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urtuluş bayramına !Vf!ı:~~f.:t:~!z Petrol araştırmaları 
al•t roın am di.-dilı;r.. Sondaj ameliyesi büyük bir 

P lij İstanbul 15 -- Dun gece h T d J• 
• • e • hususi trenleriylt! Ankaradan lZJ.Q evam e lYOI· 
Katı şeklını aldı h_ar.~k~t b~yurmuş.~lan Milli Arsuzun Ekber köyünde yapılmakta olan 

h l"k . s·· .. k M"II t l /I .:;>ehm1z Cumhurreı8ı fs,net d ·ı d 30 k . "ld" oayram şen ı lerıııe uyu ı e tuec- İnönü bu sabah saat 10 da De son aJ ar a metrey1:: adar ını ı 
lisinden bir heyet ile civar vilayetlerden rincey~ vasıl oldular. Arsuzun uçengen,, kö· kadar inilmiş bulunmaktadır. 
b• h d d"ld" B Milli Şefin Derinceyi şeref yünde petrol araşhrma ameli· Mutahassısların sözüne göre, 
ırer eyet avet e 1 1 - ayranı ge- lendireceğitıi duymuş olan ka yesine başlandığım ve bu iş bu mıntakada oldukça zengin 

Cesi bir gardenparti ile bir fener alayı !abalık bir halk kütlesi veci için en büyük sondai makine· petrol damarlarının bulunma· 
tertip edilecek vardan Derince}e akın etmiş )erinden birinin bu mıntaka sı en kuv..,,·etli bir ihtimal da-

vS 'I olan köylüler, sabahın erken ya getirildiğini yazmıştık. h·ı· d d. D. y f s·· 
<~Temmuzun .büyük!üğü ile Büyük Millet Meclisi riyase· suatlerinden itibaren istasyon Haber aldıgy ımıza göre, ı ın e ır. ıger tara tan u-
llıut b k·ıd k l t' b" t lg af ç ke k ge veydiye şoıası ÜZP.rindeki enasip ir şe ı e ut an me ır e r e re · civarını doldurmuş bulunu- sondaj ameliyesine Çengende 

ra~ dllılsı için hazırlıklar hızla çen sene olduğu gibi l> u se· yorlardı. Vilayet v~ Parti er degil Ekber köyünde- başlan- Hüseyniye köyü civarında 
" '" k d. V · ne de bir heyetin gönderil· da mühim petrol damarları· 

. anı etme te ır. Rh mu· kanı da Milli Şefi seliimlamak ması yapılan tetkikat netice· 
''li · k 1 · mesini istirham etmege ve nın bulunması ihtimal dahi-

• ~ llımiz A if şcanın rıyase civar vilayetlerden heyetler üzere istasyonda yer alm1şlar sinde anlaşılarak bu köyde tinde görülmektedir. İcabe· 0 ~ilde dürı toplanan komisyon davet etmeğe de karar ver dı. ameliyata başlanm•ştır. derse burada da sondajlara 

1 
Y.tam programının son şek· mı"ştı"r. Milli Şef hususi trenlerinden Şimdi 30 metre derinligy ~ t başlanacaktır. 

litrıı tespit ve kabul eylemiş Bayram günü akşamı için inerek kendilerini karş'.la.ma .. ______________________ _. 

. çok zengin bir gardenparti ğa gelenlere ayn ayn ıltıfat l l l 
~ .. Komisyon, Hataym bu en tertip edilmiştir. ta bulunduktan sonra civarı ııgi tere 11 e gap l Qll 

~~j Uyük bayramında yapılacak Bayrama ait program aş;~- dolduran halkm ve köylüle· 3 
k... ltıı[•kı • o Ak k • • h · ıtlİ' l ~re ışbra etme ıçm ğıdadır : rin alkışları ve co~kun teza· h •• l 
ots< 1 - Bayram 23 Temmuz 1940 salı günü saat 9 da hürleri arasında Savarona ava UC um QJ l 
a ı1l 1Por sahasmda yapılacak merasim ile başlıy::caktır. yatına binerek Derinceden 
ük~ 2 - Merasim sahasında askeri kıtaların sporcu genç· hareket buyardulıır. lnönü 

lik gruplarının, Parti mensuplarının esnaf birliklerinin yatla lzmit körfezinde iki sa 
Henüz son haddini bulmadı 

~c halkın ne suretle ve nerelerde yer alacakları bir at kadar devam eden bir ge 
ktoki ile tespit edilecektir. zinti yaptıktan sonra Yalova 

lngilizler daha mühim Alman hücuınla
larına intizar ediyorlar-Bir Fransız ga
zetesine göre, Alman taarruzu ne şekil--at 3 - Bayram merasiminin idaresi ve hazırlıklarının ya gittiler. 

od' 'tkip ve kontrölü Parti, Belediye ordu ve zabıta men- /(ı A v f b h 
'tıplarından teşetekül edec~k 4 kişilik bir komiteye aittir. ag l u ra 
~tı komite: ait olduğu daire reisliklerine tayin .olunarak nl gÜzÜnden Londra 16 A.A.- "Tay Klermon 17 A.A.-«Löjur 

de olacak? 

~toaramm kabulünü müteakip derhal faaliyeti! geçecektir. nal» gazetesinin a1keri muhar 
• lstanbnl gazetele · mis,,gazet~sinin askeri muhar · · Al l 4 - Merasime şu suretle ' başlanacaktır : rı rm, manyanın ~ ngiltereye 

k 4 f · · riri, geçen bir haftanın ha· k h ı k A - Vali, askeri komutan ve zabıta amirinden müre say aya ınıyor va muharebelt'rine ait bilan arşı azır anma ta olduğunu 
~cp heyet t"'m saat 9 da merasim .sahasına gelerek as . Kağıt ted "lrikindeki müş· k b d t'!dkik ederek şu mutaleay• 
1 .. çosunu yapara un an şu 

• \ ıt• • k d kk··ıı · f · d k külatın artması yüzünden yürütmektedirler. ııt "tı ıtalara ve iğer grup ve teşe u erı te tış e ece nt-ticeyi çıkarmaktad!r: ft s 't iki ay evvel altı sayfaya inen u Almanların lngiliz sa 
•·ı c tribündeki şeref mevkiini alacaktır. İstanbul gazeteleri ' buhra· h·ıı . k ı. !ôf. . B - Müteakiben istiklal marşt çalınarak sahaya dikili nın gittikçe şiddetlenmes·ı ve Alman hücumlarının he· ı enne aya uasması çok 

't d men hepsi akim kalmış ve güç olacaktır. 
rl ~t. •tege Tlirk bayrağı çekilecektir. , kagwıt fiatlarını fevknlade yük- 1 ·ı d k çok agy ır zayiata mal ol muş· ngı tereye taarruz e ere 

tı!• C - Bayrak çekme merasiminden sonra hükumet ve selmesi üzerine dünden itiba k k k · · d h 
D tur. İngiliz Hava kuvvetleri as er çı arma ıçın a a 

İS8~. ~ttlden iki zat tarafından Lirer nutuk irad edilecektir. ren dörder sayfa halinde evvelden bir emniyet:sahast 
" ~ D km ğ k · ı d. her ~ün bir az daha faiki· 
1 "' - Nutukları müteakip askeri kıtaların, sporcular~n, çı a 0 arar vermış er ır. (• ve bir ihraç bölgesi hazır· 

rltti mensuplariyle esnaf birlıklerinin ve köylülerin geçıt- Tiirk dili Belleteni yetler\ni isbat etmektedirler lamak lazımdtr . Eğer Alman 
tcaıı:i başlıyacak, tribün önü ı ıden geçerek sahadan çıka- Ankara 16 A. A. _ Düşmamn hedefi lngiltereye ların ihraç hart-ketine İngiliz 
~lk olan gençlik grupları v~ diğer halk teşekkiiıleri doğ· Türk Dil Kurumu tarafından karşı bir .~s~ı.~ h.~azırlama~- donanması mani ,.olamazsa, 
~ca şehitliğe giderek çeleıı:der konulacak ve halk adırın çıkarılmakta olan Türk Dili ~•r: , Bu gun ~ . ucumlar bır Alm<tn ~uvvetle• i karaya 
lllt nutuk söylenecektir. Belleteninin 3 ve 4 üncü sa· ıstı!~ ~areketmın mukaddP.· çıktıktcın sonra buııJarın tak· 

E - Geçitresminin hitamiyle sahadaki merasim so· yısı bir arada neşredilmiştir. .ııesıdır ve son haddini 1 viyesine de mani olamaz.Fa· 
"' kt. B sayıda Tu .. rk dı·ıı· h kk bulmıamıştır. Daha müt- k t h ğ b. . b·ı erece ır. u a ın- . . . a erşeye ra men 1zım ı 

bi 5 - 23 temmuz günü ve akşamı resmi ve hususi da yerli ve yabancı alimle - hış hava akınlarına ıntızar et d" ğimiz ve tanıdığımız usul· 
hunum binalar bayraklarla, Defne dalıariyle süslenecek, rin çok kıymetli tetkik yazı· ınek lazımdır. İngiltere her ı l~rle böyle hir hareket çok 

boı surette ışıklandırılacaktır. Caddelere ve meydanlara !art vardtr. ş~ ye hazırlanmıştır,, zordur.,, 
~~ttakları kurulacak, bugünün büyüklüğünü ve dejer~ ~E~N~S~O~N~D~A~K~f~K~A~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
11
' canlandıracak dövizler asılacaklar. 

t 6 - 23 temmuz günü öğleden sonra bedenkrbiyesi 
't ~n~Hk klüpleri tarafından muhtelif müsabakalar tertip 
~ lCra edilecektir. 

l 7 - Gece Belediye bahçesinden hava fişekleri atı· 
'caıc, Halkevinde bir toplantı yapılacuktır. 
ı ~ - Halkevi hatiplerı gündüz şehrin muhtelif semt
i~tınde kurulacak halk kürs ıl ~rinde ilhır.'km ve Cümhuriyet 
İt \tesinin büyüklük ve kudsiliği hakkında hitabeler 
\:d edect-klerdir. Parti tarafından gece saat 21 den iti-
~en biı garden parti verilecektir. . 

fc - 23 temmuz günü akşamı Partı tarafrndan bir 
Q:~t alayı~tertip edilecek, alay şehrin ana caddelerin· 

1 
Ve nıeydanlarmda geniş bir tur yapacaktır. 

~~ O - Bayram 23 temmuz akşamı saat 23 te sona 
~tekr 
1 

ır. 

tı11~~ - Bu program ilan ve tamim olunacak, kaza ve 
ir, 'Yclerde bunamümasil programlarla bayramı mahallin 

l>hıtuıa göre parlak surette kutlayacaklardır. 

Bağdat- Londra treni 
Yarıııdan itibaren '.iş/emeğe başlıyor 

BU SURETLE LONDRA · BAGDAT YOLU 7 GÜNE İNMİŞ BULUNMAKTADIR 
Bağdat 17 A. A. - Türkiyeyi lraka bağhyan demir yolunun son kısmı da bitmiş 

olduğundan yarın ilk yolcu treni Bağdattan Haydarpaşaya hareket edecektir. Bu su-
retle Londradan kalkacak bir yolcu ydlnız Manş ve İstanbul boğazında iki denizi g~ç· 
tikten sonra 7 günde Bağdada varacaktır. 

Almanya tavassut rolii ognıyucakmış 
HlTLER ROMANYA iLE KOMŞULAR! ARASıNDAKl lHTİLAFJ KENDİ ARALA· 

R1NDA HALLETMELERiNi TAVSiYE EDiYOR 
Bükreşl 7 A.A.-Haber verildiğin~ göre, Hitler, Romanya ile Macarista ve Bulgaristan 

arasındakı arazi ihtilaflarınııı kendi aralarında halletmelerini tavsiye ey\emiştir. Almanya 
bu işte tavasskt rolünü oymyacaktır. Diğer taraftan verilen mühim haberlere -göre, 
büyük bir kısmı Transilvaııyada bulunan Romarıyadaki 800 bin Alman verilecek 
yeni statüyü de nazarı dikkate alacaktır. Sonu 2 incide 



• 
lzmirde Balkanlar ve Sovget Rusya 

ile ticaretimiz inkişaf edigoı 
Fl"ansaya 

Aınerikadan gön
derilen erzak 

ilan s 
P. T. T. Umumi 

ğündf'n: 
Bir verem fj aviyo

nu aç1ldı 
lzmir 16 A. A. - Bura 

'"'da inşa edilmekte olan ve -

Sovyet e r memleketirnızden nıühjm 
miktarda nıal mübadele ede:cekler 

Bern 14 A.A - F ransada 
harpten müteessir olan ve çok 
müşkül durumda bulunan 
ha\ke dağıtılmak üzere Ame
rikadan yapılan ilk erzak yar 
dımuıı ~ üklü bir Amerikan 
vapuru dün Marsilya Liman ı

na varmıştır. Bu vapurdaki 
erzak muhtaç Fransız halkı· 
na tevzi edilecektir, 

İdaremiz' en aşağı orta 
mezunu olmak şarti-le mii S kt 
kaile slajiy~r alınacaktır. B~ ~ remliler paviyonu bugün 

..;merasimle açılmış ve bu mü 
nasebetle nutuklar söylenmiş 
tir. En modern sıhhi şe
raiti ihtiva eden bu hastane 
yalnız İzmir şehrinin değil, 
bütün bu bölgenin ihtiyacını 
karşıhyacak mahiyettedir. 

lstanbul Dış ticaretimiz tnnlada ticaretimiz geniş mikya 
ta artncaktır .Balkan memleket 

ı~ra verilecek iicretle ıJJ 
bakaya iştirak için aran~ 
vesikaların nevi ve mahi 
vilayet P . T. T. Müdürlü 
den öğrenilir. im ti hani 

lzmirden Fr~nsa
ya gönderilen mallar 

İzmir 16 A. A. - Müta 
rekeden evvel lzmir tüccar
ları taröfından Fransaya gön 
derİl<>n ve orada sahiplerini 
bulamadıklan için başka li -
manlara çıkarılan ihracat 
mallarımızın bir listeı;i ha · 
zırlanmışhr. Ticaret Vekale 
ti bu me-sele ile meşgul oln· 
cakhr. 

Adliye Vekili 
Fethi Okyar bir eftiş 

seyahatine çıktı 
Bolu 17 (a a.) Adl\ye 

Vekili Fethi Okyar dün bu· 
raya gelmiş ve adliyeyi tef· 
tiş ederek müddeiumuıoiden 
muhakemeler hak km ~a mu· 
fassal izahat almıştır. Muha· 
kemeleri birer birer dinliyen 
adliyt" vekili bilhassa ağırce
znda tefhium edilen bir ka· 
rarı sonuna kadar dinlemiş 
ve gördtigü vaziyetten çok 
memnun olmuştur. Müteaki-

.. ben hapishaneyi gcı.m\ş ve 
tetkikatını ikmalden sonra 
Mudurnuya hareket c:yle-
miştir. 

A ıkara 16 A. A. - Ad 
liye Vekilı Fethi Okyar bu
gün Diizc,.ye giderek Adliye 
işlerini tetkik ~tmiştir. 

GcJPçlere mü-
him bir ırsar 
Gedikli hav acılı 

Tuna yoluyla Balkanlar ve 
orta Avrupa memJek~tleriyle 
inkişafa başlnmıştır. Roman· 
yaya satılan ve bu günlerde 

sevkine başlanacak olan yapa 
ğı ve tif tiklerden başka Ro
menler mühim mıktarda pa· 
muk ve diğer mahsullerimiz· 
den almak istemektedirler . 

Şehrimizde bulunan Romen 
fabrikaları mümessilleri An· 
karaya da giderek bu husus 
ta miızaktre ve temaslarda 
bulunacaklardır. Bundan baş 
ka Bulgari .. tun ve Yunanis· 

Türk mil eti-
nin iradesi 
Ve Çörçilin nutku 

Londra 16 A. A. İn· 
giliı gazeteleri, Başvekil 

Çörçilin Rndyodaki nutku 
hakkında muhtelıf memleket 
lerdeıı gelen müsait intıba1 
kaydederek bu nutku tahlile 
devam etmekte ve bilhassa 
nutkun Turkiyeden babis 
kısmı üztri r.cle durmaktadır· 
lar. Ta> mis gazetesi dıyor ki: 

'' Başvekil Çörçilin nut· 
kuna Türk milletinin göster
diği alaka logilterede nazarı 
dikkati celbeyleıniştir. Türk 
milletinin dostluğunu, irade 
ve. kuvvetini takdir etoıek 
için ortada birçok muhik se
bepler vardır . ., 

Uzakşo·rkla 
Japon Kabinesi is•ifa 

etti 
Tokyo 16 (a a.) - Japon 

Kabinesi istifa eylemiştir. Bu 
istifanm, şimdi Japonya ile 
İngiltere arasında cereyan et· 

ğa girmek istiyenlere n~ekte olan ı:ıüzak:reıer üz:· 
Bu sene orta okulu üç rındc nasıl bır tesır yapacagl 

kanaat notile bitirmiş olan· tahmin edilememektedir Röyter 
} r, diğer şartları haiz bu 1 Ajansı.~ıa göre, ~a.rbiy~ Na
lundukları takdirde hava;Ge · zırı dun Başvekılı zıyarı!t 
dikli hazırlama yuvasına alı- ederek Japon o~~uırn_nun 

kl dl noktainazarmı kendısme ızah 
naca ar r. · b J"kk 

B d d ı etmış ve unun unzarı .u ate 
u lJrum a o an genç . . . . 

l 
· · · b ··h· f tt alınmasmı ıstemışhr. Kabıne 

erımızın u mu ım ırsa an . . . 
• "f d d k d h I h . bundan sonra ıshfa eylemış· 
ıstı a e f" ere er a ava 
kurumuna müracaatla adlan· tir. 

Loııdra 19 (a . . ) İngil-
nı >"azdırmaları lazımdır.Kayıt 

l · 1 fere lıükumeti, Jôlponya İle ve kabul muame esı temınuz 
.ı yaı..ıılan müzakereler hakkmda 

ayının sonuncl kadar uevaın Amerika hükumetini munta-
edecektir. zaman haberdar etmt!ktedir. 

Hayfa boınbardı- Japony ne i~tiyor? 
man ediıdi Tokyo 17 A A, Röy 

Kudüs 16 A.A. Röy- ter Ajansı bildiriyor: Japon 
tn ajansı bildiriyor: İtalyan Hariciye Nnzm dün Holan-

d · H f ·· · danın Tokyo sefirini davet tayyareleri . ~"~ ay a uzerı 

!erinin birbiriyle ticart'tleri- s 
nin islah ve inkişafı yolunda 
temas ve tetkikler ilerlemek 
tedir, 

Diğer taraftan Sovyt>t Rus 
ya da memleketimizden bazı 
maddeler salın almak isll~mek 
tedir. Bunların baş1t.da tiftik, 
yapağı Vf:' deri gelmektedir. 
Şehrimizdeki Sovyet ticaret 
mümessilııği bu hususta ala
kadarlarla temasa başlamış 
bulunmaktadır. 
Yakında So\'yetlerle de ge 

uiş bir mal mübadelesine baş 
\anacağı umulmaktad1r. 

Yalanlanan 
bir haber 

Garbi Yunanistan 
bombalanmamış 

Atina 16 A.A.- Röy· 
ter ajansı bildiri) or: Garui 
Yunanistanın yabancı bir dev 
lele ait tayyareler tarr\fından 
bombardıman edildiğine dair 
ecnebi membalardan veri
len haberler resmen yalan· 
!anmaktadır. 

Bulgar- Romen 
m ·izake .... esi mi? 

Sofya 16 A.A.~ Alman 
ajansı bildiriyor: Bulgarlar 
la Romanya arasında Dob
ruca meselesinin halli ıçın 
Joğrudan doğruya müzake· 

relere başlandığı haberi resmen 
tekzip edilmektedir. 

Romanya ile Al
manya arf' sın da 

Bükreş 16 A.A.- Ste· 
fani ajan:;ı bildiriyor: Yeni 
Rom~nya Hariciye Nazm 
Manol~sku Almanya Harici 
ye Nazırı Fon Ribbentropa 
bir Telgraf çekerek iki mem 
le ket arasındaki mü na ~ebet
lerin Avrupa nizamının :em· 
rettiği ·;ekilde ir.kişaf ede 
ceği ni bildirmiştir. Ribbt>n~ 
tropun bu telgrafa verdiği 
cevapta ezcümle şu kelime· 
ler vardır: "Memleketlerimiz 
arasmdaki samimi anlaşmaya 
benden en büyük yardımı 

bekliyebilirs iniz " 

Londradaki Fransız 
sefareti 

Londra 16 (a.a.) - Röy· 
ter ajaııı;ının bildirdiğine gö
re, Lo·ıdradaki Fransız se!a
:r~ti lngiltere) i terk için em~r 
a.lm1ş ve sefaret erkam Lon· 
dradAn ayrılmak için hazır• 
hklarn başlamıştır. 

Bir haftada ne kadar 
g emi battı? 

Lor:dra 17 (a.a. - Bah· 
riye nezareti geçen bir hafta 
içinde, hava v~ deniz muha· 
rebel<>riııin çok faal olınası 
yüzünden evvelki haftalara 
nisbetle daha çok ge-mi • bat· 
mıştır. Bu hafta zarfında 
13 Ü lngiliz, 3 Ü Fransız ve 
6 sı bitaraf olınak üzere ba· 
tan gemilerin mikdarı 23 tür 
Bu rakam harbin başladığı 
44 haftadaııberi eo yüksek 
rakamı göstermektedir. 

Fransız Naz•rlar 
Meclisi 

Vişi 17 A. A. - Fran
sız Nazırlar Meclisi dün sa
at 8 den 20 ye kadar top· 
lantı halin Je kalmış ve mem 
lekette yapılacak ~kalkınma 
i~lerile harici politika hak· 
kında görüşmÜ>tÜr. 

Avrupada 
AÇLIK T.EHLlKESl AR· 

TıYOR 
Nevyork - Röyter: Vaşing 

tondan Nt·vyork Tımeste bir 
makal~::.i İntişar eden John 
Maccormack, Avrupa kıt"sın 
da açlık olacağa tahmini ile· 
ri sürmekte ve İngiltere, mu· 
kavemet ederek Avrupayı 
buğday ithalind~n mahrum 

bırakJ!abileceğiııi ve açlık gayri 
müsait hava şeraiti, askeri 
harekat ve llt-forberlik dolayı 
sile meydana geleceği ni, ~im 

diden, Hollanda,Belçika, Fran 
sa, İsviçre ve lsveçt~ buğday 
stoklarının aza!dığının kay· 
dedildiğini yazmaktadır. 

vilayet merkezlerindela 
perşembe günü saıtt 9 d• 
lanacaktır. Talip:erin .e" 
müsbitelcrini tamaml• 
Vilayet P . T. T. Md, Iükı 
ne müracaatla isim ve 8 

lerini kayıd ettirmeleri ıo 
mu ilan olunur. 

• 
P T T * * ~ ··diJtl O' . . . umumı mu ~ 

ğünden: 
Yüksek okul mezunları 

8 temmuz. 940 pazarte5i 
nü yapılması mukarrer ııı 1' e 
baka imtihanı bu tahsill 'ti~ ı 
taı:p zuhur edı~mt"mesi "' 
rin e 8 ağustos 940 perşe ~-k 
gunü saat 9 za talik edil ~e 
tir . Müsabakaya iştirak ~ ti,ı 
aranacak vesikalann ne"1 '-yi 
mahiyeti. Vilayet P. T. T. -.zı 
dürlüğünden öğrenilir. r ~ty 
lerin evrakı müsbiteleritı1 ~~tt 
mamlayıp vilayet P. T. f. ~ı 
dürıüğüne müracaatla j;' ille 
ve adreıilerini kaydettir.aJ Ctk 
ri ilan olunur. , ~i 

Bir etüv makind" ~ 
alınacak . t~i 

Antakya Belediy~si içııı ~ti 
120 eb' adında bir Etü~ , '-ıı 
kinesi mübayaa editece~ •b~ 

Etüvün İsk! nderunda ~ 1 

talya nakliye anbarındll' 
lim edilmek şartiıe beÔ ~ 
bildirir teklif mektuplll'ril~ ~t 
teklilerin Antakya Beled1 ~ 
sine müracaatlara ilin ~ 
nur. 

Dalyan ;carı , 
Antakyanın Dalyan lı0 

'ık 
~t 
~tı 
~ 
l\ı 
til 

de Maılum Paşa Dalya~~ıl 
mekle maruf dalyanın Y"'l
sed' elli üç hissesi vere 1 
k,lleri taraflarından ve, 1!, 
940 tarihinden itibar~11.~I ~ 
neliği arttırma suretile 1 tı 
verileceğinden isteklilel ili "-
raiti öğrenmek ve arttı lıt 
iştirak etmek üz.ere 22 Ur 
muz 940 tarihine kadaf b, 
takya avukatlarındcan r.i ltl 
Fani Bilgili yazıhanesi~~ 
racaat edebilecekleri il• 

Uaşı l cide ~~ 
Alman)aya göre bu 800 bin Alman Traıısilvaııyada toplanarak kendilerine 111J 

bir idare sistemi kurulması lazımdır. Bu hab~re karşı şind iden Romanyada Litiraz.; b 
yükseJmeğc başlamış bulunmaktadır. B~ndan başka Ronıaııyada bulunau 700 bin ı~' 
hakkında henüz bir karar verilmemiştir. Çünkü bu Yahu<lileJin Romanyadan çıkarı 
Rem n ekonomi hayatını Vdhim bir surette sarsacaktır.. ti~ ne yüksek mhlal<h 20 bom c:de::rek, Japonyadarı I-lolaıı 

ba atmışlardır. Bu bombala- <la Hindistanıııa gıdecek Ja· I 
rın pek az maddi zararı ol poıılara karşı Holanda ma· 

Sovyet Rusya hükumeti, Romuııybdan Besa,abyaya gidenl~re Romanya rüku111° 
gösterdiği müşkülatı protesto eylemiştir. 

• muş, ı kişi ölmüş ve bir kamlarımıı müşkülat göster-
kaç kışi hafifçe yaralanmış· memesıru stemiştır. Sefir 
tır. Tayyareler çok yüksek Japon Hariciye llZtrmın bu 
tı:>n uçmakta idıler. talebini htikümetiııe .bildire· 

lngiliz •tebliği cegiııi vadeylemiştir. 

Londra 16 A.A.- Bu fakiyetli hücumlar yapılmış 

günkü lngili~ ~ava .. Nezare· ve birç?k bombalar atıl nı ş.: 
tinin bir teblığıne gore, Tra b tır, Askeri hedeflerde mu· 
lus garpteki İtalyan askeri him infilaklar uzak mesafeler 
hedeflerine dün çok muvuf den gôrulmekte idi. 

ÇIN HÜKÜMEf1 INGİLTEREYl PROTESTU ETTİ . 11 

Loııdra 17 A. A. - Çinin Londra Büyük Elçisi bugün İngiliz hükumetine bıl' 
vermiştir Bu notada Çine Bir manya yolile yapılan sevkiyahn İngiltere tarafanda!l Jifi 
talmı-sı protesto edilmekte ve Japon - lniİIİz anlaşmasmdan .Çinin duyduğu eıı 
açıklumaktadır. 

MACAR H.~RiClYE NAZIRININ BEYANATI . b~; 
13u.:lapeşte 19 A. A. Macar Hariciye Nazırı Kont Çaki, Almanya ıeyahatı aılb 

kında Meclise izahat vermiş ve beyanatta bulunarak, Avrupanm bu kıamında ~ ıal 
sükuna kati ihtiyaç olduğunu, fa1<at Macaristanın hakh taleplt:rinin kabul editıne•• 
munu söylemiş ve Almanya ile 1talyaya teşekkür eylemiştir. 


