Muhasamattan sonra büyük ekonomik 
proJeler ehemıniyı·tine göre sırasile ele 
alınmalıdır. Para ve kredi kurları lü
zumuna göre idare edilecektir. 
Nazır bu husustaki fikirlerini şu tarz· 

da hiilfısa etmiştir : 
Avrupa devletler• ile uzun vadeli eko

nomik anlnşınrıları akdi suretiyle Av
rupa milli ekonomllerinin kendi uzun 
vadeli istihsal projelerini Alman piya
sası ile vani uzun seneler için emin bir 
yayıcı pıya<;a ile ıntibak etmesi netice
sine \'arılınnlıdır. Bu suretle Avrupa 
istihsalini faı.lalaştıı ınak ve yeni istih
saller vücuda getiı mek mumkün olncak
tır. Diğer taraftan Alman mallarının 
Avrupa piyasalar•r:da daha iyi satış im· 
kfınlnrı mevcut olacaktır. Kurlarda bir 
istıkı-ar vticoda getirmek suretiyle şa
y<>nı memnuniyet bir tarzda işliyen ve 
muhtelif devll'llPr nrasında muntazam 
bir mal miibadelesi temin eyliyen bir 
tediye rejimi garanti edilecektir. 

Avrupa milletkri arasında bütün 
ekonomik siyaset 5ahalarmda kendisini 
gösterecek bir iş birliği ile bir ekonomi 
tesanüdii 7.ihniyeti vücuda getirilecek
tir. Bu ekonomik te:sanüt dünya ekono
misinin diğer ekonomik gruplarına kar-
şı Avrupnnın ekor.omik menfaatlerini 
daha iyi temsil edecektir. Bu müttehit 
Avrupa Avrupa harici her hangi bir te
şekkülden artık ekonomik veyahut po
litik ıartlnr kabul etmiyecektir. Bu Av
rupa kıtanın bütün ekonomik hacmine 
dayanarak diğu kıtalarla hukuk müsa· 
vatı esası üzerinden _ticaret ya tır. 


