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CümhuTiyetin t:e Ciinıhuriyet c.!erinin bek{'isi, .sabahlaTı çıkar .!İya.st gazetedir 

FUARJ BU YJL DAHA PARLAK OLACAK 

Çoiuı.uzun yakından gürdüğü ve se\diği, gör
~yenlerin de Jıasretle ismini andıkları güul 
lzmirir. Entemas~·onal Fuarı bu ~'11 daha par
lak ol:ıc aktır. 

20 Aiustos - 20 Eylül 1940 . ____ __) 
YENi ASIR matbaasında basılmıştır 

Dün Yurdumuzda Zelzeleler Oldu -
Köylünün Tokat ve Y ~;~attaki zelzele 
Kalkın?1ası için • ••• •• •• 

Amerika hükü
metleri kat'i 

vaziyet aldılar ,
811ntizde büyüıı Otuz sanı ye kadar surdu 
y"'SatJar VCll'dır. · • • . 

z:•z Jıararıarın ve ç· ok şıddetlı oldu 
t anında alınması 
ı!'t,,~1,,".1e1 ~in zamanı,;do 

-*--
'Avrupa müstemleke. 
lerine dokunulursa ... 

1 azımdır -·llAKKI Ul'Al<.OCUJ 

L Ge1;en scııc i fh -
•arbının ha s ı sal me\simi Avrupa 
:ri hlÜsait lan,ı:-ıcıııa rastladı. Çok gn~ -
•ncoık lıu~rtlar altında acılan piyasalar 
tedbirlerle umc~in aldığı cw.ri ~c arn~li 
nıınJa her"bPnnbıkten Jmrtarılnbildi. Bu-

. .. er urad b" 
nıu ctlı: tchar.. . a ır noktayı clıcm-
nıctin aldığı :~~ı~'\•nnck isteriz. Hükii
Jnaddclcrinıiz kı ır er. s~~ esinde ihracnt 
•atıldı. l•'ak t ~nwn ıyı fintlerle harice 
edenler ~1ii:tahsi':ı satı lard~n istifade 
~tçılar, Sl>ck';ta ~rdeıı zıyade ihra
Canı nıanasj 1 • u s?. oncular. kelimenin 
tacatçılar ~}'. ... ck .. 1ı_nutc,·assıtlar oldu. İh-
lek t' ' '"" u a"' on la d e ın çocuk! • cu r a hu nıcm-
rnasını htc.ri· arı~ır. Onların da kaz.an
en biil ük Paz. Lakın knz.anç nisbctinde 
teriyle 'ct' t?ın naahsulü bir yıllık alın 
ıtı d ~ ı ırcn <'ft . 
~ ır. Çiinkii 1 çı~ c ait olması lıi-

loylii h' · hak onundıır ç·· k'" ' 12.ıtn d ) • • • Ull U 
~l'~n. her k ev etımızin temelidir. Her 

Zelzeleler bir cok yerlerde hissedildi • 
300 ölü, 60 ağır ve 300 hafif yaralı var -·Miifterelıen veya 

münferiden 
Jıar,ııeıe geçeceJıler 
Havana, 30 ( A.A) - öğrenildiğine 

göre, Havana anlaşmasının metni, müı
temlekelerin devri kendi bütünlüklerini 
tehdit ettiği ve harekete geçmek ihtiya
cı acil hale geldiği takdirde Amerika 
devletlerinin münferit veya birlikte ha
r~ket edebileceklerini derpiş eylemekte
dir. 

Bu takdirde mukavelenin ihdas ettiği 
komisyon icap eden tedbirlerin alınma
sı jçin keyfiyetten derhal haberdar edi
lecektir. 

MUVAKKAT KOMiSYON 
Havana, 30 (AA) - Royter Ajan

sı bildiriyor: 
Pan Amerikan konferansının bildir

diğine göre, garbi yanm kürrede bulu
nan Avrupl\ müstemlekelerinin ahara 
devri ihtimaline karşı bir tedbir olmak ııı;e - b esten ev\·el d"' .. ti ... ec tınız. On on~ u unme-

f 
11 ktı,·,·eti un ku\"\·etı rncrnleke-

Yc111 bir zelzele fcUiketi:w 1ığrıya11 Tokcıttnıı dört manzara... üzere muvakkat bir müşterek komiayon 

ıdır. • onun zaafı yurdun zia-
$u hal~ .. 

Ne İçin rnüte~~ •çın çih<;i kazanamadı? :n ~~\·eye rn:btlar (O~ kazandı? De
f d':'tıldir. lslen unu kı bu netice kas
d~Yi tabii k.1nı n cere~·an tarzı bu ne-

Ankara 30 (A.A) - Bu sabah saat (dün sabah) saat üçte Tokat ve Yozgat- teşkil edilmiştir. Mezkur komisyon Bre-
3 ile 3,30 arasında yurdun muhtelif nok- ta şiddetli zelzeleler olmuştur. zilya. Venezuella, Ekuator, Panama, 
talarmda yer sarsıntıları hissedilmiştir. Tokattaki zelzele otuz saniye devam Birleşik Amerika, Dominika cümhuri
Y cr sarsıntısı Ankarada saat 3 te ve elmiş ve şiddetli geçmiştir. Halk heyeca- yeti ve Paraguaydan müteşekkil yedi 
oldukça şiddetli, lstanbulda saat 3,10 da na kapılmış, sokaklara dökülmüş, sabaha devleti temsil etmektedir. 
hafif olarak duyulmuştur. Ayni saatlerde kadar binalara girmem~r. Hasar mik- BtRLEŞlK AMERiKANIN 

ISc~en ders ıştır. Fakat geçmiş ha- Er:z.incnn, Terme, Niğde, Merzifon, Çar- tan henüz tesbit olunamamıştır. ALDICI V AZtFE 

~bır ve ka •~k. Yeni alınacak 
tıbrı-· . tarlar .,.;.. k . . .. 

şamba, Tokat, Yozgat ve Kayserid_p de Yozgadın maden kazasında ve Peyik- Havana, 30 (A.A) - Havana ıtı-

G '~1 ı~p eden b:--• ço ıtina goste-
•eten lene . rr keyfiyettir. 

~~~e DatlıYan ~:S-laıın açıldığı gün-
n ·~r ~· .r 111 nasıl ,.e ne şe.kildP. 

muhtelif şiddetle yer sarsıntıları vuku te zelzele çok şiddetli olmuştur. Yıkılan lafının, harekete geçmek lüzumu tehire 
bulmuştur. İnsanca uıyiat yoktur. Kay· enkaz altında kalan bir kaç kişi ağır su- ,imkan bırakmıyacak kadar müstaceliyet 
seride bazı binalarda hafif çatlaklıklar rette yaralanmış ve hastaneye kaldırıl- kesbettiği takdirde kabul edecekleri 

Y~· eyliy~eii:;••ki at~in nerelere sira
d' ır ~ ayJar nıse kestiremiyordu. 

ı. Bu a~larda t~~eddüt içinde g~iril
rn~Uarı Yok ~tahsiller ellerindeki 

vukua gelmiştir. mıştır. ledbir her ne olursa olsun arazilerinin 
h~anbu1 30 (Yeni Asır) - Bu sabah - SONU 4 ONCO SAHiFEDE - - SONU 2 iNCi SAHİF'D)f; 

.
1 
lepinıiı çok • . sattılar. 

tı tçileri-· . ıyı takdir ede..;.. ki b' · 
Onı ... ııın taban .. -.c. ızım 

JIİy·ar ele ~cdrdiklun~ı kudreti yoktur. 

lspanyol adaları 
civarında lngiliz 
torpito muhripleri 

--·--
":ıaYa arzetın ... erı mahsulü derhal 

~~ ıstihsaı, kreJ·2~1 mecburdurlar. Esa
la r hek1eın k .1 1 e Yapıldığından çift

rı onıara b: i ıst~nüş olsalar alacaklı- Barselonada 
nı '.l'ahii bu Şart;nkiını \'enneiler. heyecan var 
nell~telif nıahsu~ altı~da Yok pahasına Madrid, 30 (A.A) - Havas bildiri· 
ır~er \ 'e netekim ~utevassıtlann eli- yor: 

t 
1 •hara bük" 0Y.~e de olmuştur. Majorgue adalan ÖllÜnde bulunan 

aç ll'ladd l · uınet ınudah 1 ed. ih d · · • • aluı . e erıni I< a e . ıp - enız kuvvetlenne mensup bet ingiliz 
\-a~~~ıatıer YÜkscl~~Yu.cu tedbirleri torpido muhribi karasulan hududunda 
nıUd ı._rın cebine · !i: f~at farkı mütc- bulwunaktadırlar. 

a•aale etn ınnuştır. Hükiirnet Eb .. · d b' 1 ·ı· · k · · 
Şiipı.,... ıe c.~ di ne 1 d re uzerın e ır ngı ız tır etıne aıt 

k11>eu;~1~ .:ki netice c:ok 0 u~ u? • • tez.g5h ve motörlerin son günlerde İs-
leketin ~ d~ıtiiklcnirdi. B~h a {ecı akı- pan;> :ı şirketine terki ve yakında iki in
tiirdii. 1; •Ye nıu\'azenesi 1

• ~ssa me~- giliz banicaınnıtı ·• kapanmasiyle alakalı 
~ok tniit tına llleydan , c;.~ 7:.r:..~r j 0 • göriilcn bu hadise Barselonda büyük bir 
1ckc:.rriir~.~kkiriz. l'\imdi hııı me. lj.'111tl ~n heyecan uyandırmıştır. 
il"ın ltne ınnyd· ı.azıyc erm ... a .... .. .. ıı b ak 1 -'lı'W ... -

\ , ... us&ern ... k 1• ır ı mamasına 
eıu i . "" aLınıdır A • t · h .. k .. • 

lllll'oru· ılhhsal ITIC\Sİın'. • • r Jan ın U Umefl 
beŞ . z. Zahire . ıne gırmış bulu- l d "h . 
'4.ııı f•tnıi giin s::~~a ~~a~ı a~~lnuştır. On ı; ağ ay l racafını 
l ra Panıuk \ (' d a u-ıum, ıncir, biraı. d . 
..,~s.a~rı acıtaeakt .ıha sonra da tütün pi- mene ıyor 
ır erı z ır. Bu ;\'ıl 1 "k.. d " 

tarlar aıuatıında ~h • ıu umet te - Lonanı, 30 (A.A) - Royter Ajan-
bildirTdaha C\i\eldeı~ır,ı:ı~ap eden.~- sının haber aldığına ~öre, Komşu mem
lıni h~ks~ kü~ liiııiin e~ ·~. a!ı teşkılat:ı leketler müstesna olmak üzere Arjantin 
bir ~ın \e aılalet rncfh eg;nın mukabı- hükümeti buğday ihracatını menedccck
bıei< ın.1. de sahiplerin"ın um al rı?a uygun tir. lnGiliz hükümetince Arjantinden 

tınık" cep erın · d' ~~ı- un. oluı c ın ır- alınmış ve henüz teslim edilmemiş o1an 
'l'ol>rak :r z_ahırc pı~ asasııu ·I 

1 1 
buğday mikdnrı pek c:.üz'idir. 

lledek· ısı Anadolu . l c e .a a ını. 
l''a .. , •;:den daha nıü ı~ er~de geçen se- ... • • • • • • •• • • • • • ... • .... • ...... • ........... . 
topr:k a .l~ını hr. ı.u'~~ fıatlerle müba- A • k d _ 
t·inded·ofısıniıı ınliba ·a Ege mıntakası, men a a Si 
ed~n ·~· Ce(·enlerd~' a safıa~ı!1ın hari- •• 
Jo4tedeTıcaret \'ckilirniz ~h~~ ~.iya~~t caktan olenler 
Yaat muayyen bir f azıl e~ı gormuş, 
eyle.~ .kOoPeratif b~~e ~h~re müba- Nevyork, 30 (A.A) - Muhtelif 
lıi e.nı ~tır. Lakin huKU liklerın,ı memur • mıntakalardan gelen haberlere göre 
lildir ;~eyit eden kar nel kadar bu şifa. : 12 gün devnm etmİ§ olan tiddetli ıı
lc 2ah' ~ne nıütevussıt~r 8J .. 8~!'1m~ş de- : cak1ar esnasında Amerikada 600 den 
l'arın 1h toplanıağa de~: Uşuk .fıatlcr- : fazla insan güneş çarpması yüzünden 
c:ek "k tar ~cldiği m edıyorlar. : telef olmuştur. 
te,, Yu sek fiatın f :;aınan tayin edile- ••' • • • • • • •"" ""• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • •' • 

t)~tlar. o~cak~~ 111 kazanacak mü-

11~ .. ~cır idn de . s ti d 
lekete luıktinaet ihı-.cat \azıyet aynıdır. ovye er o-
'-ttıın. ~ kadar fiatle çılara. •Şu ınem-
~ ı. ... .1.S•ı. bu sat-. •u nıiktar malı 1 
Yor~nı da Fo~: ş: kadarın, alacak, nanma arını 

I<' ıeı. Yl"-aksınızn di-

~ 
0

bi :~~=~in trıÜdahalelerden g·· - arttıracaklar 
.... ır dl arların ka .... ı.x... or -- --
~•Ya ho J'~~ Yok :F"aaagı~ır. Bu- * 
ı.,. .. ·. l"Sadan Baaloı ... _~ akat ihracat- 8 h · k • • • 
tec1j;•ne dair hi~ bir -.ç• .. •übayaa edi- a rı ye omıserının 
•dun· ~t(t 58 şey 50Ylenilınemek- • b 
~-:--takip e~ blÜZa~ere!erini yenr eyanatı 
~ Olaa ıö~ p" te, vazıyeü bil- Moskova, 30 (A.A) - Tas Ajansı 
~«. ı.o......;.. 'Y~n durgun bildiriyor: 
~1..ı.:_.1"al~ta~ fiatlerle mü- Bahriye günü münasebetiyle Mosko
~. daha ~ ~ temev- vada yapılan bir toplantı eınaamda 
~ kö,•Jfün" ta~~rle .borsa bahriye komiseri Amiral Kouznetsov 

81. lehe · UZ nıustefıt ola- başlıca şunları ihtiva eden bir nutuk 
h · ille boı;&fl..1- • söylemiştir: · 

c.~~--111!1- • ... IJluanaele ·· B ( ~r ~ip hm .. a..:..:-_-;.:--.. gore~ u •on sene ,zar ında dc;niz ve nehir 

== 
Fuar hazırlıkları hızlanaı 

Bir çok ressam ve deko
ra tör geldi, çalışıyor 

Bu sene Fuarın her zamankinden fazla 
rağbet göreceği umularak çalışılmaktadır 

izmiT Fuarı .sahasının güzel biT göriiııiişü 
İzmir Enternasyonal Fuarının açılına- 1ngiltere bu seneki fuara çok geniş 

sına üç haha gibi kısa bir zaman kaldı- mikyasta iştirak edecektir. Büyük sergi 
ğından hazırlıklara ve bilhassa dekora.s- sarayının geniş paviyonlarından birisi 
yon işlerine geceli giindüzlü devam edil- İngiltere devlet paviyonu olarak tanzim 
mektedir. - SONU 2 inci SAYFADA -

Balkanlar, Ka- Macarlar derhal 
radeniz, Ege · müzakere 

havzası veHitler istiyorlar 
--·--

İngUlz gazeteleıel 
uazfyetl ue Alman 
malısaııarmı nasd 
görüyor? 
Londra, 30 (A.A) - cRoyter> 
Vaziyeti aydınlatacak malumatın ek

sikliği dolayısiyle lngiliz matbuatı Bal
kan meselesi hakkındaki ihtiyatlı hattı 
hareketini muhafaza ve fakat Hitlerin 
Balkanlardaki. manevrasının . h.odbinliğe 
dayanacağı 'mütala~anda iarar •1-.nek-

----Mihver.cilerin niyeti 
vakıt kazanmak 

Macar 

Son sistem harp ttıyyarcleri cliişmaııa doğrıı 1ı~arkcıı ... 

Almanlar büyük!In~liz tayyare· 
bir hava akını ~erinin isabetli 

yaptılar hücumu 
--·-- --.~~ 

Hücum J saat sürdü, Alman petrol depoları 
llombalar Jıırlara ue tayyare meydanları 
düştü, zayiat yofı yeniden bombalandı 
Londra 30 (A.A) - Galles eyaleti Londra 30 (A.A) - •Royter•: 

iizerine üç saat devam eden bir gec:e Hava nezaretinin istihbarat bürosu-
akını yapılmıştır. l4 bomba kırlar Uze- nun bildirdiğine nazaran İngiliz Blen
rine düşmliş ve inı-.anca zayiat olmamış- heim tayyareleri şimdi Alman petrolla
tır. riyle dolu Cherburg petrol depoları üze-

Londra 30 (A.A) - Hava ve Emni- rine müteaddit bombalar atmışlardır. 
yet nezarctlerinden bu sabah tebliğ edil- Bir Blenheim, bir tayyare meydannun 
mi.ştir: lıanıarlarmı bombardıman etmiş ve pi-

Dün ~ece düşman tayyareleri İngilte- )otu büyük sarı bir alevin yükseldiğini 
renin doğu şimalinde bir şehir üzerine ~ürmii tür. 
bombalar atarak hususi bir malikanede Sahil müdafaasına mensup Hudsoa 
bazı hasarlara sebep olmuşlardır. Bir tayyareleri de Hollanda sahillerinde Al· 
kadın hafif surette yaralanmıştır. manlann işıali alhuda bulunan bir iay• 

Bazı cenup bo'1$:elerine de bombalar j yare meydanına diin ~ece hücum etmit-
- SONU 3 0NC0 SJ\IÔli'IDE - lerdir. Bir <ok yangınlar <•lonllfb:r. 

Şehrimiz.de 15 gençlik kulübü açılacak 
~-----~~-x~x 

Gençlerin heden 
terbiyesi mü~ellefiyeti 

Beden 
paıa 

terbiyesi mecburiyetinden kaçanlar 
ve hapis cezasına mahküm olacak 

Beden terbiyesi kanunu mucibince 
18 - 21 yaş arasındaki gençlerin kuru
lacak gençlık kulüplerine devam ederek 
muayyen zamanlarda beden hareketleri 
y:ıpmağa mecbur tutulacakları mal\lm
dur. 

Yanlış malfunat \•ererek beden hare
ketleri mükllefiyetinden kaçanlar veya 
kultiplcre girerek spor yapmıyanlar pa
ra ve hapis cezasına mahkum olacak· 
lardlr . 

Demiryolları fabriknları işçıleri ile 
mektep talebesi beden terbiye>si mecbu
riyetinden i tisna edilmişlerdir. ÇvnkU 
bu müesseselerdeki amele ile talebe 
esasC'Tl beden hnreketleri yapmaktadır
lar. 

lzmirde tesis edilecc.-k gençlik kuliip
leri semtlere göre ve ~hrin nüfus kesa
feti nazarı itibara alınarak 'kurulacaktır. 
Şehrimiı.dt- 15 gençlik kulübü "kurulma
sına fütiya • göriilınektedir. 

,ı: 

Beden terbiyesi gcmcl clirektörii genem! 
CEMII .. TANER ' 

Fiatlerin tesbitinde 
dikkat edilecek nokta 

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

Ticaret Vekaleti İç Ticaret Umum Müdürü B. Cahit yakında şehrimize gelerek 
fiat mürakabc ~erile meşgul olacaktır. 

İ.Ç Ticaret Umum Müdürlüğü bilhassa fiat tesbiti işine büyük bir ehemmiyet 
vermektedir. Tesbit edilecek fiaiların hayatı bahalılaştımıamasınn ve alaka
dar tacirleri de mutazamr etmemesine dikkat edilecektir, 

Roman yanın istikbali 
hakkındaki endiseleri 

~ 

ve mihvercil~r 

Bulgarların Dobrica 
hakkında vaat aldık

ları anlaşılıyor 

~-·~- -~·~ Bükreş 30 (A.A) - Rador ajnnsı aşa- Sofya 30 (A.A) - Bulgar başvekili 
ğıdaki tebliği neşrediyor: B. Filov, Kral Boris ile temas ettikten 

Başvekil B. Gigurtu ve hariciye nazırı sonra Salzburg seyahati hakkında be
B. Manoilesko Alman hükümetinin da- yanalta' bulunmuş ve ezcümle demiştir 
vetlisi olarak Chenalıberge ve ıtalyan ki: 
hükümetlnin davetlisi olarak ta Romaya «- Obersalzberg görüşmeleri hllild 
yaRtıkları seyahatten 29 Temmu~ saat bir samimiyet, açıklık ve ahlaşma hava· 
10,15 te dönmilflerdir. • aı içinde cereyan etmiştir. Şurumı te._,.. ....,,.._Dkwı aly .. bariz ettbmeliybn W FUluw Öl ft B. ~ .asıan hudutlanmız tİmalqe B.al'*da ve Kara-

~ı'Wg -M>N.M ı ~ MN'PID&-. -.&QW.. tmtlM.B•• ·.•l•.t.tanl»S:.-."'L~., 



SAHIFK2 1' ı;:JıJI ıt SIR ıı Te ınuı r..arşam a 1941 
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Askeri te 
...•.....•.•. .,... .... 

Duvr hava taar
ruzu Almanların 
umdu~u netice-
yi vermemiştir 

-+
lngiltereye taarruz 
nerede yapılacak? 

tngilterenin cenubu şarld sa'hilintle SO 
Alman tayyaresinin mağlubiyetile netice
lenen hava muharebesinin hedefi şimdi 
anlaşılmış bulunuyoı', İngiliz. tebliğinde 
Alman taarmz teşebbüsünün hedefi ola
rak gösterilen liman Duvr limanıdır. 
Böyle muazzam bir hava kuvvetinin, bir
birini takip eden dalgalar halinde bir tek 
limanı hedef olarak ittihaz etmesi ve bu 
limanın da Duvr olması manidardır. 
Çünkü burası Fransada Kale Jimanın
clnn lngiltereye karşı teşebbüs edilecek 
bit ihraç hareketinin en yakın noktası
dır. Buna bakılırsa Almnn baş kuman
danlığının Ingiltere taarruzunu yaklaş
tırnınk. yahut yakın göstermek maksa
dını takip ettiği istidlal edilebilir. 

MUV AFF AKIYJITStZ 
BtR TAARRUZ 
Fakat bu taarruz muvaffak olmnmış-

tır. 80 Alman tayyaresi bu h.nrbın en çe
tin bava muharebesinden sonra tardedil
ıniştir. En az 20 Alman tayyaresi düşü
rülmüştür. Hatta Duvr iizerinde 
düşürülen Alman tayyarelerinin 25 ol
ması muhtemeldir. Duvr şehrinde ciddi 
bir hasar yapıldığına dair de ortada bir 
haber yoktur. 

TAARRUZDAN ÇlKAi'\ 
NETtCELER 

Dün de kaydettiğimiz gibi bu hücuma50 
l\Iseı-.şmit avcı iayyaresinin refakatinde 
35 dikine dalan bombardıman tayyaresi, 
ani bir hnva baskmı şeklinde i tirak et
miştir. Bu"ünc kadar Alınan h.ava hü
cumları bilhassa scyrüscl'aine tahsis edil-

Amerika hükü
metleri kat'i 

vaziyec aldılar 
--ı1<--

Avrupa ınüstemleke
lerine dokunulursa ... -·Mii.fterelıen ve~a 
m ünferid€n 
harelıete geçecelıle~ 

- BAŞTARı\FI 1 lN'{'İ SAHİFEDE -

veya bütün kılanın müdafaası için Ame
rikan cümhuriyetleri münfeıiden veya 
müştereken harekete geçebileceklerdir, 
tarzındaki fıkrası Amerika devletinin 
icabında bütün Amerikan L:ıtasının mü
dafaasuu deruhte etmesine ve harp -sah
nesinin Avrupa olarak tahdit edilme.sine 
rıza ~Östermek.tedir. 

BEŞiNCi KOll.A MOCADELE 
Hu-ana, 30 (A.A) - Amerika bir

liği konferansı beşinci kol azasının faa
liyetini lwnlrola matuf tedbirleri b.bul 
etmiştir. Bu tedbirler yabancı sefaret ve 
konsolosluk memurlarının imtiyaz ve 
hukukunu tahdit etmektedir. 

iNGtL TERE - GUA T A MALA 
iHTIUFl 
Havana, 30 (AA) - Pan Ameri

ka konferansının umumi celsesi Hava
na anlaşmasını ve Honduras hakk1nda 
İngiltere ile olan ihtilafta Cuatamalaya 
müzaharet eden karar suretini kabul et
miştir. Mez.klır ihtilaf, İngiltere ik Guata 
mala arasında mevcut ve iki memleke· 
tin gerek kara gerek kanal yolu ile At
la.'! sahilini Cuatamala şehrine bai!lamak 
için ne gibi münakale vasıtası .kullanıla
cai:ı hakkında mutabık kalacaklarını 
derpiş eden mukavele hiiltmüniin tatbi
kinde kuı;ur edilmiş olması iddiasından 
do~maktadır. 

diğinden Duvr baskını ha,·a harekatında Londra :10 (A.A) - Pan Amerikan 
yeni bir tnktik bllilanvıcı olabilir. konferan . .;ının nczdindeki Royler ajaıı-

Fakat eğer Duvr hücumundan mak- c;mın ıtıuhabiri. müzakl"!·at hald.mda su 
sat lngiliz müdafaa tertibatının merkezi tel~rafı \"ermektedir: 

illi Emlik 
işleri tasfiye 

olunuyor ·· 
Bütün d os:Ya lar birer 
birer tetlıilı edilmelıte 
Milli ı;-mlak işler.inin !WO yılı içinde 

behemehal tasfiyesi hususunda Maliye 
vekaletince verilen enu;n tatbikatına 
geçilmiştir. Bu iş biıyiik bir ehemmiyet
le takip edildi~i için memur kadfo<;u da 
takviye edilmi~iir. 

Memurlar ellerinde mevcut dosyalan 
birer birer tetkik c-tmektc ve halen mil· 
li C'mlake ait gibi görülen baı.ı mağaza 
ve depolal'ın hakiki \•aziyetler:ini meyda
na cıkarmaktaclıı·laı·. 
B~ gibi mağaza, depu nı evleı·den bir 

kısmının uz.un zaman evvel mübadil, 
muhacir ve harikıedelerc verHıııı-; oldu
ğu tesbit edilmi~tir. 

Halen milli emlak tarafından idare 
edilen ve csha.s elinde bulunınıyan mal
lar ayrı bi; deftere .ka~·dcdilmektedir. 
Bunlar milli emlak meyanına ithal edi
le<-ektir. --·--· in~aat malzemesi 
vermek is tiyor 
Sunumda bir in.,.<.aat malzemesi fabri

kası .şehrimizdeki alakadarlara miiracıı
<.ıtte bulunarak takas .voliyle her türlü 
in.~aat malzemesi s:ılmak istediğini bil
dirmiş, ithalatçılarla temas arzusunu iz
har etmiştir. --·-Palamut i iatleri 
tesbit edildi 
Palamut ihracatclları <lüıı sabah bir

lik binasında B . Atıf İnanın iştirakiyle 
bir toplantı yapmışlardıı·. Bu toplantı
da ihrac cdilecc~~ palamutların fiat1eri 
tiplerine göı-e lesbit olunmuştur. --·--Bir mahkiimiyet 

bir hücuma ne c;uretle karsı lcoynbilece- Pan Amcriknn konferansında verilmiş 
~ni denemek ise. elde edilen netice mi.i- bulunan \'e bugün aleni celsede tasdik Bayraklı Salhan..,sinde ~bıta memuru 
tearrızların cesaretini kırını-. O'ls."I ge- edilecek olan karal'lar ~r:p yanm kUr- B. Hüseyin Sünüçi.l vazife ba~ında döğ~ 
rektir. Çünkü Alman dikine dalan bom- resinin umumi ,,e bari7. olan .su azmini ınrkten maznun Bahtiyar ğlu Hakkı ve 
bardıİnan tayyareleri Dtıvr limanına ~ö:;termclctcdir kı. Amerika kıtasi Al- arkada....-.ı ~ıp oğlu Gani hakkında meş
'aitlaş1r yalHaşmaz derhnl hnvalanan ln- man ve llalvanın askeri. siyasi veva ik- hut sudar mahkem~ince karar veril
•il iz avcı tayyarelerini karşılarında hul- tısndi tahakkümünden korunmak iste- mistir. 
maşlar ve nyni zamanda tayyare> flafi ba- mektedir. Son 8 gün zarfında yalnız kon- Hakkının 1 ay 5 sı,iın hapsine, Ganiııin 

ve bir beraet 

•aryalarının müthiş bir baraj att>c;ile k:ır- foransın celseleri esnasında vuku bulan heraetine karar \•erilınistir. 
-.ılanmışlardır. Bu vazivettc ıııuhMimle- müzakerelerden de[:il 21 cüınhuriyetin - - ·--
rinin hedeflerine isabetli ntıs yananıama- ;Malu~ llere ve cobit harici politika liderlerinin gayri resmi ~ 
ları pek tabiidir. Binaenaleyh atılan Qolll- olarak •apını .. olduktan daha mühim a ilelerine Ver ilecek 
baların gelisi giizel vapurlann <-trnf 'l!a {!Örilşmelerôen de- an1aşıldıgına ı.ıüre, 
düŞmC.Si, !·ül;-mten mua?.r~m l"u süt.tınla: l\frzk'ı'.fr karar :büfün hu devletler ara- tütün ikramiyesi 
rı_na gcmılerı man.taz: gıbı ııplatmıs ola- ında müstere'k 'Olan belki yegane ha- Ord~ maluller birliii İımi.r şu'bcsin-
bıru:se d.e esaslı bır ısabet k:ıydedileme- -kiki unsu;,_ı teslCıJ etmektedir. Bu dev- den: 
mesı mUdafaanın ne kadar sağlamoldu- 1 ti t f da ,.,,....ı·k ecrln. 1 ted 940 senesinde tevzi edilecek tüt.ün ik
~unu göstermiştir. b~ tr nra 

10 0 """'k"·~ : ;•t~ an A .- .raıniyelerinin muamelesi tekemmül et-
Esasen bu teşebbüsün sadc.-cc bu nok- ır er ~?.rp yale.krm~} f.~r!eshrn e ~~el d :- mek üzeredir. Yakın bir zamanda oet-

. • . . rupa must~m e c lnm arp ua..c; a ~ı lJ l k"'1 d d ı taya dıkkatı çekmek ve csa~ d::ırbeyı dı- d k t 1.. it d b 1 d ki \'C erin ıııa iye Ve wetine tev i e i e-
. . esna a on ro u a ın a u un u arı •· k d ı ldi ·ı kted• B ğer hır noktadıi 1nclırmeğe cabalam-ıı'k d 1 ti 1 h. 1 k t. d 'I 1 cegı mcr ez en oi rı me ır. u sc· 

k d·ı l 1 'h . 1' 1 ev e er e ıne o ara . garan ı e ı me e· ne malul subay ve erlere ve ~hit aile-ma sa ı c yaoı mıs o ması ı tıma ı c e . • 'ht· t kted· 21 C" h · •el .,.... 

icra ve lflis kanununda 
yapılan yeni tadilit . 

~-------~··x·x·~---~-----

Senettelıi imza ve eşyanın müllılyeti inlıar ediJ· 
se d e talılbat yapdacalı ue borç-
lunun üzeri arandallilecelı 

~----~x.x-------
:1890 sayılı icra V(' iflib kanununda le yapılmaz ve mesele hukuk ıııahkuıne

yapılan tadilata daiı- C. Müddci umumi- sine intikal ederdi. Muaddel kanunda 
liğine \'e icra daire::>ine tebliğat yapıl- bu hususta icra hakimine i~ görmek ~ı-
nustır lahiyeti \•eritmiştir. 
Ka~undaki tadilat 10 maddeden iba- Yine evvelce borçlunun üzerinin aran-

rettir ve halkın lehinedir. Şimdiye ka- masına imkan yoktu. Muaddel kamın 
dar cereyan eden muamelalerde icrada
ki bir senet sahibi. senetteki .imz.anın 
kendisine ait olmadığını veyahut borçlu 
haczedilmek L<;tcnilen eşyanın kendisine 
a.it olmarlığını ~öyleyince icraca rnuame· 

bunu da temin et.ınişliı·. 

Yeni kanun borçluyu şiddetle takip 
eylemekte, alacaklıyı daha emin yollar
dan himaye etmektedir. 

Fuar hazırlıkları hız.landı 
------x~x:-------

- BASTAR.dFI 1 inci SAHlFEDE - Vakıflaı· paviyonu geçen yıldakinden 
t'dilccektir. Bu paviyonda teşhir edil~ daha zengin ve mükemmel şekilde tan
cek e~ya ve malzemeden çoğu lzınire :lim edilecektir. Etibank paviyonu da 1a
getlrilmiştir. dil edilmektedir. Etibank umum müdür 

Sovyetler birliği, Yun.an.istan, Kardeş muavini ile mühendis ve dekoratörler 
iran, 'Macaristan, ltalya, Yugoslavya, bu hususta ça'lışmağa devam ediyorlar. 
Almanya ve_ Filistin de resmen {uarımı- Bir çok müesseseler hesabına lstanbul 
ı.a iştirak cdeceklerdiıı. ve Anknradan müteaddit dekoratör, mü-

İlalya. Yunanistan, Romanya, Sovyet- bendis ve ressam şehrimize :ge~. fu
l~ birliği geçeıı seneki paviyonlarmı ardaki :paviyonlann tam.iminde çalışma
çok zengin bir şekilde tanzim cde6Clı:- ğa başlamışlardır. 
lerdir. Bu seneki fuarın g~ senekilerden 

Muhtelü \ilayeücrin paviyonlarının daha fazla rağbet göreceği tahmin edili-
tanzinıine Şmdiden başlanılmıştır. yor. Çalışmalar bu d~ ile tanzim 

tznür vilayet paviyonunda dekoras)'on edilmeldcdir. Sun't göl tamamen temiz
i,..Jeriııe başlanmıştır. h.mir ticaret ve .5a- Jenm.iştir. Temiz.leme esnasıncia göldeki 
nayi odası paviyonunda Ege mıntak.a.sı- balı.llar husus! tertı"'batla tutulmuş ve 
nın bülün mahsulleri teşhir edilecektir. muhtelif kap!arda muhafaza edilmiştir. 

Kütahya çinileri iÇin ayrı bir paviyon Onuncu lm:ıir Enternasyonal Fuarı 
yaptırılmaktadır. Bu m~ur çinilerin 20 Ağustos saat 18 de Kültürparkııı Lo
fuar ziyaretçileri tarafından faz.la rağbe- zan kapısı önünde yapılacak ibUyUk me
te maihar olduğu g~n sene1erde gö- . raslmle açılacak ve tam -bir ay neş~ ve 
ıiilmü,..ıırtür. ze.nginlilc iç.inde devam edecektir. 

Bornovada ucuz arsa 
ve bahceli ev • 

Sa:ama teai•alı 
tetkik edili yor 

Borno\•anıu hazu·lanan imar pHhun.a Şehrimize gelen Nafıa \'ekfileti ... u· iş-
göre istasyon ınuıtakasındaki belediye l~i umum mü~üril B. ~d~ Büke 
arsaları par:;ellere ve adalara ayrılıuıı;- d~n Be~~a cıvarındaki ~u ışlerini ~et: 
tır. Belediye, inşa&tı t~vik mak.sadiyle kık etmıştir. Bugün Manısa ve Salihli 
bu arsaları metre karesi 70 kuruştan mınta~ına .geçerek oradaki sulama le
salacak burada bahçeli evler inşa edi- sislerini gözden geçirecektir. 
lccektir: Habe.r aldığımiza göre Aydın ıuınta-

Bornovada bazı yo1laruı IL'\'Sİİ icin de kıısındaki ru1ama isleri de 'bir hayli iler-
istimlaklar yapılmaktadıı·. lemiştir. 

-"""""""~......._,.,.- -~~~~~~~~~------~~--

POUsTE 

Denizde boğuldu 

Ankara radyosu 
BVGVN 

öyı··nün 

Ka mas 
--*--

Elimizde büyült 
fırsatlar vardır. 

• • 
ıçın 

' Y abuz Jıararların 
zamanında alınması, 
tedbirlerin zamanında 
tatbihi lazımdır -·-- HASTARAFı 1 im·i SAHİFEDE -

bir flat ta~·iniue ihtiyaç \·ardır. Harice 
~tıslar tamaı~n t•e\'let eliyle yapıldı
ğma· ~i;rc hiikiimet oo~·te bir fiat bcırcJDİ 
yapabilecek mevkidedir. Tahminlerde 
aldanmt<; oba bile muhtemel zaran kar
sıln acak alınmıs tedbirleri de ,·ardır. 
Bugiinkii sarllar K-inde ~tihsal ımdde
lerimiz kin as~ari bir fiat haremi yaptl · 
mazsa hiikiimet miıdahalelcrinin fayda· 
lannı daima cif~id<n fa::tla mütuas!Qi· 
lar ~i)receklerdir. 

Eldl' asgari bir fi~t haremi mc\"Cut bu
hmursa müte\·assıilar istedilderi gilli 
ıuiiba:vaat yapabilirlcr. Piya:ı;ala,r ~ 
fiatın altına diişcn;e o 7.aman hük:üıııet 
emrindeki muhtelif kurumlar laa· 
reketc ge('Uek , .. ziycti tutabilirler. 

Bugiiniin iktısadi .sartJarına ~öre bıaş· 
ka türlii hareket <-dilmesi nrnn tedbir 
olmaktan kurtulamaz. Müd~lenin taJO 
ve kamil olması 1"zımd.ır. Avrupan111 
biiyük bir kısmı harp it'indcdir. Harp, İ!'ı· 
tifo.ali darbeler. Dünya istihsatatmııı 
noksanlıit muhakkaktır. 

Türkiye harp haricidir. Bu büyük 
bahtiyarlıktan df~i1erimizi a1.ami dere· 
cede istifade ettirmek. köyliinün kallan· 
ması hakkındaki büyük davamn:a g~ 
mikyasta yardmı edebilir. Elde tatbiki 
mümkü.u \'C kolay büyük fırsatlar .. ·ar· 
dır. Bu fırı;aUarı kacınnak t.·olı: yazık 
olur. 

Esaıı.cn hükiiınctinıiz im ıucsclcnin 
üzerindedir. Yalnız karar ,.e tedbirler· 
de zaman mefhumunım büyük rOlünii 
göz önünde tutıru:k, maksadı istihsale 
k:Dfi gelecektir. istedii:rimiz. kararJanıı 
:zamanında alınmau ve piyasalann a.c:d· 
masına fokaddüm t-<len ~ünlerde tcşki· 
lata hildin1ınesidir. 

HAKKI OCAKOCLV 

Amerika müdataa 
komitesinin 
beyannamesi 
Nevyork 30 (A.A) - Roytcr: 
Müttefik:lcre" ,~artlnn suretiyle Amer>

ka birleşik: de\•letlerinin müdafaa komi· 
leM bugün bi.iyük .Amerikan ~n2:CtclCrin· 
de altı sütun üzerinde hir beyanname 
neşretmiştir. Bu bcy.nnnamcnin b:tşlığı 
şudur~ , . • 

diitler ile biz.im aramızda Ingiliz d09 
nanınası vardır.• 

Be~·aımı:ımede. J;om'it.e. Amerika bir" 
leşik devletlerinin kadrodan çıkanlını: 
162 torpito muhribinden asgari 60 tane· 
sinin 1ngiltereye .satıl.masını istemekte 
ve seçicilerden Amerilaı birleşik devlet• 
!erinin ebeCliyl?n j?eç olmadan İngiltere· 
ye mali yardımda l:ıulıınmaswı arzu et• 
tikleri hakkında mebuslara mektup1at 
ya7.nmlnnnı talep eylemektedir. 

h t 1 b .1. nnı ı ıva c mc ır. um urı~ l · ·ı k .:t- • .kt 
atır~ltegc c ı ıkar. k k bu araziden hiç birLc;inin Almanların erme \'Cn ece ıAr:-dmıve mı arı aşa-

ne:ı reye • 1'$1 taarruzun ço ya ·ın 1· d.. . . . ··nr 'd ğıda gösterihncktedir. 
ld v Al İt l d 1 d 1 e ıne u~ıneınesı ıçın mu en en veya Derece Subay Er 

Kececilerde 1321 üncü ~okakt.a 23 sa
yılı evde oturan Yaşova oğlu Jako Sadi 
adında 18 yaşındd bir musevi delikarilı
:sı dün öğleden sonra Salhane tramvay 
makası civarında misafircten glttiği 552 
sayılı evde denize ginniştir. 

7. 30 ~ocram ve memleket saat 
ayarı 7.3S müzik (Pi.) 6.00 Ajans ha
berleri 8. 1 O ey hdmı • yemek listesi 
8.20.8.30 müzilc. (Pl.) 12.30 program - -·--
ve memleket ııaat ayarı l2.3S müzik llava nazırının avam 
fasıl heyeti 12.50 Ajans haberleri 13.05 k amarasmdaki 

o ugu man ve ayan ev et a am arı .. k h k • •till kl k t af d R 1 .. li nıuşlere en are N clmege ı a a a- ı 2:19 
kaıtl· ınrd atn ~meden.1nn_zı~ arıdna ~on mu ·ı- rar \'crnıislir. Mezkur 21 cümhuriyet 

a a !!' emın ! ınış ıse . ~ u taarnı- Hollanda. Danimarka ve Fransanın ma-
zun dogrudan dogruya Ingılız adalarına k ld ki k • f•t h l d ı · ı 
tevcih edilmesi şimdilik ınuvaffakıyet bör~zı ·aAlı arıh~~:er.ı ut· ulta d okay1ısı e 
• kA h el 1 h . . d .... 1 y c man a11.ımıyc ı a ın a ·a mı~ 
un anının u ut arı arıcın t' gonı - 1 h"'k.. ti ki ·· ;t ı k ı · · mektedir. '.ı :ın u ume ere es mu_:.. em e _e e.rıru 

ASIL TAARRUZ ·d~ı:e. etmek hakkının \'enlıp verılmıye-
ISPANYADA MI'' cegını kararlaştırmak hakkını muhafaza 

·• 21s rn 
~I 167 30 
-1 1-!5 40 
;; 119 50 
li 95 65 
S<-hit aileledne: 

119 50 
95 60 
71 70 
47 80 
23 80 
23 80 

Bu l•ntı'baı takv
1

ı·ye. ed"ı' dı·g··er bı·r un- etmektedirler. Bu !-.-arar tabiatile Marti-". k ı d 1 1 1 ••• •••••••••• ••••• ••• ••••••••• •••• ••••••••• 
sur da Almanların ispanya hududuna ni • Gruen an \'C lngi tere mağ up o - Meınleketi relab ve .. 
600,000 kişilik bir kuvvet tahşit etliği duğu takdirde daha sümullü mıntakalar 
haberidir. Bu Alman kuvvetleri arasın- istihdaf etmektedir. Zira bu halin vuku- saad ete eri$ti.rmek 
ela bir cok makineleştirilmiş kıtalar \·e unda Panama kanalı için büvük stretajik Türk Cümhuriyeti halkçı ,.c devlet· 

ağır toplar da vannış. Eğer hu haberin ehemdmilyeti ol~ JI~l~·ik !.rinitel Bkalha: lçeidkeirtı .. \r'eefaehnvkeısasaabdiretze~rı""tnı·rdmae~evma--
rııa a a Hrı vesnır ngı ız mu::tem e (' en • .. -~ 

:ısıl ve esası varsa, ispanya hududunda d ta t ı b ı k• İ ·ı zifcsini üzerine alm•~tır. Devletçilik-böule külliyetli bir ordunun tahşi" di an- e or ~ra n ı mış u unaca ıır. ngı tc- ...,. 
" r" ··e 'L'ransanın t-k'I et ıs· old klan te; Rasyonel ekonomik siyasa demek-cak Almanların bu cephede harekete " • r - ... ı m u 

mahreçıerden bugu.. ·sı· f d t ek tir. Bunun içı·n ise her "'eyden evvel 
geçmek, '""ani Cebelültarika karşı bir ta- n ı 1 a C' e m " 

., n1um·· ku··n olsa,·dı A l"rikan ümh. n· et nüfusun halini. hareketini bilmeye ih-arruz vapmak istediklerini rrösterebilir. "' n "' c u Y 

Yüzme bilıniyen delikanlı denize dal
mış, bir daha çıkmamı tır. Etraftan ye
tişenler denizin dibinden 'lAwallı ~encin 
ce~dini çıkarmısl,lrdır. 

ADLİYEYE VERİLDİ 
lkiçcşınclikte oturan İhsan rıdında bk 

şahıs Mürüvet adında reşit olmıyan bir 
kızı evinde alıkoymak suçiyle tutularak 
adliyeye verilmişti: . 

Bacaklarından 
yaraladı 
Keçecilerde Hayrettin paşa şok.ağında 

oturan İbrahim adında ibir şahıs, Ahmet 
oğlu Mehmedi bıcakla bacaldarmd.an ıha
fıf :surette yaralamıs \'C :tutulmuştur • 

müzik fasıl heyeti programının devamı beyanatı 
15.20.14.00 müzik radyo salon orkest-
rası 18.00 program ve memleket ~aat Ottava 30 (A.A) - Hava işleri nazırı 
ayarı ı8.05 müzik alaturka (Pl.) 18.40 B. Pover Kanada avam brnarasmtlı 

5 k (d 1 k h bevanatta biılun,arak Kniıadanın ha\•a müzik 19.1 onuıma ., po iti a a- . , . . . .ih . k ldu"'-· " 
d~eri) 19.30 müzik saz ceerleri 19 . .0 1~~ ıçın tıvar ~C: te o & .. ~ 

l k A . h b -' · rifın 1940-41 sene.:u ıÇlll 1ahm1n edilınit mcm e el saat ayarı ve JAns a enerı lan ~ .. -:L d t- t _.,, .ı~"'-' 
2 O 00 - ·•- ı. • t b ı lal / o u-. ıu.u;ı.'on oıan ecavu7. e~uıı . muzıs: esıu ıtan u şar ıın .. l · tir 
20.15 konuşma 20. 30 müzik (Pl.) ~~ emı.ş h · b l la g . da beri Ka-
20.50 ı_nüzik geçit konseri 2 1 .15 müzik r.ada8%lden;r ~\'V:n~ :ı~rıt.nası me
romanblc çeyrek eaat ( Pl.) 2 T. 30 ko- . 1-....ı t .J--·k .. 1...- benin bi· 

( d ") 21 20 .. zik ::teı=ıne em.as ew;ı-.: mUUi-lre 
nuşma ra yo gazetesı · mu d etinde 15 ten ibaret olan Kanada 
riyaseticümhur b~ndosu 22.3~ memle- c~~tamlannm hali ha.urda faal servt.-ı,. 
ke.t saat ayarı, A1~•. haberlen borsalar te olmak üı.cre ll.1 cüzütamn baliğ bu· 
{fıatlcr) 22 . .f5 m~k cazbant (Pi.) lunduğu ve bu kuV\-etlere pek yakuı.da 
2 3. 2 S.2.3. 30 yarınkı program ve kapa· 64 tahtelbahir avcı ı:emisinin iltihak ede· 
mş. ce~ni söylemiştir. 

" .. ler· 1· ıs· tı·hsal f· z.lalar 1 k ·kt t tiyaç vardır. Dayandıg-ı topragı· gerc-Fakat bir ka"alıktan ibaret olan Cebe- u 10 
· < a ını a ma ı · ısa 

"' •d tti'•· d'" • ği ı;ihi bilmeyen mimAr bunun Üzerine lüttarık önüne böyle mühim bir kuvvet nazırının ı are e gı unya pıyasa ına 
b 1 k •·l 1.. • l k ıiağ'lam bir bina kuramaz. ,.. 1 .ı;.11.nnuvacax.ına göre, acaba Berlin nıec ur o ara au ınaı.anna manı o ına 

., ıı; " !r; •• b ' il ·sıc tik b. "tt iste önümüzdeki 20 ıLKTJ:-::.RıN Medrld üzerinde bir taz••ik ,.apmak uzere u n.a arın ı>ı ma • ır sure:: e • L-:1 
-• "' t 1 L • • • • ·k"""--d" t db' PA7..AR günü yapılacak olan nmwni 

Roman yanın istikbali . Bulgarların Dobrica 
hakkındaki endiseleri hakkında vaat aldık-

--·-.... 
Fransada aktüalite 
!ilimler başlamış 

maksadını mı takip ediuor? sa ı maıarını d.!ırun ıçın ı ....,... ı e ır 
" alınması zarw·e!i hi.<ııl olmaıdı. Daha nühıs sayımJ devlete yaratacağı var-

1şin esası ne olursa olsun. ln~iltere ar- ı h. ha lıklann dayanağı olan nüfu1JU tanıta-tık İspanyayı düşman değilse bile, düş- ta i ma ıyeltc zı kararların ittihaz 
ınan olabilecek \'""'a d;; ........ -ı .. rına doü- edilmiş oLııası Alıuanlarm mağlup ol- • caictır. 

-J ~ .. _.._ .. d k1 t kd'rd A ·k d ] tl · : O ı;ünü Önemle karşılayalım. 

ve mihvercil~r 
.. 

---·--- B~"TARAFI 1 tNCt SA.HİFEDt: -
rudan doğruya yardım edebilecek bir u · arı a 1 e ınen ·an e\· e erı- • BAŞVEKALET 
ıncin1e1cet telakki etmek mecburlvetin- nin endişelerinin çabucak bertaraf edi- =. ''-ta..!--'-~- Um·- Müd' .- ı::~ setine ~ntibak hususwıdaki :kat'i beyaııa.-

lecer•ini- gi>stermeltt<!diı·. • " ua.- ~ .._.. • Al dedir. Bu iti!>arla ablokanın genisletile- ;:. •• •• • • . ............ •••• .................... tından sonra Rumen hükümel.inin -
rek Lc;oany.a '"~ Parl.ekize de teşmil edil- • --· man Führeri, ltalyan Düse~i ve iki bü-
cliği dün akşam B. Çörçil tarafınd:uı d. "•ildir. Miln·cr devletlerinin bu \•aü-ı na hakim oldukça ciddi bir tehtikere yük .devlet hariciye naz.ırlarile ilk şahsı 
avam kamarasında resmen bildirilecek- yeti kabul cdeın.iyecekleri ınulıallik ol- maruz değildir. temasını teŞk.il eylemiştir. 
ti. .. Tabiidir ki, lspan\'a vt! Portekizin duğundan yeni bir taarruz 1e;;ebblisü HALA TAARRUZ Romanyayı ve cenubu .şarkı Avrupa· 
nomml itJ1alatını işkal et.mC'lllağc çalışa- 11ü he.r halde bek'l.emek icap eder. ALA1'IETı YOK suıı alalc.ad.ar eden bütün siyasi ve eko-
C'aŞı hakkrnoo Londra Madıid ve Li:ı:bo- Fakat bunu .önlemek veya \'ukuund~ın . Diğer bir noktaya daha iŞ°aicL rcdelim: nomik meseleler üzerindeki görüşmeler 
na teminat vermiştir. Esasen lngiltere- e\•vc.l ~eşf~lmck i~.in _de ınuk~bil tayy~- Fransanın Alınan işgali altında olınayan samimi biT dostluk havası içinde gerek 
nin ınültefiki olıın ve büyük Britanya r: faalıyetı en musaıt çaredır \'e .lngı- kısmından işgal a1tıhdaki kısma seya- Almanyanm gerek ltalyanın Romanya 
aleyhine hnieket etmesine imldl.ıı ta.sav- lızler bu usula muv:ıflakıyetle ı.atbılı: et· hatlcrin menedilmesi, Fransanu:ı ~mal hnk.kında ·e !kıtanın bu k:mııında .sul
\ 'Ur ı..'Clilemivcn Portekizin abloka hudu- ınektedirler. İşgal ettikleri mcınleketle- \'e garp sahillerinde Ingütc:reye taarruz hun idaınesi hakkında alakasını ve anla
du !çinc alınması sırt L;panyaya 'karşı ri?) ~ç bi~in,dc ,A)m~nlaı· r~attc· cl~il- i\-in t~rtibat 11hndı~ı hissini uyandımuştı. ma .zihniyetini lebad.i:ı: ettirmiştir. 
hasmane bir hareket intibaı uyandırma- lerdir. Danımaı~anın merkezı olan Ko- Fak.at ALnan askeıi surası tarafından Romanyanuı Jstikbaldeki cndi.~eleri 
m::ık İ<;in muvafık görülmüş olsa gerek- pcnhag bu ay içinde dördüncü defa ola- böyle bir br.ırm tatbik ıne\".kiine kon- hakkında gerek Chersalibergde gerclt 
lir. 'BalWsus ki Portekiz doğrudan doğ- rak taarnl7.a uğramıştır. Altı İngiliz tay- madığı anlaşılıyor. Roınada yalnız uınuıni pren..-.ipleri mü-
1·u\"1l A1manlarla temasta da değildir ve yaresi Norv~in me~hur Stavangrr ha- Şu halde .:;eyahatlerin ınene.clilıncsiniıı ı.akerc eCi iJıni§tir. Umumi ,prcn.gpler mu. 
yalnız Isoanya ile ınüsterelt kara hudut- \'a üssünü tekrar bombalamıştır. muhtemel sebebini $lmal1 Fransad::ıld cibince a:J.Qkad.ar meınlelı.:etle.l· hükü.ıne.t-
luı ·vtırmr. ,,,.. ~ DENtz :MO'NAKALı\TINDı\ şehirlerden biı· ço~u;wı ciddi su ihtiyacı Ieri Tuna havzas.ıncfa kat'i biı• anl~ına-
MüCADfıEYE DEVAM HAKtMlYET içinde olınahırına atfetmek mümkündür. sa v:ınlııtasl için !lüzumlu şartların t.e-
ED&.'f FRANSIZLAR Almanlar Duvı· taıın-uzunda muv<ıf- Zira hütiin .-u tesisatı. kolayca tamir mini bahı.;irnfo bundan höylc 5erbeslçe 
!3u sırada Almanyarun Vişi lıüTd.imeU faluyctleı- k.azanwldarını" !\'e bazı lngi- edilcmiyecGk derecede bombardıman- ça1ışın;ıktaclırlaı-.: 

•füerinde tazyiki artlı(iı hi.ssl"dilmekte- liz vaoıu·lanna bomba isabet ettirdikl~- larla t.ahr.w P.dilm~tir. Bu v~ziyctte olan 
din Petım ..bükümeti lngilizlerle .birlikte rini iddia ctmiSlecdir. 80 tayyare ile .... ·a- büyük .!!ehfrler arasında Amyen. Ul, Bükr('ş ;ıo (A.Aı -;o J).N.B. Aj<lnsı 
Alınanlal'a karŞı mücadeleye devam pılan kesil bir h\i('J.ım için bu büyiik bir Ren \'e Bo.-e şehirleri '\•ardır. , ., bildiriyor.: 
eden Fransızların iaama ınah1Ci.1ın edile- muvaffakıyet tablosu sayılamaz. lsgal altmdaki şehiı-lerde Alman as- Rumen devlct .ı:ıdaınlarının Almanya 
bilec~in1 kararla~tırml§ \;e Han etmiş- En mühim nokta İngilterenin cleni:z keı~erinin kağıt para ile her seyi satın ve ltalyaya \·aki zivaretleri hak.kında 
tir. Dt.-.gol ctra!ında toolanan !'lerbest münakalatının ciddi bir arızaya uğra- alarak menıleketlerine göndermeleri c:clahlyettar w.ahafilden ınülhenı .olan 
Fransız 'kuvvetll"rinin B~rlln 1ıüküme- madan devamıdır. Halbuki bımun aksi- ayni 7.anmnda mağazaları boşaltmak ne- Romanya ınatbuah hu müzakerenin 
tince ehcmmh•etsiz telakki ~i1mediğine ne olarak çıkarılan haberler eksik olmı- · ücesini de veı·miş olabilir iti bu vaziyet- Romanya \'e Avrupa.um cenubu şarkisiıli 
bu bir işarettir. yor. H at!&, hava taarruzları dolayısilc, te A1m.anların kendi işgal nunta'kaların- alakadar eden siyasi ve ekonomik her 
MUKABİL tNGtLi/: Londra lirnanmın kapandığı hakkında da -nüfusu çogaltarak iaşe zorluklarını türlü meselclt'J'clcn bahis olduğunu yaz-
FAAL1YETLERl Amerikadan baıı haberler bile aksetmiş- ~ırlaştırmak istemiyccekleri tabiidir. maktadır. 
Harp tebliğlerinde yalnız. hava ha.re- ti. Ingiliz salfıhiyetll kaynakları bu ha- Netice itibarile, ortada Ingi.l tcrere ya- Umwniyet ;fıbarile alakadaı· menıle-

keller indcn bahsedilmesi, harbın şimdi- berliı .maruwz ve ası1sız olduğunu kay~ kın br tnarnıt. alfüncti hala meVC'Ut ketlerin hükürnctJeı-in~ T una sahasında 
elen bir intizar devresinl" girdiği .demek detm~~krdir. ngiltere deniz münakalatı• değildir. "~"' daimt bir itilaf nusule geti'rehilecek ~e-

/arı anlaftlıyor -·BAŞTARAFI 1 iori SAYFADA 

Fon Ribbentrop La Bulgar milletine kar
şı en hararetli hissiyat ve vaziyetimh: 
hakkında tam bir anlaşma zihni)'etini 
gördük. Bulgar milleti sükunet içinde 
hadiselerin daha miliait inkişafını iti
mat ile bekliycbilir.-. 
Başv&kil, Führerin bu göı·üşmeler es

nasında gösterdiği derin adalet ve .rea~ 
lizzne hi.o;siyatını bilhassa kayt ve göriiş
.me1erin Tuna bölg~de !huzurlu b.ir 
..nizamın tesisine pek 1.İ~·ade hldim olnca
ğım ilave< eylemistir. 

Sofya 30 (A.A) - Roytcı- nıuluıbiri
nin öğrendiğine göre, Salzburgtaki g5-
rüsmelerde cenubt Dobrica meselesi 
de;·hal tatbik mevkiine konacak müsbet 
bir hal :suretine raptedilm~tir. llis
iİyat, Bulgaristanın bu meselenin harp
ten sonra kat'i surct~e halledileceği hak
kında ,-ad almı bulunduğu rnedcezin
dedil'. -*-FransadaklAlman 
ve İtalyan tebaası 
Vichy. 30- ( A.A) - Havas bildiri-

yor: 
Bu sabah çıkan resmi 1'azetcde intifar 

eden b ir karanıame ile harbin başlangı
cında Alman ve ltalyan teb...,larına kar
şı alınan tekalifi harbiye tedbirleri kal
dırdmıştu. 

Vişi 30 (A.A) - Havas bildiriyor: 
Arasında ez.cilınle Vişi milli meclisin• 

ait ıneraslnl bulunan ve 10 hazirandau 
itibaren çekilen ilk nktUalite filimle\i 
bugün matbuat mensuplarıruı göstl"til• 
mistir. 
Ayrıca Amerikadaıı gelen clökliınantcr 

filimleri de gösterilmiştir. -a-
Buzvelt, deniz üssünde 
VaŞington 30 (A.A) - B. ftun-cll 

Norfolk <leni?. üs~ilnU ziyaret etrnlş vf 
yeni inşaatın teıırii tehin& heyal'latt;\ 
bulunnıu~hır. - *-
MACARLAR ' 
itaıya krab•a 
nişan verdiler . . 
Roma. 30 (A.A) - R omadalci Ma· 

car sefiri , Macar naibi ·lıaltanattn~ ital· 
y~ krahöa hü~üm<larlığırun 'kırlwiCi yd • 
danümü münaıJebetiyle ibda etmİJ ·c;ı. 
duğu Kral Mafhias Corvin nişamnı-n i-t· 
tın kordonunu takdim etmi.,.tir. --·-Milli · Polonya · meclisi 
azaları Londracla · 
Londra 30 (A.A ) - Nilli' pçıionyıı 

meclis.inin bütün tt7.a.cıı Londraya ~~imiş· 
.tir. Meclise yeni 1>azı az:a ıiltihak etn1i~ 
tir. MecliSin son celsl!Sinde l'oJonya or· 
dwu baş kumandanı general SiKorski, 
Fransadaki Polonya kıtaatmın Ingiltct'e· 
y.e nak1i hususunun bir guna zayiata 
meydan verilmeksizin temin edilmiş ol
duğunu :.öyleıniştiı-. Polonya devletini-o 

rait hak.kında se.rbcst.çe görüşcbilıı.lek biitün vesaiki .ile evrakı ve Polonya mil
için.. esas preru ip1er müz..'lkerc <'dilmiş- 1etinc ait altın hazineler.i <le TngiİJt1'C')'e 
t.U·. nakfedilmistir 
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sene koza beı·eketli 

An~erikaya 
nakledilmeğe 

başlaıııldı 
--21o--

Bu sene yalnız ·B;,.sada 1,5 milyon 
kilo, Hatay, Adapazarı ve Edir11eile 
de 600 bin kilo koza istihsal edildi 

Me.45hur Fransız Jıadın 
gazetecisi Tabuis ıe 
Anıerilıada 
Nc\·york. , 30 (AA) - D. ;\. B. Bil

diriyor: 
Aileleri fcfakatind~ !wyahat eden 

272 lngiliz çocuğu ve Bayan Tabouis. 
Cunard Liııe kumpanyasının Britanni
gue vapuru ile buraya mu\•asalat etmiş
lerdir. Çocuklar İngilizlerin müreffeh 
aildenne mensuptur. Diğer bir çocuk 
kafilesi dr Colmeronia lngiliz ~emisiy.le 
gcl~r. Lord E.berynin oğlu l l ya-Bur.sa ''O -*-

k.. " tA.A) - B 1-' k 1 uı·· ·· d.. B k " l 1 f -·1--I - ·ı fi t ··1., kli""od k tı' t umünün d • u eneKl ·oı.ıı ma ıs unWl :son o- u sene · ı rnn \SU i~ ıgı 1 e a yuK..'\C w. e oopcl'a • 
bir buçuk .:n~~,. alının~ bulunuyor. Bu sene Bursada lerle tiicc~·· Liı~ikh·rinin fa~ dalı mesaisi memnuniyetle kay-
300. Adap~wu.Jon kılo koza muamele görmüştür. llııtayda dedilım·kt0~ı ... 

mdaki Lord Primro~ bunlar arasında
dır. 

ıstihsat .OOürr·sı~ 200 ve Edimede ayrıca 100.000 kilo koza . • 
ıını.aran l!lll ~dır: Bu seneki koza mahsulü g~·çcn senekine Adapu.wrı "!O (lI.,·susİ) - Koza :>:ıl.:ilurı değer fiaıle dt•-

-x-
- u uı~und:ın faila bir nctkc vcl'miş demektir. vaın ed:v , .. Koza müstahsili pek mcını!llndur. Yeni Diyarbakır valisi 

Diyarbakıl' 30 (A.A) - Valimiz Fevzi 
Giirel buraya gelıoiş ve istasyonda 
umumi müf ttis Abidin Özmen, Korge
neJial Calip Denil. ile mülki ve ac;keri 
erkan \'e kalabalık bir halk kiitlesi. tara
fından knrşılanımŞtır. 

Sovyetler donanma- PARİSTE HAYAT 
Bordo 30 (A.A) Gazetelerin \•cı-diği 

habcrlcrt! gör\•, P.lriste bir çok sanat 

Macarlar derhul mü
zakere istiyorlar larını arttıracaklar 

- 'llAŞ"T 
d . ARn!· 1 f N<i SAllİFEDE -
A~~c binlerce ..... ·ı uı·· d K4teli nohaj ... ı t un c uzamıştır. 

mek1epleri yeniden açılmıştır. Di~cr ta- - RAST ARAFI 1 inci SAHİFEDı:: -
rnftan Parisin bazı mahallelerinde son 

bilmesi için makul olma.aı lazun gddi- da gösterilen memmmiyete rağmen Ro-
dudun fevk l • ;;u.a~dau bu yeni hu
dır, a a e bır eh~rnmiyeıi var-

wmanlarda 7.iyad.:ıı scyriL<ıefer işaretle- ğini de bilhassa lc.aydeylemektedir. manyanm hakikatte ancak muvakkat 
ri ~·<:niden ~özüknı..:~e başl:ımıstır. Mihver devletleri gibi Macaristan da bir zaman ka~mlf olmasından korku· 

•t. _Harp doll&nrnanuz. .. tl 
uava kuneU • • • ıura e kara ve 

yeni hudutları ıulbçu anlaJmalarta tesis lur. Zira mihver devletleriuin, rekoltesi Jüzumunu işaret clnıİ~tir. 
etmek istemektedir. nin kalduUma.smdan evvel bir barple 

rnaLdır.' 1>
0 

erutıizin seviyesine çık
rnızaı llliidaf ~ Sosyalist vataoı
fili ameliyata~ _ıcap ettirdiği takdird~ 
lunrnaktad ıırttmek Üzere hazır hu-

So ır. 
vyet donıı 

d~ naza ıumwnııı 19 39 scncsin-
maaı lıaklan:;: _1940 senesindeki art• 
Amiral K •zalıat verdikten sonra 
nn ile de ~ktaov büyük &Ürat ve ıtı
- nız Uinandanlan yetiştirilme· 

Amiral ~zlennt" öyle nihayet ver· 
mi tir: 

B. Stalin. So\'Yd hükümeıi şefi B. 
Molotof. askeri bahriye ali konseyi aza-
sındAn R. Y danov Vf': Mareşal Voroşilof 
şahsen harp donanması hakkında hususi 
bir yardım ve dikkat sarfetmcktedirler. 
Hükümet tarafından kıı:ıl donanmaya 
verilebilecek olan ,·azifenin hüsnü ifıı 
cdilı-ce~İne en büyült. delil de Luclur. 

Sayın 
Dikkat 

Halkımızın 
~~ 

~?' s·~~ 
~ . ::::- ,, 

ımı~~~ ~ ~l;İı)ı 

dikkatine nazarı 

Siz.i yazın boğucu sıcaklarından kto·
taracak cep \'e masa Vantilatörlerimizi 
takdim ederiz. 20 gram nğu·lığında olan 
cep .. ·anliliıtörlcriıniz zarif ve şıklığı \'e 
bilhassa saatte bir kuruş gibi ·ufak bir 
sarfiyat yapması ve bayanların el çan
talannda kolaylıkla taş1yahilmelct·i ay
rıca la\•siyeye şayandır. 

..._ ,...,.._ .. ,ııJ}!/l ı 
11'f f tf İ" '.· _ ;''IJJIJJ l/Jı \111, i ~ V/ 

SOVYETLERDEN ENDiŞE netice verecek, Sovyetler Birliğinin en-
Bükreş, 30 (A.A) - Royter muha- d~erini uyandU"abilec.ek ve Sovyetlcri 

birinin öğrendiğine &"Öte. B. Hit.ler BB. harekete aevkedchilecek her hangi ba
Cigurtu ve Manoilesko ile yaplığı gÖ-

1 reketten evvel vakit kazanmak istedik
rüımede etnoğrafik haritalar göstennİf leri ..ıulmaktadU'. 
ve Romenlerin Sofya ve BudaPefle ile Gerek Almanların gerek 1talyanlarm 
doğrudan doğruya mümkün Olduğu ka- lngiltcreye karşı taarruz.un pelı. yakın 
dar çabuk müzakerelere baflamuı hah- olduğu hakkında Rumen lteyetiııe tcmi
sinde İsrar eylcmİfbr'. nat ı.·ermiş olduklan· da muhtemd g{i; 

Göriifmelcrin zahiri neticesi baldan. rülmektedir. 

....................... . ............. ... ................................ .............. . . . . 
~ Devlet Demir Yol/arından E . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(BALAST ALDIACAK) 
D. U. Yolları 8 inci İşletme Komisyonundan : 

işletmemiz ihli.) acı i~in Menemen boğazında klm. 41X250--41X550 arasındaki 
ocaktan ihzar cdilcl·ek (4000 M3) toplama \'C kırma bala:-;t işi (5000) lira mu
hammen he<lelle aç.ık eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 5-8-940 Pazartesi ~ünü 
saat 15 tc AL<ı<mcaktn işletme bimısında koıni:;yonuınuzca yapılacaktır. İstekli
lerin (37~) liralık M. teminat ınakbuzlan ile mua~·~n vakitte komisyona ~C'l
mclcri ltı.zımdır. Sartnamesi ~etme kaleminde görülebilir. 

20-23--2f.--3l 2805 (1497) M\\ ~ ~~ı 
~~ l ::;;; ~ W Türkiye umumi deposu . .. 

rın~~---._;"'~'· -~~=-3·""--------~H:üsn:ü~ö:zi,:·d:em:iş~li~l~Ia:lefleri tZMtR BELEDlYESINDEN: g Z • 3 ~ ••- l - Kat'§ıyaka tmiz.lik işleri :hayyau-
~ ,,,_ larmm bir senelik ihtiyacı olan 15000 

~endinı.zde a oçuklan- 1 kilo saman sntm alınması, yazı h.Jeri vey ç ' mü?ürlü.~ündeki şartnamesi \'eçhile açık 

d •• d •• v • • •• eksıltıneye konuLuu~tur. 
QJZ ft gor ugUDUZ Muhaının.en bedel~ 150 lirn olup ınu-

llaJs~ vak kat temınatı I l lıra 25 kuruştur. Ta-
Dıaka4 ~ısu.lık. Hazımsıı.llk. Karın ~nL;,rı, Kımu isnwll!ı·i, Burun liplerin teminatı öğleden ewel iş banka- ( 32 ) k t 
sinir haU • Dlası, Oburluk, Baş dönmesi. Salya nknmsı. Sar'oya benzer sına yatırarak makb!lzlariyJe birlikte 1 UrUS Ur 

en. Gece korkulan, Gönnedt>,. i ·itmede bcnıklnk, :!İbi 1:8.)"rİ ihale tarihi olan 5-8-940 Pazartesi günü -- R 
Bunlar . . . tabü haller: saat 16 da encümene müracaatları. atf'"/!11Cr/v..77.7-ZZ7/.I7..zz7.T'~ZZZ21/l 

larda Yctlış· e1.PY1ı>. ıı . ..Uen şeylerin temiz \'C saf olınaınns:ınılon dolayı barsak- 2 - · Karşıyaka temizlik i"leri hay-.,_ Ure k " lağım temizleme işlerinde kullnılmak 
11.urıuı .... ~k 

1
• 

1 
l'en ve nnlaruruı.ı emen solucanl:ırın tcsiıidiı-. Bunlardan vanlarının bir senelik ihtiyacı; olan 

] ..... ç n ~ ed b üzere arahıı kiralanması, yazı işleri mü-
anınız .. Derhaı '-~ en ir kutu alınız .. Ve icindclci tnrifc mucibince kul- 15000 kilo arpa salm alıntnası, ya- dürlüğündeki sartnamesi veçhile açık 

HER n.un.ulursunuz.. zı işleri müdürlüğü.ndki c::ı:trtnamesi 
ECZANEDE K ""' eksiltmeye konqlmuştur. Muhammen 

Halis Zcyün_,·a(ından mamul 
•• 
Oıneı~ Muharrem 

· ÇAMA$1R SABVHV 
TOPTAN KİLOSU 

Ziraat Vekilinin tetkikleri 
x•x·~-----------~~-

Istihsali arttırnıak, mas
rafı azaltmak işi 

X4X-----------

Vekilin tetkikleri arasında 
mühim bir yer tutuyor 

Konya 30 (A.A) - Şehrimizde bu- Muhlis Erkıncn bu teftişled srrasmd. 
lurunakta olan ziraat \•ekili Muh1is &k- nlfıkadarlarla görüserek içfihsalin arttı· 
men dün yanında \'alimiz olduğu halde 1 u· . "h 
rd üf. tıicl'ğ" · k k t 1 ~ rı ınasına mukab L'itı sal masrafının o u m e ~ ı •mı, ·or omu an ıgmı, . . 

belediyeyi, partiyi :ziyaret etmiş, ticaret azalması esaslarını tetkik cylenuş ve ha-
odası, borsa, ilo ve harayı teftis eyle- rada hayvancılığın inkişafı çareleri üze-
ıniştir. rinde mütehassıslardan izahat almıştır. 

Naha Vekili Trakyada muhtelif 
yolları t etkik edi3-or 

x,..x 
İstanbul, 30 (Yeni Amr) - Nafıa Vekili General Ali Fuat Ccbcsoy. refa

katinde Trakya umwni müfettişi Ccne ral Kazım Dirik olduğu halde bugün 
(dün} Çatalca - fstiranca yo11arını tetkik eylem" tir. Yarın (bugün) F..dirne

ye gidecektir. 

A1nıaıı spor şefi A imanlar bii yük bir 
Parise gidiyor h k · I 
Clennont-Bcrrand30 (A.A)-•Ha\'as • ava O lnl yaptı ar 
Paris Soir gazelc:sine göre, Alman spor - UASTAR..<\FI 1 iNci SAHİFEDE -

şefi B. TSchammcr Von Ostcn Fr.ııısız düşmüştilr. Hasar cüz'idir. Ölen ve ya
sporuoun htıRÜnkü \"aziyctini ve imkan- ralnmın yoktur. İngiliz hava müdafaa ba
lanru tetkik clınek ve istikbtılde Fran- taryaları faaliyete geçmiştir. 
sız - Alınan ınüsabakalannın temelleri- Bu !'8bah erkenden İ.ngiltcftlÜJI Miu 
ni atm:ık üzere ya.kında Parise gelecek- cenubu üttrinde rnr düşmu ..... .,.._ 
tir. nıan tayyaresi d~-üriihnüşliir . 

SIHHA 1 VEKALETfNtN RESMi RUHSA TINI HAiZ 
K A Ş E 

Şiddetli BAŞ, DİŞ ain· 
larını, ROMATiZMAsan· 
cılarmı SİNİll, rahatsız. 
bldarını derhal geçirir 
GRİP, NEZLE ve SOCUK 
algmbğana karşı mües· 
sir Diçtır. 

icabında ıünde l - 3 kate 
alınır. Her Ec:.t.anede bulunur. 

Vilayet daimi encümeninden: 
Fuardnki vilayet paviyonu dekarasyon ve tamir işi 1458 lira bedel ile pazarlığa 

konuldui,rundan istklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine te\'fıkan hazırlıyacak
lan teminatlarilc biı'liktc 1/Ağuslos/940 Perşembe l,rünü saat 9 da vilayet dai-
mi encümenine baş vurmaları. 2996 (1567) 

8 
• UTUSU 20 KURUŞTUR . veçhile açık eksiltmeye .konulmuş- kira bedeli 1500 lira muvakkat temina-

1 
• tur. !Muhammen bedeli 600 lira, tı 112 lira 50 kuruştur. Taliplerin temi-. a - ~ sı~ıne m~vakkal. tem.~~atı 45 füa~ır. Talip- nalı ÖKlcden evvel cümhuriyet merkez İZMiR DEFTERDARLICINDA:N: n l 

lerın tenıınalı ogleden evvel ış banka- bank•e•~· "'atırar-'- m- ı.buzlara· ... ıe b: •• 

1 (!::, k kb zla ·ı b" lik ·1 ..._ .... ., ..,... a.ıı; ., .. Sıra Mükellefin Sanat ve Ticaret Verginin Kazanç Buhran 

D•kk t sına yatırara ma - u rı e ır te 1 ıa· likte ı"halA tarihı" olan 9/ 8/940 cuma • K. 
a ı t "h la S-8-940 p ü ·· ·- No ruh ıre soyadı mesleği Adresi matraht L. K. L. 

~ ' ...., l c an i 0 n azartesi C nu sa- günü saat 16 da encümene müracaat- · - - -
,;:::~~------~-------- nt 1..,6 d:ı encKüpı.enekınüracaatları. 1 lan. 26, 3 ı. 4, 8 2922 ( 1535) 60 11 <>c=: - ·..,,. .• - arşıya a temizlik i~ eri 1 Hasan O. Fahri Şerbetçi Tt'pccik Armut .c..t *51.' .& »- •·:= mr hayvanlarının bir senelik ihtiyacı - Alı::deniz ırtahallesinde 1 369 aa- G No. 

2 59 

Eski c~uuı. BELEDİYESİNDEN: olan 15000 kilo kepek .satın alın- yılı sokakta 34 ncü adadaki 1 ao metre 2 Hakkı Yont Kunduracı Ballı kuyu 
doğu ~ Be ::.ı ınnsı , yazı işleri müdilrlüğündeki" murnbbaından ibaret 91 sayılı arsanın Hacı Ali 62 - 1 

60 18 00 3 60 

\ ... ~ rn evi.nin ''lll L • ~o,..u \'e Zührevi hastalıklar hnstuııtlerile Zeynep Kfımil b · ı · ··d·· ı-·- d 1c· ...... ı._ , ıı-. ihti · · 1 sartruımesi \'e,.hile açık eksiltme- sa ~ yazı ış erı mu ur ugun e ı şartna-
tn " ~Palı .. ftrf ; . Yacı .ıçın üzumu olan 13,200 kilo ~ıdc \"C 1970 kilo tere- • ıı: hın ı,._....... u ulile L~ lt k ye konulmuştur. Muhammen ı,edeli ~00 mesi veçhilr, açık arttırmaya konulmuş· Misil 
30 k 11\ ~li ın"' e~ı ;neye onuLnustur. Sadeynğının ~--her kilo:.unun y kOn 

ti 
uı-uşrur. <-'-~ ~'e tereya~mın 120 kurus \'e ilk ternimıt miktarı 1266 lira lira, ınu\·akkat teminatı 22 lira 50 kuruş- tur. ve zam c - Verginin 

Tarh 
No. 

thbarnanıc 
cilt 

r İhaı '-'iU"lncane)er b tuı·. Talı'plerın' temı'natı :,·~ıeclen ""vvcl Muhammen bedeli 1080 lira olup Llra K . L. K. senesi Nev'ı 
"' •

1
. e 12-s.940 p uı ıt ve. muamelat ıniidürlül:ü knleıninde görülecek- ' .. "' T .ı.n •ı>l • azarı ı Un"" ış· bankasına uatırarak ınakbu·•lan"le bir- muvBkkat teminatı 81 liradır. aliple· 

varak Mü.lihaz.al 

V<>n" erın ilk •-ın· 
1 

es g u saat 15 tc daimi enciirnende yapılacaktır. J .. • ·1 d 1 - h ....-.1L-1 ı.o: ına --·ı.ı. ktu 1 lı'kte ı"hal.-. 1.,.r1·L· olan 5-0940 p,""'artesı' rı nteminatlannı ög e en evve cum u-
m l\U arile 2490 •aıcuu.mz veya me pıaı~ı ve 940 yılına ait ticaret odası ~ .. ru o- '"" 
ektuplannı ihal !ıumali !:1lı kanunwı tarifatı çevresinde hıazırlıyacakları teklif giinli saat 16 da encümene müracaatln- riyct merkez bankasına yatırarak mak-

~ nu sruıt •4 d k d d • I rı. · ?_}-21!'. .,1 " 2<.><:>, 8 (1505) buzlariyle ihale tarihi olan 14/8/ 940 
-------...__ . ıı e a ar niın.ı. encümene venne. eri. .J""V - o.> 

. .,. ~ . 27-..'ll-.5.9 2906 (1544) 1 - Asanııör üstünde tz67 ve 282 ~rşamba KÜnÜ saat 16
2 
d9a8e8nc(ul·m5 ı~)e f;llllalr sayılı şok.aklarda 130 metre Loyda ka- müracaatları. 31, 5. 9, 1 2 "' 

. ve E]Jtcnn llanJıasından : nalizasyon yaptırılması, yazı işlt-ri mü- - Orhaniye mahallesinde 65 7 nci 
,,~ISl'A:\'llULU'-' , , M O H t M F 1 R S A 1. dürlüğündeki keıif ve ~rtnamesi vcç- 90kakta 68 p 10 sayılı evin ytkdınlması. 
"" n I· N l\IlJTENA YL.,..1 · · · hil- açık eksiltmey• 1·.nulmu•tur. v .-if alana ait olmak üzere enkazının N.tışı 
~·os YET 'hE.Yo .,.... SDE SAm..IK lltAT GETllUR llA.ı.'l: ~ ~ "° .. r...,., f ,, Tn.~U .ı.n A"'""rn.A ABİD İ İ bedeli 600 lira muvakkat teminatı 45 ~n işleri müdürlüğündeki keşif ve şart• 
·rıtı;::.1'j N BUP•Nnu..!,~.l'fU E KARŞISINDA ·KR STAL· CAZ - . "b" b" .. dd 1 

'"Tın ·\. \..1U MARUF 1 T E t fL S liradır. Taliplerin teminatı ög~leden ev- namesı mucı ınce ır ay mu ete pa-"-- ,.., •\... • . . ,. S. HAt\1 Pfo::S N PARA E A- _J ~ b -'-1 K "f bedeli 27 
~ oo }{ vel cümhuriyet merkez bankasına yatı- .zaruga ınuı.ı mıştır. eıı 

1447 ıy~~~·· Ne\•i Depozilosu TI.. rıtrak makbuzlariyle birliltte ihale tarihi lira 4 kurut ınuvakkak teminatı i.lti li-
A. 14

47 
_ _ 6 dükkiuıı mü:;;tcmil luııı \'c arsa 50.000 olan 9/8/940 cuma günii saat 16 da radn. Taliplerin teminatlannı öileden 

danBeyoı'Uu. P~tı $ehit Muhtar MI.h. Cümhuri,ret mey- endimene müracaatları. evvel cümhuriyet merkez banka.ama ya-
l eski 3 i 1 1/1 12 .__ · 18 l" 20 21 22 2., 24 d 2 - Kar.,ıyaka tramv~y idaresi hay

0 

• tıraral .ihale günü olan 26/8/940 pa-
407 . yen • • MI] , "·"' , • , "• • a :ı .,. _L'- ---1 l l.. ı '-
""'w ı:>ıarset3 11 ban ile sehit Muhtar rr:ah. Tarlabaşı sokak vanlannın senelik ihtiyacı olan 1 2000 ~rt.e&i ıünü m-.QUı: atiy e uir İ&tt" ctt· 

Bı • \'eni 15, 16/2 No. ada 407 parsel 10 No. Ju arsa. kilo kepek satın alınması. yazı işleri mü· elime.ne müracaatları. 
Nu ~sımda 4. metre arzında 10, 20 metre derinliğ,inde "'1 dürlüğündeki prtnamesi veçhile açık 31, 7. 1•4. 23 2989 (1565) 
leW u ıxırsclın_ al~yhine ve 4. 5, 6, 7. 8, 9, 10 parsellerin eksiltmeye koııulmuftur. Muhammen 1 - T cmizlilt iflcıi hayvanlanna 8e-

Mc\k. 10 N l '- liradtr. Taliplerin teminatı öğleden ev- İ!İ yazı ~eri müdürlüğündeki f&ı1:naJDC-
8atııa ıı Yukarıda va 

1 
°· u. a.ısı.mda bina yapılınıyaca,nır. vel cümhuriyet m~rkez bankasına yatı- si veçhile 9/8/940 cwna günü saat 16 

bıf··calctır. ZI 
1 

J.!ll\'M menkul Peşin para ile \'C kapalı zarf usulile rarak makbuzlariylc birlikte ihale tanru ya uzatılmıfhr. Muhammen bedeli 4800 

t 69 ıs 53 936 KoF.anç 

21 f..O 

26 

22 

l/29 2 inci ve T. itiraz K. 
1050 sayılı kararı. 

1130 2 inci ihbarname T. iti
razK. 854 kararla tas
dik. 

Yukarıda isim ve ticaretgah adresleri yazılı mükcllcflcr namına muhtelif yıl
lar için tarh edilen vergilere ait tamim deilen ihb.'lmamclerin tt-bl~'i için gös
terdikleri kanuni ikametglh adreslcrint t~rk ettikleri ve halen n~redc olduklan 
lesbit edilemediğinden ilan tarihini takip eden giln8eu itibaren 15 gUn 7.arfında 
itiraz hakları bulunduğu 3656 sayılı knnun ahkamına Ce\.fiknn tebliğ makamı· 
na k.ai.qı olmak. üzere illin olunur. 2999 (1569) 

Emlak almak ve satmak 
istiyenler ••• l 

lzmirde veya bzaJarmda emliki ohrp ta • tmu veya almak 
iatiyenlere azami kolaylık göaterilir. 

bmiacle KeiDeralhnclıa Hacı Huan otelinde 60 No. lu 
yam.nede... C AV t T 

Telefon: 3903 

m~. olnrak geçmclı: kin bir irtif.ık hakkı tesis ~il- bedeli 240 lira muvakkat teminatt 18 nelik 120.000 ltilo arpa uuıı alaoma• ı 

şu~c.-de 'i AA~ . olan 9/6/940 cuma günıi saaı 16 <la lira muvakkat teminau 360 liradır. Ta-
·~ ~~~~:~0~~m~g~~t~~~~b~~ ~~e~~~-~arL l~lerin~i~tı~ed~~dc~~ ~---~---•••••••••••••••••••••••~ 

fstck~ec~ilniz.lb ::;'.fu. huzıu-ile yapılncak \'e en ~·iiksek teklif edilen bedel • 3 - ·Kar~ıyaka tramvay idar~ai hay- riyct meikcz hankasına yatırarak malt· t L A. N ZA YI MAKBUZ 
lira l'u 1 ul?~lnrın Ank \1 u;,e urze~leccklir. . • vanlarınııı eenelik ihtiyacı olan 1 1000 buzlariyle tayin edilen gün ve taatte en· Alaşehirin Sakarya mahallesinden 467826 28/ I 0/938 46i843-4678S2 
edect-lt)~hilınde bir şa~ Icr~yle İstanbul ve hmir ~.uhelerinıizden birer ~ilo saman satın alınması. yazı iı:ıleri :ınÜ· cüme.ne müracaatları. lbrahim kızı ve Konyalı Ethem kansı 2/1 l/938 46788S 4!11/938 467847 
at on d!I'ı teklif ınektub arn~ cdincn:k. bu şartname clhkfüm dairesinde tanzim Jürlüi{ünıleki ~rtnamesi vec;hile açık 2 -Temizlik işleri llayvanlarına se· Fatma Galifkin tarafından locuı A1a- 9/l f/938 468017 5/12/938 S-49514 
<tlınak .~~ kadar 1stanb1::;u ıhale. tanhı olan 7 ağustos 1910 çarşamba günü sa- dc.sitmeye konulmuttur. Muhammen lıe· nelik 60.000 lt.ilo kepek satın alınınaM ~rde hacı Mustafa hanında mukim No: 4/3/939 tarilıdi l:nnİr ihracat güm-

ısıw.cnleıin f<ıtanb 1 .şubem~ müd.ürlü~üne te\·c1i et•neleri \'C fo7Jn izahat deli ı ı O lira nıuvaltkat teminatı 6 lira2S .işi :Y&:zt i~leri müdinlüğündeki ~rtname- ve aslen konyanın C9Cti Hamdiye kö- nagu ~zne maklmzlannı zayi ettim. 
--::--_ u şubcınız. Enılnk servisine miira<'aatleri.. kuru~tur. Taliplerin teminatı öğled~n ev· si v~hile 9 / 8 940 cuma günü saat 16 yünden ÜsmAn oğlu 331 D .• Etitem Yenmni çıkaracağımdan eskilerinin Mil.-

"--!! 17 - 2R - :n 2758 (1-176) vcl cümhuriyt't merlez bankasına yatı· ya uzatılmıtlır. Muhammen bedeli 1200 aleyhine ı\laşehir Hliye t-ıukulc: 'niahke· mii kalmadığını ilan ederim. 
~li P. T T -.~ .. liina-... rarnlc malı:.bu71.ı ivlr. birlikte ibalf': tarihi lira muvakkat teminatı 90 liradır. Ta- mcaine aç-tığı boşanma davasının yapd- ŞeYket öz.bclgr.. 

c ıf edilen b d • • ...... ur ..., ...... en· olAn 9 ·a/ 940 cuma günii ~at '16 <la !iplerin -teminatlarını öğleden evvrl makta olan ~rnah&kemeırinae. 2997 (1566) 
orınnnınd e el lılyik h d - ··ı d"·· -...,...... ! . -- - -"ded" d an k1:3ilmek ,,. I 

6
.,; goru me ıgınden ı a\·a~ııı kara .>ayla d~"let cnciiınene miiracaatları. oÜo\hUri}"Ct merkez hankasına yatırar.ak l\t; aleyh Ethemin davetiye tebliğinden :ı ••••••••••n•H••n•• ••u•••n•••••••• • •• : 

rni. 1 e Tavaatn, - de - adedi Denizli istasyonunda, :Z60 <;alda, 18S 4 - Karı:ıyak, tramvay idaresi hay~ makbuz]ariyle tayin edil"1 :gün ve saatte sonra i.kametıahını değiııtirert:lc: semti ; OLJVİEB VE 
na~ ~ 111 /940 yü~':- c kır~ı 2 5 110/940_yiizdc otu:ıuS / l 1 /940 yüzde yİr· vanlarırun seneli'~ ihtiyacı olan 10000 ı-ncümenf': müracaatları. meçhule gittiği hakkında çtkarılan gı· : !ft A 
iŞ C.. e e~"adı RÖstcrU 011207~ l J 940 tarihinde tcsliın edilmek üzere p.rt- kilo arpa ııatın <ıl•nınası. ya11 isleri mii· 3 - Temizlik ileri hayvanlarına se· yap kararına verilr.n meşrubattan anla- : $vREK Si LTD. 
'alt gıu; rnudd~le Yenidn 

19 7 
adet ardıç telgraf di~eri kapalı 7arf usuliyle dürlüğündr.ki sartnamesi ""("c::hilt> açı" nelik l 00.000 kilo saman satın alınmaaı şJrnt!$ oldui:rundan mahkemt>ce gıyap : VAPUR ACENTASI 

diirl~~- '?40 tarihine ~?sad.{ / 940 ~~r~inden itibaren eksiltmeye konula~ f':kailtme;·e konulmuştur. luhammen .işi yazı işleri müdürlüğündeki şartname- kar.mıwı ilanen tebliğine karar "·ıuilmil i ATATÜRK C AOUES1 Rtts b\nası 
'dn ~ b~asa içinde to~la~a cuma .guııü saat 16 da Denizli P. T. T. mü- bedeli 400 lira muvakkat teminatı 30 si "'eçhile 9 18/940 cuma günü saat 16 ve yevmi muhakeme 27 /9/940 cuma : TELEFON: 2443 
li,_ , 4 clı rnuharnıne.n 910 k k komı~yon~a !halesi yapılacakıır. Beher direk liradır. Taliplerin teminatı öiledt"n C\'- ya uzatılmıştır. Muhammen bedeli 1250 günü saat 9 z.a bmJulmış olduğundan İş : Londra \'~ Ll\•trpol batlan İ(iD 
line 1tJutuŞtur. fstcldil ~~~li takdır cdılJTUf olup muvakkat teminatı 1414 vd cümhuriyet mPrkez bankasına yatı· lira muvakkat teminatı 94 liradır. Ta- bu gıyap kararının tarihi ilanından itiba • 
""' • ar D~izlj müd·~~!~- 1 mektuplarını ihale saatinden bir .aat evvc- rarak makbuı:lariyle birlikte ihale tarihi liPlerin teminatlarını öğleden evvel ren bq gÜn içinde itiraz etmediği mu· E rü,Yasarcn ihtiyacına ~ vapu.rle- : 

1 1"Yenl~rin müdürli~'°"K~~c ma~~uz mukabilinde ~·ermeleri ve fa:ı.la iza· olan 9/8/940 cuma günü aaat 16 da cümburİ)·et merkC7. bankasına yatırarak nakemeye gelmedi~i veya bir velcili b.- :. .. ';~.=-=.~~~1~~~ ........ __: 
ınurnC1\alu.n ilan olunur. encümene müracaatlan. ma'kbuzlariy]e tayin eJilcn gün ve saat- suani gönderdiii takdirde gıyaben mah· lu doay...-,.ıe tebligat makamma kllİla 

23, 26, 29, 31 2859 ( 1520) 5 - Döternc mütemadi tamiıatı va le enciimene müracaatlan 2CJ9 3 ( 1568) ,kemeıe .devam oluoacaja 940 147 ne- olmak üzse ilia olupur 

• 
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Jl Temmuz Carsamba • 
· GİİH'ÜH HADİSELERİ 
Önünde düşünceler: 
--··-············ 
Birleşik Ameri

ka son sözü 
söylem eğe 
hazırlanıyor -·-Britan31aya verilecefı 

destro31erıcr .. Amerilıa· 
da mecburi aslıerlilı ... 
Uzalı sarlıta gerginlilı-· 
y alıın sarıııa vaziyet ve 
İngiliz ~ablolıası-· -·-T3l"lh geçmiş sahifelerini taklit eder-
cesine tekerrür etmez. Bununla bera
ber milletlerin hayatına hfıkiın olan sa
bit 'hnz.ı realitelerin mevcut olduğu ka
bul edihrse. bunlaun muhtelif tarih sa~
halarmda a, nı tesiti yaratması zarurı
dir. Bu harpte Amerikanın Avrupa ih
tilfıfına karşı vaziyetinin inkişafında 
1914 - 18 devresine kıyasen mevcut olan 
}akın benzerlik bunun bir delilidir. 

•••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Fransızlar bir 
türlü Italya-

•• •• 
nın gozune 
giremedi! 

--Jf.--

Fran~ada yapdan 
bütün işler bir talıım 
hilelerden ibaretmif 
Roma, 30 (A.A) - Stafani Ajansı 

bildiriyor: 

39 genç zabit dün do
nanmamıza iltihak etti 

Yeni zabitlere diploma ve 
meçleri merasimle verildi 

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

İstanbul, 30 (Yeni Asır) - Deniz harp okulunu bitiren 39 genç deniz 
subayına bugün Heybeli adadaki mektepte merasimle diploma ve meçleri tev
zi edilmiştir. Okul kumandanı nutkunda genç subaylara vatani vazife]erinde 
muvaffakıyetler dilemiştir. 

Genç zabitlerirniz, merasimi miitcakip mektepten a)'nlmışlar, donanmamı
za iltihak etmişlerdir. 

Ingiltere Ame
rikadan yeni 
tayyareler 

alıyor -·-Her gün bir tayyare 
yapılıyor, ayrıca 300 
tayyare sipariş edildi 
Vaşington, 30 (A.A) - Boeing Air 

Craft Company lngilterenin 300 Doug
las bombardıman tayyaresi sipariş etti
ğini bildirmiştir. Bu sipariş fabrikanın 
iJç milyon dolar sarfı suretiyle büyütül
mesini intaç etmiştir. Ve bu iş yakında 
ikmal edilecektir. Kumpanya ilk sevki
yatın önümüzdeki Kanunusanide yapı
lacağını ümit eylemektedir. 

HER GON BiR TAYYARE 

,,Jngilterenin 
istilası çok 

zor, belki de 
imkansızdır" 

--Jf.--
S o v31 et organı Pravda 
gazetesi, deniz 
hafı imi yetinin 
ehemmiyetini anlatıyor 

Londra, 30 ( A.A) - Royter Ajan
sı bildiriyor: 

Jngilterenin deniz muvaffakıyetleri 
resmi Sovyet organı olan Pravdada bir 
büyük devlet için deniz kuvvetine ma
lik o1mak lüzumunu gösteren mülaha
zalara mavzu teıkil eylemektedir. 

Deyli Telgraf gazetesi tarafından ik
tibas edilen. bir makalede Pravda şöy
le demektedir: 

İngiliz deniz zayiatı şimdiye kadar 
hesaba katılmıyacak kadar zayıftır. Fil
hakika bu zayiat umumi tonajın ancak 
yüzde 3/ 5 ini teşkil etmektedir. 

Hirl~ik dm:lctlcrin, tıpkı 1917 de ol
duj':u gibi bu harpte· de knt'i sözü söyle
mci'!c hazırlandığı alınan haberlerden 
•nla:iılmaktadır. Amerikada •müttefik
lere ,ardım ~oliylc Amerikanın müda
faası; ismi altında kun·etli bir. teşekkül 
urdır. Bu t~kkiil şimdiden Jngiltere
')C ('n ı::cni mikynsin yardım teminine 

İtalyan siyasi mahafili F ransadaki re
jim değişikliğini pek kolaylıkla anlaşıla
bilecek bir ehemmiyetsizlik ve teredüdt 
ile karşılamaktadır. Giornale D'ltalia 
gazetesi, Frnnsanın bir yenilik ve tasfi
ye yapmak arzusunu ilk defa olarak iz
har etmemiş olduğuna işaret ediyor. Bu 
gazete bu hareketin Fransız rejiminin 
bariz mesuliyetini gizlemek için bir ma
nevradan ibaret olduğunu ilave etmek
tedir. 

Diğer taraf tan F ransada mazi ile ala
kayı kesmemeğe ve bu mazinin men
faat ve imtiyazlımnı altüst etmeğe ça
lışmaktadır. Vekayi her gün fikirlerde 
ve mÜesŞesc]erde bir inkilab husule gel
diğini tekzip etmektedir. Yapılan iş is
tikbalde mütareke ve sulh işleri yüzün
den husule gelecek krize karşı koymak 
için hiylelerden ibarettir. Bir tesadüf 
eseri imiş gibi Blum hükümetinin halk 
cephesinin naşiri efkarı olan Mnrianne 
gazetesi yeniden intişar etmeğe başla
mıştır. Fmnsa maziye doğru dönmek is
terse yapacağı en iyi şey 1789 un ölmez 
prensiplerine avdet etmektir. 

Kenyaya yeni 
kuvvet geldi --·--Cenubi Afrilıa 

lııtaıarı harp 
mıntaJıasına girdiler 

Kanadada as
keri hazırlık 

--Jf.--
ingiJt ere istemediğin· 
den yeniden aslıer 
gönderilmiyor 

Dunkergue'in tahliyesindeki muvaf· 
fa.Juyet kuvvetli bir orduyu kurtanmt 
olan İngiliz filosunun kudretini göster
miştir. Bu harekat keza lngilterenin is-

jornal And American gazetesine gö- tilasının çok zor, den.izaıırı arazısırun 
re, Gruman Air Craft Engineering cor- fethetmenin de &Flğı yukarı imkansız 
poration, lngilterc hesabına saatte 800 olduğunu isbat etmiştir. Almanyanın 
kilometre süratle pike uçuş yapan bom- deniz kudreti hiç fÜphesiz ingı1iz kud
bardıman tayyarelerinden her gün bir retinden çok dundur. 
tane imal etmekte olduğunu bildirmiş- lngilterenin deniz tarihi bize bir hah
tir. Bu tayyareler altı mitralyözle mü- riye :için en mühim .şeylerin t~~ilfit ve 
cehhezdir. ilk imal edilen tayyare mu- inzibat olduğunu göstermektedir. Kızıl 
vaffakıyetle tecrübe edilmiş ve sevke donanma)' a en iyi teşkilat ve inı.ibatı 
amade bulunmuştur. ilk sipariş seksen ve mümkün olan en teknik inşayı temin 

(ah ı~ıır. 
Bu \ cırdımın teklıf edılen 'h,lr şekli de 

Am• ıkan donanm::ısına mensup 60 dest
royerin lngiliz deniz kuvvetlerini takvi
ye Ptmek lizere Britanyaya verilmesi
dir. Bu Amerikalıların fikrince İngiliz 
filo u HiUcre karşı Amerikanın, ilk mü
dafaa hattıdır. Birleşik devletlerin kad
ro harici 162 destroyeri mevcut olduğu
mı göre bunlardan altmışını derhal In
gilte.rcyc vermesi mümkündür. 

Tabıi şimdiki halde bu henüz gayri 
resmi bir tesebbüstür. Resmi olarak 
Amerika kendi müdafaasını hazırlamak
la meşgul görülüyoı. Reisicümbur Ruz
velt birleşik devletlerin deniz. hava ve 
askeri üslerini tef~ etmek ve milli mü
dafaa kuvvetlerinde ne derece terakki 
hasıl olduğunu tesbit eylemek üzere bir 
~k devir seyahatleri tasavvurundadır: 
Ve bunların birincisi Virjinya devleti 
dahilinde yapılmıştır. Bu devletin deniz 
üsleri birleşik Amerikanın merkezi olan 
VaşinJtlonun müdafaa hattını teşkil eder. 

B. Ruzvelt Avrupada Nazi ve faşist 
zaferlcrinın devamı halinde bunun bir
leşik devletler için ne vahim tesirleri 

• olabilecl'gini kaydetmiştir. Reisicümhur 
son tefti~ seyahatiı.den memnun görün
mektedir. Müdafaa etüğl noktai nazar 
şııdur: 

Bizim bir istila} a mukavemet yolun
daki mu\·affakıyetimiz taarruzun yapı
lacnğı tına ve mfüearrizin hiiviyetine 
bağlıdır. Bir seneye kadar çok daha mü
CS!iir bir müdafaaya malik olacağız. 
AMERİKADA MECBURi 
ASKERLİK 
Bundan başkn Reisicümhur Ruzvelt 

kongreye bir mektup göndererek mem
leketin emniyet ve :-elameti namına mec
buri askerliiiıı tatbik mcı.·kiine konul
ması için kendisine salahiyet \'erilmesi
ni istemi tir. 

--~ 

Balkanlar, Karadeniz 
Ege havzası ve Hitler 
- BASTARAFI l iNCİ SAHİFEDE -
tedir. Times yazıyor: 

Hitlerin başlıca hedefinin Almanya
nın doğu cenup hududu ile Ege denizi 
ve Karadeniz araımda bulunan memle
ketler grubunu yatıştırma wulü ile is
tismar olduğu h&mdaki intibaı izale 
edecek hiç bir emare mevcut değı1dir. 

Hitler şu iki şıktan birini seçmek 
mecburiyetindedir: 

1 - Evvel emirde kavgam ismindeki 
kitabında tasavvur ettiği gibi doğu ce
nup ve doğu Avrupası kaynaklarına 
hakim o1mağa çalışmak ve sonra pek 
ziyade kuvvet bulmuş olarak ingiliz 
imparatorluğuna meydan okumak, 

2 - Hitlerin bu hwmta vereceği )ut. 
rar ne oluna olsun lngilizle.r onun müs
tak~l tetebbüsünü uimle ve hötün 
projelerini mahvedeceklerinden emin 
olarak beklemektedir. 

Nevs Chronicle yazıyor: 
Hitlerin görüşmeleri sıkı bir surette 

gizli tutulmuştur. Balkanlann istikbali 
teferrüat itibariyle karanlık olmakla be
raber umumi hatları oldukça vazihtir. 

Almanya tngiltereye kartı olan mü
cadelesine devam için lüzumu kadar 
kaynak ele geçirebilmek üze.re Balkan
lann bayat sahası olarak inki§af ettir
mek istiyor. 

Londra, 30 (A.A) - Ke11yaya vasıl 
olan cenubi Afrika kıtaatına vali kralın 
şu mesajını okumuştur: 

Bir kerre daha Birleşik cenubi Afri
ka kuvvetleri Britanya camiasının diğer 
unsurlariylc birlikte kendi memleket• 
)erinin istikbal ve hürriyet seven bütün 
milletlerin emniyeti için mücadele et
mek üzere şarki Afrikaya gelmişlerdir. 
Harp mıntakasına girdiğini:t. şu anda yar
dımınızla zafere nail olacağımıza itimad 
ederek size en samimi temennilerimi 
gönderiyorum. 

İtalyanın harbe girmesinden bir kaç 
hafta evvel mühim bir seferi kuvvetin 
cenubi Afrikadan hareket etmek üzere 
hazır bulunmu~ olması, başvekil Smut
aun dürendişliğine ve Eylulden beri as
keri kuvvetlerin yeniden teşkilatlandı
rılmasında gösterdiği dinamizme bir ni
şane teşkil etmektedir. 

Harbin bidayetinden beri İ talyanm 
harbe girerek Almanyaya Afrikada 
yardım etmesinin bir zaman meselesin· 
den ibaret olduğunu B. Smuts derpiş 
etmiş bulunmakta idi. --·--
Fransa, Ameri
kadaki sefirini 

değiştirdi --·--Nevyork, 30 (A.A) D. N. B. 
Ajan3ı bildiriyor: 

Nevyork l lerald Tribüne gazetesinin 
Vaşington diplomasi mahfillerinden öğ
rendiğine göre; Fransız hükümeti Va
§İngtondaki büyük elçisi Kont Saint 
Cuentini geri çağırmıştır. Sefir pek ya
kında hareket edecektir. Verilen malu
mata göre, sefirin halefi tayin edilmiııse 
de henüz ismi verilmemektedir. 

Her halde B. Ruzveltin Reisicüınhur 
inithap mücndelesi içinde en ziyade 
ehemmiyet verdiği mesele milli müda
faa olduj{u sarih ı:urette göze çarpmak-
tadır. askeri, iktısadi ve siyasi yeni bir bina- ceği ithalatı devam ettirmektir. Çünkü 
Netckım ziyaret ettiği bir hava mey- nın kurulması lSzırn gelmelctedir. denizlerden kulkmış olduğu her an füın 

danında yüzden fazla bombardıman ve Konferansın dün yapılacak olan içti- e:dilen İngiliz ablokası hakikatte mihver 
avcı tayyareleri B. Ruzveltin huzurun- maında her tehdide karşı Amerikan devletleri için başlm bir iaşe kaynağı bı
da manevralar yapmışlardır. Bunların cümhuriyetlerinin her Nazi tehdidine rnkmamıstır. 
arasında •uçan kalen namı verilen dört karşı müşterek mUdafaasını alakadar İNGİLİZ ABLOKASI 
nıotörlti D.K. tayyareleri varclır ki ge- eden nltı karar sureti ilan edilecekti. Ay- İngiltere nbloknyı şimdi en şiddetli 
nİ,'lli«i 45 metre olup saatte 500 kilomet- nı zamanda birleşik Amcrikn lıükümeti .şekline sokmuş buiunuyor. İktısadi harp 
re sürnt temin etmektedir. Keza meş- bütün kıtnyı alakadar eden ac;keri ve nazırının verdiği izahata nazaran bita
hur Kürtis avcı tayyareleri de Ameri- bahri haurlıklara memur edihniş bulu- raf seyrii sefnine :niişkiilat çıkarmamak 
kanın en ziyade güvendiği bir silahtır. nacaktır. . . için her hangi bir Avrupa 1iınanındnn 
Ve saatte 640 kilometre sürat temin et- UZAK ŞARKTA GERGiNLiK deniz aşm limanlara ve mütekabilen 
mektedir.. Bu sırndn uzak şarkta vaziyet daha deniz asın limankrdan her hangi bir 

Faknt A,·rupadaki tecrübelerden son- gergin bir şekil almıştır. Bunun başlıca Avrupa limanına gönderilecek eşyaya 
ra birleşik Ame.rikada yalnız deniz ve sebebi bir çok İngiliz tebaalarının Ja- deniz vesikası uı:.-u.iinün teşmiline karar 
havn kuwetıylc ırüessir bir müdafaa ponynda tevkif edilmesi ve bunlardan \ crilmiştir. 
teminınc nnkan olmadığım anlamıştır. çok maruf şahsiyc.t olan Royter ajansı Bu suretle abloka filen bitaraf mem
KuV\ etli kara ordularına da ihtiyaç var- muhabiri B. Knoksun sorgu bakimi hu- leketlcre tatbik e<lılmemekle beraber 
dır. Bu itibarla d;jrt büyük Amerikan zurunda vefatıdır. Bir cinayete pek ben- bunlar ancak kendi ihtiyqç.lariyle Jllilte
ordusu muhtelif dort noktadan hareket ziyen bu işi Jnponlaı B. Knoksun casus- nasıp ith:1lfUtn bulunmak imkanım bu
ederek Amcrıka tarihindeki en muaz- luğuna ve casus sıfatiyle cezadan kur- lacaklardır. 
7.am askeri manevralara girişmek için tulamamak korku!>una atfebnişlerdir. Bu abloka çemberini kım1ak ic;in Nn
hazırlanmakmdır. Önümüzdeki Cumar- Hf\disc İngiltercde tabii olarak derin ı.ilerin havadan, .Jcnizdcn ve deniz al
tesi günü başlıyncuk olan bu manevra- bir feveranı mucip olmuştur. İngiltere- tından yaptıkları teşebbüsler bir netice 
]ara 300 binden fazla asker iştirak ede- nin Jnponyaya kaı~a mukabelei bilmisil \'ermekten hala pek uzaktır. 
cek ve en haraıctJi kısmı 19 Ağustostan hareketine ge<;mesi umumi olarak talep 21 'femmuzda nihayet bulan hafta 
23 Ağustosa kadar devam eden dört gün edilmektedır. Japonya ya tevkif edilen- zarfında deniz zayiatı harbın bidayetin
znriında kendim gösterecektir. Bu hare- )erin casusluğunu ispat etmeli, yahut denberi kaydedilen haftalık vasati zayi
ketle takip edilen maksat hareket har- tarziye vermelidir deniliyor. atın dununda kalmıştır. Geçen haftaki 
bına Amerikan ordusunun ne dereceye Mesele hariciye nazırı Lord Halifak- İngiliz zayiatı 37500 tonluk 11 ticaret 
kadar hazırlanmış olduğunu imtihandan sın ağziyle Lortla'l" kamarasına intikal gemisi, bitaraf zayiatı 10,000 tonluk 6 
gcç.irmek olacaktır. etmiştir. ve müttefik zayiatı da 2000 tonluk bir 

HAVANA KONPERANSININ Lord Halüaks tevkif edilenlerin cru.us gemi olduğuna göre ceman 50 bin ton 
KARARLARI oldukları hakkındaki iddiayı İngiliz hü-, yekununu bile bulmamıştır. (20) ınil-
Bu askeri haz.ıriıklar yanında siyasi kümeüııin reddctitğini ve hiç bir esasa yon tonluk İngiliz ticaret filosu ve İn-

müdaf aa tertibatı d ı kuvvetle ilerlemek- istinat etmiyen bu isnatları protesto et- giltcre emrinde bu1unan milyonlarca 
tcdir. Jfavana konferansı muvaffakıyet- ti~ini kaydetmiştir. Japonyanın tahriki tonluk bitaraf ve müttefik ticaret gemi
li neticeleriyle bu yolda çok mühim bir pek andıran tavrii hareketinden hasıl leri icin bunun sru~mtı tevlit edecek bir 
adım olmuştur. Filhakika konferans Av- olncak neticeler merakla beklenebilir. nisbct olınadığıru Almanlar bile itirafa 
rupa memleketlerinin garp yarı kürre- YAKIN ŞARKA GELtNCE mecburdurlar. 
sindeki arazisi Uzcrinde hükümraniyet Uzak şarktan yakın şarka dönersek Dikknte şayan olan diğer bir nokta 
haklarının başka bir Avrupa devletine Tuna meselelerinin halli hususunda ya- da abloka çembcı·in' kırmak için beynel
intikal eclemivece~ini ittifakla kararlaş- pılan görüşmelerin henüz neticeleri meŞ- milel kaidelerin hilfıfınu hareketlerin 
tınnıştır. kiık mahiyettedir. Vakıa her taraftan tekerrür etmesidir. Almanyanın lngiliz 

Ottava, 30 (A.A) - Milli müdafaa 
nazırı Albay Ralston avam kamarasın
da söz alarak demiştir ki: 

- Milli knynııkların seferberliği hak
kında olup 1 T eşrinievvelde meriyete 
girecek olan kanun mucibince ayda 
30.000 kişi silah altına alınarak gayri 
daimi faal milis hizmetine verilecektir. 
Hükümet şimdilik diğer denizaşın kıta
lar göndermek niyetinde değildir. De
niz vilayetlerinde önde T erre Neuve, 
lzlanda ve Antille adaları olmak Üzere 
askeri bir doğu bölgesi ihdas edilecek
tir. 

tayyare için verilmiştir. edeceği:ı. --·-- --·--Dahili ye Vekili ispanya - Porte-
Istanbula kiz arasında 

gidiyor yeni anlaşma -·- ~--Raston, tüfenk imali için Kanadada 
büyük bir modern fabrika yapılacağını 
ilave ctmi tir. Bu fabrika tesisatının 
yüzde sekseni hazırdır. Bren tüfengi 
imalatı tesri edilmiştir. 

Ankara, 30 (Hususi) - Dahiliye Madrid, 30 (A.A) - ispanya ile 
vekili Faik Öztrak bu akşam lstanbula Portekiz, esasen aralarında mevcut olan 
hareket etmiştir. ademi tecavüz misakının munzC\m bir 

Nazır, iki deıUzaıırı Kanada fırkası 
teıkilabnın tamamlanmasına ve fakat 
fİmdilik bıqka kıtaat gönderilmemeıine 
karar verilmesinin 1ngilterenin ,imdilik 
asker eksikliği hissetmekte olmamasın
dan ileri geldiğini izah eylemiştir. 

··~········································· : ispanya milli bayramı 
~münasebetiyle Milli 
:şef ve general Franlıo 
: arasında telgraflar 
: Ankara 30 (A.A) - İspanya milli 
: bavramı münasebetiyle reisicümhur 
E İs~et İnönü ile İspanya devlet reisi 
: general Franko arasında karşılıklı 
: tebrik ve teşekkür telgrafları teati 
: f'dilmistir. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Faal hi:t.metteki Kanada kuvvetleri
nin mevcudu 13),000 dir. Bunun yüz 
bini Kanadadadır. Seferberlik kanunu 
mecburi askerlik usulünü yalnız metro
polün müdafaası jçin derpiş etmekte, 
denizaşırı hiz.meti hiıli gönüllü usulü ile 
temin edilmektedir. 

---•-- JaponyadakiRoyter 
Fransa, lngiltereyi muhabirinin ölümü 

Şang Hay, 30 (A.A) - cRoyten 
yerıiden fiddetle Royter Ajansı muhabiri Cox'un Tok-

yoda ölmesi Şang Hayda çok mücllim 
protesto ediyor bir intiba hasıl etmiııtir. Çinli1er, japon-

lnr, Amerikalı ve Avrupalılardan Roy
Vichy, 30 (A.A) - Havas Ajanıı terin Şang Haydaki bürosuna ta:ıiyel 

bildiriyor: telgrafları yağmaktadır. Coxu tanıyan 
Mütarekenin imzası ıırasında lngiliz herkes kendi-;inin her hangi bir suç işli-

limanlarındaki Franıız harp gemilerine yecek tıynette bir adam olmadığını bil
kumanda eden Amiral Cayol ve Vilian dirmektedir. 
lngiltere bahriye nezareti tarafından • · • • 
derhal O:dorda gitmeğe davet ve mec- Dır lngiliz balıkçı 
~uri ikamete tabi tutularak ba~ri!~lile-1 gemisi battı 
rın bulundukları kamplarla ıhtılattan Londra 30 (A.A) _Bahriye nezareti 
menedilmiştir. Bu hususta İngiltere hü- ı Staunton adındaki balıkçı gemisinin bir 
~ümetine şiddetli bir protesto verilmiş- diişınan maynına <;.ırparak battığım bil-
tır. dirmektedir. 

Tokat ve Y ozgattaki zelzele 
X.y.X 

Otuz saniye kadar sürdü 
ve çok şiddetli oldu 

~~~~~~~~~x~x 

- BAŞT_" RAl;'J 1 inci SAHİFEDE - rap olmuştur. Hayvan zayiatı henüz tes-
Ankam, 30 (A.A) - Bugün verdi- bit edilmemiştir. Felaket mıntakasına 

ğim1z bir haberde sabah saat 3 ile 3.30 vilayetin her tarafından sıhhi yardım 
arasında yurdun muhtelif yerlerinde yer gıda maddeleri ve işçi ekipleri gönde
sarsıntıları vukua geldiğini ve bu sar- rilmiştir. 
sıntıların Ankara, istanbul, Erzincan, Ankara, 30 (A.A) - Kızılay umu-
Terıne, Niğde, Mer:ıifon, Çarşamba, mi merke:t.inden: 
Tokat, Kayseri ve Y ozgatta hissedildi- Bu sabah vuku bulan Yozgat zelze-
ğini kaydı>ylemiştik. l«":si felaketzedeleri için ilk yardım ol-

Aldığımız telgıaflar bu yer sarsıntısı- mak Ü:t.ere 350 çadır, 100 ıandık Hur
nın aynı saatlerde Çankırı, Amasya, Si- ma yola çıkarılmış ve 150 denk elbise 
nop, Fatsa, Zara, Çorum ve Zilede de ve çamaşır tevzii için hazırlıklar yapıl-
vuku bulduğunu bildirmektedir. makta Lulunmuştur. 

Yozgat, 30 (A.A) - Bu gece mer
kezi Akdağ madeni kazasına bağlı Pe
yik nahiyesi ve Karamağara köyü ol
mak üzere Sorgun kazası civarındaki 
bazı köylerde şic:ldetli bir hareketiarz 
olmuştur. Tahminen 300 ölü, 60 ağır 
ve 300 hafif yaralı vardır. 12 köy ha-

lstanbul, 30 (A.A) - Kandilli ra
sathanesinden: 

Bu gece sant yaz saati, 3 - Ü 13 da
kika 2 3 saniye geçe merku üssü İstan
buldan 620 kilometre mesafede bulu
nan şiddetli bir zelzele kaydedilmiştir. 

protokolunu imzalamışlardır. · Bu yeni 
protokol mucibince ispanya ile Porte
kiz yeniden memleketlerinin mülki te
mamiyetini ihlal veya istiklallerini teh
dit edecek surette ahvalde tebeddül 
vuku>ı geldiği takdirde mütekabil men• 
faatlerini muhafaza etmeği karar altına 
almışlardır. -·-
ALMAN TEBLiCi 
Berlin, 30 (A.A) - Alman orduları 

başkumandanlığının tebliği: 
Alman pike bombardıman tayyarele

ri Douvres limanına hücum etmi~lerdir. 
Bu limanda demirli olan ve cem'an 32 
bin tonilato hacminde bulunan dört va
pur o derece: ciddi hasara uğratılmıştır 
ki bunlar bntmııı telakki edilebilir. Bu 
hücumlar esnasında düşman avcı tay
yareleri teşekkülleri ile şiddetli hava 
muharebeleri olmuştur. Bu muharebe
lerde 12 İngiliz Spitfire tayyaresi, 13 
lngiliz Hurricar tayyaresi ve 3 Alman 
ıayyaresi düşmüştür. 

Manşde ve lngilterenin şark sahille
rinde yapılan keşif uçuşları esnasında 
Almanlar 10.000 tonilatoluk bir kruva
zör ile bin tonluk bir ticaret vapuru ba
tırmağa ve diğer bir ticaret va,purunun 
ciddi hasara uğratmağa muvaffak ol
muşlardır. 

29 Temmuzu 30 z.a bağlıyan gece 
lngiliz tayyareleri şimal ••e garbi Alman
ya üzerinde uçmuş ve yalnız gayri aske
ri hedeflere bombalar atmıştır. 

-·-
İTALYAN TEBLiCi 
halyada bir mahal, 30 (A.A) 

ltalya orduları umumi karargahının 51 
numaralı tebliği: 

Dün bütün gün bir çok tayyare filo
ları şarki Akdeniz.de hareket halinde ve 
harp gemilerinin refakatinde bulunan 
bir kafileyi bombardıman etmişler. Ka
fıle içiılde bir de tayyare gemisi bulun
makta idi. 

Bir çok" cüzütamlara ciddi isabetler 
olmuştur. Bunlardan birisinde yangın 
çıkmıştır. 

Bombardıman tayyarelerimiz.le dü~
manın bir tayyare gemisinden havalan
mış olan avcı tayyareleri arasında vu
kua gelen bir h-.va muharebesinde 
düşmanın bir avcı tayyaresi düıürül
müştiir. Biz.im tayyarelerimizden biri ha
reket üssüne avdet etmemiştir. 

Şarki Afrikada Kumuk mıntakasın
daki işgal mıntakası tevsi edilmiş ve 
düşmanın mühimmat, esliha ve erzak 
taşıyan bir kolu esir edilerek ellerindeki 
mevad iğtinam edilmiştir. 

Aden limımı bombardıman edilmiş 
ve bir gemiye tam isabetli endaht ya
pılmı tır. 

Dün gece Yemiş çarşısında yangın 
çıktı, etrafa sirayet etti, zarar mühim 

,-angının tafsilatını • 
verıyoruz 

Bu suretle Alm;u1 \'C italyanlann bu nikbinane beynnnt yapılmıştır. Alman- sahilleri .açıklannua kızıl haç işaretini 
1oprnklara hulfilii önlenmiş oluyor. Kon- ya, Romanya ile Macaristan ve Bulga- taşıyan beyaz tayyarelerle hakikatte kı
ferans bu husustnkı mukavelenin icabı rjstan nrnsında dvğrudan doğruya gö- ızıl hac maksatlarından hariç keşifler 
halinde, 21 Amcnkan ciinıhuriyetince rüşme ve anlaşmalnra zemin hazırlamak yaptığı İngiliz hükümetinin nazarı dik
tasdiki ikmal edilmeden evvel dahi tat- istemiştir. Bu şekilde görüşmelerin mu- katini celbettiğlııdl·n gemi kafileleri ve 
bik PdilcbiJeceğini kararla tımm; bulu- vaffnkıycti ancak mukabil itidal ve hüs- hareket sahaları üzerinde uçacak bu gi
nu}or. nü niyetle mümkün olabileceğine göre bi tayyarelerin düşürüleceği mihver 

Bu netice birleşik Amerika devletleri işleri olmuş bitmiş nddetmeğe imkfuı devletlerine bildirilmiş ve bu ihtara ria- -• 
hariciye nazın B. Kordel Hull tarahn- yoktur. yet edilmediği cihetle geçen Pazar günü Dün J?cce saat 1 "J 45 tc şehrimizde çok yenin cansiparanı: gayretlerine rağmen 
dan müdafaa edilmiş olan prensiplerin Hatta Rooıanyatl&a mukavemet fikı·i- bu mahiyette iki tayyare düşürülmü7 büyük bir yan!.(ın vukua gelmiştir. Sc- yangın genişlemiş askeri kuvvetler, za
tam znfçridir. Bu sebeple B. Kordel Hull nin en yüksekten terviç ve teşvik edil- tür. bebi henüz anlaşılamıyan bu yangın Ye- bıta. beledive memurları, halk yangının 
artık huzur ile oknferansı terkederek dili bile: iddia ediliyor. Zira hali Jıaurda Be,vnelmilcl harp kaidelerine riayet- miş çarşısında Ba\- Ethem Müfidin ke- &öndürülmesfoe az· mi derecede gay.ret 
Vaşingtona dönebilir. 8. Bitlerin lJalkanlarda. bir harp çıkar- sizJik yalnız bundan jbaret kalırsa ıeh- res1e mağazasından çıkmış ve bu sırada .. • . <ı 

Bununla beraber bir çok delegelerin mria «SIU'et etmiyere!i tahmin edil- like belki o kadar büyük olmaz. Fakat ~smekte olan şic:Jdctli rüzgfre sebebiylelgostermışler<µr. 
fikrlnce konferans Amerika mektedir. 1 istikbalin daha neler giilediğini kirfl tah- az oiıı iamanda civarına sirayet ederek Gece yarısından .sonraya kadar hala 

""'....ı,.,,:& ~tiiUQ Ahnanyarun takjR ettiii başlıca Jrtak. min edebiUr. bir kaç kereste ve tütün nUlğazaamın devam etmekte olan yangın neticesinde 
B. B1 da ,..,iM',,. llliehbtet vıttid•.11fıd.: .,._ -Mi)'iilf olacajı tahinin edlflnU.'.. 


