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FUAR BiR M1LYON İNSANIN UCRAt;JDJR 

Her yıJ milli ekonomi ve kültürümüzün ana 
hatlarını gösteren lzmir Enternasyonal Fuan bir 
milyon İnsanın uğnğıdır. Zaman kaybetmeden 
ma1!:ınnız için orada siz de bir yer tutunuz. 

20 Ağusto~ - 20 Eyliil 1940 

·------' tli'ın •1ııind 
rt'Catından gazetemız mesuliyet kabul etmez Cümhuriyetin ı;e Ciimhuri11et eserinin bekçUi, sabahları çıka,. siyasi gczctcdir YENi ASIR matbaasında basılmıştır 

arkta Tahşidat Yaptığımız Yalan 
••••••••••••••••• 

Ş ·························· 
ark vilayet-

lerimize asker 
•• 

gonderdiğimiz 
haberi yalan -.-

.nin Ankk'-~I (A.A) -Türkiye
:lô r' vılayetlerine askeri sev
: Ya ta~ bulunduğu hakkın.Ja bir 
• .ecnebı rn h b. · ı :d"'". u a ınn stanbuldan ver-
• tgı Ve b • : 
:nefretti'". azı aıan~ ve radyoların : 
:tan kül~ı ha~~lerın asıl ve esas- : 
:.Anadol Y~ an olduğunu beyana : 
•••• •., ... u aıansı mezundur : -----.:..:..:.. .•.•.......••....•...• : .......... : 

Bu~ünün 
. lktısadi şartlan 
Ci - -•-İl ft~ılerirnize de bazı 
.,,.~~f eıe_r tahmil e~ıe
et"aftedır. Kooperatifler 
b. •nda toplanmalı 
ır zar.,,.eıı· ır .•. -·HAKKIOCAKOGl..U 
Oi.inla "k · 

Zelzele devam ediyor -\; 
Yozgat, Zara, Amasya 
ve Zilede dün yeniden 
şiddetli sarsıntılar _ oldu 
Ağır yaralılardan 15 i öldü 

dolayısiyl 1 tısadı s:ırtları, Auupa harbi 
gil'nıis b~ 0 kadıır karı ık bir duruma Zelzelelerin fasıla ile devam ettiği Yozgattan bir göriinii§ ... 
olacağını b~aktadır ki yarının ne İo;tanbul 31 (Yeni Asır) - Yozgat deite uç saniye süren bir yer sarsıntısı 
kün d,.:r.,·ıd· Ugtındcn kestirmek nıiim· 
ha.ı~- ~· h.ıvalisinde fasılalarla ve hafif surette olmuştur. 

... : ~lerın büyük b" ·· 1 b ki z, lzelelerin devam ettiği, ağır yaralılar- Yer sarsıntısından Amasya kalesinin 
·•auyen \' .. • ır surat e c. en- d b ki ld b ld l k d k b k b k kişafla e unut edilmiycn ckillcrdc in- an on eş şinin ö üğü i iri mc te- tepesin e i üyü ir aya parçası oy-
rnış k; ll?'Zeylcnıesj daha evvelce nim- dir. 12 Köy harap olmuştur. namış ve tehlikeyi önlemek için belediye 
~l'as.ıncl ar \'e tedbirleri, hatta de\ letlcr ZARADA tarafından icabeden tedbir alınmıştır. 
•nektedj~ l'~ı_>ılnıış anlaşmaları altüst et· Zara 31 (A.A) - Bugün saat 13,37 de ZlLEDE 
nıizi sa~ •

1
naenaleyh ikhsndi vaziyeti- 5 saniye süren orta şiddette bir :zelzele ZiJe 31 (A.A) - Zilede dün gece ya-

nı ı· ntı ardan korumak · · h""kü" olmu.stur. Hasar yoktur. nsı ve digveri bunün saat 10,37 de olmak lllliıde ıçm u • • o 
~'.ııınıasını~ u~un \~ de'\i~mlı 'tedbirler AMASY ADA üzere siddetli iki ~·er sarsıntısı cılınuş-
ı:ı ŞekjlJ d eğıl, hidıselerm icap ettirdi· Amn,sya 31 (A.A) - Bu sabah 1,13 te tur. Halk geceyi dışarda geçinniştır. 
hı<:k ıne~ru~ d~ karar ittihazını iste. Amasya ile Akdağ nahiyesinde orta şid- - SOSU 3 tiNCO SJ\IIİ1'""EDE -
l'ak1ndan.:. eyız. Zaruret ve icapları --------------
lara uygı ıp eylemek, görülen Jüzwn· 
kiine k ın tedbirleri derhal tatbik mev-
L__ oyınak bum;nkü· "kt d. ı·t· 
-mızın esası .... ı ısa ı po ı ı-
l'aber he. nı tC$kil eder. Bununla be
~Vlet ie~~n. tekrarladığımız gibi 
l\in ~t ... eruu hedefine ulaştırmak 
tiya~ ~e ~ayret sanına kat'i ih-

]).. .. r. ~ 

lıiınay~~·::: ~. hiikümetin aldığı 
8~ka~ar arının ~eç alınmaSl "·eya 
~ıleriıniz· a let,. teblığ edilmesi ve çift. 
hal -~ele reçiı dikleri mahsulü dcr
dolayısi .1 ?'e~bnriyetinde bulunu lan 
lık köyıbt ~ıa~ !ereffülerinden bir ara
daha tok ~ızın değil, mütevassıtlann 
l'ii~ ettirrni h ne temin eylediğini teba
"-lil1rıesi 1 •• ' u yıl daha esaslı hareket 

8 · uı.umunu ·ı· ı · · "'tin bu . . 1 ave ey emıştık. 
5•nıları iize • 1 111 ınüstahsillerc ait kı· 
~Yden rınde durmak istiyoruz Her 
dele..;tnhv·v~J hiikiimetin istihsal 

0

mad
llsllJii ihd ıçın a~ari bir fiat baremi 
lluna ra~ a..'i e.vı~l'Si mutlaka lazımdır. 
bu ~arf"rıentl hız tıftçilerinıizin mallan 
lbaJ ıa eı t~ız · d arına da t .crın eıı elden cıkar-

J\v:rupa h a~f!ar olamny.ız.. 
l'e bu ı.._. arp ıçındedı"r G"" •• ·· ·· d • ....,.11 ha . . onınu e go-
ındadır. H Ylı dt uzun sürmek istida-

~tın ha~·at ~r:.ı h~ı ne şekilde olursa ol· 
u.n Önüne arıııı ııahalılaştınr. Bu-
1hr8( nıa ~e~rnek inıkiını yoktur. 

~teffiilerin:'eleriınizin de daima Ciat 
~~ neticedir ınazhar olması en tabii 

du 'kiinUil{ij • Artık bundan sonra Ciat 
ııtler Yiiks ı bekJ~neınez. Behemehal fi. 
Şu halde e~ek~ır 

~r ne ha~ çıftçılcrimize düşen vazife 
derhal eldeı;.sınak olursa olsun mallarını 
'Unda c;ok t c:ı arnıamak, satış husu-
n L_ eenn· ·· e l\ltdar so~ 1 ~Ostennektir. Satışta 
t:dar hiikü~u~kantı davranabilirsek o 
lınab ınırvae ın tedbirlerini faydalı 

f~hsillere de ffak olacağımız gibi müs-
011kaı.andırm~nıekl le~nin tam mukabili
~ hı .Şeki) har o aeaı,'lz.. 

15tı ıft,,·ı . eket te en bu"'yu··k ::~ı.·· 
ı· "1 erınıi · m~u-

5a 
1
1 kredi ile ~ zın borçlu olması, istih-
..fıkin hük·· apnıasıdır. 

hu , . urnctin k ı y nz.ıycte u , arar an nrm.-ında 
aln12 çiftr-iJelrıfnı!1. tedbirler de vardır n· ~ nı12ın :ı_.___ • •• 
uı henii:t lay ki uuuıadı terbiyesi-

nıası, koopera:· yfo olgunlaşmamış ol
•nuaınclelerc ferle, milli bankalarla 
~l~er kendile~· ısnuınııs bulunması ma
gurnıalrtaı.lır 1 alt-~ lıinc neticeler do-

ç·~u hastalı.ltın d b 
_1•1t1~ilerinıiz hl"k~. a ı innnsızlıktadır •• 
•

11
• ı h ka 1 ıımetc koo ı·n ç·r au lara ·r • ı>crn ı ere, 

d l tçi kalkının 1 ıınntla sanlmalıdırlar es h" asının b. · • · 
d" ır dii\'a old ... ızım ıçin mukad-1';:,. uı.,'lına itimat eylemeli-

-..ıftçileri · · 
dıır • M L_nuzın bugiinkU .hn. . 
~ra. ausuli.i idriik d" zı ı~ etı şu-

Alman hava 
hücumlan 

netice vermiyor -·-İngiliz müdafaa teşlıi· 
lcitı pelı miilıemmel 

Londra, 31 (A.A) - Emniyet ne
zıueti bildiriyor: 
Düşman tayyareleri dün gece lngil

terenin doğu cenubu ile batı cenubu ve 
cenubi Gaile üzerine bir kaç bomba at
mışlardır. Hallar cüz"idir. ölü veya ya
ralı yoktur. 

BiR ALMAN TA YY ARESi DAHA 
DOŞOROLDO 
Londra, 31 (A.A) - Bahriye neza

retinden tebliğ edilmiıtir: 
SONU 2 İNCİ SAH1FEDE -

Almanlar kaç 
tayyareci 

kaybettiler? --·--
5 bin tayyareci ve ii~ 
bine yalıın tayyare 

Londra, 31 (AA) - Nevs Chronic
le gazetesi yazıyor: 

Almanyanm harbin bidayetinden be
ri ölü ve yaralı olarak en az bet bin tay
yareci kaybettiği tahmin edilmektedir. 

Bu adede mikdarı resmen 6SO ola
rak bildirilen Polonya harbindeki ka
yıpla Petain hükümeti tarafından Al
manyaya iade edilmiş olan 400 esir pİ· 
lot dahil değildir. 

Gazete iJave ediyor: 
- SONU 2 inci SAHİFEDE -

yangının tafsilatı 

iki fabrika, bir mağaLa 
yandı, dört yaralı var 

arzetnıek e ınce derhal pa-
~k, bu ııuretka~ın~k, borcunu kapat- Yangın ve yaralanan itfaiye mü dürii B. 1brahim Gü11aydın 
ın ede.tek itib H.nı Yıl için kredi te- Evvelki gece yaruıı Murabit çal'§ısın- fif surette yaralanmıılardır. 
.~0rınaı aruıı korumak lazımdır da kereste depolarında çıkan yangın, Yangın hakkında alınan m~I •. lal 

~tin~ beıkf'.:,~r altında böyle bir dü~ itfaiyenin hakikaten ıayanı takdir çaltt- ıöyledir: 
d •":&! her ~Üı, tc mahzurlu görülemez. ması neticesinde mevzii bırakılmıı ve Yangın, gece yansına doğru &rezli 
i ~laşıldik arze,.ı:J~~saları:'.1 .büyük bir daha büyük maddi hasarın önü alınmıı· B. B. Adem lşman ve ortağı Mehmet 
~~~ ı "İb.U~tt ": buı:uniın şartlan tır. Yangının .llebep o)dµğu maddi za- Aklr.ollann Onyon sigorta tirketin.e 8000 

QV~lJ 2 İN<.;taıruun«:n. 11liİ5tahsi- rar 20.000 liradır. Jtfai,e müdürü ile j)ü lliraya aİlıortalı .bulanan '9 .. 46 .. ,. 
SA11if ı:;u1ı: f'!oo nefer. n lıhr ~.illUıN de aiaı ve a.a.. - SONU 1 W SAidrlDs -

mahsulü çok az Bu •• sene uzum •• 

~--------------~.~ 

En son tahminlere göre 
otuz bin tonu geçmiyecek. 

En çok zarar gören bağlar nerelerde? - Geçen 
yıldan da elde kalmış 15 bin ton kuru üzüm var 
Yapılan tetkikata nazar<Cn, 70,000 ton 

olan 939 yılı üzüm rekoltesinden takri
ben 15,000 tonu halen tüccar ve müs
tahsil elinde bulunmaktadır . 

Bu yılın üzüm rekoltesi maalesef bağ
lara arız o1an hastalıklar sebebile geçen 
yıl rekoltesinin yansını bile bulama
maktadır. 

Yapılan son ve salahiyetli tahminlere 
göre tlzüın rekoltesi bu yıl otuz bin to
nu tecavüz ctmiyecektir. Havalar halen 
müsait gitmediği cihetle, hastalıklardnn 
masun kalan aanclerin bazı mıntakalar
da iyice besknem~mcsinclrn dolayı re
koltenin dahn bir ıkaç bin ton düşmesi de 
pek muhtemeldir. 

Geçen yıl Manisnnm tahmin edilen 
rekoltesi 18 bin ton idi. Bu vı} bu mikta
rın altı bin tona kadar düşmüş o?duğu 
görülüyor ki Manisa ba~larmın zayiatı 
üçte ikiy<' baliğ olmuş bulunuyor de
mektir . 

Turgutlu bnğlnrının zayiatı ise aşagı 
yukarı Manisa bağlarının znyiııt nLbe-

- SONU 2 iNCİ SAHiFEDE -

Japonyada yeni 
milli siyasetin 

anahtarı 
--·--

Jr.._ nyada Alman 
seyyahları 
ve faaliyeti arttı .. 
Tokyo, 3 \ (A.A) - Domei Ajan· 

sının haber verdiğine göre, geçen hafta 
kabine içtimaında karar altına alınmış 
olan milli siyasetin anahtarı önümüzde
ki perşembe günü millete bildirilecek
tir. 

JAPONYADA ALMAN 
FAAUYETt 
Londra, 31 (A.A) - Roylerin dip

lomatik muharririne nazaran japonya
- SONU 2 inci SAYFADA -

Rumen - Macıt:: 
müzakereleri 

başlamak üzer" 
--*--

İngiliz protestosu 
Romanyaıa verildi ... 
Budnpeşte, 31 (A.A) - Hükümetin 

naşiri efkarı olan Magyar Orsag gazetesi 
Macar - Rumen müukerelerinin on beş 
gün zarfında Arad hudut şehrinde baş· 
!anmasına intizar ı::dildiğini ' bildirmekte
dir. 

Aktedilecek anla,manın mühim mik
darda nüfus mübadelesini derpİf edece
ğine timdi muhakkak gözile bakılmak
tadO". 

Burada umumiyetle zannedildiğine 
göre, iki memleket hariciye nazırlarının 
mülaki olmnllından önce teknisyenler 
arasında müzakereler yapılacaktır. Bu
nunla beraber ilk adımın Romanya ta· 
rafından atılması jcap edeceği israrla 
bildirilmektedir. 

JNGIUZ PROTESTOSU VERiLDi 
Bükrcş, 31 (A.A) - Rumen kabi

nesi dün öğeden sonra uzun bir toplan
tı yapmı~tır. Romanyadaki lngiliz kum· 
panyalariyle lngiliz tebea"ı aleyhinde 
alınan tedbirlere karşı Britnnya hükü
meti tarafından yapılan protesto lngiliz 
maslahntgüzan tarafından hariciye neza
retine tevdi edilmiştir. Çünkii lngiliz el
çisi şiddetli bir grip sebebiyle yataktan 
çıkamamaktadır. 

ROMANYADA MOZAKERELER 
Bükreş, 31 (A.A) - Royter Ajan· 

sı bildiriyor: 
B. Cigurtunun riyasetinde toplanan 

nazırlar heyeti başvekilin ve hariciye na
zırının seyahatleri ve Berchtesgadcnde 
Führcr ve Fon Ribbentrop ile ve Ro
mada Duç~ ve Kont Ciano ile siyasi ma
hiyetteki görüımeleri . hakkında verdilı:
Jeri mufassal izahati dinle..ruflerdir. 

Romanya mümeuilleri hu izahatta 
-18Ci>m1 1 .. 8AD'4J)A -

Nefis iiziimlerimizi ycti§tircn bağlardan biri ... 

Bir Litvanya heyeti 
Moskovailan iltihak 
müsaad~si isti yecek -·-İlıi Leton~a sefiri 
hain addedUecelı 
Kaunas 31 (A.A) - Royter: 
Sovyetlerden Litvanyanın Sovyetler 

ittihadına iltihakı müsaadesini Lc;tiyecek 
olan Litvanya delegasyonu Moskovaya 
müteveccihen dün Kaunastan hareket 
etmiştir. 

Riga 31 (A.A) - Royter: 
Yeni Letonya Sovyet hükümeti Ame

rikadaki elçisi Bil.manisi azletmiştir. Ge
rek Bilmanisin gerekse Letonyanın Lon
dradaki eski elçisi Zarinsin Lcton milli
yetinden iskat edilerek hain addedildik
leri ve mallarının miisaderc edildiği il:i
vc edilmektedir. 

V \.. A 

lngilizlere göre 
Japonya şantaj 

yapıyor -·--İngilizlerin .tevkilinden 
maksat tavizler 

koparmak.. 
Londra, 31 (A.A) - lngiliz matbu

atı japonyadaki lngili2 tebeasından ba· 
zı kimselerin tevkifi hakkında Lord Ha
lifaks tarafından dün Lordlar kamara
sında yapılan kısa beyanatı tasvip et
mektedir. Times diyor ki: 

Bu beyanat zaruri olarak muvakkat 
mahiyeti haizdir. Daha geniş resmi be-
yanat, yapılan ithamlarla Coxun ölü
mü, casusluk ve suikasd meselelerinin 

- SONU 2 lNCl SAHiFEDE -

Sovyct'crin illıak ettiği .Bcsarabycı <' Bukoı•.11a ile Macar ııc Bulgarların Ro-
1 anvada:ı ıstediklcrı Tra11silt•auyıı t:c Dobricayı gösterir harita ... 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Amerika ablokanın 
sık/astırılmasını .. 
iyi karşılıyor 

ln~liz ablokası 
artı3 .. or 
--*-

. - .. -- Bitaraf vapurla,· 
. Jspanyol adalarında . . 
Eve Tancada Jıaç~lıçılılı: musadere edzlebılecek 
: )>apılı~or.. - •-

DALTO!\'UN KASDET- .t'.frilıadahi Fransız 
T1C1 NOICTAL.'\R: a!'GZİSİ de 

Londrn 31 (A.A) - Roytcr ajansının 
pnrlaınento muharriri ynuyor: abıoıtaya tabi ... 
Dün ikhsadi harp nazırı B. Dalton Londra. 31 (A.A) - lktısadi harp 

tarafından yapılan beyanattan önce nazırı Dalton dün Avam Kamarasında 
Amerika ile sıkı bir temas tesis ve şu beyanatı yapmıştır: 
idame edilmiştir. Ve öyle zannedil- « - lngiliz ticaret gemilerine hüyüli 
m~ir ki mahreç şahadetnameleri mahzurlar te\'lidinden sakınmak maksa
U:."\ılünün tevsii Amerikalılar tarafın- diyle mahreç §ahadetnamesi usulünün 
dan iyi karşılanacaktır. Bu yeni hü- bütün Avrupa limanlariyle bazı Atlu 

- SONU 4 ONC'O SAllDU>E - ve tiınal Afrikaaı ljmanlanna .Wecck 
.......................................... - 8()NU 2 i:Nd 8AllİPEDll -



SAHtrl! 2 

ln'{ili~ ablokası 
artı)-or _* __ _ 

- HA!)TAltı. ' ıscf SAHfft:l>E -
tekmil mallar hakkında t.ı tbikine karar 
verilmi§tir, Bitaraf bir limandan bu 
me\•rid\ere hareket eden vapurlar bü
tün hnmulel er i için birer sahııdetnaıne
den bafk,a on tahmil liıvanından alına· 
cak gemi sahadetnamcsini hamil bulu
nacakla~dır. Sahadetnameli olmıvnn 
hamulder m~dere edilecektir. 

Avrupa batı sa.bilinin Almanya tara
fından itıraJi, ildısadi harp f&rllannı pek 
ziJ'ade dejİI~. Şimdi artlk pek 
u vapar ile Amerika araaında mefru 
lııir bOraf ticareti yapawlktadır. Şimdi 
yalmz Akd enize veya 4imal d enizine gİ· 
den vapurları değı1, Atlas d enizlni ge. 
çıen bütün vapurlan kontrol etmekliği. 
miz icap ediyor.» 

B. Dalton bu vesikalar haltk.ında ah· 
rıan tedbirleri anlattiktan .-onnt sözüne 
u suretle devam cyfem~tir: 

c - Aynı tedbir Avrupa bitaraf li
manlanndan harebt eden vapurlar bak
landa da tetlııik edilecelttiır. Bu v..,_ıer 
bütün h.muleleri için datman ~an 
memleketlere ait men,e f&hadetnameıi
ni bimil olmak macbari,etindedirler. 
Aksi takdirde vapur müsad eTe edileb i· 
lecektir. 

Bu hu.usta bir talimatname neşredil
mek Üzeredir.> 

Nazır hükümetin bazı mahfillerde 
telkin edildiği gibi oblukayJ bazı bitaraf 
ınemlcketlere de teşmil tasavvurunda 
olmad1ğını kRydettikten sonra (f,.m.ııtir 

ki : 
- Hamulcleıi bu kabil mcnıleket· 

lere düşman eline geçmek tehlikesine 
maruz kalmadan vasıl olabileceği an· 
lqddığı zaman tekrar ihraç edilmemek 
prtiylc dahili i.stihlilte kafi mikdarda 
nakliyat için phadetname verilecektir. 
Hiikümctin siyucti bitaraf memJeket· 
l«in bu malları tedarik edebilmesine 
yardım etmek olacaktır. Bu tedbirlerin 
namaıılrirane yapdacak bitaraf ticaret 
\çin büyük faydalan olacakur. Kontro· 
lumuzun tevlid ettiği gecikmeler ziya
tfeliyle azalacakbr. 

AJm pnwndp koatroldan kaça'9k 
•e -heç "79 menidi diifman mem· 
.... olan ...... nakletmek İsteyenler 
...,.. bir darbe J'1ec:eAdu clir. 

Diifmanlanmız t~üslerinde ta
mamen akim kalacaklardır. Kaçak kont· 
rolunun düflll&n elindeki F'.nmsız top
raltlanna da tqmil edildiiüıi iki T cm· 
muzda mcclix bildirm.İftİm. 

lngilizlere göre 
Japonya şantaj 

yapıyor --·--- BA:sl'ARAH 1 inLi SAHİn·:ın: -
siyasi mahiyeti hakkında esaslı mallı· 
nı t geldikten sonrıı yapılnbil~ktir. 

Baz.ı hallc:roe siyaıı i sebep tevkifler· 
den dahn mühimdir. Bu tevkif\erin ja
pon ordusu nınhfill~ri tarafından ilham 
edildiğine pek az ~p.he me~cuttur. Ye-ı 
ni japon hükümetiniıı dı>l siyaseti yeni
den kurmak arzu.unda olduğu bildiril
mekte -.•e ordunun ise bu işi kendi arzu· 
larına göre )ttpmak istemesi mümkün 
bulunmalı:tadır. 

tnıiliz tebeuının en me9ru faaliyet
lerine kaı}ı yapılmakta olar. ithamlar o 
kadar geniftir ki japon ordusunun ln
siltereden yeni tavizler koparmak mak
sadiyle tantaj ,.pmağa karar verd iii 
tahmin edilebilir. 

japorı dlf sirasctinin. japonyayı pa· 
sifik deniz.inin diğf'r devletleri) le bozu,. 
ıurmağa .çalışt.ığı aşikar bulunan askeri 
bir zümrenin ek11Criya arz.usuna lcrke
dilmesi hala da hayret uyandırıcı bir 
!!eydir. 

Deyli Telgraf gozetesi yazıyor : 

İngiltere efkarı umumiyesi beynelmi
lel dostane münasebetlerle tdifi pek 
zor olan bir hareket brpsında hükü
met tarafından ifade edilen hosnutı:ıuz
luğa tamamen iştirak cdecelctfr. 

BiR fNGiLtZ SERBEST 
BIRAKILDI 
Kobe, 3 1 ( A.A) -- Hafta tatıi es

nasında japonlar t.amfmdan teVkif cdi· 
len 1 3 lngiJiz tcbeasından biri serbest 
bırakı!m~hr. Bu zat Kobede jngiliz ce• 
miyetinin re.isi Holderdir ve ale:rhinde 
hiç bir ittiham mevcut değildir. 

DIPLOMATıK TEŞEBBOS 
BEKLENiYOR 
Tokyo, 31 (AA) -- c.Royteu 
Harbiye nazın geaeral T ojo dünkü 

kabine toplantnmda Royteriıı T olr.:yo 
muhabiri Cuxun ölümü ve japonyadaki 
muhayyd cuua şebekesi haltltanda İn· 
bat venniftir. 

Domei Ajansı lahinc toplan:ıaıncLuı 
sonra general T ojonun hariciye 'Ve bah
riye naz1rlariyle birlikte ask.da bulu
nan diplomatilc meaele1er hakltında gö
riiftiilclerini hildinnelttedir. 

Müteahbcn l.aric.iye nazırı. başvekil 
Konoyeyi ziyaret ederelt lngiliz casus· 
luğu me.elcsi hakkında yapılması muh· 
temel dip!omati1c t~bbfuıii müzakere 

TENJ A.llR ı Al!acto-; Pf!rsemne 1940 

HiB._HASERLERi 
Bugünün 
lktı~adi şartları 

-ıfc-

iki tayyareJLİz 
ve paraşütçüler 

diin şehrimize· 
geldiler 

Alıllisar ve Ödemişte 
parllfÜde atıamalCIP 
yapdacalı~. 
Auadolu içinde gl!ı.İyc çıkrnış bulunan 

Tür k hava kuru mu havacılık direktiiı·ü 
yaı·bay B. Osman Baykalın kumanda
sında iki tan·areden' mürekkep hava 
rHomuz dün saat 19 da şchrimiz.e gelmiş
lerdir. T-ayyarec1 ve paraşütçülcrimiz 
şehrimizde bir iki gün misafir kaldıktan 
sonra tay,rareler Akhisara · uçacaklar, 
fakat innıeden geri döneoeklerdir. Yal
nız Akhisar üzeıinde pa~ütçüler tay
yareden atLyac~lar, bilahare trenle iz. 
mire ~l\·dct eyliycceklcrdiı'. Aynj .~ckil
de paraşüt atlama tecrübelerinin öde· 
ınişlilere de göste rilml'Sl ihtimal dahilin
dedir. --·--1"01.İSTE 

Bu seneki Fuarımız ve 
.tic;ıret, . sanayi ,odaları 

Çift~ilerimize de bazı 
vazifeler tahmil eyle· 
melıtedir. Kooperatifle::
etrafrnda toplanmaır 
bir zarurettir-- •-

--~-------------X.Y------------------
- HAS1'ARAFI 1 ind SAlllf'EUE -

tiÇ KİŞİLİK BİR H EYE T TİCARET ODALARI lin alc;\ hincdir, 
PAVYONUN U H illRLJYOR f'..e<cn ..sene Ad,uıada "cn·~an -

Bütun t~ret ve sanayi odalarının bu tir. Heyet lı.mir tical'et oda.;,ı umumi pamuk hidisesir.i misal o1arak ele -18 
hm_ Belki rakamlarda hatauuz obdtifo 

sene Izmir Fuarında temsil edilmeleri kratbi B . Tur!!ut Tiirkoğltı, lstaııbul t i- • L-- 1..akin hadisenin ten•)-anında hac _,.b 
ve gayet zengin bir şekilde eşya ve mah- carct odası muamelat ınüdürii B. Salp mu: \·oktur. 
sul teşhit· eylemeleri takarriiı· ctmi~ir . . S ervet ile Samsun ticaret odası umuıııl P~ınuk ihrarntııun durmaM yüz.üudrıı 
Vekaletin tensibile ticaret odalaı·ı pavi- ı k .__.a 

k·,"ı t i l> i B. Osınıın C udi'dcn mürckkcı,· Adana J>anmkı~rı 28 • :l8 urusa ıuroaı 
vonunu hazırlamak ve idare etmek üze- d.. •· .. "J ı k d · ~ 11-;mustiı. :ı. ıcısı ' ~ı IX' az ı. 
re ü kişilik ~ir heyet faaliyeti.! geçmiş- tir. ıficaret \'e.kilcti Adana Ziraat .. ıı-

Bu sene üzüm mahsulü çok az 
J.-usını pi~·asaıım bir kaç kunı üstinde 
rnübayaatta buluıuı1ağa memur etti. ~ 
na iJA,·eten Bankayu - ,·ttdiii talnutbi 
nıiiba)·aa fiat)cıi ii:ıcrinden tirtçiye 

x,.x a\"am \•ermesini de ili,·e etti. MüMTa; 
- HASTARAFI 1 i~Cl .SAHİFF:Dt; - ' beş bin tondan fazla mahsu l vermişti. adan ziyade a\·ans sekline ciftdfori ik· 

B u y ıl Foça kısmının ba~ları a1. çok naa ça)~~ınalnrını lıildirdi. 
tine yakuıdu". Burada da on bin ton lah- masuıı kalmış olduğundan belki bin ton- J~k.seri:ref malını satt.ı. Al'amö utanlal' 
ınin edilm i.i'l.Üm bu yıl dört bin tona dnn bir.az. fazla üzüm alınabilecektir. pek mahduttu. Bu karar Adarmda min· 
bile varaıwyacaklır .Urla, Karabw·uıı, S eferihisar ve Çeş- ııcl \'e ükranla karşılandL Uükümcle 

,J\Jrifehir, Salihli \'e Kemalpaşa bağla- mcde de üzüm ~k azdır. Geçen sene t • ekkür telgrafl:u 1 yağdırıldt. Bilahare 
ı·mın zayiatı bu nisbeti bulmamakla be- takriben seksen, doksan bin çın•al üzliın fiatler 50 • 68 kuıuşa kadar yük.seWi
rabcr yine geçen sene r ekoltelerinden alınmıştı. Bu yıl bunun yirmi -bin ÇU\'tllı Ziraat bankası iki mih·on liraya )'Ül9 
yarıya yakın derecede noksandır. aşını~·acagı tahmin edilmektedir. kar temin e)·lcdi.. 

Bunlardan 7.ayiah en az olan Kemal- Akhisar, Kırkağaç ve Somada <la gc- Halbuki banka bu muameleye kit" 

T •ıe paşa bağlarıdır. Bura<!a zayiat nisbeti çen yılkı rekoltenin yansı bulunamıya- kasdi:Yle girmemi ti. Hedef tamame9 
aş ve sopa ) geçen sene rekoltesinden beşte b ir nis- caktır. Bura1aroa geçen senenin altmış c;iftdnin konınnUl•'t idi. Net~e çifl(ial9 

beUndedir. Geçen sene Kema1paşanm bin çuvaldan fazla mahsulüne mukabil milvonluk haklan Ziraat banka."ı kata-

yaraladılar tahmin edilen rekoltesi 6 bin ton idi. Bu bu yıl ancak yirmi - yirmi iki bin çuval tilll~ aknuık M!klinde te.mlıür etti. 
yıl kuvvetli bir tahminle 1500 ton ka- üzüm alınabilecektir. Bn daha hask3 Hirfü nasıl )'8pılalM· 

Cwnaovası nahiyesinin Bulgurca kö- dar noksan olacalttır. Esasen Kemalpaşa- 1zmr civarında da üz.üın pek az olmuş- lirdi ? 
yünde aµıele Mehmet Ali Kumral :ı:e nın geçen seneki rekoltesi evvelki yıllar tur. Zayiat nisbcti yüksektir. Geçen sc- .Ege b<ilgt.~indc uuJlarını l'arım Sal~ 
arkadaslar1 Ali ve Bayram .Dal, tütün rekoltesinden çok noksan iiil. Çünkü ge-- ne Iunir bağlanndan 1700 tondan fazla kooperatiflerine teslim e4crek awans 
kırmak meselesinden amele lbrahiın ça- çen sene bu kazanın Armutlu, Ören,~ Uzüm allllJlUŞlı. Bu yıl (600) ton çı.kabi- alaııJar. dii'cr drtc:ilerdcn daha (ok ve 
-.·usu La.$ ve sopa ile d<iveı·ek a~ır su- ğı ve yukarı Kızılca bağlarını kısım lu- leceği şliphelidir. )'Üksek fıatlcrlr. nıahsullerini satnuş "". 
rı.>tte yaralamış!ardıı. __ ,_ lundular .. 

.& n~. tan dtiH-tö' ' ölclu..'. sım dolu tahrip etmiş idi. Bu yüzden Hülisa geçen seneki 70 bin ton ımuı- 'f'iatlerin tercffüc meyyal buhmdai'U 
.-.;-:y -~ ayni bağlarda bu sene dahi üzümün çolc sulürnüı:.e mukabil bu yıl ancak otuz bin ___ ._....:.ıı_ • - _ _._ 
T rbalm ... k Kwl __ ı. . ·ındcn l - .. alab:t-~- . zw~ s.tıp ieemli ,K'irllelw . 

o ın .n. ca 1klllt}·es az o duğu göriilm~ür. ton uzum ~'!'· _ . bilhassa kooperatifler eliyle satmü ,,_. 
olup Karalrnyu kf.yündc oturan Hiae- Menemen bağları dahi bu sene maal· Geçen seneden tüccar ve müstahsil ı-üoün ~rtlan içinde en faytlalt ,.w..-. 
:ı'İn oJ!iu Ahmet Üzgün köy kenarında- esef çOk zayiata uğramış bulunmakta· elinde takriben on bq bin ton üzBm bu- lliikiia~ b irinci dtteeede çiftWi 4 i · 
ki bahQesinde. odun kesmek için çıktı- dır. Geçen senekine nnaran z.ayiat nis- lunduğuna göre bu rakamla beraber 1940 .. ..ı:~~~ h mabotla •--~~-•:a.. .... 
aı biı· .w.a,.taı• \."!!re dii=rek ağır suret· • · • l,_._.__. ---• L.....1.. ~ b ' şun_.,. ... "'e u ~-~ 
h ..,... ~ ........ be.ti bqt.e dörde baliğ olmaktadır. senesı ıçm e ını.u.ue - -.ara. ~ ın azami dcreeedl! )1trdım elini maıtai• 
te yaralanmış. bir.:c sonra da ölmüştür. Geçen ytl Menemen, Foça ile beraber ton üzüm bt.ihm•calc demelct1r. muhakkaktır. Binaet111lc,. bin •ir ...,.. 

Neçhal bir ceset lukla elde edilen • ahsulün yok paha· 
Torbalının Kay:ıs köyü ile Pancar Mı ·ı t ·-L •ı,.,.._ saaa eWen çıkarı,,...ma değil deier fi· 

~ift!i2i tiraSıııda ihtiyar bir adamın cc- Üe•sı yangının UT•lıua.ı atle sat.tlmasma dikkat eylemekte miis-
scdi bulwımuştur. IIÜ\iyctinin \•e i.ı1ü.ın X4X tallsilkrimiz.in esaslı dü$iintesi ot..alt-
scbebinin tahkikin.: ·adliyece başlanı1· BA~'TARAFI J iocl S AYFADA - edilmektedir. dır. 
~tır. lterute f&brik.umdan çılmıjftır. Haber Yangın hakkında tahkik.at henüz ııe · Bu hareket kendi nM'",.utlerinia t.l.iJ 

l li&- wt fimcli biitiiıııı A napa F ran • 
~ Cezayir T--, Fu d• kaçek 
W • M dii+ı an kontroli albadelü 
-- silM -meıe sönnesine karar 
vermittir. ( Allotlar.) 

eylemiştir. 
· Yaldızteped~ yangın verildikten ilci dakika sonra .itfaiye tet- ticelenmemiştir. Ancalt yangın Ç1kma- Kabl oleuiu ~hi ıköylüeüa kkaDı.uı.--" 

1 
C~f ... rihisarııı Do;;..ınbcv nahiyesi mın- kili.tı yanuın yerin~ )'etişmiş ve faaliyete dan önce, yangının çıktJiı fabrikada divaımıun da yardımcısı bulunmak .... 

-~~ ltlk~'J~da Yı.ldızu;; ınc~•kiinde yangın geçmi§tir: bıçkı ve rabıta motöriinde Melamet oi- Junwadan büyük dlfttUmiJ"dİ wa.lir. 
·'apnnyada ye·n·ı· t mt"llıA ~ış, bü!r'ÜmcGC!l söndürülmüştür. Fakat ıibu CSl)ada tiddetle e>;en rüzgar Jlu Hüseyin usta ile ç1ra.iı Mahmudun Çifkilıeriorizi Wiüia miiaıen~ıe.. ... 

Me-.7idi bu arazi otan mallar kaçak 
olarak müsadere edilebileceği gibi mah
tJ!Cİ bu arazi olaa 'Veyahut bu arazUıelti 
qhaea ait bUlunan mallar da müsadere 
edilebileceklerdir. Bu tedbirler namus· 
klrane bir 9'Jl'ette yapılan bitaraf tica· 
reti kolaylaştırmakla beraber donanma
nın faydasız bir müdahalesinden içtinap 
suretiyle abtokayı da Mkı"1rmağıı ma· 
tuftur. -. 

_, , '" ır.,. :--- rat azdır. vanaın sahaıuun neni..ıerncsi tehlike*- çalışmakta oldukları anlaşılm.lftır. Yan· ,.g. eylemeli, menfaatJerinia k~-
~i yasefin anahtarı ~abasının altllMla ~i o~aya koyuyordu. f.ıhakilca bu fab· gınuı buradan çıkmı olmaşı nazarı dik- ~~=iı~l:l9t~ .:.:;: 

. . rdL rilca tamamen yandıiı gibi bitifiğindeki katDi u_cneJbseabtJDJfah• timr.u .. dde"ıwn"~:ı·ıı.te Mah- - L ,·.:.... .... '--' L'r .L_ . .,.. .:....:-...ıe - •• .. • " · 
- tcA~"TARAfo'l l tS"d 'St\HIFt:.U~ - can V~, • 41 • 50 numaralı Ali ustanın fabrihaı, - ır. n:ır. &UIUIUU. .,. .... . ""- ~··---

, • 'IJiin Cuınaova51 nahiyesinin Oğlan 43 • 52 numaralı B. Eıhemin "eıcste mut isticvap edilmi•tir·. Fabrikada ge· teveb~e yer \"ıetımk Olar ki .t.• -
da.ki Alman faaliyeti nakkında 1.onclra- . ...ı_ u-h sU .,. " arVb b Wd K tifJıeria uıt ;Anası köyiindc 411 yaşııtw1 ,llil;>an ı·- ma:Fazuı ..ıa tamam~n yRı:uıu .. tır. 1 ce saat yirmi ikiye kadar çalıştığını söy• ' il'~· . u r. eopera _ 
~ifp edilen bazı p-ıalümat japonyanııı '-' 1 ,:a_ k-' ht l"f • t:' • .., " --bsııllef'l orcM.lahea ~u..ı..ı__,, . ~ cı k dilğü 3l"C\UHRtn a ltnU4ı1 cum1$, mu e 1 itfa~:ye t ~ '.'c·1au. yanaının siyaretine ley' en Mahmut _;ı.tıgwı zaman yangıaa:biekl(lftfi t rmı b ~b •• 
1101\ ·--~-la{ al ,:;, tavır v- hare e- 1 k ~ .... '!r<A -t.. :VÜ b - __.. 

-··-·· -e ... Y"r:•c.rı" nderı a;,,.,.. .... ._..tte ya- anarn . ,_. k ~ . h .. ı- . :b l dd.l d •-- •·L L• - d' ~ ıa an a un ,.... -·"' .... :ı ,..... .., .... '" • •"' manı ouna ıçııı er tur u tertı atı a ır- . _ -. _a_et e en e.n '"". uçu .. ;oır eşer gorme ı- ..:Lo.J: ı:,;aı·r. 
ti oldulcça ayclınlatnuıktadır. Antiko· ölınüştfü. ı'I ,_ t _ . f I . 1 d l - f d ~ 
mintern pakt akıedi1~~ sıralarda gcs--; .-en. itnuye ne er crı at~c yı ma an alı • gını 1 a e etmiftir. Ç~ • • 1 ihtiJ'açlan .. 11 

b . Al__ • d h ' - -·-- ' -··'ar. ateşi göründüğü yerde hastır- Yanan iki. fabrika ile bir kere8te ma· --:.......L ı.~.:.n~ --..:u: ._teı. ·-·-- tapoya mensup ır MUIU1n. :ıapon a ı- O L İ y E .. ..,. _ hipl • . ·~- .ı _ _ , _1_ avani ,.~ ..........,. • .._r, -
1• . ,_ .J bi ·1 • cd'I A mtfİardır. gazası sa ennın ınwu:u ..unmasına L-t-- • v &. -:.L: .__.1: .....ı:. 
ıye nczareunue r :1.·azı e)e tayın ı • Ka~~ -~-...-ıılN Yangın esnasında b,.,. metre vüksek· !\İmdilik lüzum görülmer(li,tir. ~~~..ı~:!:".: ~~ ~=:. 

Alman hava hücum- mi tir. japon da'hili i;lcri üzerinde bu -.P' •11aa ........ ~ ..,.. " • es--n ,-ııııraaı _ ... ....-- ,-
adamın nüfuı;u çok mühim ol mu~ ve ja- Cah ten düşen ve yandanan depo sahibi B. Müddeiumumi. _.Yangın çıkan fahri- mek bü..:::ı. lak lor 59,_._ te· 

Hukuk fakültesi mezunu B. it Far- Osman Memleket haataneııinde tedavi kada ehli vukufla beraber tetkiklerde · .&.'_::____~·. :!__t.· h~ •• r • r pon matbuatı üz.erinde kuvvetli bir ta;:· B M O' :o ,..._\..ı .. Ro ._. enm. ~--..::re • ._ __.. .,e mı yo ~a. . uaınmcr lgaÇ, .u . ~ nay, ahına almm•«tır. Yaras.ı ~ayet tehl ikeli· bulu_nmu~t.ur .. Yangını_n_ sebebi haklund.a L---larmı - ' - ).L..l. L!- --J.1.- .____ 
yik yapmıştır. Bu adam ayru zamanda B . Tahsin Cerik ve Naslr Zeylin oğlu "" 1 mdttec:l _..... ""'" Ul - -.&" ~ _, .. 

ları netice 
- BAŞT ".RAFI !l inci SAllİFEDt~ - diğer memleketlerin kültür filimterini adliye vekaletince İzmir 3 dliye katip <lir. Kendisi konuşamamaktadır. hcnuz ht i bır teY soy eneme ır. cak Ye müstahsiJlcrin mcnfaaderİllİ en 
Şimdi gelen malümata göte. Cuale- menederek fılimterle yapılan Alman naım.ctliklerine taym edilm~erdir. 12 metre yü.kae.ktcn bir binanın içi- F..~l~v vukuf rapo.runu bugün muddeiumu- iyi bir şekiWe kOl"UJ'Mllk iki ..uJWn 

mot adındaki devriye gemimize dün At- propagandasını da t~ et~tir. Bu • ne düşen ve ancak tesadüf c:ı;eri olarak rrulıge verecektir. \'11Sdaciır. 
man tayyareleri tantfından Y-s>tlan pi\:e ha) japon ha1kını ve sinemacılık sana· B - - - - hayatı kurtu\an itfaiyenin gayyur mü- " O T - Dünkü sayımızda yangının B•ID[f OC:AJCOCLIJ 
ıLr-___ _.el.,.,__ • ._. Al oraova su-unun du·· ru- B.ihr-L'-- Gu-na)·dınınyaraları,ka B. r:::-.ı. __ iı:zettia fabrikasından -·Lh;:.. 
~n csnasınsa ffic.zl[VT gemı oır • t·üni hayrete diifürmü~tür. japonyada "' .ıuuın ~nem Y"-~· 
man bombardıman tayyaresi düşürmüt· oturan Almanlann faaliyetini kontrol keşli bitti- . yıt edildiği gibi hafif de~iJ, ağırdır. Sağ sehven yazılmı:ştı . Bunu taııhib ederi7~ 
tür. Ccmide hiç bir hasar otnıadıit gibi eden bir nazi ıcF.ilatı vardır. japon ma- Bot'.llO\"a Yeni içme :sUl' U tesisat.mm '; .hı kırılmış ve dün alçıya konu1mut- * 
inunca da hiç bir zayiat yo~tur. kamatı bu vaziyete müsamaha etmekte- mm.-:.ıkkat kabul keşfini .vapan heyet tur. Vücudunu" daha üç yerinde tehi-

lNCiUZ MODAFAASININ dir. japonyada bulunmalarına hiç bir hası \•azifcsini bit.irmi$tir. Ankar.a \ ' C keli yaralar vardır. itfaiye müdürü. dü.J- Bele.diye reı8İ dün memleket haata• 
nca~ giderek itf.aiye müdiiriiail z.İyAret 
ctm~' hatırını •oımU§lur. Rei9. itfai~e 
erlerinin de sıbhat1cri .ile alakadar o1· 
rnuıtıu. 

H alis ZeyÜDJ'.alm•an naamut 
•• 

Omer Muharrem PARLA.K MUVAFFAKIYETI hususi sebep o!mıyan Atman .seyyalı !VC Manisadan :ı;:clen mütm;ısqdar d- mti}- tüğü atq -içinden itflliye erleri tArafın-
Lo.ııııba, 31 (A.A ) - cRo1teu i~ adamlannın adedi son '%aman1arda terdir. elan kurtanlmış \'e memleket hastane-
Douvres limanı üzerine diin yapılan artmı tır. •inde tedavi altına alınmı§tır. 

hava hün-na hekkında elde edileıı da- -*- :.......................................... iki itfaiye neferi de hastanede te<lavi 

ÇAMAŞm SAJJlllRI 

ha aarilt maliamata nazarao. bua bü- EÇ O C U K f, AB.& ------------
amılarına karı• müdafaa tqkilib per- Almanlar kac tay ya- YARDIM EDİNİZ 

TOPTAN KİLOSU 

( 32 ) kunıstur !!o ~aı:':vt'~:t.k~"~~~ reci kaybeiti/er? Bir batında ilci~ nüfus. ne hü-
tam ua~l yapab~. ~ bebnlf· _ B,acTllAFI I INCi SAllİFEDE _ y ük kuwct ve t-ıuıdcL. Türk kaclını-

Mısır dansı 
lisansa tabi 

Italyadan mal 
istiyorlar tr. Gemide bulunan b .. kiti laafifçe r.ıe- ~ nın doğum kabil.yeti bize bunu ,,.icl 

dlilenmİftİr. Mabarebe taypreleri ancak Lir ve· \ 'C tcbşjr ediyor. Yeter ki onun YdY- : 
tzMtR BELFJ>IYF31NDEN: 

Sarahaten bildirildiğine gore, .Bu gc- ya iki kiti na1deıdebiJdilt1eri halde bom- rusunu kontyalnu '\'t': )'UŞatalım.. : 
miden ba,ka "-sar azdır. A1man tayya- berdmunt blyya~ buan dört Çocuk EsirKeme kurumuna .1·ardı- : 

Şıındiye kadar ihraet memnu olan MJ- Milfınodan baz.ı firmalar ticaret oda-
lif ahsul- Otobüs id~sine 350 ton motorin.sat.an 

.sır dar.ısı bundan sonra Jisınsa tabi Ola- Slll3 müracaat ederek muhte . m al . leri Ud- ı-r..~ .ııı-k' 

relerinden bir na tayyaresi memleket veya bq kiti b•llUMlbilmdttedir. :. mınız bu mesut neticeyi -temin cdcı- .: r a k ibraç .e<lil.cbileccktir. Bu htıswıla ier almak istediklerini bildirmiflerdir. ~-~'~ ~~n11 L...palıın rfhur 0~_:~1~ 
1 

: bilir.. : dM ilincle bit' kaç kı1oınt:tre .içeri erde ~ ..lmri l.nikit etıl\llım- ........................................ uı• 
alakadarl:ari teôüğat )'apıltrt~tu-. 1taJyan fi.rma.lan en evvel 5000 ton su- prn.uuın:aı e A:a za eAal bnJ': 

- -·-- sanı, 10 bin tol\ keten tohuınu istelllek- !!3~on:liraulııiU§tn::_:, __ Mt •~t ~"~l. li balunan bir tar!aya inm;,tiı. Seilam ola- .. ~ A...._ la~7•eleııiaaiw ade
rak tan-aredea çıkan pilot ellerini yub- di 2.900 ~ ......,...... 
rı blduarak bıy7are konarken -orada y almz bizim · -IM'lerimiz cc~annda 
b.aamua anantan muhafız efnd:na tes- ölen veya esir :ediea müretıP-hat adedi 
til9 olmatt• · 800 den fazladır. 

i LAN 
HAU TASflYF.DE BULUNAN 13 SAYILI ARMUTLU TA

RIM SATIŞ ~OOPERATIFI TASFiYE HEYETiNDEN 
13 .sayılı Armutlu T. S. ICooperatifi tufiyeaine karar vermit ve 

tasfiye muamelitma bqlanmıfttr. Kooperatiften ab.c•ldı olanla· 
ran aJacaldannı ve bqka suretle iddia edebilecekleri hak1annı · 
•öaterir evrakı mü.sbite i le birlikte Kemalpqa T. C. Ziraat baa
W. hiauaada buknuıa tufire heyetimize en ı~ altı ay içinde 
müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

Hali tufiyede 13 sayılı Armutlu Tarım Sabt 
Kooperatifi tasfiye heyeti 25. 1, 8 2896 (1531 ) 

~•ldalı .la .. dı llondsYonU - : 
Zonguld.alt kömür havzuı saildt tt:fkilatı mu1'~ind.. münhal tOO ""' 

ücretli aabet' ~urluiu münhaldw. 
Talip olanlann mektep p.hadetnamcııi hU.nühal ııahadetııame ÔÜ•İyet diz· 

dan 8W'ctİ sdı'hat napon1 ve boıuervislerini 15 / 8 / 940 taraüne bdar Zongut· 
d11kta sağlık komisyonu ba.tcanlığ-ına cönderını-leri ilan olunur. 

ı. 2 3004 (IS7.2) 

JfElfEMBJI BELEDiYE aiY.Un1HDEN: 
1 - Belediye gösterilecek malııa.lde S .S"S metle murabbaı sahada t 7 46 lira 

3 kuru~ 1te~ifli parke tafl ile kalduun inaı 29/7 /940 tarihinden itibaren on 
bet gün müd detle açık ebihmeye k onulml.lfWr. 

2 - Ehiltme 12/8/940 parartaıi günü saat 1 5 ele bdedit·e daire.&nae 
icra kilınacaktar. 

l - 8. İfa ait muv~ temiaat ıaikcları 130 lira 9.S buu,tur. 
T..Jip olaAlu• ıvia edaaı .- re aaatte lıeh ılij'eyr mikaeaaı etme len 

itin ol..-. 30 12 (1s71) 

•• • i \ ı · 1 S ,_l ld w • • 1 "' <N ınuva.._ ... mına ı .--... ıra A dıerUlı şııbelerlnde uzüm ihracatı ışler C.:. ır er. tolf.. at· .aı. o. ugu ıç~ yapı an 2S kuruştur. tba1~ 1.8..940 çarşamba t:ü· 
BURün , ih~~lar birliğ1nde ,.v,apıla- uıur1\C3atlar tetkılt edılmektedır. . nU aat 16,30 dadır. 2'90 sayılı kuuauıı 

baf,,.,.,.,,.. lf ,cak bir topliıntı.da üzüm ihra~h işleri - • --. tarifatı dahilinde huırlannuş teklif 
taldld 11te1J1na... ha'kkında iôriisük'<c:tctir. Rumen _ Macar mü.za. mektupları jhaJe gilnil azami saat ıs,30 
BORNOVA TO"MF.N ASKERLlK DA- . ---·---. . za kadar encümen riyasetine verilir. 

ı.REsı BAŞKANLIOINDAN: Ga,.-1 • ı 1 

•• 'lıerai baflamalı üzere 24, .28. L -6 2813 (1525) 
Daire emrinde bulunan lzmic yct·U we lldUARll .. p Mir - liasTAun 1 bld SA.llll'IDt: - -. ~~-~urçla~nın. timift ~~ · 

;~' k:a~ 1~~! a:~ik~:: ki~~~~~...=•~ :!'!!&.!~ ~~-= .:::m.~::~i: ~eı:.;d1;;{9'4: ~~ ~: 
belerine resmi işler iç.in müracaat"ve h11 hassa ~ . faalijeti Rlıe-- ettirmiwlerdir nü saat 16 ya uz.attlmlltJT. K~f bedel• 
~ Lalcibl p.hsc.n yapılacaktır. Has. biyle 'VÜk\la ~ ctW11r1ıeau ~ Naz.dar b.,.cti INlilıııe.re mem'dı etie 3000 lira 35 kunqtur. M uvakkat tani· 
talik ,.e saire gibi mqru mazeretleri ..tro paftalanna ilaret edilaw 5i içia -.. ,.~ ~ celı' . . fili ..... lrhb içia .natı 225 l iradır. T aliplerin temin.etı öi· 
buluoanlu işlerini y~ en yakın allıt JecUyelerce yaıphna; kap eden ~ en mi.etli yol laa'ltkmda müulı:erelerde leden evvel ciiınhuriyet merkez IM.nb· 
fe.rtleri vomtasile yapabilirler. Bu ilin dair aaı;,,.e veklletinden ~mizdeld Wtaunattur. maa yabraıalt mattbuzlari,.le biditctc ••· 
tarihindeıı itibaren ilin haricinde mez-~ taJimıa tte"'Hlr. yin edilen gün ve aa.tte encümene ..U· 
kur askerlik ~ubelerinde iJ takibinin -•.....-- .............. _._ .. _____ ......... raeaatlara. 28, 1. 4. 6 2947 (IS';")) 

mefıedildiği "'° mü~ e~ ~~- ~ iz•a. ye ~a•ade ; Ba•ıCTh .. 'I'.. i F uar sulam.. suualuklarının ıamirl 
rac:aat.lannm kabul cdilmıyeceg1 ılıuı I ....,_ ı Sayım bilPi bet- müsbet ı..Jb-etin : kin muhtelif ~aeme ~ alınması.fcıı 
olUbul'. ~ ePI ··~-- . . i birioci $art1 we ilk~ wı- : lşk-ri miidürliiiQn~eki kesif ve şartna· 

Temnm~ a!I içinde ~ bdıedb'e ev- : sun.adar. Bir ş tam olarak '-'8nnak ı mesi veçhile ıt :ık 1.k...Utmey~ konUlmıış.-................................................. 
lenme ~ 151 ~. KaaşJda ! :istiyen. bir bJkınmmnn verimlerini i tur. . . 3 AÇILDI ~leuac ~~ J9 çiftin ev~ : ...... yeltmm her fenl her cemi· : Ke!'li{ bedeli 8ft7 füa muv-clkkaı tc~· : MAKBULE KADRİ ınuameJelm ~r. : yet ve her ~ül en OOıce nam-: nalı 61 Jinıdu·. Tcdiı>luin teminatı 1' 

~ Kutluk • • • • ~ 

~ fdele i 1ar.aı qıima muhf.aetır. Rabmm de- : ~.Ana s~ mllkbuzlartıe nı.te 
Müddeiwnumi muavini B. Jtiittü Ü• i til miRI bir cuüanın. en kiic;ilk hu-: tarihi olan 2-S-9M Cuma ~ünii saat Ui· 

Dikit. ~ yanl. ~e ~ ken& ~ B. Ethem TUfıenkıOi cjlr-., len : .susl tair ~ bile idaresi ka- • da enciiınfte ınUmna\ları. 
b l ti memuru B. T~ye ve Ba. Jılınbibe ! bil ... Wir. : 19 - 24 - 28 ·- l 2783 (1492) 

u a Ün • ~ 1 1 Korııra adliye,~ birer. ay me- : Bakbl ~ındaki çeştderin, i:C· - Küttür mahatleainde l 3a8 nci ad 
Sergimiz on b<Ş gün devam ede- • zuniyet "crilm~r. uı:ı ~ bıanlreı::ı ~ın. lakta .63 ncü ac:lanUl 429 metre 11M1rah-

eektir. Sabah 9 dan a~1 ~O ye kadar : - -·-- \tomutan askerinin, aile başkanı ço- baandw 4 •yılı ar.aa.tım •lifi yazı 
açıktll'. Bu · müddet zarfında talebe i E iJ1 1 ddU kavıt '\' C kabul olunur. Ders müddeti : DEN J Z L/ lJ. cuk.1arınm, fal:ırikaıa ~in, çif~i • eri müdür üiün . J&rtnaıne9İ vMeç-

~ ~ilimnuı \'e tüccar :Sermayesinin hile açık artlmnaya :konulmUftıır. u· 
iki senedir. lkinci sene · nihayetinde : y / ıuikdarını .• nasıl bilmek ihtiı--acwda he lııauunco bedeli 2 145 lira olup ırıunk-

• Maarif vekaletinin \•e Maarif müdür- : .ağmur arın .z~rQff devlet 1e uluswıun -SaYJ.SU\1 Ye \ı-&sU• kat teminatı 161 4iradar. 'falipleria te• 
i liiğü?ü~ tasd~le_ dip,10~ .. \'~rilir. ! Denizli 31 (llususi) -- Dün akşaın mJJU bilmek ıuecbwiyetindıedir. mioatl öğieaen uvd cümlıurl,.et mer
i ~rgım.ıre ~~izde ınudurlukten i yağan ~tli )'ağınurlardaıı Dinidi 20 llkteşrinde )"llpılacak saymı işte kez benkemaa yatınralt mak.buzlariFlt: 
: ıtahat. :ıhıbilı~.. • : onsuun bir ~mt siller lt•vnp. Şo- • lıu ihtiyacı lı::arşılıyacaktlr. birlikte iD.ıe tarilU ;cMan 1618/940 cu· 
-: ADREŞ: Çivıcı heıınamı cıvarı 839.; .se iki yeriıailen boad• .. ıve bazı ;matı. : B.svekllet istalisük ma süoi.t saat 19 da encümene .Wa-

=~.! ~1:1.?l.~:=-... :. ............. J suner de w eönaGftiir. !. •• - .. .-...... :'::~~~- _ caatları. 1. 4. 9. 15 302Z ( JS74' 



_! A~ustos Persembe 
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l uh e aber r iki askeri tayya

re çarpışh --·-ALTI KİŞİ ÖLDÜ 

·····-··············· 
~~ . ··········~···~····························································~·······~························· 

d" · lland~Hın- Tavas ve Denızlıde pa-
ıstanı veJaoon p •• 1 1 1 . . l 

hükümeti raşut e at ama ar yapı dı 
Stokholm 31 (A.A) - Royteı·: 
Talim esnasında. iki lsveç askeri tay

varesi hu sab:ıh birbideıiylı• ba\·ada 
Çarpışınışlardır. • Tayyarcletden birinde 
bulunan altı kişi ölmüştür. Mi.iSademeyi 
müteakıp yere inmeye muvaffak olan 

Halk tay ya.reci/erimizi ve· bu arada par- · ~!~~~~ın rntı rt!ttehatına ~1ı· şey 01
ma-

a~ütçü Bayan Edibeyi kucakladı -~•--
----x•x Zelzele devam ediyor 

Ta\-as 31 (A..AJ - Dün sabah buraya şlitçUlcrile tayyarecilc-rine bir ak,.am zi- - BASTARAFi ı inci SAHİFEDE -
gelmiş olan hava kurumu tayyare ve pa- yafeti verilmiştir. Bir çok binalarda )"<!ni çatlaklıklar vu-
raşütçüleri biı· müddet istirahatten son- DENlZLiDE kta gelmiştir. Nüfusça zayiat yoktur. 
ra saat 18 de uçuş \'e paraşütle atlanın Denizli 31 (A.A) - Ha\·a kurumu TOKA1TA 

J -*-apo~~ bir murahhas 
90nderiyor. •• -·. fok.)o, ) t (A 

hıldiriyor: .A) - Domr-i Ajansı 
Hollandanın d. t 

[atiyle Ren l pıp orn~tik mümessili eı-

rwau:z •=-

Urlada sıtma arttı 
...,_~--------...-x.x~------------~ 

Urla, 31 (Hususi) -Bulada ''e iskele ve bunlal'a ilaçlar verilmiştir. 
civanndaki köylerde, ıne-vsiın icabı ola- Sıhhiye ınemw·u da tskcle ci\'arına 
rak, sıtma hastalığı çok fazla artmıştır. gönderilerek sıtmadan muzlarip olan 
Hük.ümet doktoru B. Neyyir yalnız bir hastalara meccanen kinin iğnesi yaptınt
günde belediyenin muayenehanesinde mış ve kinin komprimr-lr-ri teni' olun-
70, l~keJede de 5 ;haStayı muayertc etmiş mu~ur. 

uDemir" Şilebimiz dönüyor 
----------x.x~--~----~ 

İstanbul 31 (Yc.ni Asır) - Akdeniıde bulunan (Demir) Şil biuıiz.W Pire;< 
den •hareket etliği, yarın veyahut Cuma giinti limanımıt:ı f:eleccği bildi.; 
rihniştir. 

nC4:aretinc e~ abat. Japonya hariciye 
nına gönd ~İ erek. Ho11anda Hindista! 
aı halckınd:rı ecel~ olan japon muTahha· 

Doznci A' ına urnat ist~iştir. 
gösterileri yapmışlardır. Genç tayyare- tayyare \'e paraşütçüleri hu sabah De- Tokat 31 (A.A) """"" Dün burada biri Afrik d {tal A •k 
cilerimizin buraya gelmeleri vesilesile nizliyc gelınişlcı· \'e tayyareler Denizli gündüz ve Uçü gece olrıınk Uzere şiddet- a a - men 8 Ve 
Tavasa gelmiJ olan ve sayısı binleri bu- üstünde gösteri uçu§ları. yap~*tan ~nra li, fakat süreksiz. dört yer sarsıntısı ol-Jltnatnın L,'l... :. ıd- .. re. lcncraJ p b . naucr a.ı ıgına go-

~i rnurahh a •t.. Jap~nyanın tayin ede· 
hı\: oldu" Utn ua.mı hakkında muta-

lan halk- bu giisterileri buyuk bir alaka paraşütçüler atlamışlardır. Paraşütçüle- mu:Jtur yan zayiab Fransız müs-
ile takip e~·lcıniştir. Ve paraşütçü F.di- rimizle tnyyarecilerimiı. halkın saıniıni 'nAHlLtYE VEK.1LtN1N • 
beyi köylü kadın~rı içten gelen bir ~ev- tezahür~tlarile kar.şılanmışlardır. Misa- BEYANATI ( •ı• ı • k• t mJ k ( • • 
gi ile kucaklrunışlardır. Iirleı· şerefine Tuğay bahçesinde bir 71- lstanbul 31 (Yeni Asır) - Bu sabah ngı iZ enn ın- e e e ennın f.,"Unu bey:an • • 

ctmıftu. 

F -~•---
ranıız tayyarecileri 

Dün gece Tav~ta hava kurumu panı- yafot verilmiştir. (dün sabah) -şehrlınize gelen dahiliye 
vekili B. Faik öıtrak, zelzele hakkında den· çok vesayeti 

de Almanyaya Dahiliye Vekili B. Faik Öztrak 
dün Istanbula gitti 

Ankarndan aldığı malômatı gazetecile-
re bildirmiştir. Londnı 31 (A.A) - Roytcr: Nev.rork 31 (A.A) - Nevyork Daily 

Lon hücum ettiler 
Vckü, zelzele haberini Ankaradan ha- Londrada salihiyettar bir menbadan Neks gazetesine göre, Birleşik Amerika 

1.. dra 31 (A.A) un Um • - General Dc0 o-
teb~ u!1 1karargilhından verilen bir 

.... vvY e de-:ı __ -kted' 
4~·al'ecil . .uuııre ır: 

,IsLaobuJ ~l (Yeni Asır) - Dahiliye \•ekili B. Faik Öztrak bu sabah şehrimize 
g~lmiştir. Bir kaç gün burada kalacak ,·e dahiliye vekaletine ait işler]" mşe
gul olacaktır. 

rcket ederken aldığını, 300 ölü, 360 ağır öğrenildiğine göre, Capuzzo harekfüı es- hükümeU Fransız müstemlekelerini ve
ve hafif yaralı mevcut olduğunu söyle- nasında 1talynnlann zırhlı otomobil 7..a- sayet altına almak iUere Caraibes ada· 
miştir. yiatı İngilizlerin zayiatının ~ mislidir. larına bir deniz ku\-veli göndennefe 
.............. • • • • • .... • • • • .. " .. • •• • • • • • •• ' İnsan ve topça zayiat ise bundan da amade bulunmaktndır. 

OrJVfER VE fazladır. ttalya_nlar ~puzziyu 30 hazi: &iliz tnyyareİr~ P3Z<ırtesi gecesi ln
?alı Şİ,ına}· .~rı !-<1rafından Almnnyanın tft randa zaptetml§lerdir. O zamandanberı tNGILTEREYE VERiLE- • 

ŞvREKASJ LTD. daimi surette orada mevcut garnizona CEK TAYYARELER 
VAPUR ACE.,...ASI takviye kıtaatı, su, yiyecek, cephane B t'ı ,.,,_ ,,_,,_._ki F ız ı..ft ..... 

~ & k Uar .. d ek b · t' d kal u sure e nıcıl"Ull.lAıA:: rans •""I' 
ATATÜRK CADDESİ Ree. binası 0 1 gon e~~1 mec unye ın c .- emile · silahtan tecrit edilecektir. Fran-

~tirak e~fnne yapılan baskınlara Zonguldalı SağlıJı Jıomisyonu IJ~lıanJığından: 
idck-ıli ı.nüdaf erdir. '.Katailan yapılan Zonguldak kömür havzası sağlık teşkilatına bal{lı 100 lira ücretli üzülmez, 

TELEFON· 2443 ınışlardır. İngiliz keşU ikollan bu naklı- ~ ~ .. vaf~akıyetiu boaaya rağmen hedefler mul gelik. kilimli dispanııerleriyle 100 lira ücretli Kandilli hastanesi ve 80 lira ÜC· 
netıceler .. lilha!'dıman ve mühim retli merkez işçi hastanesi ikinci eczacı lıklan münhaldir. Talip olanların hüs
tayyn~leri:~ah~e edimtlttir. Bütün nühal şahadetname&. sıhhat rapou, bonservisi ve bir kıt'a kısa tercümei hallerini 
lerdir. ıı. sag \'e salim dönmüş., 15 / 8/940 tarihine kadar Zonguld11kta sağlık komisyonu başkanlığına gönder 
-::;::~ mcleri. 1, 2 30 1 3 ( 1 S 7 3) 

• yatı müteınadiyen taciz etmektedir. Şim- S?Ya g.ı.tmek ~zere Bearn ~are gemi-
Loodra ve Uverpol bat!an lçlD diye,kadar lngUiz toplarından birinin ~c yuklenınış bulunan yuz tanareolıı 

piyasanın lhtf7acma glSre vapurJa. zayt olduğu hakkında haber gelmemiş- Amerika tarafından satm alınarak İng1]-
nmtt llf!fer vaoacaklardır. ı· t t la ıı; "UlJllledilmektedir .... •••••••••••••••'lı••••••••••••••••••••••• ır. ercl'-e sn ı ca6ı . 

E11~~- -
~VE rn'AM BAHKASINDAN: 744 ikinci Sülefınnnjye KAmilpa- -

~ :No. • . ~o. lnrı 
34 l<uşadas 1 el'I Eski Yeni Tnj Ncd 

Sanı kıs ı D.ı\•utlar nahiyesi - Tarla 
745 Kıymeti I>ewzito 

sa caddesi 116 MZ. Ada 164 pa. 1 
İkinci SUleymaniye Kfunilpa- - -
sa sokak 133l M?. Ada 195 pa. 2 
İkinci SüJeymaniye KAmilpa- 150 ;u5 ı Y ı>lMta me\~kiinde 

1.600.- 320.-
746 

231 ~ . • • 
Ada ""'~ ca Osmaniye caddesi 

3()9 Hasa ~l>aniel 7 

Tarla 
37 ::3 l\lağaUi 

500.-
1.400.-=-

26 12 -:129 hnnı~a A.J;nra Osınanoğ.lu 
Ba}'l'akl.ı 'Kan 343 ı>arsel 89 

~ ~h nrya sokak - a 
417 

Ada 34;;ca $alvarlıoğ1u hanında li3,8 
ı incı ı>an·el 121 7 
\'n ., •• Karanı ntina Yıldızlcpe - ?6 26 -

43• " -.on so' k A ~ ' ·ı ~ Ka • da 122 parsel 1 ~ 
Ada ~·nka A1al•bcy Sru:Uye sok. 14 J2 .. 

6• Parsel 7. 270.50 M2. 14 
442 1 

~ı~ka Alaybcy Cihan Sok 5 ~ 
447 ~ • ı>nrscl 14. 1514.50 M2 

Adn i
6
aka Alıı.ybcy Süzan So 512 9 

44 ~ Parscl 22. 518 M2. 

449 Sok. X":i: Alaybc:,• Fenerci 8/10 2 
~ 14, P<lrsel 2. 1347.50 M2. 
Ada f~nkn Alnybcy Han so. 18/20 14 

459 ~ Parsel G. 322.50 M2. 
So ı ~akn A!ayhey Süreyya 15 15 

490 ~~ a 26 Pelrscl 9. 713.50 M2. 11 
A..ı- 44aka Ahı.yemini çıkmazı 7 1 

5..12 r.ı-""' Paı·scl 28 41 M2 
.l'>.aJ'şıynkn - . 
A:ı.dın So Osnuın zade ikinci 5 ~O 

552 ~o l\'12. Ada ıoı ı>arsel 21 

be~Sol'WcaA Osrnau zade Rahmi 2 6 
56.1 1<n . da 108 ı>a.rsel 1. 208 M2 

diy~ı~Osnıanzadc Reşn- s2İı 5411 

5.,.. 1913.SÖ Ada 15 parsel 
·~ ~ .JI2. 

So ıJıankıı Osınnn zade Mabet 8 8 
~ l09 J>arscl 14. 1854 M2. 
l'l:!Pec~ ~~tıhane caddesi 17 IH 
A.vavutda ımcli soknk - 89 

~ Ada 1849 topraktepe sok. - 45 !<ara • P<ırsel 3 
Soka]~ 9 ~vllil ve Orhnniye 157/ 1, 3-169 

1. 

701 

Biriuci Azizi 
Ada 15!>6 ~·c 1\1. Kırımlı S. - 47 
Dayıcnıi Parsel ıs 
Qknıa r M. Y cldeifu'nıeni '94 e.ı 
OaYle zı Ada 87 llarscl 15. 80 1'42. 
ır.krnazı ~6~Yeldeğinnenı 102 102 
UcUnctı k · Ada 87 par. 20 
rıSs ada 1;n:ıtnş Asansör So. - 19/ 1 19/2 
l'ePecik ı>nrscl 62 M2. 
82.73 M2Sllrrneli sokak .87 87 

' Birinci SUI · 
• ~di 62.SO r:ı~:.•c Havai gc- 22/1 

bdn 45 Pa-···• U 
raik ·-=· 
GO .!:1~ ~· Dere soknk - 14 
A uu:;, °'Uö )76() • 

·nlı:çnı, MCS<i· Dnı>nrscl 3tı 
Yokuşu 27 ı~ A tnlacılc s:: 59/ 1 't-
1ınnrı..c lllnh • da 10? parsel 57 
llal~cwa Y .klkincl bu~ S. - 7 -
'8all:Qv " cn.ı Öyde 38520 M2 _ •· 
13325 M{anıkhk mcvktinde · -

112 ıız 
114 114 
U6 116 

701 l . J18 118 
lkıncı K 120 120 

94 
7 
5 
ı 

lı1111 s 9 l:ylül .&.. ...... 98 .. 
.; 

701/~ İkinci K g~ 3 
Ad" GGt ~ ~ı Evflıl Sok. 122 12?, 10 

"it~ı • 124 ı2ı 12 
~sap liı~r ~-ı 126 126 14 
Arla 3()Q ıu.uı. Arayıcı S. · _ •• (> 

·rePecik l>ar'4t:l 10 • ·• ·• 
l inci T Saıuzıa[ sokak ~ 64 
'fen....:L Cs~ Lale Sokak ?t\ <;>'> 3" fi j" 
~ ..... ._u~ "'l tneli Soknk • .,,, ~ ~ .• : ı --
J~~~ sok. 119 .M2. ;.; 32 2 
Dcşıiban ~ k11n•yc eş.ı-cfı>aşa - -
fi.da 142 50 ak 16.'l M2. 

1tı lkinci s~txuseı 11 
142 ~ $0. st~~:daiye KiioıU pa- _ 

!Jcincı sm~s l59 ı>arset ı 
74;1 ~.~. ın ~~~e K&ı.1 ilpa.110 ....... 

ıuncı suı . n 64 pnr 8 
S<>k. llGCl'Jnanlyc .KA~- -

M2. t.da 1.M oor. 4 

3 

Arsa 

Ars.ıı 

Arsa 

Aı-s.ı 

1'\rsa 

Ars;.ı 

Ar:s.ı 

Ars.ı 

Ars:.ı 

Arsa 

Ev 
Arsa rusfı 
Basınaha
ne ~iği 
Ev 

:!00.-

29.
:?00.-

nı.-

162.30 

G05.80 

181..30 

471.6.~ 

118.80 

::56.75 

12.30 

75.-

208.-

1.435.-

55620 

:',.50.-
50.-

263.86 

1.500.-

Arsa 3/ 4 his 15.-

Arsa 1/2 his 20.-

Arsa 820 

42.-

.t\.rs:a 238.50 

A~ 214 hk 8.72 

Ars., l/2 his 45.-

81.-

Ev 40.-
Tarloı l.050.-
Tarla ve 465.-
zeyUulik rusü 
hissesi 
Tarla ve 2.300.
\'e zeytlnlik 
Birbi.ı-jne -:u.50.
bitişik üç ev 

Eirbirı 
ne hWşik 
iki ev 

1.001>.-

Blrhili· 2.500.
ne bit!.şik 
ilç ev 

'nokk~n 

Arsa 
Ar~.ı 
Arst 
Ars<ı 
Arsa 

ArS;ı 

Arsa 

200.-

96.32 
:ıo9.oo 
348.60 

59.50 
50.7ft 

~.40 

100.-
280.- 748 

40.- 74H 

5.80 750 
40.-

751 
18:20 

:~.46 

121.16 755 

~6.26 756 

M.33 761 

'.!3.76 7i!J 

71.35 

2.46 7~1 

15.- 818 

852 
41.60 

858 
287.-

111.24 874 

70.- 883 
10.-
52.17 972 

300.- 1032 
1046 

3.00 

sa sok. Ada 155 par. ll 197 M2. 
İkinci Süleymrutiye Kiremitçi - -
sok. 219 M2. Ada 173 par. 1 
İkinci Sülcymani,ye Kiremitçi 
w. 173 ada 3 par.ı;cl 285 M2. 
İkinci Süle;maniye kiremi~i 6 _ 
So. 166 ada R pan;el 406 M2: 
İkinci Sülevııuıniye Çorak So. - _ 
lGO ada 1 parsel 196 M2. 
İkinci Süıcyı11aniye Çorak So. - _ 
nda 150 parsel 12 160 M2. 
İkinci Siileymaniye Çorak So. - _ 
Aclı& 164 parsel 10 a 86 M2. 
ikinci SUleyınaniye Şeyh Ah- - _ 
met sok. 66 M2. ada 166 par. l! 
İkinci Süleyrr.aniye Mmrh C. - _ 
195 M2. Ad& 154 parsel 17 
İkinci SUleymnriiye şeyh Ah-
met So. Ada 166parsel10 78 M!. 
İkinci Sülevmaniye Ytız~ 
Hasan ve Deştiban ve Rıfö 
sok.ak 27fsô 'M2. 
Ada 142 parsel :13 
Salhane duygu sokak 
Ada 696 parsel 2 
Karantina Mısırlı caddesi 

Güneş uınh. lkinci Hacı Sülevman 

ss 
57 

318 
320 
2.4 

So. Ada 194 parsel 2 
Bornova esln havra • yeni 
'.\'ılcık minare sokak 

24 26 

Bornova Bo7..alım mevkilnde - 872 
3676 M2. 
Günes mah. Azizler sokak - 20 
Adn 197 paıscl 80 
İkinci Sülcymaniyc. kiremitçi 4 6 
So. Ada 166 parsel 1 42 M2. 
Salhane Maıwtltcpc sokak - 26 
675 Ada 15 parsel 
Üçüncü Karataş duygu sokak 6 ~ 
Karataş Sa\•fiye sokak 'T 7 

4.00 
15 1059 İkinci GaUlcr Kemer Cad. 

127.17 .M2. 1517 ada 15 ~l 
1060 İkinci Gazi.lcı; Kemer Cad. - 16 

1.64 llG.79 M2. Ada 1517 parsel 14 

8 

53 

26 

8.'° 
1070 ikinci Karatraş Şehit Nusret - 59/4 11 

So. 211 M2. Ada 632 parsel 17 
1074 Eşrcfpaşa KfunilJ)aŞa Sok. - 110 

:17.70 Ada 219 pa..""Sel 1 .. 72 142. 
1075 Eşrefpaşa KAmilpaşa Sok. 

1.74 242. Mı. Ada 158 parsel 3 
1076 Eşrctpa.,,Cıa• Kamili><$ Sök. "' 

153 M2. Ada 158 parsel 1 
9.00 1077 Eşrefpaşa birinci kiremitçi. 

' Sok. Ada 161) panel 9. 3t2 142. 
16.20 1078 Eşrefpaşa bi.rincl ·kiremitd 

8.00 1079 
210.00 
93.00 1080 

1037 M2. Ach 167 parsel 15 
Eş.refpaşa .i~ )qremitçi s. 
1078 M2. Ada 164 pa.r.ıel 11 
Eşrefı>a...q ikinci kiremitçi S . 
3466 M2. Ada 160 par. 2 

10 

42/2 

73 

19/1 

18/1 

1081 E.,refpaşa Uçilncü kiremi~ S . - 42/l 
460.00 279 M2. Ada 160 parsel 10 

1082 F~ Corak Sokalr.: 
1688 M2. Ada 150parsel14 

- 20/1 
250.00 

108;: Eşrefpasa Murat reis sokak - 1/22 
n4 M2. AdR 150, paı:scl 5 

108t rt;i~.'371:~~ =~ -r ~2S 
!!00.00 10!12 Mcmduhi}·e M ... M'11DCU ıa&. 38 88/,'t 

Sok. 129 M2. Ada 485 pan;el 3~ 

500.00 
1095 TW!Cu M. iiçUncü kUçük Cam- 1 

:;:öz sok . l:l:l.50 M2. Ada 457 pa.13 
1 

1098 I>olapltkuvu M. Dolaplıkuyu - 99 U:ı 
C .. 25.50 .M2. Acla 477 par. 10 

.ıo.oo 1099 Dördündi Sultaniye 'Zehcl So. - 3 
fıS M2. Aıla 4 parsel 11 

19.26 110~ 
Gl.80 

Tuzcu Mah. Orta Camgöz So. 18/1 - '19 
18 M2. Ada 461 parsel 4 . 

69.72 111 l 
11.90 
10.14 1119 

Buca E. ... ki Bucalı - veni Tınaz - .18 
tepe sok. ::~ ).12. · 20 
Kadiriyc M. Stiluklii ~öl sok. - 12 
645 M2. 

1122 Ali reis ınaU..Ucsi .Hacı Hüsc- - 23 
yin sok. 1563 Ada 11 parsel 
DördhncU Sultaniye Nezaket 37 :~9/ 1 
So. 361 M2. Ada 16 parsel 14 
Dördüncu Sultaniye Hacı 18 16 

4.64 Mcvlüt So. 66 M2. Ada 16 pa. 12 

25 

11127 Ahmet o)::n 'Malı. Kayıruıkatn 34/ 29 - 84. 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Ar&t 

• 
23.20 

286.2o 

16.05 

• ::2.ss 

:;8.70 

Arsa l28rl56 
hissesi 30.4i 
Arsa 29.40 

Arsa 24.00 

Miifreı msa 12.90 

Arsa 13.20 

Arsn 3/4 his. 30.00 

Arsa 11.70 

Ev ve bah
çe arsanın 
46080/37J.6'0 
hisscsl 391.00 
Arsa 18.60 

Arsa 21.00 

Arsa 2/4 hlS 25.-

Ev ve bah-
çenin 9/48 hl. 92.40. 
Bağın 3/8 h. 75.-

Evin 3/48 h. 36.

Arsanın 128/ 
256 his. 6.30 
Arsa 155.88 

Ev 1/3 fil. 60.
Bir ev ge-
diitlı,ıin 16/6 
hlS. 200.-
Arsa 318.-

Arsa 

Arsa 6/24 
his. 
Arsı. 

292.-

158.--
18.-

60.-

38.-

207r-r-

21G.-

4.64 

57.24 1140 

3.21 1155 

6.57 1163 

7.74 1165 

··~ :5.83 

4.80 lli7 

2.58 1173 

2.64 
1176 

G.00 

2.l4 1182 

l19l 

79.40 119~ 
3.'2 

4.20 

5.00 

1193 

1198 

1204 

18.48 1205 
15.00 1208 

7.20 1219 

1220 
1.26 

31.18 1221 

12.00 1226 

1231 
40.00 
63.60 

58.40 
1232 

1233 

3L60 1234 
3.60 

1235 
12.00 
t • 

J.fıO ~ 

:13.60 1240 

'41..0 1242 
124.1 

43.20 1244 

Nihat bey c'"1desi 207 ada 34/ ~O - 8G 
13, 14 parsei 
İkinci Süleyman.iye A.ıU ağa -
s. 223.50 M2.. Ada 135 par. 14 
Sultaniye M. Had MevlOt So. - 18 
1048 M2. 
Darabç Sehitler caddesi U6 88 
181 M2. 118 90 
Darağaç Şehitler Ca. T81 is- 135 147 
kele yeni 1522ind S. 999.76 M2. ıg l4!' 

D~ç Şehitlç,ı· caddesi 
l32LSO M2. 

121 119 
123 

111.79 

Arsa 3; 4 his. lt:'i.90 

.Atsa 
84 
l 
l 

3Ciı2..
Ars:ı l/~ hi . GC.&:St 

5 
7 
711 
103 

93 

• 

l>cpuuwı 1124 
his. l'191.66 

Dara!.-aç Şehitler caddesi 
251.28. G8 M2. 

174 285/ 2. llR 
176 

Sebze b.h-
• • 1{4S 

Da.roğa~ Selıitler Ca. Varilci .157 
sokak 1584.61 M2. 159 

161 
Sallıruıe Halli Rifatpaşa 405 -
ve En .. "Crlyc ·so. 2967.75 M2. 
Ada 68G i>arsc1 ). 
Tepecik Fn~i biih:çe - yeni 
1220. 1221 inci sokak 

20 -

Tepecik Sürmeli - yeni 1225 72 -
inci sokak 253 M2. 
Ballıkuyu yııknn sinekli 
caddesi Ada 1620 parsel 45 

144 -

Bornova yıkık Minare - yeni 23 -
tUrkınen sokak 909 M2. 
Bornova Han ardı - ı•eni gUr- 35 -

büz soknk 144.99 M2. 
Bornova merkez - yeni orta S. 75 -
Bornova Hillll - Tarlabaşı S. 26 
15.75 M2. 
Bayraklı Menemen C. yeni 57 -
164-4 Nolu Sokak 229.83 M2. 
Bayraklı Menemen Cad. yeni 
164! No. sok.ok 574..56 M2. 
Bayraklı :Menemen cad. yeni 
1644 No. rokak 459.65 lıl2. 

1 ....... 
32 
57 -

Baynlklı Bornova cad. Gül 29 ~ 
yeni 1640 No. sokak 
Bayraklı Ayva • yeni 1613 Un· 7 -
CÜ sokak 471.29 M2. 15 

34 
Bayraklı Ay .. ·a - yeni 16U ,No. 34 
sokak 671.;99 M2. 
Bayrtıklı Ayva - yeni 1613 No. 34 
sokak 608 M2. 
Bayraklı lhliliye - yeni 161% 17 
inci sokak 
Bayraklı Baliliye - yeni 1612 
inci sokak 605,25 M.2. 

Bayraklı ,Haliliyc - yeni 1612 
inci sokak 123.55 M2. 
Turan Şimendifer Cad. yeAi 
1648 inci sokak 132.17 112". 

7 
ıs 
M 
2-

7-

• • " 229.83 M2. 3 -
• " 132.16 1112. 7· -

• 132.M M2. 4T -
49/1 

18 

70 

148 

25 

75 
12/ A. 

G() 

62 

69 
71 
l 
2 

2 

2 

13/1 

1 

2 

139 

his. u~ 
Arsa 1 IS h. 633.87 

Arsa 

Diikkiiıo.m 
1/6 his. 61.
fa,• ve rsa 600.00 

Ev 

Arsa 

Arsa 

Dükklln ve 

ı~.-

221.-

56.-

12.-
6.-

287.28 

45.97 

ev 1000.00 

Arsa 5/ 8 hi. 88.00 

Arsa 5/8 hl 126.00 

Arsa 5/8 hi 114.00 

40. 

Arsa 5/8 hi l11.a4 

37.0l 

Arsa 

~ Ana. 69.00 
-40.00 
40.00 

138 ~. 
136/1 Arsa 

71.40 
13S.30 

U.40 
120.00 

30.-

45.41 

lL 

2M 
l..29 

4.60 

57.46 

9ı9 

'200.00 

11.68 

25.20 

~ 

7 • .U 

8. 

l3.8t 
&.Ol 

. 8. 

G.ll3.- 138.60 12~ l'w-an kilise, Cafer Tayyar 33 - Tada 4U7.00 81.4t 
yeni 16Sı2 inci so. 2033.35112. 

SG.- 11.20 1249 Turan kilise, Cafer tayyar l 1 - 4U 
yeni 1652 inci sOk. 135L82 M2. 

67.60 12tJO il .. " 1683.?0 112. 9 - so 
12S1 Turan Menemen cad. 1593 No. - - 222 

194.- So. 689.50 M2. ~ 

Ar 
1252, Turan Menemen cad . .159!i No. 88 - 167 

43.- . 8;60 sokak 804~ MZ. 
1254 Turan Menemen cad. 16$5 No. 41 - 23fı 

Arsa 12.90 2..58 sOkak 2719.lf\ MZ 
12S8 Buca ~ rc:ahaile Mecidiye 6 -

Ana 

Tarla 
Arsa 

Arsa 

Arsa 

203.00 

• ' S!:OO 

28.00 

4Q. 

.40 
69.ol 

64.40 

416. 

5.60 
Aı~ 3/.4 his. 30.15 G.03 sok. 275.79 M2. 

, 12S9 .B\IC3 ,M~e C. Belediye Ş . • 29 ; ...- .... ~ Dükkau .. 100.00 
Arşa !t/16, ~.-

20.• 
6S.4t 20.0() · ·•. 4.00 1262 Buca Namık Kema1 sokak ~ - •• 

• 1,6.00 

Ev 3!6 his. '31.50 · 

Arsa 35.00 

Arsa l "'.! lıis 32..25 

Aı'Sd U.00 

Arsa a4.1S 

Arsa 10.00 

1897.79 M2. 
:too 1266 Buca ÖZdenıir Sok. 1120.40 W. 4 -

l270 Buca bahçe - yeni 28 iDıci So: 19 -
7.50 5595 M2. 

'l.00 
1271 Buca Servili sokak 2817.(itt 

.M2. 
23 -

44. 
8 

2l 

Arsa 
Arsa 

A 

168.00 
559.00 

1/16 it. 27.0U 

3ıM 
111.80 

5.4t 

1274 Buca Belediye eaddesi 27 - 27 DilWıı lOU.00 20 ... 
fi.4S ' 

iz.atı.atı yuk8ndıı yazılı cairi menkullerin a>eşiıı bedcl1c .satışlnrı 9/8/9'0 ta· 
2.80 rihi.ne miisadif cuma günü saat ONDA ihaleleri )ıupılmak iizere ıırllınnıya ko

nulmuştur. 
10.83 1 - İstekli o.lauların lıizalannda yaz.ılı depozito ak~lcıini vezucmize yatıra-

rak arttırmaya ginnelerL 
2.00 · 2 - :Müzayede 5U'asında verilen bedel. mukadder kıymeti gC\"liic.i takdirde 

taliplerin deı><Wtofunrn nisbet dairesinde tezyit. eylemeleri ve mUb.lır kulla· 
iki dü1ı:lı.ün 1500.00 300.- nanlann mühürlerini Noterden tasdik tCttlrmelcri 26 <- 1 2910 '1534\ 
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GÜNÜN HADİSELERİ 
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rKJlh.ASIR ı Aeustos Persemne 
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Şarki Afrikaya 
• • yeni kuvvetler 

~~~~~~~~~~~~~ :······,········;······················;:···············································································~···················~············~·············~~····: ~~·~~~ 
_*!__ Amenkanınmu- Fransa ve Belç a akı bu Cenubi Afri'lıalı general 

Yakın Sarkta Sovyet. d~faası 1•ş1• • uingiltere ue beşeriyet 
... · . ~ muzaffer oluncıya 1ıa111 

Alman rekabetı sağlamlandı t •• t • ı dar döuüşe:~ğizn diyor. 
Uzak Şarkta zaaf po- -·- u a emız g .ı ce Pretorias, 31 (AA) - cRoyter> 

litikasının neticeleri Yarı Jıürenin müdafaa- Şarki Afrikaya .sc~en ~~nubi ~frikl\ ----------------* kıtaatından kuvvetlı hır rnufrezenın şar· 
-·- Sfftl icabında yalnız ki Afrikaya mürettep daha kuvvetli bir 

İki kutup dliny. nın dikkntiııi üzerin- irleJ•h Amerilıa H A t h • ı •• t ı b • • cenubi Afrika ordusunun pişdan olarak 
de tutuyor: Amerika, Sovyet Rusya... deruhte edeceJı.. ususı a Si goren a e e ıçın geldiği dün resmen bildirilmi§tir. Bu or .. 
Her kes pek iyi hı ediyor ki Sovyetler du general Smtsun davetine icabet edeP 
Birliğinin ve Birle ik .Amerika devlet- Nevyork 31 (A.A) - Havana konfc- b d b 1 d 1 k gönüllülerden müteşekkildir. iyi talim 
lc.rinin tm·n hareketi, lng'iliz ve Alman ransının neticesi hakkında Amerika rad- un an o•• y e o•• vı•z verı• mı• yece görmüş, disiplin sahibi olan bu ordu Af-
silahlarının çatı ması kadar, harbin ne- yolarmda beyanatta bulunan tefsiraiçı- .a rikanın her hangi bir kısmında hizmete 
ticcsi ve dünyıının muknddcratı iizcrin- !arın ekserisi tarafından verilen hüküm hazırdır. 
de müessir olacaktır. Bu iki kutbun bi- bu neticenin Birleşik Amerika için iti- -• .ı 

k b af ld k Hareketlerinden evvel kıtaat önünoe 
risi .5 rk yan küresinde, diğeri Gnrp raz a ul etmez z er o uğu mer ezn- Ankara, 31 (A.A) -- Maarif Vekaletinden tebliğ olun- rine icabet etmiyenler için 1 Eylul 1940 dan itibaren hiç bir söylediği nutukta Smuts ezcümle aşağı-
yarı kiiresinde otoriter devletlerin dedir. Bunlar, Amerikanın icabında Ha- muştur: suretle döviz verilmemesi maliye vekaletince kambiyo müdür- daki beyanatta bulunmuı;tur: 
hır Jnrını durduran birer sed olmu hır .. vana anlaşmalarına riayet ettirecek kuv- Fransa ve Belçikada hükümetle resmi ve hususi müessese- K ' k h .. lüklerine tebliğ olunmuştur. endi hesaplarına o uyan er 

vete malik yegane memleket olduğunu )er tarafından okutulan ve kendi hesaplarına okuyan bütün 
A l,MAN - SOVYET REKABh"Tİ 
$aı·kta, Alınnn - Sovyet rekabeti baş

lı"ımıs ~ibidir. Almanya çok depreniyor, 
siyaseti çok fafildil'. Sovyet Rusya bila
kis o1dukça sessiz ve sakindir. Fakat ~k 
cevval ~örünen taraf, bütün sabırsızlık
larına rağmen, mi:sbet neticeler kaydet
miş olmaktan uzaktır. Bilakis, ~ötler 
öteki tarafa dalın ziyade ısrarla dikili
yor. 
YENİ BİR HALKAN BLOKU 
~o, )·et Rusya ve İngiıtercnin miişte

rek miizaherctiylc yeni bir Bıılknn blo
kund. n bile bahsediliyor. ' Bu blokta, 
mifnı.;r devletlerine iltihak eden Ro
ınnııJ umn bo bıraktı~tı mc\'kii Bulga
ri,.tmı tutacnkmı .. 

Bu. adccc bir U.hmin, hatta bundan 
bik daha esassız biı şey olabilir. Fakat 
garip görülmeksizin böyle bir foraz.iye 
lapılabilıncsi bile bir işnrcttir. 
Alnıanyanın hattı hareketinde halen 

Balknnlnr için bir tehdit yoktur. Bilakis 
sulhu korumağa çalışıyor, intibamı ver
mektc.clir. Fakat iyice ıınlaşılıyor ki asıl 
hedefi kendi iktısadi menfaatlerini ko
rumaktır. Bunun tamamiyle hakkı ol
du~unu kimse inküı edemez. 

YUGOSLAVYA. SOVYETLER 
VE ALMANYA 
Su kndar var k i, iktısadi menfaatler 

ancak mütekabiliyet esası dahilinde ko
runabilir. Alman - Yu~oslav ticari gö
rü mderinin inkıtua uğradığı haber ve
riliyor. Almanya süphesiz çok mal al
mak ister. Fakat bunları münasip şe
kilde ödemek Jhımdır. Yugoslavyanın 
demir ve diğer madenlerine mukabil 
Almanyanın da verilecek bir şeyi olma
lıdır. Olmaz.sa anlaşmaya yer kalmaz .. 
Buna mukabil Yugoslnvyanın Sovyet 
Rusya ile yeni bir ticnrct anlaşması , 
hattii askeri bir ittifak müzakeresine gi
rıstifti doğru ise. Moskovndan alınan 
teminatın daha kuvvetli olduğuna inan
mak li\7.ımdır. 

IU))IANYANIN VAZİYh'Tİ 
Fnknt bu gizli Sovyet - Almnn müca

del~inin imdiki halde en hassas noktası 
Romanyadır. Sovyet Rusyanın Roman
yadan daha bir istiveceği kalmış mıdır? 
Bunu bilmiyoruz. Her halde Rumenle
rin bu hususta tnmamiyle müsterih ol
madıkları muhakkt.ktır. Bunun sebebi 
de, Rumen hükümetinin kendini tam 
manasiyle mihverin kucagmn atmasıdır. 
Simdi, Besarabya ve şimali Bukovina 
hudutlarında SoVl et motörlü fırkaları
nın takviye edildiği rivayeti Romanya
da endişe uyandırmıştır. 

Hattu Bükreşte haftada bir değişen 
hava veni bir kabine tebeddülü ihtimal
lerini gösteriyor. Romnnyada her kabi
nf' cle_ğişimi ise a.şağı yukan bir politika 
değişimi olmuştur. Romnnya hariciye 
nazırı B. Manoileskonun beyanatı bu 
bakımdan manidardır : 

Nazır, memleketiyle komşuları ara
sında kavgaların en iyi hal çaresi ola
rak ekalliyetlerin mübadelesini teklif 
etmiştir. Mihver devletleriyle yakınlık
tan bahis vesilesiyle B. Hitler ve Mu:;
so1iniye bir h:ı.,:li iltifattnn sonra, nazır 
mihver devletlerinin Roınnnyamn siya
si V<' iktısadi istiklalini .ihlal arzusunda 
olmadıklarını ve Roınanyanın büyük 
mikyasta arazi terketniek istE>mediğini 
tebariiz ettirmiştir. 

Besarabya ve Bukovimının Sovyetle
re terki hakkmda yapılan ima şayanı 
dikkattir : Son zamanlardaki vak'a em
salsiz ve tekerrür edemiyecek şartların 
muhassalasıdır. Bunun tekrar vukubul
mıyacağını dahile ve harice karşı ilfuı 
zaruridir. Rumenleı sulh arzusu önün
da eğilebilirler. F:ıkat talepler haddi 
aşınca başka türlü harekete ge®rler. 

Bu, aşağı yukarı. mihver devletleri 
tarafından Romanya ile müzakereye gi
rişmeleri tavsiye edilen Bulgaristan ve 
Macaristann bir meydan okuma değil 
midir? 

Sohra ve Budaıxştecle bunun <loğura
ca~ı nksülameller yakında görülecektir. 
$imdilik. mıhver devletlerinin Tuna va
disinde giriştikler• auı.laştırma, işinin 
JX>k müsaıt şartlar dahilinde başlamadı
ğı kavdedılebilir. 

A :\IERiKADA TimBİRLER 
M skova kutuburıdan sonra Vaşing

ton kııtubuna dönebiliriz : Amerika kı
tası d:ı kemdi yollarını otoriter devlet
lerın h• 'iıl tec;ebbiislerine karşı kapa
makla ı •ul<lür iktısa<li, siyasi ve as
kl'ri hı:'r tt- .-lbirlc.. 

San Fr ın i ! ' d.ı endüstri şefleri hü
ki.mıcttcıı . Lfitın Amerika cümhuriyet
lerinde Alnımı ve İtalyan hululiyle mü
cadct~ için, bu m.?.nleketlerdeki banka
lara mali Yardımııı arttırılmasını talep 
ediyorlar. Diğer taraftan Amerika cüm
huriyetleri arasında ticart mübadeleler 
konwınsiyonuna B. Ruzveltin gönderdi
i!i mesaj da bir ihtat mahiyetindedir. 

Reisicümhur Amerika devletleri ara
sında. Almanvanın •Trokı - mal müba
delesi - usulilnün kabulU telkinlerini 
siddctk reddederek b(;jyle bir halin ye
m dlinyayı totali~ı sistemlerine tabi kı

ını kıa d tmiş ve Bid.lşik devlet-

ve buna binaen yarı kürenin müdafaası talebenin yurda alınmaları takarrür etmiştir. Bu suretle mem- talebeye verilecek 200 liralık dövizi Fransadııki talebe için Vj. 
için Birleşik Amerikanın serbest bira- lekete dönecek olan hususi talebenin tahakkuk edecek yol ııide bulunan büyük elçimize Bclçikadaki talebe için de Berlin 
kılacağını bildirmişlerdir. paralarım ve zaruri masraflarını karşılamak üzere talebe ve- büyük elçiliğimize göndermek üzere talebe velilerinin derhal 

AMER1KA HAR1C1YE lilerine 200 liralık döviz izni verilecektir. Bu geri çağrılmn em- cümhuriyet merkez banhsına müracaat etmeleri lazımdır. 
NAZIRJNIN BEYANAT! 
Havana 31 (A.A) - B. CordelJ Hull, 

Havannyı terketmeden evvel temami
yetlerini muhafnza etmek için toplanma
larına karar verilmiş olan Amerikan 
milletlerinin medhüsenasında bulunmuş

Milli Şef 
tur. 
Mumaıleyh gazetecilere şu beyanatta 

bulunmuştur: 
c- Amerikan hükümetleri karşıları

na çıkan yeni yeni meseleler iJnünde 
kararsızlık göstermemişlerdir. Birlik 
zihniyt'tini tCTketmemi.şler, bilakis bü
tün dünyaya Amerikanın vahdet ve te
sanüdü zihniyetini muhafazaya ve bu 
zihniyeti takviyeye azmetmiş olduklnrını 
isbat eylem~lcrdir. Amerikan hükümct
leri bunu yaparken icraata geçilmek 
zamanı hullıl ettiği takdirde takin edile

Den·z köşkünde Dahiliye vekili 
ve dördüncü umum müfettişi 

kabul buyurdular 
-----------x~x-------------

Jsanbul 31 ( Telefonla ) - Bir kaç deniz köşküne. gl'lcn dahiliye vekili B. 
gündenbc.ri Filoryada bulunmakta olan Faik öztrakla dördüncü umum miifettiş 
Müli Şef bu akşam saat 19,30 da bera- General Abdullah'ı kabul buyurmuşlar 
berlerinde nileleri efradı olduğu halde .. .. .. . . ~ 
Savarona yatiyle Filoryadan ayrılmış- ve yarım saat gonl§muşlcrdir. Mıllı Şe-
lnrdır. 

1 
fimizin Savarona ile Boğazda bir kaç gün 

cek olan yolu açmışlardı r. 
AMER1KALILARIN 
GöZü YOK 
Amerikan milletlerinin statükoyu mu

hafazaya matuf olan tedbirlerind 0 n bah
seden B. Hull su sözleri ilave etmiştir : 1 

Milli Şef b~gün (dün) saat 11,30 da istirahat buyurmaları muhtemeldir. 

Ziraat Vekilinin tetkikatı 
«- Amerikan milletlerinden hiç biri

nin A vrupadaki vaziyetten istifade ede
rek Avrupalılara ait müstemlekeleri 
zaptetmeği hatırlarına bile getirmemis 
olduklarını söyliyebilirim. Bilakis Ame
rikan milletlerinin bakim diişünccsi sul
hu ve Amerikanın emniyetini m ıh nf. za 
etmeğe matuftur.> 

KARISIKLlK ÇIKARMAK 
lSTIYENLER 

Yarma ve Çumrada hal
kın isteklerini dinledi 

~--------------~·x·x------------------
Amerikada kargaşalık çıkarmağa ma

tuf olan faaliyctle-rden bahseden B. Hull 
şöyle demiştir. 

ff a lıa ccis:tedilılerinizin yapılacalılorını yapma
ğa geldim. DileldePinizi açılı söyfeyinn dedi 

«- Sefaret ve konsoloshaneler me
murlarının miktarı, memurlara terettiip 
eden veznifin icap ettiği miktarın fazla
sına çıkarılmıştır.> 

x~x 

Konya, 31 (AA) -- Ziraat vekili { tcşekkil bir ziraat takımı verilmesini 
Muhlis Erkmen refakatinde vali, parti, alakadarlara tebliğ eylemiştir. 
halkevi erkanı, ziraat mütehassısları, zi- Damızlık meselesi üzerinde de duran 
raat ve ticaret odaları re.is ve azalariyle ziraat vekili hu meselenin de haledilece
matbuat erkünı olduğu halde dün Yar- ğini vadetmiş ve müteakiben döver bi
ma hasat mıntakasınn gitmiş, köylüler çer makinelerinin harmnnlnrdaki faali
tnrafından coşkun tezahüratla karşılan- yeti neticelerini gözden geçirmiştir. 

Yeni dünyadaki iktısadi vaziyetten 
bah eden B. Hull, Amerikanın ihracat 
maddelerinin faz.la .miktarda teraküm 
etmesinden endişe etmektedir. --·-- mıştır. Yarma mıntakasındaki bu tetkikatın-

A me ri k a ablokanın 
sık/astırılmasını 

Ziraat vekili civardan gelenlerle sa- dan sonra Çumraya gitmiş, orada Kon
yısı binleri bulan halkın toplanmış ol- ya ovası 8ulama işlerini teftiş etmiş ve 
duğu meydanda köylülere; kanalları, tesisatı, ııulama vaziyetini 

gözden geçirmiştir. Çumra kazası parti 
ve halkevinde halltla temas ederek muh
telif zirai meseleler üzerinde görüşmüş 
olan ziraat vekili akşam geç vakit refa
katindeki zevatla Konyaya dönmüııtür. 

.. 
iyi karşılıyor 

BASTARAFll İNCİ SAHİFEDE 
kümlerin başlıca tesirlerinden biri 
bitarafların dahili istihl~klerine iki 
ay yetişecek miktarda mal celbine 
imkfin vermesi olacaktır. 

Daltonun israr ettiği Atlas adaları 
Asor adaları ile Yeşil Burun ve Ka
ru:ırya adalarıdır. Şimal Afrikasında
ki bitaraf limanlar Fransız Fası, ls
panyol Fası ve Tanca limanlarıdır. 

« - Sizi görmeğe, dinlemeğe, istek
lerinizden yapılacaklarını yapmağa gel
dim. Düşüncelerinizi, dileklerinizi açık 
söyleyin. demiş ve halkla yeni ziraat 
makineleri, tohum ıslahı, selektör ma
kineleri, kombinaların randımanı mese
leleri üzerinde uzun ve samimi bir ko
nuşmada bulunmuştur. 

Muhlis Erkmen halkın çalışmaların· 
dan ve istihsalin artması için gösterdiği 
gayretten memnuniyetini ifade eylemiş, 
inkişafa çok müsait olan Yarma çiftçile
ri için pulluk, mibzer, çapa, diskten mü-

lcrin mali müdafaa programının, cenu- j Avrupada giriştiği teşebbüse Jnponya 
bi Amerika cümhuı iyetlerini iktısadi ta-

1 
üç seneden beri Cinde dalmış bulunu

arruza karşı müdtıfaa siyaseti olduğunu yor. Hak ve adalet mefhuıiıu namına e!l 
ilfıve eylemiştir. teselli verit.'İ bir müşahededir ki gayri 
Diğer taraftan Havana Pan Amerikan mfü,-avi kuvvetler arasında cereyan eden 

konferansının mesf'isi bibniştİı'. Ameri- bu mücadelede, mi'.17.lfım taraf cebir ve 
ka hariciye nazırı B. Korclel Hul Nev- şiddete karşı mukavemet cephesini Jıa
york yolundadır. Vaşingtonda muhtelif Hi. tutabiliyor. Diinyada kuvvetten baş
Amerikan cümhuı·~yctleri devlet adam- ka bir şey de var demektir. Yahut zai· 
lariyle yeni ınüuıkerelerde bulunacak- fe kuvvet veren başka bir şey vardır ki 
tır. otoriter denilen diktatörlük rejimlerinin 

B. KordeJ Hulün Havanadan hareke- lugatlerinden tardcdilıniştir. 
tinden evvel vaki beyanatından çıkan Japonyanın Cinde üç seneden beri 
netice şudur : Amerika kıtasını totaliter elde edenıedii:i neticeyi Nac;yonal Sos
devletlerin hulOlüne karşı hin1aye için yalizm Avrtıpada zahiren - fakat yalnız 
lüzumlu olan emnıyet programı kabul zahiren - bir kaç ay içinde aldı.. Eğer 
edilmiş bulunacaktır. küçücük İngiliz adası mevcut olmasay-

Bu program Amerika cümhuriyetle- dı her şey tamamdı. Fnknt nihayet coğ
rinin rn;te ikisi tar11fından tasdik edilin- rafya da inkfır edilemez ya?. İngiliz ada
ce tatbik edilebilecektir. Fakat, bazı ları mevcuthır. A1maıı muvaffakıyetJeri 
hallerde, bu tasdik tamamlanmadnn da Japanlara cesaret mi verdi, onları ~k 
tatbik edilebilir. fazla imrendirdi mi, kim bilir? Her hal-

Amcrikan milletleri tesanüt bağlarını de Çin macero.<iın.dan bir türlü yakasını 
bir kat daha sıklaştırnuşlar ve Amerika sıyırnınıyan Büyük Uzak Şark impara
kıtasma ait müsbet bir müdafaa prog- torluğu mihver devletleriyle zaten mev
ranu hazırlamışlardır. Fesatçı propa- cut sıkı bnğlarım bir kat daha kuvvet
gandalara ve Anıerikacla Avrupalılara lendinneğe karar verdi. Hatta, İngilte
ait olan arazi üwrınde hükümraniyet te- reden bazı tavizler bile elde etti. 
beddüllerine karşı müşterek bir hnttı Londra, Çinlilerin ihanet telakki et-
hareket kabul edilmiştir. tikleri bir uysallıkla, Japonların hatırı 

İktısadi müdafaa tedbirleri en az mü- için Birmanya yolunu Çan Kay $ek or
him olanlar değildir. Amerikan nazın- duları için geçebilecek malzemelere ka
nın fikrince bu tedbirlerin bazıları sü- padı .• 
ratlc tatbik edilebilir. Diğer bazılarının Totnliter dcvlet1cre tavizin ne olduğu
tatbiki için icabına göre bir program ha- nu B. Bitlerin karşısında en feci şekil
zırlanınası icap eder. Fakat heyeti mec- de tecrübe etmiş olan İngiltere bu defa 
mu:.ısı bir iktısadi müdafaa sistemidir dn uysallıktan müküfat görmemiştir. 
ki bunun içinde hüsnü niyet sahibi bü- Japonyada ileri gelen İngiliz vatandaş
tün miUetlerle ticari münasebetler inki- ları tevkif edilmiş, bunlnrdan biri es
şaf edecek, fakııt di~rlcrinin teşebbüs- rarenbiz bir şekilde ölmüştür. Yeni (ev
lerine karşı müşterek bir müdafaa cep- kifat bunları takip ediyor. $imdi ingİ-
hesi kurulacaktır. lizler cebir ve şiddeti siyasetlerine esas 

UZAK ŞARKTA yapşn devletlere taviz.in iyi bir siyaset 
$imdi bu iki kutup artısında - Mosko- olmndığıru anlıyor gibidir. Hntta Bir

va ve Vaşington :ırasında - kalan diğer manya yolunun tekrar açılması isteni
dünya mıntakasına - Japonya ve Uzak yor. Zavallı Çinlilete karşı işlenen ha'k
şarka - bakacak olursak burada da ha- sı.zlıjtın tamiri İn~ılterenin prestijini hiç 

. clerin ayni manbkı takip ettiğini gö- silphe'iİZ daha 1', i nynnt?l ea~. 
rürüz. Almanyanın on bir aydan beri B. B. 

Başvekil 
-c-

aat umum mü
dürü ile görüştü 

Ankara 31 (Hususi) - Başvekil Dr. 
Refik Saydam bugün (dün) öğleden ev
vel matbuat umum müdürlüğünün yeni 
yerleştiği cLıireyi ziyaret etmiş ve umum 
müdürle bir IllÜddet görüşmüştür.. -x-
Maarif Vekili ls
tanbula gidiyor 

Ankara 31 (Hususi) - Maarif vekili 
Hasan Ali Yücel bu ak§Cımki tren]e !s
tanbula hareket etti. 

. ~·---

Son bir hafta 
içinde batan 

apurlar -·-Alman ue İtalyanların 
mecmu vapur za iatı 
bir mil~on 17üz altmış ilıi 

bin tonu buldu 
I.ondra, 31 (A.A) -- Bahriye n~za

reti 2 1 Temmuzda nihnyet bulan hnfta 
zarfındaki ticnret vapuru zayiatı hakkın
da aşağıdaki rnkamları vermektedir: 

Cem'an 37.577 tonluk 11 İngiliz va
puru. 2.088 tonluk bir müttefik vapu
ru, 1O.192 tonluk 6 bitaraf vapuru ki 
hepsi 49.85 7 tonluk 18 vapur. Bu ra
kam harbin 48 haftasına ait haftalık va
satiden pek az yüksek ve bir haftalık 
azaminin dörtte birinden bir az küçük
tür. 28 Temmuza kadar olan Alman za
yiatı takriben 908.000 tona, İtalyan za
yiatı da 254.000 tona baliğ olmaktadır 
ki düşman zayiatı yekunu 1 milyon 162 
bin tondur. Bundan bn§ka evvelce bi
t raf olan fnk<H ponrıı düşman kontro
lunn geçen 20.000 tonluk v ,Pur b11tml
m1,1ır. 

Askeri tetkikler: 
···-················ 
Olacak mı, ol
mıyacak mı? --·-Yıldırım taarruzu 
hakkında muhtelif 

falcı/ıklar -·İtalyan ue tspanyollar 
Cebelüttarılıa hücum 
edecelılermi~ ... 

Falcılık insanı <:ok aldatabilen bir 
meslektir. Bilhassd gazetecilikte .. Fakat 
hüdiscler o kadar c;apraŞlk bir şekil al
mıştır ki tanınmış gazetecilerin de işi 
falcılığa döktüklerini görüyoruz. Bun-
1ardan biri meşhw· Fransız gazetecisi 
madam Jönevyev Tabuistir. Alınanların 
cok diş biledikleri bu girgin gazeteci 
şimdi Aınerikada bulunuyor ve tabii 
orada da falcılık işine devam ediyor. 
Hem bakınız ne sarih :ıekilde : 

1 - Bitler İngiltereye karşı hiil·ük 
taarruzunu yapmıl·acakhr.. (Bunu her 
kes a a~ı yukarı tahmin ediyor :ya .. Fa
kat, ~·ii~de yiiz temin edilebilir nıi? .. ) 

2 - lngilterc hemen hemen na mağ
luptur .. (Buna pek o 'kadar folcıhk de
ıneğc hakkımız l'Ok.. Tarih ve hadise
lerden doğan bir müşahede! .... 

3 - Bugünkü facianın neticesi, tngil-
lerenin llitlcri yavaşlatabildiğini biitün 
dünJ"a g-örünce başhl·acnktır. 

4 - Fransa isyan edecek, Nazizmin 
tahammül edilmez boyunduruğunu 
boymmdan at.ncakiır. Hem de en geç, 
önümüzdeki ilkbaharda.. (İste burada 
t.nm falcılık başlıyor. Amma, falcılılt 
hakikatte bir psiko]oji meseledir. İnsan
lan ve hfıdiseleri ıyi tahlil edebilen, bir 
görüşte kavrıyan kimse iyi bir falcı ola
bilir! .. ) 

5 - So\.'yet Ru~ya, Birle ik Amerika 
devletlerini takip edecek n Jlitlerin ilk 
mu-\·affakıyetsizlik işareti iizerine, İngil
tercye karşı Amerjkanın hattı hareketi
ne uyacaktır. 

6 - Hitler İngiltercye taarruzetmiye
cektir. Bunun için ne kafi derecede va
puru, ne kafi derecede pilotu yoktur. 
Onun için taarruz edip te muvaffak ol
mamak büyük bir gaf olur. 

7 - İn~iltere yıkılmıyacaktır. Dünya 
f ngilterenin llitleri durdurduğunu ıtö
rcccktir.. Sovyct Rusya \'aziyetini de
i:iştirccck ve onunla dost ge<;ineu mil
letler de ayni şekilde hareket t'decek
lerdir. O vakit bu işin sonu gelecektir. 

Tabiidir ki bunları taban tabana zıddı 
da sö,ylencbilir. Söl·leniyor da .. Marifet, 
nkh selimle hadiselere en miivazi yolu 
tutmaktır. i te bir gnzcted ki kendi 
memleketinde en feci bir l·ıkılı a şahit 
ohnu&hır. Hiç süpbesiz o zaman cesare
ti, imanı kırılmıstır. Çiinkü Fransadaki 
inhidam bilhas_a bir azim sarsıhsı idi .. 
l\liicadele bıkkınlı!J idi. Teslimil·etti. 
İngiltere-de a:pıi ha\'llnın esmediği ne 
nıall'ımdu? .. 

Ve gazeteci kalkıp ümil'iiıJiklc İngil
tereye koşuyor. Amerikaya gitmeden 
evvel orada bir ay geçiriyor ve yeni bir 
iman kazanıyor. Daha Amerikaya ha
reket etmeden evvel İngilterenin dayn
nacağına emindir. Amerikaya gelince 
kat'l bir kanant h5sıl etmiştir. İngiltere 
mağllıp olmıyacak .. Bu bir falcılık nu?. 
Yoksa hadiselerin Atlas Okyanusunun 

d tarafmda tetkikinden doğan ıni.isbct 
oiı· kanaat mi? 

Yahut şu falcJığa bakalım: Kı,Şın orta
sını bulmadan, Fransada vaziyet taham
mül edilmez bir şekil nlacalctır .. Büyiik 
!•o ·mtf!'uzluk tezalıiirleri başlıyacaktır .. 
llkbalınrn girmeden isyanlar ' 'e grevler 
~ns gösterecektir. ilkbaharda Pran<:a, 
lngiltcre:ıin muka\cmciindcn ornell aln
rrık fc,·erana başlıyncnktır , c Nazi bo
yunduru~rtınu kırmak için, kiın bilir nrı
sıl, fakat her halde bir 'asıtn bulacak
tır .. 

Evet, bu bir falcılıktır. Faknt bu fal
cılık. netice itibariyle Frınısız mHictinin 
bir tahlilidir. İnfialleri süratli, abiiHi
melleri hızlı bir millet .. Fransa bir ümit-
izlik. cesaretsizlik kriz.i geçirmiştir. 

Mukavemet imkanı olmadığına hük
metmiştir. •Artık bu işin jçinden çıkıla
maz• diyere.k teslim olmuştur. Nasıl. çı
kılamaz mı? 

İııgiltereyl? bakınız.. Muhakkak ki, 
İngilii1lluknveınt.'1inin ilkbahara kadar 
de\ ı e1'.l1miş olaıılım Dile kımıldata
cu bir tesir ~ apa<'.ak \'e harbin taliini 

- Düşmanla, size tesadüf ettiği yer: 
de değil, onu bulacağınız yerde, kendı 
ocağınızda onunla karşılaşmak üzere şi· 
male gidiyorsunuz. Cenubi Afrikanıll 
ananesi budur. Geçen harpte de böyle 
olmuştu. Cenubi Afrika her geçen harp• 
ten daha kuvvetli çıkmıştır. Bu harp is: 
ıisna teşkil etmiyecektir. Yalnız kendı 
memleketimizi ve istikbalimizi müdafaa 
etmiyoruz. Hüsnü niyet ve dUrüstlük 
anhibi dostumuz milletler camiasının yıı
nıhaşındayız. Onlar da bizim yanıbaşı· 
mızda olacaklardır. 

Tarihte timdiye kadar görülmeınİJ 
bir şekilde bugün naz.iler tarafından 
tehdit edilen ve en büyük anane ola? 
beşer hürriyetini ve vicdan scrbC$tİsİJ?!' 
fikir hürriyetini ve din serbestisini m'!• 
dafaa ediyoruz. Bugün haçlı seferine gt• 
der gibi gidiyoruz. Cihanın hürriye•i dn· 
vası bizim de davamızdır. Beşerin hurrİ· 
yeti için yapılan bu harbi Allahın bnh· 
§edeceği muzafferiyete ulafıncaya ka· 
dar devam ettireceğiz . 

değiştirebilecektir. Bu, falcılık değiJdir! 

* İngiltereyc yıldı:·.m taarruzundan hfı: 
Ja bahscdilıyor.. Fuknt bundan şimdi 
daha ziyade İngiliz.ler bahsediyorlar·· 
Sanki bunu biraz temenni etmiyorlaf 
dn de,ğil.. Briç mtJSasında hasmının ga. 
yapmasını ve böylece partiyi vermesin1 

temenni eden oyuncular gibi.. 
Daima İngifü; marknsiyle oku_!luğu· 

muz haberlere ~iirc, Ccbeliittarık kar· 
ısıncla Liılinca İsııanyol ınevkiindc ınii· 
hiın lahsidat knydcdilıniştir. Ayni zıı· 
manda italyanlar Sarden)·a ndasındtı 
ıuiihim lıava kuvvetleri tnhsit etmişler· 
dir. İngiltercyc knr ı Alman tnarruzıt 
hn lar baJaınnz Ct-belüttank k~yasınn 
karşı da mii terek İspanyol - ltiılyn'? 
taarruzu haşlıyacak. Kim bilir, . belk1 

itah·aıı filosu da denize açılarak lspan
yol ·dostlarına tayynreleriyle birlikte el 
~zatacak. İngilizler bu lıaberleri o şc· 
kilde \'eri) orlar ki u l{cşke r.ıksa! n der• 
ler gibi .. . k ? Amma ltalyan filosu çıkaca :ınl· 
Amma İngiltereye yıldınm taıırruzu yn• 
pılacak mı? .. Bunu bir de karşı tarafın 
falcılanndan sormalı .. Bunların bir mes· 
buru var : B. Vircinyo Gayda! .. •Curna· 
la Ditalya Q gazetesinde az mı falcıJıklar 
yanınıştır! Hani Sovyet Rusyanın Bal· 
kanlara bir adım atarsa İtalyayı bütÜll 
kuvvetleriyle karşısında bulacağını her 
gün bir defa tefe'ül eden zat .. 

Onn sorarsanız, İnii!;iltereye karşı mih• 
ver devletlerinin ~iriştikleri harp kat'j· 
dir. Fakat şartları hiç te Fransadakine 
benzemez. Aradaki farklar İııgiltereniı1 
bir ada olmasından ve Avrupa kıta.sının 
haricinde olup ku\'vetli müdafaa vası
talarına malik bulunmasından ziyade, 
imparatorluğun müdafaasına muazzaJll 
kuvvetlerle iştirak eden bir millet· 
lcr ve imparatorluk sistemi olmasından 
ileri geliyor. (Ay ay, bu bir itirafa ben· 
zeıniyor mu?) 

Fakat işte size başka itiraflar : 
İngiltercdeki harp Fransadaki gibi s\i· 

ratli olamaz. Bunun hususiyeti bir ör
seleme, yıpratma h~rbi olmasıdır.. sıı 
öyle bir harptir ki lr>giltercnin milli ,,c 
imparatorluk kuvvetlerini metodla tah· 
ribe matuftur. Almanya ve İtalyanın 
•Kat'i emir• dakikasını beklerken ihti· 
yar ettikleri vol budur. (Elveda ~, ı 
rım taarruzun 
Almanyanın İnı:r,iltcrcye karşı harbı 

ıki esaslı gayeyi t<ıkip ediyor : Adıınırı 
dahili sistemlerinin intizamını boı- ı~ 
ve haricle müvasalasıru kesmek.. ıwl· 
vnnın da Akdeniz.deki rolü buna muroa· 
sildir. 

Akdenizde fiili abloka tesis ederek 1.n• 
giliz deniz hakimiyeti hürafesini yı'k• 
mak, bu ki netice tedricen elde edil· 
mekte, en mühim kısmı Akdeniz.de tnh• 
şid edilmiş olan İngiliz deniz kuvvetleri 
zaiflemektedir. 

Hülasa, ltalyada halka verilen ümit şu• 
dur: Filomuzu denize çıkarmağn ne JU· 
zum var? tayyareler Akdeniz yolunu kıt· 
padı. (pek o kadar kapadı mı ya? Kafile 
halinde lskcnderiyeye giden, belki ya-
kında Izmire gelecek olan vapurlar ne
r('(!en geçiyor?) yakında Cebeliittarıkfl 
taarruz edilecek. O vakit Ingiliz Iilı>st' 
için Süveyş kanalını geçip Hint Okyanll· 
suna açılmaktan ba~ka çare kalmıyn• 
cak? 

Hülasa, mihver zaferi galiba İngiltere· 
nin yorulmrısmdan, aç kalmasından falatı 
bcklemeğe basladı. Fakat knrşı tarafta 
pek yorulacak göz yok. Aç kalmağa gc· 
lince, mihver devletlerinin daha evvl'l 
açıkabileceklerini söyliyenler de var .. 
Şu halde, taarruz olacak mı, olmıyaca1' 

mı? Tayyare hücumları devam ediyor· 
Fakat Mareşnl Göring Ame-rikan muha· 
birlerine simdiye kadar Alman tayyare
ciliğinin sadece keşif hareketlerile uğrar. 
tığını söylemiştir. Acaba Mareşal GO" 
ring de yıldırım taarruzunun yapılacll"' 
ğmchm emin değil 1i? 

B. .B. 


