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Yalnız Borsada 
Ticaret Vekili dün Istanbula gitti 

- *-
Vekilin mühim beyanatı 

endise etme$in. .. "Müstahsil 
bir 

müsteri 

ve tüccar 
seki/de tenzim edeceğiz . . 

Nakliye işlerini daha iyi 
Mahsulatımıza cok , 

~ 
vardır· Bunlara ancak sıra 

Ticaret vekilimiz B. Nazmi T opçuoğ
lu dün Tırhan vapuriyle İstanbuln hare
ket etmiş, rıhtımda te,.<ıyi merasiminde 
vali, Mi.istahkem mevki komutanı, meb
uslar, belediye ve parti reisleri, resmi dai
reler müdürleri, tarım satış kooperatif
leri birliği umum müdürü, ihracat ·ve it
halatçılarla şahsi dostları ve matbuat er· 
kanı bulunmuştur. 

HAREKETIEN EVVEL 
Vekil hareketten evvel bir aralık vali

miz B. Fuad T uksal, belediye rci~i Dr. 
Behçet Uz. mebuslar, parti ba kanı ve 
gazetecilerle beraber otomobille asfalt 
yoldan Kadifekal~ine çıkmış. belediye 
tarafından yeni inşa ed ilen halk gazino-

Roınan yada yeni bir 
kahine d<ıoğişikliği 

he klt•nivot· 
el 

--*--
Bükrcs, 24 (A.A) - Stcfoni Ajansın

dan : Diin sabık Demir muhafız azala
rıııdan olan iki nazır nazırlar heyetine 
i tirak ctn1cmi oldukları ve propagan-
d:ı nazırı Il. Crainic de istifasını n~rmiş 
olduğu cihetle Rumen kabinesinin ya-
kı~da bir tebeddiiJe uğnyncağı tahmin 
cdılınck~dir. 

Bi.ı!:-.."Teş, 24 (A.A) -- Kraliyet ınt."clisi 
dün öğledC'n sonra kr~ın riyaseti al
tında toplanmıs \:C içtimaa hükümet 
azaları da iştirak etmiştir. 

Sı,> asi mahfillerde öğrenildiğine göre, 
- SONU 3 ÜNCÜ SAIJft'f:Dt: -

sunda bir müddet İstirahat etmiştir. 
VEKiUN BEYANAT! 
B. Nazmi T opçuoğlu, hareketinden 

evvel, cVatan> refikimizin şehrimi7de 
bulunan bir muharririne aııağıdaki beya
natta bulunmuştur: 

< - Egeyi gezdim. Müstahsil ve tüc
carla, birlikler ve diğer teşkilatla temas 
ettim. İcap eden emirleri ''erdim. Bu se
ne Egenin mahsulü mükemmeldir. Bazı 
mıntakalarda zeytin bir az noksan ise de 
bazılannda fazlad ır. 

MAHSULOMOZON NEFASETi 
Üzüm rekoltemiz bir az noksan ola

caktır. Fakat pamuk, İncir, tütün gibi 
kalite itibariyle çok yüksektir. Bu nefa
set yalnız bu sene için değil , bundan 
böyle Türkiye mahsullerinin dünya pi-

ile mal vereceğiz,, 

yasalarında en mühim mevkii kazanma
sına yardım edecektir. 

NAKLiYE VE SATIŞ iŞLERi 
Gezdiğim yerlerd e görü,tüğüm müs

tahsil ve tüccar arasında Ege rekoltesi
nin nakliyesi ve satııırun temini m evzu
ları etrafında bir az endite mevcut ol
duğunu anladım. Her iki meselenin en
di.Je verecek bir tarafı olmadığını ken
dilerine temin ettim. 

Nakliye iflerini daha iyi bir ıekılde 
tanzim edeceğiz. Azimic kolaylıklar için 
tedbir alacağız. S.tıt ve kıymetlendirme 
iti de halledilecektir. 

iNCi R BORSAYA ALINDI 
Şimdiden incirin meyve piyasasından 

alınarak borsaya ithaliyle kıymetlcndi
SONU 2 iNCİ SAHİFEDE -

Düsmanın elini kes-.. 
mek lazımdır 

•Ağyar hudutlardan, taşl.ırdan \ 'C topraklar
dan evvel elini doğrudan doğruya ciğerlerinizi 
dolduran ha,·aya sokmak istıyor. Bu eli kesmek 
mecburiyetindesiniz.. Bunun için Hava Kuru

muna yaı dımn koşunuz .. • 

---- ----' YENi ASIR matbaasındn basılmıştır 

Satılacak 

lngiltereye civar bütün toprakları işgal edebilmi§ olmalarına rağmen Alman
lann denizlerdeki menfaatleri yü.;:iinden bir -§CY vapamadıkları lngiltereyi ve 

Alman ~gal sahasını gösterir harita 

Alman hava 
akınları ~ittik

çe azalıyor -·-Hasara t v e yaralı pelı 
a z, hiç bir ölü ~ofı •• 

Londra ~4 {A.A) - Hava ve anava
tan emnıyct nezaretlerinin tebliği: 

Dün gece diişman iaa1iyeti daha kü
çük mikyasta kendisini göskrmiştir. ln
gilterenın cenubu şarki Vl' cenubu gar

ı b'i mıntakalannda Midland5 mıntah"Ll
- SONU 3 ÜNCÜ SA UİFEDE -

Alman uzun 
menzilli topları 

dövüldü --·--Yeni IJir harp safhası 
mı IJ04'lamafı üzere •• 
Londra 24 (A.A) - Hava nezaretinin 

:istihbarat. servi i bildiriyor: 
Fransız sahillerıne yerlestirilmiş olan 
Alman batarvnları tarafından Douvrcsin 
bombardıma~ına cevap hemen verilmiş
tir. İngiliz hava kuvvetlerine mensup 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

ln~ltere bir çok mal alacak YENİ JAPON SiYASETİ MISIRIN KAT'İ KARARI 
.•~er 11!:.rnk~rnakta~~~. ıstcdiğimiz giin

hıı ol . lıyatta k 
:Yii lı;seı~a .1stihsalat olaylık temin edil-
• ı . ııı. fıatı ırnıı.ı ta 
~•11.arınaıc • erle bi ka marncn ,.e çok 

YUNANiSTAN - ITALYA 
- - ·----·-- --·-- X4X - • 

'u h tşfen bil: d ç__ay. içinde elden 
lı;\fa a1de he egıldır. 
d' tnıyatak Y<'J>aca • ., 
JŞe ası nııyıı" il gız . Mallarımızı 
~iz lllad~~ar!t d~~İld~Yıri ~yle bir en
htn alı~ıa erın alı('ıla~· ~ihsal ettiği. 

Italyada sukutu Ingiliz, Ameri- f ngiliz Lordu dün Ticaret Ultimatom ve-
hayale sebep kan aleyhtarlığı V k·ı· . } k t rildi~i tekzip 

Unları g·~ın bulıınd kJ>el çoktur. La
~llar... onderzneı. u arı mahallere 
•nı•·. ~. lltuL- "' \'e .. d 

""nlar:ı '-bilini Kon ereceğimiz 
~c ondan : araşıu rna~radan getirtmek 
•rıdcyiz. R hra har ·k \'e elde e tme.k 

oldu artı3-or e ı ımız e onuş u olundu 
- · - - · - X4X -· - · - -Mısıra hücum etmiye- Hariciye nezaretinde Yakında Ankaraya aı_ ·dı·p mu·· - ingUtere garantiyi 

celılermiı .• Fafıat.. tathirat ~apacafılarmıı .:-t- tatlJlfıe hazır .. 
l).. ll d 4.: ete .. e k 1 

urı.)a a es.1S<! "' çme mcvki-
'l:e llteın llıtt en b14 ~~ Yapılmaktadır 
~~ıni a at tııficadc~~~ <k..,·k!tlcri b~,·at 
~fına ç .• bırakıttak ' ı ~·apnrlarkcn bir- f} , 
ıl a" g., (.. ntısu~ 

,..,.,.,..-:ı 'Tokyo, 24 (A.A) - D. N. B. bildiri- h• t 1 d b 1 a ak --,...,, 
' yor : Tokyo ınnt huatı ve siyasi ınahafili im emas ar ft U 00 C 

ıı ct1·1 ... rınl'kt d" .. una da nzanı· 
<ıhloı . ı eıı ahlok e •rler. Mütck b" I ı ~ 
.. 111.ll lıatı anın n " a 1 en r 
... al ti ""' 1 arını ... la nası hudur Bu 

yakında icra t>dilccek olan diplomatik 
' tebcddüHi.t hakkında hararetli münaka

Falar yı:pmaktadırl2r. Gazeteler henüz 
cılınmamı.ş bulunan ciddi \'C şümullü ted-ıtı.;ı ·••U ıar· ... ırarak . t 1 rıırı nı .. ıp n~rnl k muharip \ eya 

l:ıteltc u kfü:ıtırı e ~ilerle iş ·n • 
tn İli ~t'lecek ol:ırs n~ıı<lrik bıılun!r:k 
r~İrnıi rh '>ekilde ko a rncnraatlerimizi 1 

bi~lcrd~n. bahsetmek~cdirlcr. 

lı lliUciiın t~hırıuruL runıak fı:rs11tını ele 
Ct ,.. C(ıll\iı.i 

dıır.;;~den dah: r~khsadi bün:\emizi 
"111zdur l1tısuı1ıtnd.'k}a ku, \etli bulun-

\• . ·• ı gal reti • 
.ı. aln11 •1 malumu-
...:\Jeı . ı ıracat ta.· 
tıi dı 1eskilatı il\ tırleri de~il hür· 
Ilı" • l>aZarl 'nıleket un 

ıtı ıçirı . ara giıHirec • mahsulleri-
. ~?rı larıı;~lışttı:ıktııdır. < k vasıtaları tc-
"l •ıı:ar Ilı <.'al ı""" , 

l)\· L (!,11 'iOÜ ı. ...-ua,arını • 
•
1

11. lnli taıı"""karılı lı· n netıcelcrine 
en hirincj illeri11ıizi~ı e~~cn bıruknıa-

J.:ğer el \ UZ.İfl'dir llZCrine dü en 
li<ı ·a e ge<:crı 
~ecl'lt arıt <'htıek, k~ılısuUcri henıerı bo 
d' u tırsnk .. ça ka r-

•r. Ciirıkr h \ara(a:rıtn ı;a atmak isti-
llııl arı nı ı'•- arir<' C\ k" ız. .netice menfi. 
son a ı.Jrın ı ıne ınık" b b· culardı a ll·ıları an ulun-
tı' ası:ari fi~· Oıılarııı d ancak ı.1lcküffıs. 

hr. atJc ıniibı.l a :ı çalı m:ı ıırcnsi-
ne~!~ gibil<'riıı •il .• a. n1.aıni fintı" sa

crne ·,· h c ı.:ı ıne d 
Jitik·· ~1 edr ·t u ınck b · 

tı.,ı .... ~rn<'tittıil 1 e hıek olur. ır sc-

JNGILlZ - AMERiKAN GRUBU 
1 TEl\IİZJ..ENECEKMİŞ 

Tokyo, 24 (A.A) - Asahi Şimbun ga
' zetcsi B. Mat::.'1oknnın, makamlarına 
ı yakışan şahsiyetleri icap eden mevkile

re getireceğini \'C hariciye nezaretini 
İngiliz - Ameriknn grubu denilen un
surlardan 1athir edeceğini yazmaktadır. 
Mczkfır ~nzctc hariciye nezar etinin 

~ bütün sube miidiirlerinin azledileceğini 
miijdcliyebilcccğini yazmaktadır. Azle
dilecek olan bazı <liplomntik ınümessil
lere belki vazife ve;rilcccktir. Fakat ek
~erisi tekaüde scvkcdileccktir. 

Bedin, Romn, Moskova, İsviçre, Por
tekiz, Hollanda, İsveç ve Siamdaki dip
lomatik mümessiller vazifeleri başında 

M1 ır kralı Faruk kalacaklardır. 
.Nev~oı·k, 24 (A.A) - Nevyork Tay- Chugrix - Mine - Co gazetesi, B. Mat-

tıs gazetesi Romadan aldığı bir tclgra- suoka tarafından alınan tedbirlerin ve
a nazaran şunlnrı ~ nzmaktadır : kayi ile tam bir mutabakat arzettiğini 

h - l\1~sırın istilfi~ a u.i:rradığı takdirde I \ e diplomatik tebeddüllerden sonra si· 
ıırbc gtrcccğinc dair \'ermiş olduğu ka· 

1 
yasi esaslann da hc.kikaten tadil edile-

SON U 2 İNCi S.l\HIFEUt<; - - SONU 3 ÜNCÜ SAHİJı'EUE -
d ··•U kt·ı· ıarı, \ . erı . . ı ata ~ azıl eti . 
'as ı lıfnt1" eıJ l"aJCnwn fiat .~ın bnrat- R h d 

ı:nı lıııl:ııı 1 <'rl'k ilttısad' ı?'~ksckliğin- orsa arı"'cı· n e 
t tıııurı t •kır .. t l<ar ı a kmnıa da-
t~~eliııi t ·ek·~ ulu d· nrındadır, hiç 
•nırı ~ ıl d .ı ıncınl k • 

• • il rnııknhir l' <'n çift ·il . c l'lıınizin b • ı 
. Unurı i . •ne ~•ıhi e~ın ernckle- U t 

~i~ları i tilı~ı d~ hük~~!?b~lrnclcridir.. ır s re e ıncır 
da'rı "S:ılarda h rl'dılerin· ıınız c;iftçile.rc 
i . doğah·ıı er hangi b" ı arttırınış ve 1 • ı k 

ı rı d ece], 1-ı ır nrz r ı n· 
~re~uc~:~haıe k;~~~~~~r, ka~zl~~'::k Ua me esı yapı Pııyaca 

.•lerirı ere, koo ~\'ntı tı r. l\ti). 
!lıı~lti rtıanası h dPe.rat ınerc 1 x aı, x---------

)ıl L • nı lf d tı ur açı an Tic t ı · · . ...:.._ullinı . ~n e bıılu d • d" are ve ~ılı B. Nazmı Topçuoğlu B. Nazmi Topçuoğlunun kıSnıı mah-
" :--11-.r. 1~rı .fiili bi: ,"'~?'uz har p k~kn .f•bah şehrimizde incir işlerini tet- susumuzdaki beyanatından anlaşılacağı 

lo~ rh111 itil alt ecrube den esi l .1 

1 
ı e meşgul olmuştur. Vekilin buzu- veçh ile, bu içtimada, incirin sureti ka

lJ ı ~ S 1 .ay'Ada Yok ,._ ~ıy e yapıl.an içtimada borsa heyeti, tiyede borsada alınıp satılması kararlaş-
~E _ 1 b~rsa komıserl ve ticaret müdürü baı.ır tırılmJ§tır. lcap edenlere hu hususta ._.tur. - SONU a &Net ....... -

---~-----x~x--------~ 
ŞE'hrimize gelen İngiliz imparatorluğu 

Ticaret -korporasyonu cenubu sarki A\'
rupası ve Balkanlar kısmı umumi direk
törü Lord Glencomıer dün sabah şehri
mizde bazı tetkiklerde bulunmustur. 
İngiliz sitesinin mnruf şahsiyetlerinden 
ve en ileri gelenlerinden bir zat olan 
Lord Glenconner dün sant on birde tüc
car birlikleri binasına giderek lstanbu
la hnreket eylemek üzere bulunan Ti
caret vekilimiz B. Nazmi Topçuoğlunu 
ziyaret eylemiş ve bir mtiddet ha~bihal 
etmiştir . 

Bu arada Vekil, İngiliz ticaret birli
ğinin fuara iştirak etmesinden ve pek 
mükemmel bir pavyon t esis eylemesin
den dolayı Lorda 1eşekkilr etmiş, bil
mukabele Lord da hlikümelimizin gös
terdiği kolaylıktan ve İzmir fuarının 
muvaff akıyetinden dolayı Ticaret vekili-

ni tebrik ve teşekkür etmiştir. 
Bu görüşmede ihracat birlikleri umu

mi katibi B. Atıf İnanla lııgiliz ticaret 
korpor:u.yonu erkfınından bay Suat Şa
kir de hnz.ır bulunmuştur. 

ANKARADA YAPILACAK 
MÜZAKERELER 
Lord yakında Ankaraya hareket ede

cek ve TJcaret Vekaletiyle bazı miihim 
temaslarda bulunacaktır. 

Bu temaslar, pi~·asalarımızdan incir, 
üzüm, tütün ve diğer maddeler müba
yaasına taalluk edecektir. 

tngiliz ticaret korporasyonu bu .sene 
memleketimizden mühim mikyasta mah
sul .satın almak ve aynı suretle bir ~ok 
sanayi maddeleri salmak arzusundadır. 
Bu iş için ayrıca bir teşkilat kurulmuş
tur. İthalat ve ihracat işinde BaSl'a yo-

- SONU 2 İNCi SAHİFEDE - Yunan kralı JQrı 

Londra 24 (A.A) - Royterin diplo- · 
matik muharriri yazıyor: 

İngiliz garantisinden vazgeçmesi 
hakkında ltalyanın Yunani .. ~ana 24 
saat mühletli bir ültimatom verdiği
ni bildiren matbuat haberleri hak
kında Londra resmi mahfillerinde 
hiç bir teyit mevcut değildir. 

Bu münasebetle 13 Nisan 1939 da 
avam kamnrasında bildirilmiş olan ga
rantinin metni hatırlntılmaktadır. Bu 
garanti der ki: 

Yunanistanın istiklalini tehdit 
edecek ve Elen hükümeti tarafından 
milli kuvvetleri ile mukavemet edil
mesi euah telakki olunacak her han
gi bir hareket takdirinde lngiliz hü
kümeti Yunaniatana derhal iktida
nnda bulunan bütün yardımı yap. 
mağa kendisini mecbur görecektir. 

Londra resmi mahfilleri lngilterenin' 
ltu garantiye sıkı surette sadık kaldığı

bild.innekteclir . 

- 80llU ' t>NCS) ı••w -
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Halli lıolay bir dert -. . . . . . ~ . . . . . . . . 
Istanbul - Bandırma - iz .. 

mir yolculuğu daha 
üzüntüsüz yapılamaz mı? 

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

Turistik yolla-
• 

rın ınşasına' 

BERLERi 
Mebuslarımız halkın 
dileklerini dinliyorlar 

Cuımı sabahı saat 815 te cSus> va- allc lzmıre vnrınılltır. 

başlanıldı 
--• -- x~x 

illı oıaralı Alsa:1calı-Pa- Ticaret v ehaletini alalıadar eden dilelıler bay puriylc t tanbuldan Bandınna yoliylc Hülasa yolcular son derece ıstıraplı 
lzınire hareket eden yolcul.ır ancak Cu- bir seyahat yapnuşlar, vapurda da, trcn
mart.e<ıi sabahı saat bire doğru lzmir<' <ll' de rahat <"demedikleri gibi bir çok
varmışlardır. Seyahat azami derecede ları karınlarını doyurmak imkfınını da 
üziintülii olmuştur. bulamnınışlardır. Gerek vapur restô-

raldıöprü lıısmı Nazmi 'J'opçuoğluna izah edildi 
f x~x 

yapı 1)10r Ml!buşlanmız B Rahmi Köken, B. hiplerinin Ticaret vekalctını alflkadar 
Vilayet turistik yolların.l dahıl bulu- Mehmet AldC'mır, Nazmi llker. Sadet- eden temennileri hakkında Vekile i1.a-

Fuar dolayu i~ le İzmire gelenler şüp- rnnı, gerekse tren büfesi ihtıyaca cevaJ> 
hesiz normal zamanlarla kıyas knbul et- vcrecC'k mevkide bulunmamı tır. Bu 
miyecek derecC'de fazladır. Fakat öyle seyahatin kısaca hıkny sı bundan iba-
7.annedi~·oruz ki bu rağbet SC'yyahların rettir. 

nan ve bloka1 üzerine ins,ı c>dilcc"k olan . E "k ş 1 }'at \',..,_ı111·sıeı·cl"ıı·. Bugu·· n dı_ B"ı·gama \'C 
k tın pı ·men ve Bn. c lime Yunus, dün • "~ - e " 

Alsancak - Pnralıköpni kısmının i i K d d Dı.kı·1ı· k ... z· ... , laı·ı·,.ı,, bunlara b ... g-lı hulu-
l u~a asına gi erek davullar ve Selçuk " " " '- " 

müteahhit tarafından cld mevcut ma - nan mıhive ve ködere giderek halkla 
·1 h · b ı t nahi~·eleriyle civar kciylerinde 1eıkik- ,, " zeme ı c emen ınşasına aş aıımış ır. temas edecek, oradan Kamburuna geçe-

buz.ur ve istirahatini ihmal elıneğe bir Acaba bu kadar intizarnsızlığın ôniı-
sebep teşkil C'dl'mcz. ne geçilemez. mi idi? Anladığımı1.a göre 

cSus vapuruna isliap kabiliyetinden asıl sebep nakil '\'asıtal::ırına haddinden 
pek fazla yolcu alınmış, bir çok kimse- fazla yolcu almaktan ıleri geliyor. Va
ler oturacak yer bulamamışlardır. De- kıa. seyahate karar verince vapurda yer 
nü: st.')·ahati üç dört saat devam edece~i bulamamak nahoş b"r seydir. Fakat böv
için buna iyi kötü tahammül edilmistir. l• üziinti.ilü sl'yahat derecesinde değıl! .. 
Fakat vapurun Bandırmaya muvasala- Bir yolcuya vapurda yer kalmadı. bir 
tindeki karmakarışıklığa ne demeli? gün sonra gidersiniz> demek onu '\ apur-

Bu yolun biı· fın evvel ikmal l'dilmesi !erde bulun-nuşlar, halkm dileklerini cek, daha son.ra Çeşmeye gideceklerdir. 
lazımgelmektC'dir. Çünkü İzmir, Borno- clınledikten sonra lzmire dönmüşlerdir. Buralaı·da ela hnlkın ihtiyaçlan iıze
va, Karşıyaka, Bergama. Foça Ye Dikli Mebuslar. cliin Tırhnn \'apuriyle ls· rinde duracak olan mebuslarımız., tzmi
arasında işlıycn nakil vasıtalan bu yol- tanbula giden Ticaret vekilimiz B. Naz- re dönüşlerinde bazı fabrika i çileriyle 
dan gtçınektc•dir. mi Topçuoglunu uğurlamı.şlar, miinte- temasta bulunacaklardır. 

\~apur uzun süren manevralara r ... ğ- da yer varmıs gibi böyle cefalı bir se
men iskeleye yanasamamıstır Trak va- yahate ınahküın etmekten daha kibrır 
purunun limanda fonliyeltt' bulunması bir harekettir. Egcr bir yerin.., ikı vapur 
esns iskeleye yanasmayı imkansız b"le tahrik cdileınc>zse h"ç olmazsa böyle vaı>
kıl.sa, dubalardan yapılmış olan muvnk- m lıdır. 
kat iskele~ e yolcuların çıkarılmaması- !kinci bır nokta da, km:...cniıı tnnde 
nın hikmeti anlaşılamamıstır. Bir çok tutnbilet:cği ,:, erden emin olmaması. bu 
luzumsuz. ınan"vralardan sonra vapur seb"ple her kesin bir un <.'vvel trene ye
ncıkta deınirlemis '\ e yolcuların "andal- HsınC'k için isticalidir. Halbuki. daha ıs
lar \ e motörlc>rle cıkarılmasına karnr tanbulda ikrn venlen tren biletleri ve 
\eritmiştir hattfı vapur biletleri yml' her kesin i -

Bu sırada yüzlerce vatandaş, bir <ln ~al edeceği )er numarası yazılabilir. 
C'V\·cl trene yeti,.~ek ve yer tutmak ar- Öyle yapılsa ve herkesin oturacağı ~'ET, 
zusiyle vapurun daracık mahreciyle mer- daha biletini satın nlırken tesbit edilse 
di\•cni arnsında slkışmıs kalını~ \'e bir ııe böyle sahnelere meydan kalır, ne de 
saat müddet ez.İci bir hava içind~ bu vapurun alaııııyacağı kadar yolcuya bi
vaz.iyelle beklemişlerdir. Ayakları çiğ- let satılabilir. 
nenenler, nefes alamıyacak kadar buna- Münakalat vekaletinin nazarı clikkati
lanlar pek çoktu. Kayık ve motörlerle ni cclbeder ve '\'atandasları, kendi hu
karaya çıkma işi de çok uz.un olmuş ve zursuzluklarından z.iyade, teşkilfıhmız
yolculara fuzuli masraflar yiikletilmiş- da da noksanlık dolayısiyle mustarip 
tir. İş bu kadarla kalmamış, trene ko- eden bu gibi hallerin tekerrür etmemesi 
şanların bazıları yer bulnmamı,.lardır. için verileceğine emin bulunduğumuz 
Nihayet saat lki buçukta Bandırmadan enerjik emirlerin miisb<'t nclicelerine 
kalkan <ekspres> tam on iki buçuk .sa- intizar eyleriz 

26 hiustosta şehrimizdeki ordu 
malôlleri merasim yapacak 

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

Büyük zaferin L~langıcı olan 26 meydanına gidilecektir. 
Ağustos, ordu malüllerimiz.in ele bayrn- Atatürk heykelinin karşısında )er alı
mıdır. Bugünün tes'idi için lzmirdeki nacak, bir dakika heykel ihtiramla selam
bntün ordu malulleri 26 Ağustos Pazl\r- Janacak. bundan sonra bando istiklal 
te91 günü sabah saat 9 da ilcinci beyler marşı çalacak. marı;ı müteakip de 26 
sokağı parti merkezindeki l)irlik yu\•a-
tnnda toplanacak ve aat 9-30 da toplu Ağustos harbinde bulunmuş istiltlal ma
bir halde kqlaya gidecek harchtc ha- tullcrinden bir subay tarafından 26 
zır bulunacak asltc.ri müfrezeye iltihak A~ustoı<u tebcilcrı hir nutuk 'irad edile
edeeeklerdir. Bu gruba hariçten isteyen- cektir. 
le r de iltihak edeblleceklerdir.. Heykele bir çok çelenkler konulacak 

Tam :saat on da kıı)adan hareketle ı ve askeri müfreze komutanının emri al
birinci kordonu takiben 'Cümhuriyet , tında kışlaya dönecektir. 

Ticaret Vekili dün 
lstanbula gitti -·-BASTARAFI l inci SAYFADA 

rllmeai için borsa idaresine bugün emir 
verdim. Eylül haftasında üzüm ve incir 
bonası faaliyete geçerek piyasa aC"ıla
cakbc. 
MOŞTERt ÇOK 
Mahıullerinüze çok mÜ§teri vardır. 

Bu miqten1ere ancalc ... aa1e mal v~rece-
ğiz. 

Amerika tütüaJenmizi alac:aldar. Hat
ta T ürk tütünü d iyeb ilirim ki bütün dün· 
yad a m iikemmeI tip olarU umumi bir 
kabule mazhar olac:akbr. 

lntrilizler üaüm Ye incirlerimizin mü
him lmmmı alac:aldardır. Bu kat'id ir. 
Pamuğa gelince bütün dunya piyasa· 

lan bu metaa her ,,·akit taliptir. Ro
manyaya zeytin yağı vereceğiz. 

FUARlMIZIN MUV AFF AKJYETI 
Fuann muvaffakıyetli oluıu yurdu

muzun mahsulat ve mamuli.tmın cihan 
piyal&Slnda tanınmasına yardım etmi -
tir. 

lıtanbulda bir kaç gün kalarak tct
kiltler ve temaslar yaptılctan 11onra An· 
karava döneceğim.> -·-BİR MABKİIMiYEr 

lngiltere bir çok 
mal alacak -·-- BASTARAl~ı t inci SAHİFEDE -

lundan istifade olunacaktır. 
FUARDA VE Z1YAFET 
Türk - İngiliz iktısadi iş birliğinin ha

raretli bir taraf tarı olan Lord Glcncon
ner, fuardaki İngiltere pa\•yonunu ve 
İngiliz ticaret birliği pa\JIOnunu dün zi
yaret eylemişUr. 

DUn gece de Bayraklı vapurunda 
Lord ve Sady Glenconner taraflıınndnn 
mükclle! bir ziyilfet verilmiııtir. Ziyafet
te belediye reisi Dr. Behçet Uz ve refi
kaları, tanınmış lngilız i~ adamlan, 1n
giliz ticaret korporasyonu şefleri, lzıni
rin iktısadi ve tiC"ari mahfillerine men
sup zevat hazır bulunmuşlardır. 

Ziyafet başından sonuna kadar neşe 
içinde geçmiş, hususi surette celbedi1en 
cazın tatbik ettiği müzik programı da
\•etlileri geç vakte kadar eğlendirmiştir. 
Ziyafet esnasında iki memleket dostluğu 
hakkında güzel sö1Jer söylenmiş, hasbi
ha11cr edilmiştir. 

Lemi iktısadi ve ticari mahiillcrimiı:le 
temastan pek memnun kaldığını. İzmir 
fuarını çok beğendiğini söylemiştir. -·-llSIRll UT'İ IARARI 

--·--Muallimler 
arasında 

Şehrımız kız öğretmen okulunun bu 
sen~kı mezunl,l!"ından Belkis özerdim, 
Hurıye. Münevver Tozkoparan, Pf'rihan 
Okay. Sabiha Onat, Fatınn Gürbüzol, 
Neriman ·uıt nır, Mu7.affer Arkayın ve 
Li.itfiye St"'zen İzmir vilayetı emrine ve
rilmişlerdir. 
Kuc;adası birinci okul cigretmeni Hn

tice Gezer, lstanbula, ikinci okuldan 
Zehra Örsel Burdura, Burgaz okulun
dan Saime Olcay İstnnbula. lı.mir Kah
ramanlar okulu ögretmeni Fazilet Ut
kun tstnnbula, Çeşme - Alaçatı okulu 
öğretmeni Rifot Aksoy Niğdeye. Gcrıni
yan köyü öğretmeni Sıtkı GürsO!o' Bile
ciğe, ödeınış Zafor okulundan Emine 
Düzdar Aydın vilayetine. Cedit köyü 
öğretmeni Ali Turgay ve Mendegilme 
köyü öğretmeni Hulusi Tok Niğde vila
yetine, Gedik köyü öğretmeni Osman 
Şahin Aydın vilfıyetine, Tire birinci 
okulundan Nedim Azcan Balıkesir vila
yetine, Seferihisar 11 Eyliil okulundan 
Mecide Çatık kaş Aydın vilAyetine, Ur
l:ı birinci okul öğretmeni Mustafa Öz
bulut Tokat vilfıyetine, Güvendik köyü 
öğretmeni Lütfi Anız Burdur \'Üaycti
ne tayin edilmişlerdir. --·--VALİ HİN 
DVNKV TETKİKLERİ 

Vali hay Fuad Tuksal dün halkevi
ne gitmiş, bütün kollann nzasiyle gö
~milş, faydalı temaslarda bu1unmus
tur. 

Valimiz. dün Kemalpaşa kazasına da 
giderek teftiş.ıt icra etmiş, geceye doğru 
lzmire dönmüştür. --·--MU ALLİMLERlN 
Hususi içtimalar• 
Puartcsi günü saat 14.30 da Lise \'C 

Orta okuJ öğretmcnlerlııin kendi okul
larında toplanarak imtihanlar hakkında 
göriişecck1eri haber alırunıştır. --·--
Limanımıza ~e-
lecek vapurlar -·-Haber aldığımıza göre, Yugoslavya 

ve Yunanistan vapurları l Eylülden iti
baren fst.anbul, İzmir limanlarına da 
uğrıyacaktır. Bu vapurlaı· Yugos':-vya, 
Yunanistan ve Tüı'kiycden alacakları 
malları Amerikaya nakledeceklerdir. 
Ayru vapurlarla Amerikadan memleke
timize ithalat eşyası ela getirtmek bhil 
olacaktır. --·--FiAr MVRAKABE 
BUROSU KADROSU 
Ankara, İstanbul ve lzınirdc teşk11 

olunnn fiat ıniirakabe büroları şeflikleri
nin kadroları V ckiller heyetince kabul 
cdilmi§lir. 

Her üç vi.Lıiyettc 210 lira üctetli birer 
büro şefi çalışacak, şefin maiyetinde mü
teaddit kontrol meınurn ile ınemur ve 
daktilo bulunacaktır. 

Kadro yakında 1zmirc tebliğ cdill'Cck
fü. --·--Torbalının Arapçı köyünde Mehmet 

kw 20 yaşında Ayşe Y~li zorla kaçır
map nalcısan teşebbüsten suçlu aynı 
köyden Kerim oğlu Mustafa Çetin hak
kındaki duruşma dün ağır ceuıdn sona 
enniJtir. 

-·--HASTARAf'I 1 ind SAUinmı·: - Gelenler, gidenler 
rar i talyatla sukutu hayali mucip ul- Tunçeli mebusu B. Sami Erkman, Ad-

Mustafanın 1 ay müddetle mahkumi
y.ctine karar \'erilmişlir. 

Terzi 
Refia Bozkurt 

Te1-zihanesini Tramvay c.acldesi Mck
h•pçu durnğı No. 441 e hakletrn.i~tir. 

1-fı (1681) 

satılık k1111U1ılar 

mu<ıtur. Dfın ;.kşamki lta lyan ıautcle- Jiyc vekaleti hapishaneler umum müdU
ri lta}yruı pn>papndasıwn hedefine \'a- rü B. Atif Ankaraclıın, inhisarlar baş 
ramadliını ispat cilen l\lısırın 1nı karan müfettişi B. Ayetullah Alpay ve Kara
hakkmdn bir tek kelime yannamr.'flar4 bük fabrikaları baş milhendisi M. Harri 
dır. Kinsey 1stanbuldan şehrimize gelmiş-

HÜCUM 1'."TMiYECEKLEKMİ~. lerdir. 
ECER EDE&LERSE tMlş.. İtalya ikinci konsolosu M. Edgardo 
Roma, 24 (A.A) - D. N. B. Ajansı Mo!yoli, A lman ;ızazete muharrirlerin-

bildiriyor : Mısır - italya münasebetleri den Johanne-.s Müller ve Edvard Sohok
hakkında Roma siyasi mahfillerinde, fer, Alman sefaret mt>.murlarından Lu
İtalyanın Mı.sıra kaı'Şl olan hattı hareke- ovi Moyzishc lstanbula gitmişlerdir. 
ti, İtalyanın harbe girişi esnasında tesbit * lzınir mebusu ve eski Adliye vekili 
edilmiştir, denmektedir. B. Mahmut Esaı Bozkurt t~anbuldan 

i tal_ya MISlnl hücum -etmiyec:ektir. Ve şehrimize gelmiştir. 
eier ltalyan lutaları Ubya hadudon4lan --------------
'Öteye ilırrlırrse bu hareket Masanla bulu- ••• • • ••• • • • • • •• • • • • •••••• ••• • • •• • • •• • • • • • 

POLİSTE 

·--- · -··· 
Gümrük Antreposu önünde bir 

infilak oldu, iki yaralı var 
x~x 

Dün ögleden evvel giımrük antreposu geçmekte olan seyyar satıcı Kadri de 
önündC' bir infilak olml.!§. iki kişi yara- yaralanmışt.ır. 
lanmıştır. Yaralananlar gümrük ambar İnfilak çok şiddetli olmuş, sandık ta
memuru B. Kadri ile seyyar satıcı Kad- maınen parçalanmıştır. Yangın söndür-
ri Aksaçlıdır. ınc makinelerinden biı; denize uçmuş, 

Hadise şiiyle ol111uştur: diğerled harap olmuştur. 
İstanbuldan getirilen dört yangın sön- B. Kadri diz.inden hafif surette ya-

dürme cihazı sandık içinde :rıhtıma çı- ralanmıştır. Seyyar satıcı ise ağır su
karı1dığı sırada hafif bir ses duyulmuş- rette yaralıdır. ikisi de memleket hasta-
tur. nesine kaldırılmışlardır. 
Sandık rıhtıma çıkarıldıktan sonra Sıcağın tesiriyle yangm söndürme 

anbar memuru B. Kadri, bakmak için aletinden oksijen .swiığt, infilakm bu 
sandığın yanına gitmiştir. Bu esnada in- yi.izden ileriye geldiği yapılan ı~tkikal 
filnk vuku bulmuş. oradan tesadüfen neticesinde anlaşılm'ı~tır. ..... 
AHMETLİDE 
BİR EV YANDI 
Torbalının Ahmetli köyünde Hasan 

kansı Merycmin evi, geceleyin bir yan
gın neticesinde kamilen yanmıştır. Hal
kın yarduniyle ynngının genişlemesine 
meydan verilmemiştir. 

Hiiviyeti meçhul bir adam tarafından 
c\•in saçakları tutuşturuldut:tt.ı yapılan 
tahkikattan anlaşılmıştır. 

Bu adam aranılmaktadır. 

Bir lokomotil kazası 
Alsancakta devlet demiryolları 8 inci 

işletme deposunda çal~an Mehmet oğ
lu Ali, lokomoUfe manevra yaptırdığı 
bir sırada yanlış bir harekette bulun
m~. duvar ile lokomotif arasında sıkış
mış, yaralanarak hastaneye kaldırılmı.~
tır. 

5ebebi mecbul bir ölüm 
Urlanın Denizl(köyünde Koca Yusuf 

oğlu 15 yaşında Mustafa Taşçı. bir incir 
bahçesinde ölü bulunmuştur. Neden öl
düğü hakkında talı'dkat icra edilmekte
dir. 

Yalnız bir günde 
Fuarı gezenler 

EV\'c.lkı gün fuarımızı 15283 kişi zi
y:ıret etmiştir. --·--SÜNNET ETTİRİLEN 
FAKİR YAVRULAR 
İzmitli B. Cemal Karapmaı·, 13 fakir 

t:r>cuğu sünnet ettirmiş. A.lsancaktaki 
bahçede iki gün sabahlara kadar bu yav
ruların cğlencelerlııi de temin eylemek 
hayırper\•erliğinde bulunmuştur. --·--
BİR GEZİNTİ 
VE FİLME ALMA 
Fuarn gelmiş olan Atilla revfu.ii. Muh

lis Sabahettin ve Halk opereti artistle
riyle Balet heyeti ve mÜLisyenler yann 
saat 10.25 Konak iskelesinden kalkacak 
\'apurla İnciraltı plajlarına gidecekler
dir. Bu esnada İnciraltı plajında, Anka-
1-adan getirtilen fiiiın alma mütehassıs
llin tarafından filimler alınacağı cihetle 
kendisini sinemada gönuek istiyenlerin 
de lıazır huhınabileceği hildirilmektedir. --·--ÇEŞME 
Polis lıornJserllğL 
Namazgah polis komiseri B . .MusUıfa 

Kaya, Çeşıne polis komiserliğine tayin 
edilmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
HAVA ICURUJlllNA 

. AZA OLVNVZ.. 

ANSIZCADA 
ORMAN YANGINI 
Kemalpaşa kazasının Ansızca 'köyü 

ormanında yangın çıklnış, civar köyler
den yetişen halk yangını söndürmii~
tür. 

İki kadın arasında 
Tepeköyde Hamza karısı Rukiye, ka

laycı Rüstem kama Zeliha Aydını tah
kir ettiği iddia.cıiylC' mahkemeye veril
miştir. 

İKİ HmSIZLIK 
ı kıçe.."1tlelikte 624 1incü sokakta Ha

san oğlu Haydar, ".Mustafa oğlu lbrahi
min <."Vine cinnlş, bir ceket çalm~r. * lkiçeşmelikte Sülüklü sokağında 
Mahmut oğlu Hüseyin, İsmail oğlu Melı
ınedin evinden bir miktar eşya c;almısttr. 

Yeni doitntuı bir 
çocuk bırakıldı •• 
Urlada B. Mustafa Akanın evinin ka

pısı öniinde yeni doğmuş bir erkek ço
cuk bulunmuştur. Bu çocuğu kimin bı
raktığı araştırılmaktadır. 

Muhtelif mahsul 
rekolteleri ---Son alınan mallımata göre bu sene 

Egenin muhtelif mahsul rekolteleri şöy-
ledir: . 

İncir 35 bin ton, palamut 45 bin ton, 
Akala pamuğu 90 bin balya, tütun 33 
bin ton, zeytinyağı 25 bin ton. --·--SURA • MEHSVCAr 

VOLEYBOL HAÇI 
Beden terbiyesi kanununa göre Hal

kapınar pamuklu mensucat fabrikasın
da beden faaliyetlerine haşlanılmIJ ve 
dün Suha takımiyle bir voleybol mUsa
bakası yapılmıştir. 

Bu miisabakada pamuklu mensucat 
takımı birinci olmuştw-. --·--PiN ARBAŞlllDA 
HAYVAN BAnAJ.101 
Dün viliyet veteriner mildilrü B. Na

r.ım Uygur, Pınarbaşında çıkan hayvan 
hastalığını, mahallinde tetkllc etmek 
Uzere Pınarbaşı köyüne gitmiştir. -·-Bütünleme lndlltanları 
Şehrimizdeki orta okulların bütünle

me imtihanlarına bu ayın 27 sinde, 1~
lerde ise 1 Eylülde başlanacaktır. -·-BİRİNCİ NO'l'ERLİK 

Temyiz mahkemesi azalığından müte
kait B. Reşat KöyınC'Il ~ehrimiz birinci 
noterliğine tayin edilmiş ve <lünden iti
baren yeni va.züesiııc başlamıştır. 

ACIKLI BiR ÖLUM 
Ödemişin Karaman köyünde .Mustafa 

oğlu llyas Sezer, ödemiş ınemlekC't ha.<ı
tanesi önünde ölü huluıul1uştur. Yapı
lan muayenesinde veremden öldüğü ve 
uzun zaman<la.nberi hastaneye girebil
mek için :sıra beklediği öğrenilmiştir. 

Mallarımızı 
Satamamak 
Tehi.kesi 
Yoktur 

--ııı- . ..d 
- HA~TAl:ti!' l 1 l.\'l'İ SAJIU' " 

bİ' lııı:.ıııa mallarmı salanlar h~~ 
altı :ı.)md::ı kaydedilen fi::ıt yu 
kar..-ısıncla lıii-;rrınn u~ramı:;ılar.,_ 

At·clc t•dcnll•r pamukla~ 
üziimlcrini Jwş alh kuruşa ~ 
iC<"ımi ile hareket edenler pa~ 'JI 
altmı~ iiziimlf'rini on he."' yirrııı 
sntabilmi~lcrdir. ~ 

Arndaki fiat fııddarı ınii:•' / 
ale.) hine o1::ırak miit:n nssıtlıırın 
akını lır. j/ 

C ıı .) C'nİ nH"vsi mde hu h:ıt.'10~ 
lanma ma asla mc~ clım \·crınc 
tnhsiJlcriıniziıı elindedir. ,-

1\liıst.ahsillcr mallarını dilcrlt ~ 
ı>cratiflcrc teslim .mrctiylt> \'CJ.·~ 
li Bank.'llnra terhin l oliylc gu ~ 
) nçlnrım knrşılıyncak a\'tlnslJl'I ..-! 
cdehilirlcr. Hiikiimelimiz bu ."'.~ 
için a1.ami miizaheret ı::östcrnatP""/ 

Bu ınii7.ahcrctini daha (aı.la dl 
lcteccğinde iiphe ~oktur. ~ 

Nitekim pek fazla sıkışik . 
malluını satın nlnmk için tcdbıri" 
maktadır. _ . ..wl 

Ticaret 'ckHimiziıı on tet"7 
nasımla ehemmiyetle üzerinde 
me\ZU bu olmuştur. ~ 

J)evJct tedbirlerini Ulll\'Uf{alı 
için teenni gU~1crilmcsini t:ı,-si1f ~ 
miş, mallarımızın <.atılamamsS!.Jlff 
sini na la \'arit olmadığını cıa~., 
ınlınak için hiç bir sebep mc\ cıı' 
madığmı dcfatle tekrarlamıştır. Jı 

H ükümetimi1.e inanır ,.c onadl ~ 
lnttığı ~·olda teenni ile hareket I_ 
bilirsek ~hsi menfaatlerle bir-~ 
lekctin yüksek menfaatler~ ~ 

.ıı .. .ı. H:ü'"fôe~ 
.................................... . 

Teşekkür ~ 
Çocuğumuzun doğumunda .. "~..:,; 

kam Türkcln.ın tedavisinde ~-, 
ha1.akatten ve yüksek nHik~~ 
layı şehrinıizin tanınmış ~ı~ 
doktorlnrından bay Fikret . .1~ 
ve Ege hastanesinde bize gost 1 
yüksek nezaket ve ihtimarnds:'~~ 
layı operatiir Adile derin t.e.ŞC~ 
rimizin ibli\ğına gazetenizin uı 
tunu rica ederim. ıı 

lhı·acat kontroliirlcri~ 
MEL1H BA Y-OLGr..ı·,/, 

·································•'' 

Borsa haricinde hİ' 
bir suretle incir ~ 

amelesi yapılmıytP 

- · - ~nA - BAŞTARAFI l inci SAYfftV' . .,. 
kat'i emirler veı·ilmi.ştir. Bun~; 
borsa haricinde hiç bir suretle ı ·~ t 
amele.si yapılmıyacaktır. Böylcli;:.J 
cıların, satıcıların ve bi.lhnssa ~ 
lin menafii temin edilmiş olac~.:;,ı 

1ncirin de borsayn ithal muns' t 
le borsa komiserliğince icap ede' 
birlerin ittihazına başlanılnu tır· 

üZüME GELlNCE 
Üzüm fiatleri hakkında birl~ / 

nüz hiç bir karar alınmadığı b~ 
len mevsuk malumattan anla.Şı ~ 
Bu sene üzüm rekoltesi e1'Vclce e' I 
zıld1ğı gibi 25 bin ton, yani ga~ ~ 
idir. Bu itibarla geçen seneki ibP"'lıl"ıı 
!erinin bu sene tatbik edilmesi.ne ti":~ 
görillememiştir. Hatta bazı tüceB , 
ha şimdiden piyru;adan 7 nurnaı1' 
mü 18 kuruştan almıya taliptirlef·fl'! 

Dün gazetmnizde bildirilen fi 
hakkında bazı konuşmalar oln1ıJ!lı 
hiç bir karar alınmamıştır. -x-SİMAV PANAYpli 
AÇILIYOR- A 
Simav_ 24 (A.A) - Her sene ~ 

gibi bu sene de talfü fı(üzelliği ,·e~ 
verici ılıcalariyle meşhur k.aZll , ı' 
7.inde eylülün üçilncü günü Sirıı' 
nayın açılacaktır. Panayır üç '~ ~ 
vam edecek ve ı'yh:li.in allıı: ,,,..--..;; 
panacaktır. ~ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

kolonyala~~ 
ıncşhurdur, h2'tta Ü7.Ümii, inc:tft 1, 

iİtiiii eczan~ 
939 modeli F ord 938 modeli 

Şewole iki kamyon satılıktır: Ata 
Sınmaz garajında ıörülebilir. 

nan laıiliıt ciizütamlaruu istiW.f ede
~ektir. İngiltere Ml!>,r ile akdolunan mu
,&hedeler hüküınlerı hi1ifına olarak bu 
memleketi müstahkem bir hücum üssü 
haline koymuş ve bu memleketten bu 
tanda istifade etn:iştir. İtalya aksüli-

ZA Y.! melde bulunmaksızın buna müsaade cv-

Deniz 
Gazino 

Hava kurumu bugiine kadar temin 
ettiği başarılarla, l)eyne1milel ölçüde 
örnek bir Milli müessesemiz oldu. 
Fakat ya~dığımız. devir ondan daha 
bilyillc i.otler beklemektedir. Ona bu 
imkanı V<.innek için bütün vatandaş
ların elbidiği yapmaları, birbirine hu 
vazi.foleıini hatırlatarak Hnva Ku
rumuna az.a yazılmaları lazımdır. Ha
\'a Kurumuna aza olmak, bu büyük 
memleket navnsına hi:r.ınot etmek ve 
bu hizmetle övünmek f ırsa tmı ka
zandıracakhr. Hava Kurumunun aza
sı olmak milli meselelercl(' şuur sa
hibi oluşun delilidir. 

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

E ot; ZiYARET ımlNJı A 
: Jlem ec::uıcı Kemal Kimil ile ~ 
S ıül"iişınüş. hem de kolonya1at" 

/~ Bankası .Yarın !~'7'"'~~ 
kapalıdır ~bar . ~? Al ~..aM 

Restoranı 

Karatae orta okulundan aldığım liyemez. ~ 
1 Z/5 /936 tarih \'e 90 1 sayılı tasdilcna- Ayni mahfillerde tebarüz ettirildiğine 
memi zayi ettim. göre, şu tarzda düşünmek mümkündür 

Yenİ8İni alacağımdan eskisinin hükmü ki : Eier Mısınn üz.erinde İngiltere ıa-
olmadığını ilan eylerim. rafından icra cd~len taz.yik buluı_ıınasar- Konak \·apur iskelesi i.istiinde le- . 

No. 14 ı d!. bu ':'!:mleketın hattı h~reketı bu~ miz ucuz \'C lüks.... : 
iHSAN SEZGıN ~osterdiğı lıattı Jıarekctm tamamıyle ' : 

3449 ( l 7SO) ak i bulunacaktır. • .......................................... . 

Süt ana aranıuor 
Sıhhati yerinde biı· si.it anaya ihtiyaç 

vardır, Jsliyenlcrin ikinci kordon Mer
kez Bankası arkasmda Diş doktoru Bn. 
Hatice Az.ra DemirclliyC' müracaatluı. 

1-3 (1742) 

iŞ BA.NKASrnın yddö- :Gönül, Limon ~ 
nümline rasıııpın ya· ~Zümrüt damlası, 
rınlıi pazaıttesi gönü :hatıra, Yasemin, 
Banlıa lılşelerl lıapaJı ~Falya, Ak$aın G 
lıaJanacalıtır. :Leylü.. 

: ••......•..•............ ........•• 



_24 ACUSTos PAZAR 1940 Y.ENI ASIR 

Müesseseler baremine tabi tutulan tesekküller 
2 

icin ı= c 

·r ekaüt sand;ğı t~şk·itine 
-'NK dair yeni bir proje 

let ida~:'.24 (Hususi) -·Bareme tabi tutulan teşekkülleı•le baz:ıı ~- : ·"l· 
bir kanun rı ~eD!uı:ıarı için teşkili mukarrer tekaüt sandığı hakkında 
ŞahSiYeti, i 'Pro~esı layihsı hazırlanmış!ır. Projeye göre sandık resmi 
oıacaktq. 5darı ve mali muhtariyeti haiz olacak ve başvekalete bağlı 
SClndığa te andığa dahil memurlar aylıklarının yiizde beşini her ay 
clata nıuad!~edecekler, memurların mensup oldukları idareler de bu ai· C 1 olarak sandığa her ay muayyen bir para vereceklerdir. 

1 YENi JAPON SİYASETİ --·-- BASTARAFI 1 inci SAHİFEDE -

wAini iıınit l tnıektc olclu•:unµ yazınak
t:ıdır 

Tl-~K )';\Jt'J'iYE DO(mc 
'fok\ o. 24 ( A.A) Parlamentonun 

hütüıı siyasi partil<.'rini ıhth·a edecek 
olan tek bir pm lı 1c>şkil etmek üzere Ja
pon haş\'ekıli pn:ns Konoye 2.5 kişilik 
bır kuıııite 1a\ in \.'Uni!i!İr. Meı.kfır fızalar 
mC'yanıııd:-ı 5 kışi 1'ı) an meclisinden. 7 ki-
i mebuslar ııwcli~.!nden bulunduğu gi

bi sag cC'nah vat:ını>Cr\•crleri tcşekkülle
rindım ve meshur siyah Dragon cemi
\ etmdeıı dl' ıourahhasfor mevcut ol
~mıktodır. --*-Cen~bi Afrilıa }'ünlerini 

lngiJtere alı~or •• 

cıxza:w 
SAHIFE3 

lstanbulda dilenciler 
takip olunuyor 

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

Bir dilencinin üzerinden dolısan ~edi lira çıJıtı .. 
İs1anbu), 24 (Yeni Asır) - Şchriıniı.-ı durt dılcn<'i yaknbnınıştıı·. KadıköyUn· 

de yakalnnan lm dilencinin üzerinde de vakalanan bir dilC'ııdnin iizerindcn 
dirilmiştir. Son iki günde şehrimiz.de on 97 lira hulıınmuştur. 

Alman hava akınları 
gittikçe azalıyor 

- llASi'ARAFI 1 iNCi SAllİFEln~ -
sında vt• Gallcs eyaletinin bir mıntaka
sında bazı noktalara bir miktar bomba 

Romanyada yeni bir 
kabine değişikliği 

- UASTAltAFI 1 inci SAHiFEDE -
Meclis kabinede b:r degi iklik yapılma· 
SJ hakkında lGırar verecektir. 

. AMKının .. 
Atatürk h 
ea k hatırası.. 

t' n ırı, 24 (AA) 
urkün Çank · . Eb<:di Şd Ata-
nUıntı "i'uı·· 1

"
1 

Yu ılk gelişlPrinin yıldö-
,., u o aıı d .. 

anıtı onUnd b" . un burada Atatürk 
\'(! anıta (;el~nk~~uk bir tören yapılmış 
liaıke..,lndc bir t ~onmu.'itur. Gece de 

Dahiliye Vekili bugün 
şehrimize geliyor 

johannesburg. (Cenubi Af rıka birli· 
ğı) ,24 (A.A) - 7jraat nazırı B. Col
lins dün radyo ile neşredilmiş olan nut
kunda cenubi Afrika birlii:inin bütün 
vününün tngilıere tarafından ponudu 
1 O pens 3 4 den satın alınacağını res
men bildirmi ve bu anlaşmanın bütün 
harp müddeti ve harbi takip eden sene 
için muteber olduf:runu ilave ey1emiştir. 

atılmıştır. Diğer yerlerde hasar çok az.
dır. Ynralılar pek azdır. Hiç bir olii yok
tur. 

Londra, 24 (A.A) - Royterin bil
dirdiğine göre, dün cenup şarki sahilin
de bir şehrin ana caddesine bombalar 
atılmış ve plajda eşhas üzerinde maki
neli tüfenk ateşi açmış olan Alman tay
yaresi bir İngiliz avcı tayyaresi tarafın
dan takip edilmiş ve düşürülmüştür. 

Bükreş. 24 (A.A) - t:D. N. B.> 
Resmen bildirildiğine göre başvelcil 

muavini general Mihail kabineden çe· 
kilmiş ve Rumen genel kurmay ba kan
lığınn ta) İn olunmuştur. - ·-İJıi VeJıil istanllulda 

İstanbul 24 (Yeni Asır) - İnhisar
lar vekili B. Hüsnü Çakır ve Ziraat ve
kili B. Muhli!i Erkmen şehrimize gelmiş
lerdir. 

or, antı Yapılmıştır. 
Ankarn 24 (1 Iususi) - Dahiliye vekili bay Faik Öztrak bu akşam

ki trenle lzmire hareket etmiştir. 

SIHHAl VEKALETININ RESMi RUHSATINI HAiZ 

KAŞE 

Şiddetli BAŞ, Dt$ ağrı· 
larını, ROMATİZMAsan
cılarını SİNİR, rahatsız· 
lıklarını derhal ge~irlr 
GRİP, NEZLE ve SOCUK 
algmbpna kar$• mües
sir ilaçtır. 

!cabmda &\inde 1 - 3 kate 
~------__ __:alınar. Her Eczanedt' bulunur. 

d.~ Ak$;un Kız 

Vc•r · · gınııı 

tv1tar Y 4JQ._ .a _ 
1•rn 20 k •nutha~ ; ~ MCIDCJRl.CJOVNDEN • 
'•rUı· ur-ıışhık ke ~n ı>asa \'akf d • 

\' •llden itıba MI \•e şaı-~ . m !1'~ Yemiş çar~ısımla Gt No.lu hanın 294 
\'alt ~:ııi ihale ~n eksiltnıeye ~es.ı hucıbınce tamiri yapılmak üzere 23 'IV940 
~ ı•lilr ida~ /fJ 940 tarih· onu nuştur. 
\Uk K\iıı ıııesa· ıdc ıııüteşckk~nk ın~sadif çarşaıııh.ı günü .-abahleyin saat onda 
(j!un~'llıiııııtlaı~:f~ti ~Unde g~~'?~~ıı h~~urun~ yapıh.cağı ve şartnamenin 

r. rn<'Zkur gün • e ıl~~ı 1·c talıp olaıılarm yüzde yedi bu-
2~ e sa.attc Vakıflar idaresine ınlir:ıcaatleri ilan 

·r~ r1ca,. - .~o - 4 - !l ::137 (1752) 

• kŞa '*~- nı.aten eı l.lse.sı Jrlı;..a.u-
'ıt ,':1 kursların~tık, muhasebe İn T ...... lüğöaden : 

p \k~htıl eclı"J 11 ~u edt't'r'k.I .gı ız::e, Fransızca daktiloj:rafi \·c stenoğraf ı 
z,... ... 1 nıc·k~- erın lntmur · h ·· d •aıü ıat J ır. ve tıcarct ar.l' mu~1ah emleri ka-

ll'lak ı~:t okul m''4iü 1··~ .. 
u r UJ:lUl~ tnürauat ecli.Jınesi.. 

iZMtR SiCiLi TiCARET MEMUR- •• .:1..-.. •aımiiiSl!_m.'!l __ ımJl&Sl-m:aiii5:'!ll--!ll!!:Jı.KlUaıl!l-ll!!lml; _____ n tZMIR SICILt TiCARET MEMUR-
LUcUNDAN: 1 ·ı LUcUNDAN: 

( j,.imi aayet )c-1.zcili. ıne\' imin lzmir mermer kesme fabrikası - lb- " " lzmirde Halimağa çarşısında 54 nu-
rahim Merınercioğlu ve lbrahim Gürü- en gii7.el ınnrnlı mağn~nda ticnrN ve komisyon-
cuoğlu kollektif şirketi) ticaret Ün\<aniy-1 GAZOZLU MÜSHİL culukln i tigal eden (5. Barki ve B. 
le lzmırde Taşçılnrdn 105 numnrnlı ma- • Amado) şirketi esas mukavdenamesi-
ğaLada taşçılık işlerine ait her türliı imıı- LIMONATASJ nin birinci maddesini değiştiren muka-
lat \·e alım, satım i~leriyle İştigal etmek olan velenanıe ticaret kanunu hükümlerine 
iızere tesekkül eden lsbu şirketin ticaret •• • göre sicilin 281 o numarasına kayıt "e 
ünvnnı ... e şirket muknHlenamesi ticar~t p U R G O L 1 N tescil edildiği ilan olunur. 
kanunu hükümlerine t;;ÖrC" sicilin Jzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
281 1 numarasına kayıt ve tescil edildi- milhürü ve F. Tenik im7.ası 
ği ilim olunur. Piyasaya ~ılımqtır.. 1: MUKAVELE 

1: MUKAVELE IH<:R ECZANI DE BULUXlm Bugiin 1 7 8 940 bin dokuz yüz kırk. 
lı:mir sicili ticaret memurluğu resmi senesi Ağustos ayının on yedinci Cumar-

mühürü ve F. Tcnik imzası tTl\IUl\11 flEPOSU : teşi günü saat on ilti aıralannda izmirde 
Bugün bin dokuz yüz lmk :.<cnesi doktor Huliisi bey caddesinde Kardiça)ı 

Ağustos ayının on dokuzuncu Pazartesi C A N han 15 numaralı dairci mahsusuuıda 
günü t9 8 1940 LABORATUV ARJ Türkiye Cümhuriycti kanunlannın bah-

İznıirdc birinci bdediye caddesinde teltiği salahiyetle \-azife gören ben ap-
72 1 numaralı hususi dairede vazife gö- İS DASKASI ARKASINDA ğıda mühür ve im:ıaaını koyan izmir 
ren hmir ikinci noteri ben Zeki E.hiloğlu .No. 5. İSTA.."tBUI. üçüncü notcti Süreyya Ole.ayın yanm.a 
i imin başında iken aşağıda hiiviyetleri •••••.,..-- ... •ın•• .. •••••••••••m.••••••• gelen kanuni ehlivet ve VU1fları haiz ol-
ya:cılı iş sahipl,.ri daire~ gelerek anla- U makla şahadetc ehil oldukları görülen iz. 
tııcakları ~ibl biı ~··ket ınukavelenamesi- (( M D A L n tZMtR BELEDtYEStNDEN! mirde Fev7j paşa bulvannda 10 :numa-
nin tarafımdan resen yazılmasını istedi- --Jf.-- 1-KnrŞ'lyaka temizlik işleri ha}'\·anları- ralı yazıhanede Raul Arditti ve yine aynı 
ler. Kendilerinin kanuni ehliyeti h11i7. ol- Ul\IUl\ıi DENİZ ACENTELlt.i LTD na senelik 15,000 kilo saman satın alm- caddede M. Sipahi Kardeşler ticaretha-
duklarını gördüm. llF.LLENİC LİNES LTD ması Ya7.l işleri müdürlüğündeki ş&-l.na- nesinde lsalt Franko. 

Şahitler: t.ı:mirde belediye caddesin· İZMİR NEVYORK ARASINDA HAF- mesi veçhile yeniden açık eksiltmeye Nam şahitlerin tarif ve şahadetleriyle 
de 5 numarnda mukim Sabri Mutafoi{lu TALIK MUNTJ\ZAM HAREKET konulmuştur. Muhammen bedeli 300 li- teayyün eden ehliyeti ltanuniyeyi baiz 
ve Tilkililt Naınczgah caddesi 5 j numa- PATRAI \"apurl.I 3 - 5 eylCtl arasında ra muvakkat teminatı 22 lira 50 kuruş~ bulunan lzmirde Göztepe ismet İnönü 
ralı e,·de otul'an Dehor Kuzin: lzmirden cloğru I\EVYORKA hareket tur. Taliplerin teminatı öğleden evvel tramvay caddesinde 753 numaralı hane-

Yukarıda isim ve adre..leri yazılı olup edecektir.. Cüınhuriyt?t merkez bankasına yatıra- de mukim Nesim oğlu Salvator Barki ve 
iş sahiplerini tanıdıklarını .._.e şahadete HO~DIA \•arıuru l3·15 eylul ara· rak makbuz.larile itıalc tarihi olan 26- yine iz.mirde Göztepc ismet lnönü trun
mani halleri olmadığını söyleyen ve ka- sında Izmirden doğı u NEVYORKA ha· 8-940 Pazartesi günU saat 16 da cncü- ·vay caddesi 77 5 numaralı evde oturan 
nuni evsafı haiz olduklan görülen" şa- rekct cdE'Cektir. mene ıniiracaatlan. Rafad oğlu Benyamin Amado l:lan R· 

hitlerin tariOeriyle -ahuı ve hüviyetlerini ANGHYRA vcpuru 21-23 eylUl ara- 2 - Karşıyaka lt•miz.lik işleri hayvan- bebi müracaatlan sonlldukta anlatacak-
tesbit ettiğim: sında İzmirden do[!ı-u NEVYORKA ha- larma senelik 15.000 kilo arpa satın alın- lan :gibi tarafımdan resen bir tir~et mu-

iş sahipleri Jzmirde lnönü caddesinde reket edecektir. ması yazı işleri müclilrlüğündeki şartna- kavelenamesinin bir maddesinin tadilini 
58 nci aokak 2 numaralı evde oturan Hü- ATHfNAİ "'\"l.DUru 28 - 30 eylul ara- mesi \•eçhile yeniden açık eksiltmeye ko- talep ettiklerinden ad ve sanlan yuka
scyin oğlu lbrahim Mermercioğlu ve iz- sında İımirdcn do*ru NEVYORKA ha· nulmuştur. Muhammen bedeli ~ lira nda yazıla şahitler yanında müttefikan 
rnitde Basmahanede Küçük Fettah so- rekct edccekür. muvakkat teminab 62 Jiradır. Taliplerin söze başlıyaralt: 
kak 1 numaralı evde oturan Ali oğlu th- NOT : Biltün V3P\lrlarunızın ambar teminalı öğleden C\'\·el CUmhuriyet ( izmir ticaret sicilinin 192 1 numaruuı 
nhim Götücüoğlu şu suretle bana arzu- içi elektrik vantilatör tesisatı ile mil- merkez bankasına yatırarak makbutla- da tescil edilip bilahare yapılan tadil 
larını takrir ederek rnevad \·e şeraiti ati- cchhezdir. Gerek 1.apurlıınn muvasalit rilc ihale tarihi olan 26-8-940 Pazm·tesi üzerine aynı sicillin 2427nwnarasmda 
ye dairesinde bir Jcollektif ı-irketi muka- tarihleri, gerek \"apur isimleri ve nav- günü saat 16 da encümene müracaatları. da müseccel bulunan (S. Barlti ve B. 
velesinde mutabık kaldıklarını beyan et- lunlım hakkında ~ccntamız harp dola· 3 - Karşıyaka tramvay idaresi hay- Amado) Ünvanlı lıcollcktif şirkelİm.İzİ.n 
tiler. yısiyJe hiç bir taahhüt albna girmez. v:ınl:ırına senelik 10,000 kilo arpa satın 20/kanunu ani/ 1927 ve 30/ 12/938 

Madde 1 - Taraflar lzmirde 871- Daha fazla tafsilat almak için Birinci alınması, yazı işleri müdürlüğündeki tarihli esas ve muadd,.I mult.avelcname-
nci sokakta 105 numaralı mağazada Kordonda 152 ımm:ırada •U1'fUAL• şartnamesi veçhil~ açık eksiltmeye ko- sinin birinci maddesinı 1 S-Ağustos.-940 
mermı;rcilik i~lcriyle iştigal eylemek ve umumi deniz acenteliği Ltd. ll'üracaat nulmu.ştur. Muhalllmen bedeli 550 lira tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde ta• 

Yeni Tuhafi,>ecilerde 1337 ci sokakta edilmesi rica olttn'..lr. TELEFON: 4072 muvakkat teminatı 41 lira 25 kuruştw·. dilinı aralarında karnrlaştırdılı:lanru be-
2 3 numaralı mermer kesme fabrikasını -••••• .. •••••••••••••••' "11

'''''"
11

••••••• Taliplerin teminatı öğleden evvel Cüm- yan ettiler 
müştereken idare etmek üzere aralann- OLİViER VE huriyet merkez bnnkasma yatırarak Madde 1 - Şirketin mevzuu: ithalat 
da bir şirket tesis etmişlerdir. ~!HREKAalJ L2'D. makbuz.larile ihale tarihi olan 26-8-940 ihracat ticaretiyle komisyonculuktan iba-

Madde 2 - Şirketin nni (kollektif) • U ta Pazartesi günü saat 16 da encümene rettir. 
tir. V .l\PUR ACENT ASI mUracaatlan. Taraflar ba~ka bir diyecekleri olma-

Madde 3 - Şirketin ünvanı: (lzmir ATATÜRK CADDESİ Rees binası 4 _ Karşıyaka tramvay idaresı hay- dığını beyan ve ifade etmderi üzerine 
mermer kesme fabrikası ibrahim Mer- TELEFON: 2443 vanlanna senelik 11,000 kilo saman sa- hen yeminli noter aıfatiyle yazılan bu 
mcrcioğlu ve lbrapjm Görücüoğlu kol- tın alınması, yazı işleri müdürlüg-ündeki mukaveleyi açıkça ve yükselt ııcsle oku-

Londra ve Uverpol ballan i-'- d ~' Dil .:ıı,Lı • lektif şirketi) dir, ..,_ şartnamesi veçhilc yeniden açık eksilt- um ,.e manasını aruathm. ecımıen 
Madde 4 - Şirketin mevzuu Taşçılık piyasanın lhtly•cuıa göre npurt. meye konulın11~tur. Muhammen bedeli gibi yezıldığını benim ve şah.itlerin ya-

nmız Sf'fer vameakJardır. ...., d 
işlerine ait alelumum imalat ve alım ııa- .................. 'iı1.-.............. ....... 220 lira muvakkat teminatı 16 lira 50 ıun a tamamen kabul ve ikrar eyleclik-
tım işlerini görmekten ibarettir. kuruştur. Taliplerin teminatı öğleden ten ve kendilerine ve phitlere imza et-

Madde 5 -Şirketin muamele merke- BRONZ evvel Cüınhuriyct merkez bankasına ya- tirdi.itten sonra ben de imza ve tudik 
zi izmirde 8 71 nci sokakta 105 numara- tırarak makbuzlarile ihale tarihi olan ettim. Bin dokuz yüz kırk senesi Aiaa-
1 mağazadır. 26-8-940 Pazartesi günü saat 16 da en- tos ayının on yedinci Cumartesi günü 

Madde 6 .-- Şirketin sermayesi mez- cümcnc müracaatları. 17 /8/940 
kur ma~azada ve mermer kesme fahri- 5 -Temizlik işleri hayvanlarına sene- Tarafların: imzaları. 
kaşında mevcut olup taraflarca heyeti D ı- ş Jik 100,000 kilo samaıı satın aiınınası Şahitlerin: imzalan. 
mecmuasına ( 12000) on iki bin lira kıy- yazı işleri müdürlüğündeki şartnamesi Jzmir üçüncü noteri Süreyya Olcay 
met takdir olunan ve müfredatı tesbit ed•l vcçhile yeniden açık eksiltmeye konul- resmi mührü ve imz.aaı. 
miş bulunan emtea. makine, alet, ede- Fırf'aJ&n muştur. Muhammen bedeli 2000 lira Umumi No. 2899 Hususi No 
vat ve tesisat bedeli olarak taayyün eden ~ muvakkat teminatı 150 liradır. Taliple- işbu mukavele suretinin daire doqa-
işbu on iki bin ( 12.000) liranın ( 6.000) / rin teminatı öğledm evvel Cümhuriyet aında saklı 17 /8/940 tarih ve 2898 
altı bin lirası lbrahim Mermercioğlu ,.e g e m İ f f İ r merkez bankasına yatırarak makbuz.la- numaralı aslına uygun olduğunu tudik 
(6.000) ahı bin lirası dahi lbrahim Gö· rile ihale tarihi o~n 26-8-940 Pazartesi ederim. Bin dokDZ yüz kırk senesi Ağua-
rücüoğluna aittir. · günü saat 16 da encümene müracaatları. toı ayının on yedinci Cumartesi ııünü. 

Madde 7 - Ortaklar şirket işlerinde Fuarda hustL'>İ pavyonda ve 6 - Temizlik ~leri hayvanlanna se- tarih 17 Aiuatoa ve re.mi mübür 
daimi ıurette Ye müştereken çaltşmaiı nelik 120.000 kilo arpa satın alınması 30 lturu'1ult damga pulu üzerinde 

1 eczane ve tuhaf~.\·ecUerde Sü. · Ol · karşJıklı olarak taahhüt ve kabul ey e- yazı. işleri mtidürJilğündeki şartnamesi ve reyya cay ımzuı. 
diklerinden hiç bir ortak kendi hesabına salılmaktadu·. veÇhile yeniden ka(Jalı zarflı eksiltmeye 3H 1 ( 17 44) 
hariçte i!f tutamaz. Şayet firket mevzuu konulmuştur. Muhammen bedeli 6600 

h h b . . b -·········································· 1 1.1-- İl haricinde er angi ir ite girışırsc un- : K• 
1 

k : ira mU\•ar.AAılt teminatı 495 liradır. ıa- ··················~························ 

lzl•t dlllg~He l dan hasıl olacak icar yine tirket hesaba- : Jr8_J_ : lesi ~940 Pazartesi günil saat 16,30-
na geçirilmekle beraber zarar husulü talı:- E S dadır. 2490 sayılı luınunun tarifatı dahi-
dirinde bu ite tevessül eden Ottak z•- :Zeytin-vağ F abrikaaı! 1inde ~rlan!°ış teklif mektuplan ih~-
rardan meııuldür. J le gUnu azamı saat IS,30 a kadar encu- Acele deu11en satdllı 

taluıf fye .......... Madde 8 - Şirket muamelatından T orbaJıda istasyon karpsanda iki mende riyasete verilir. 
husule gelen bilumum Ur ve :zararlar prcaeli. '40 bin kiloluk yağ depoMı ve 11-15-20-25 319:-1 (1641) 
ortaklar arasında yan yarıya taksim olu· fabrikanın içinde bir un deiinneni 

olan zeytin yağ fabrikaa kiralıktır. ls-
nu~ L 

Madde 9 - Ortaklardan her biri şir- teıdilerin fU iki adre.e müracaatı. 
ket firması aluna imza koymak sure-tiyle 1 - 954 üncü 80k.ak No: 11-1 
mün'reriden şirkı-ti temsil,. Ralahiyetli- IZMIR 
d. 2 - Torbalı zeytin yağ fabribsı 

ar. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Madde 1 O - Her 'ten~ kanunuevvd 

ayman sonunda 11irlı:etin kar ve zarar he· 
saplannı havi bilanço tanzim edilerek 
taraflarca ıııen"' hesabı kapatılır. 

Madde 1 1 - 1 fbu şirket bu multu·c
lenamenin imzası tarihi olan bugünde" 
itibaren on sene müddetle ak.tedilmiştir. 
Mukavele müddetinin inkizuından iki 
ay evvel şerildc-rden biri diğerine fesh ve 
tasfiye talep ..,,.~ ihbar etmezse işbu mu
kavele müddeti kendiliğinden on ,.ene 
için tekrar temdit edilmiş sayılır. 

Yazılan bu mukavelcnıımeyi şahitler 
>·anında kendilerine ole: udum. Ve anlat
tım. Münderecatının isteklerine ve be
yanlarına aynen uygun olduğunu ve bat
ka bir diyeeekleri ~lmadığını bildirmeleri 

bu v . 

taadikan hepimiz imzaladi.k. Ve mühür· 
redik. Bin dokuz yüz kule scnHi Ağus
tos ayının on dokuzuncu Pazarte!'li günü 

19/6/ 1940 
Akitler: imzaları 
Şahitler: imzaları 
T. C. izmir ikinci noteri Zeki Ehil Oğlu 
'resmi mühür ve imzası. 
Umumi No. 1697 Hususi No. 2/53 
l§bu mukavelename örneğinin daire-

miz dosyasında saldı 19/8/940 tarih ve 
1696 numaralı aalına uygun olduğu hit
tasdik alüadara verildi. Bin dok.uz yüz 
kuk senesi Ağustos ayının on dokuzun· 
cu Pazartesi günü 19/ 6 /940 

lzmir ikinci not~ri re9mi mübm ve 
Zeki 

l - 1388 ncl sokakta 63 ncü adanın 
409 metre murabbaındaki 31 saytlt ar
sasının satışı, yaz.ı işleri müdürlüğUnde
ki şartnamesi Yeçhile açık artırmaya ko
nulmuştur. Muhammen bedeli 2454 lira 
muvakkat teminatı 184 lira 5 kuruştur. 
Taliplerin teminatı öğleden evvel Cilm
huriyc.l merkez. bankasına. ~·atırarak 
makbu1Jarile ihale tarihi olan 4-9-1940 
Çar~arnba giinü saat 16 da encUmene 
müracaatları. 

2 - 1369 ncu .sokakta 34 ncü adanın 
180 met.re ıııurabbamdaki 92 sayılı ar-

1.zmir Keıneraltı küçük Salepçioğlu 
hant altında 90 numaralı Yavuz tu
hafiye paurı acele devren satılıkbr. 

1-2 (1754) .......................................... 

OOKTO& 
DendP AB KAllÇIOOLll 

CiJt ve Temsili hes«ıhklan ve 
ELEKTRiK TmA VILERt 

Biri.ad Beyler~ No. $$.. bmiı 
Ellmnnı Sinemaın arbsuMla _....tuı 
akşn1na katbr hastalamu kaMJ eler. 

TELEf'ON : XJI 

sasının ~tışı, yaıı işleri ınüdürlüğilndc- ............ • •• ... , ........................ : 

ki şartnamesi veçhile açık artınnaya K• Jık : 
konulmuştur. Muhammen bedeli 1080 Jr8 ev : 
lira mmmkkal teminatı Rl liradır. Ta- Karantina maden memuru KadirE 
!iplerin teminatı öğleden evvel Cümhu- Efendi sokağında yeni boyanmış ve: 
riyet ınerkez bankasına yatırarak mak- tamir ediltiş 9 numaralı ev kiralıktır. : 
buzlarile ihale tarihi olan 4-9-940 Çar- • Taliplerin 3364 telefona müracaatları: 
şamba günü 98l 18 da enrilmene nıii- ! 1-2 1743 : 
ramatJan. • • 
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lngiltere sükôn 
ve zafer azmi 

içinde 
-C'-

A l man propaganda
sına inanrnamalı 

Memurin kanunu ihtiya
ca göre değiştiriliyor 

azimki1 Mısırın 
kararı ve 
lngi!izler -·Londra gazeteleri,,,,. 

dürılıü nesri31atı •• 
Londra, 24 (fi..A) - 1tnb•P 

tanlı hududu geçtiğı takdirde rJ I 
harp edeceğine dnir Mısır basvtkı 
yaptığı be)'annt Ingiliz gazeteleri 
fından memnuniyetle kar ılanm' ur 

--·-- -:ııı 

Anadolu Ajansının İn· 
giltcre~e giden hususi 

muhabirinin verdiği 
mühim malumat 

Rumen - Macar 
müzakereleri 

dün kesildi 

Maaşlı ve ücretli memurlar 
De) li Telgraf diyor ki: • 
ı talyanın Mısırı bizimle raptıgt 

fak muahedesine manen ve harfi h• 
riayet etmekten ı. az geçirmt"k için 
t•ğı teşebbüslerdeki müdahalt" H ~ 
leri tamnmiyle iflas etmi bulun 

Londru, 24 (AA) Anadolu 
Ahın mın hususi muhabiri bildiriyor: 

ingiltereye geldiğimden beri Alman
lann yaptıktan hava akınJarınm müthiı 
tahribatı hakkında hariç memleketlerde 
haberler yayılmakta olduğunu i~itmek
te idim. Alman propagandası lngilizle
rin panik halinde olduğunu, çıkan yan
gınlann tehirleri kesif dumanlara boğ
duğunu, cenup ve cenubi prki ıehirle
rinde vaki olan tahribat dolayısiyle bu
ralannın oturulamaz bir hale geldiğini, 
her yerde dumanlar çıkan fabrika an. 
kazı görüldüğünü, ahalinin yollarda ka
fileler halinde kaçtığını yaymaktadır. 

Bilikia Londrada gördiiğüm ıey yüz
lerinde ıük\ın ve azim yazılı İnsanlann 
tahribattan biç de ürkmemİf olarak do
laftığıdır. 
HAVA AKINI YAPILAN YERLERDE 

Rapörtaj servisime ba~lamadan evvel 
akınların yaptığı tesirleri gözümle gör
mek istedim. Oç günlük bir seyahat 
müsaadesi alarak 600 kilometrelik bir 
mesafe üzerinde cenup ve cenubi şar
ki şehirleriyle büyük hava muharebele
rine sahne olan Douvres limanını 7.İya
ret ettim, Seyahatim esnasında memur, 
asker, sivil her sınıf halk ile tam bir ha
reket serbestisi ile görüştüm. Hahim 
olan ilk tesir iki hafta siiren ve Alman
lara 700 den fazla tayyareye ma] olan 
hücumlann yapbğı hasaratın son dere· 
c.c mahdut olmasıdır. Çok zaman şehir
ler ve kırlarda uzun dolaşmalardan son
ra bir bombanın açtığı çukuru görebil
dim. Çukurun civanndaki evlerin cam
lan tuzla buz olmuşsa da daha bir az 
ötedeki evlerde de kadınlar rahat rahat 
işleriyle meşgul bulunuyor ve hatta ba
kırlarını bile parlatıyorlardı. 

KUV VEI MANEV!YE MOKEMMEL 
Sahillerin en ziyade tehlikeye maruz 

bulunan ahalisinin, asker ve memurla
nn kuvvei maneviyelerini çok mükem
mel buldum. Bunlar vatanlarına kartı 
olan vazifelerini yapmakla duydukları 
::r.evke tehlikeli ve fakat cazip bir spor 
yapmak zevkini inzimam ettiriyorlar. 
Dütürülen Alman tayyarelerinin adedi 
futbol maçında yapılan gollerin adedi 
gibi münakap. edilmektedir. Kazanılan 
puvanlan kaydedemiyecekleti için ade
ti tayyarelerin gelmeyişine üzülüyor
lar. 

SC'yahatim esna ında aldığım diğer 
bir İntibada Ne1sonun zaferlerinden 
sonra bütün 19 ncu asır zarfında İngiliz 
milletinde donanmaya karşı olan ima
nın adeta hava kuvvetlerine intikal et
miş olmasıdır. Hava kuvvetlerine olan 
inan tam bir inandır. Hava kuvvetleri 
olmasa idi sizinle konuşmak için burada 
çoğumuzu bulamazdınız. Alman tayya
ıeleri kuş sürüleri gibi gökleri karartır
dı. Bereket versin ki hava kuvvetleri
miz meydandadır.> gibi bir çok sözler 
işittim. 

ilk ziyaretimi cenup mıntakasındaki 
bir ehre yaptım. Hasta nakil arabaları, 
yangın söndürme servisleri vesair yara· 
lılara yardım hidematının süretle hasa
rat mahallerine gidebilmek İçin almış 
oldukları tedbirlere phit oludm. Şeh
rin belediye reisi ile sair önde gelenleri 
beni sükun ve nezaketle karşıladı. Ve 
şehirde hayatın devam etmekte olduğu
nu gürdüm. Öğle yemeğinde ıken bele
diye reisine bir mektup geldi. Okuduk
tan sonra kemali süklınetle cebine koy
du. Bir az sonra bir pusula daha geldi. 

Bdediye reisi gülerek kağıdı bana 
"7.ntıı. PusJadn kur un kalemiyle, cBay 
gitti > yazılı bulunuyordu. ilk puslada 
•Bay Tomas geldi.> ibaresi yazılı ol
duğunıı söyledikten sonra belediye rei
ııi "u izahati verdi: 

Bay Tomns geldi ibaresi kom u şehre 
Alman tayyarelerinin gddiğini bildir
miştir. ikinci puslada şimdilik tehlike
nin bertaraf olduğunu izah edermiş. 

Şimdılik ka} dının pek doğru bir ka
} il olduğuna "'üphe edilemez. Çünkü 
bulunduğumuz şehirde günde dört beş 
defa alürm isareti verildiğini öğrendim. 

Bilahare arkndaşlanmla. çok hasara 
uğrndıfını zannettiğimiz Basbourne ve 
civarındaki şehirlere gittik. Bir Alman 
tayyareııınin atını olduğu bombalarla 
bir sölmktn bes e\•İn tahrip edilmiş ol
dv~unu ve diğer on evin de ciddi ha
"'nrn u~r. dı~ını gördük. insanca zayia
tın pek hafif olduğunu öğrendik. Bas· 
bournrun ileri inde çiçekli bir çayırda 
sıra ile bombaların açtığı çukurlar gÖ· 
rulüyordu. DıKcr bir bombn bir e\•İn 
nkıninde bir çukur nçmışU "'e fakat ev 

halkı rağ lim dolaomaktn idi. 
Hülasa olarl\k ıunu söyliyebilirim ki 

has rat, propaf"ıındanın tasvir ettiğine 
yakla"maktan bile uzak olduğu gibi Al
manll'lrln zayiabnı telafi etmekten de 
çok eri bulunmaktadır. 

--·--
Roman31ada Saltanat 
meclisi toplandı, 
ihtR31atıarın aslıere ça
ğırıldığı telızip edild i .. 
Bükre!!, 24 (A.A) - Rumen - Ma

car ~örüşmeleri bugün Turnuseverinde 
yeniden başlamıştır. Ve saat 11 de bir 
çeyrek sant için tatil edilmiştir. Mncnr 
heyeti ~di B. de Hory yanında Albay 
Uyszazsy olduğu halde Cuma akşamı 
Budapeşteden buraya gelmiştir. B. De 
Hory daha dün akşam Macar heyeti 
ikinci reisi general Naday ile uzun bir 
görüşme yapmıştır. B. De Horynin Ma
caristanın ilk tekliflerine bazı tadi1ler 
yapan bir Macar mukabil teklifi getir
miş olduğu sanılmaktadır. 

Macar heyetinin iade edilecek arazi 
hakkında Romanyanm müsbet bir tek
lif yapması üzerinde israr ettiği malüm
d ur. 

Söylenildiğine göre, Rumen heyeti 
reisi B. V aler Pop b ir hudut hattı gös
tenniyecektir. Fakat Rumen noktai na
zanndan bir esas olarak bazı rakamlar 
vermeye hazır bulunmaktadır. 

Turnuseverin. 24 (A.A) - cStefo
nİ> 

Saat 14.10 da iki heyet konferansın 
toplandığı sarayı terk etmİf ve müzake
relerin inkitaa uğramıı olduğu bild iril
miıtir. 

Macar ve Rumen noktai nazarlan 
arasında bir arllqma esası bulmak İm
kanı hasıl olmamqtır. 

MACAR HEYETİ DÖNÜYOR 
Bükreş 24 (A.A) - D.N.B. 
Turnuseverin görüıımclcrinin inkıtan 

uğraması hakkında (iğrenildiğine göre, 
Mncnr heyeti bu sabah müzakerelerin 
yeniden başlamasında ilk Macar teklif
lerinde bazı değişiklikler yapan yeni bir 
muhtıra vermiş ve Rumen heyeti nez
dinde Rumen tekliflerinin arazi iadesi 
hakkında müwkerelere bir esas teşkil 
edecek tarzda müsbet bir mahiyet ver
m i için tazyik etmiştir. Halbuki Ru
men teklifi kafi derecede bir esas teşkil 
d oek mnhi~ ette telakki olunmamıştır. 

Bunun iizerinc- snnt 14.15 te cE.-lseye ni
'ı, vet verilmiştir. 

Macar heyeti dün öğleden sonra Bu-
-lapesteye dönecektir. 

Romanyada Saltanat 
meclisi toplandı 
Bükres 24 (A.A) - Rador ajansı bil

diriyor: 
Saltanat meclisi dün sa~t 17 de sa

rayda kralın yüksek riyasetinde top
lanmıştır. Başvekil B. Gigurtu, başvekil 
ve hariciye nazırının Almanya ve 1tal
yaya yaptıkları ziyaretlerden evvel ve 
onra harici siyasetin inkişafını :ınlat
mıştır. 

Hariciye nazırı B. Manoilesko yapı
lan diplo:natik J?iirü~elcr hakkında iza
hat vermiş ve Bulgaristan ve Macaris
tan delegeleri ile müzakereler için mü
nakaşa esaslarının kararlaştırıldığını 
bildirmiştir. 

Hiikümelin Turnuseverin ve Craiva
dnki delegelCTi Macaristan \'e Bulgaris
tan ile giirü5melerin inkişafını göster
mislcrdir. 

Saltanat meclisi şeraite ve milletin da
ima menfaatlerin" muvafık olduğunu 
mtişahedE." ederek hükümetin siyasetini 
tas'lrip cyleıni~tir. 

Romany a ihtiyatları 
asJıere çağırmıvormuş 
Bükreş 24 (AA) - D.N.B. 
Bütün Rumen ihtiyat subaylarının si

ltıh altına ç::ığırıldığı hakkında Associ
ation Press tarafından \'erilen haber 
Bükreşte tekzip edilmektedir. 

---'!:r---

R oman ya Dob-
ricayı verdik

ten sonra ••• 
Macarlara lıarşı daha 

çetin davranabilec:elı 
Londra 24 (A.A) - Taymis gazetesi 

cenubi Dobricanın Bulgaristann terki 
hakkında şunları ynzıyor: 

arasında fark yok 
-*-ANKARA, 24 (YENİ ASIR)-· Memurlar lıanununu bııgünlıü ihtiyaçla· 

ra göre tadil eden yeni bir lıanun lôyihası hazırlanmıştır... Bu ICiyihaya 
göre maaşlı v e ücretli memurlar arasında vazife v e mesuliyet nolıtasın
dan hiç bir farlı bulunmamaJıtadır. Aslıeri ve a dli memurlar, hususi Jıa
nunlarına, emniy et memurları polis teşlıilCitı lı anunu hülıümlerine t iibi 
olmalıta devam edecelılerdir. 
Yeni layiha, terfi, telıaütlülı ve mesuliyet balıımından bir coJı hülıüm· 

leri muhtevi bııJıınmalıtadır .. 

Karadenizde ve 
Balkanlarda 

vaziyet 

· · ·····ıi~·ş~~·ka····Ai;kar·aya········ 

Londrn 24 (A.A) - Royterin diplo- • 
malik muharriri yazıyor: 

döndü, bugün yarın 
Istanbulda bekleniyor Rumen - Bulgar meselesinin bir hal 

suretine raptedilmesi Karadeniz sahili 
üzerindeki gerginliği muhakkak surette 
azaltacaktır. Trnnsilvanya hakkında bir 
Macar - Rumen anlaşması şansları ise 
çok şüpheli gözükmektedir. İki memle
ketin Macaristan ile Slovakya arasında 
ki hudutlar hakkındaki anlaıı;maz.lıkta el
de edilen hal suretine müşabih bir hal 
suretine varmak için mihverin hakem
liğine müracaatları şaşılacak bir hadise 
teşkil etmiyecektir. Mihverin bu mese
leyi hal iç.in Romanya ve Macaristana 
harbe müracaate müsaade etmesi pek 
az muhtemeldir. 

İtalya - Yunanistan meselesine gelin
ce, Yunanlılar İtalyan propagandasının 
şiddeti k:ırşısında büyük bir sükün gös
termektedir. Tam bu esnada bir Elen 
ekonomi heyetinin Berline gitmekte ol
ması şayanı kayıttır. ltalyan propagan
dası belki y::ılnız sinir harbı ile alaka
dar bulunmaktadır. Fakat bütün Bal
kanlnrda vahim hlidiseler doğur:ıbilccek 
ihtilatları derin bir alaka ile ve müte
yakkız bir ihtiyat ile takip etmektedir. 

·---·-tr·-----
A l man uzun menzilli 

topları dövüldü 
- BASTARAFI 1 inci SAHİFEDE -
bombardıman tan•areleri Alman toplan
nın bulunduğu mah:ılleri birbirini takip 
eden bombardımanlarla şiddetli surette 
dövmUşlerdir. Bir bombardıman tayya
resi grubu Gris Nez burnunu hedef ola
rak alınış ve batnrynların mC'Vz.ileri üze
rine muhtelif ç:ıpta infilak edici bomba
lar ile yangın bombaları atmıştır. Fran
sız sahiller.ine yaklaşırken tayyareleri
mizin bazısı hava dafi bataryalarının 
şiddetli ateşiyle karşılaşmış ve iki Al
man avcı tayyaresi bombardıman tayyn
relerimizden birini tutmıya teşebbüs et
miş ise de muvaffak olamamıştır. 

İDS!iliz cevabı uzun saatler sürmüş
tür. 1lk bombardıman tayyaresi evvelki 
gün saat 21 .30 dan biraz sonra hedefi 
iizerinl' vasıl olmuş ve bunu diğer tay
yareler birbiri ardına dün sabah saat 
3.35 e kadal' takip eylemiştir. lngiliz tay
yareleri salvo üstüne salvo bombalarını 
atmıc;lardır. Aynı mıntakada Audenburg 
\'e Saint lnglevert civarındaki Alman 
bataryalarının mevzii de bombardıman:ı 
Uıbi tutulmuştur. Bir taraftan bu hare
ket icra edilirken İngiliz tayyareleri di
ğeT taraft:ın daha cenupta Saint Omer
de Dinard Bre t civarında Lanceoc ela 
Caen De Sain Bricuc de Li.s!eux de De
auvilla da Toursda Orleans d" ve Cha
teaureox' dadüşman işgali altındaki ha
va meydanlarına hücumlar yapılmıştır. 

Londra, 24 (A.A) - Fransız sahil
lerinden lngiliz &nhillerine ateş etmiş 
olan Alman topları hakkında Royterin 
askeri mahafilden öğrendiğine göre. Bu 
toplar muhtemel olarak 300 milimetre 
ve belki de bir az daha büyük çapta te
lakki edilmektedir. Bunların raylar üze
rine konmuş batary11 arabalannda bu
lundukları, belki de ateş etmek için iler
lere kadar getirildiği ve bilahare geriye 
alındığı mümkündür. Almanların bu 
çapta topl arı olduğu malumdu. Fakat 
bunların Flandres seferi esnasında kul
lanılmı oldukları sanılmaktadır. Bu top
ların kullanılmasının yeni bir harp saf
hası yarattığı tahmin olunmaktadır. 

YUHAN.İSYAN - ITALYA 

-----------x•x------------~ 
Ankara 24 (A.A) - Başvekil Dr. mi miidürleri, Ankara vali ve beledi

ye reisi, Merkez komutanı ve emni
yet müdürü tnrnfından sclfımlanmış
tır. 

* 

Refik Saydam refakatinde hariciye 
vekili ŞUkrU Saraçoğlu, tktısat vekili 
Hüsnü Çakır olduğu halde Karabüke 
yapmış olduğu tetkik gez.isinden bu
giin srıat 9.30 da şehrimize dönmüş-
tUr. İstanbul 24 (Yeni Asır) - Kara-
BaşvekiJ, garda şehrimiz.de bulunnn büktcn Anknraya dönen Başvekil 
vekillerle, pnrti genel sekreteri, par- doktor Refik Saydamın yarın (bu-
ti umumi idare heyeti azaları, mebus- gün) veya Pazartesi günü şehrimize 
lar, vekaletler müs+e:~nrJarı ve umu- gelmesi muhtemeldir. 

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

İNGİLTEREIİN ALACAGI 
DESTROYERLER ___ ,,. __ 

Bunlar bir an 
evvel verile-

cek gibi ••• 
Eflıiirı umumiye işin 
tesriine taraftar .. 
Nevyork 24 (A.A) - Amerika birle-

şilc devletleri bahriye nazırı B. Knoxun 
gnzetesi olan Chiongo Daily Ne\'s, Ser
vis müddetini doldurmuş olan torpito 
muhripforinin İngiltereye devri lehinde 
enerjik bir makale neşretmiştir. 

Gazete şöyle demektedir: 
Gerek Ruzvelt gerek Vilkie ve gerek 

efkfırı umumiye hepsi bu tedbirin lehin
dedir. Enternnsyonnl hukuk ta bu ge
milerin tngiltcreyc satılmasına sarih su
rette müsaade <>ylemektedir. Vaz.iyet 
böyle dahi olmn.c;n biz daima şu fikirde
yiz ki, mütecavize yardım etmekten ise 
dostlarımız.a yardım etmek çok daha 
iyidir. 

Panama 24 (A.A) - Eski model dört 
Amerikan destroyerinin fmi olarak Pa
nama mıntnkasının şark sahillerine doğ
ru hareket etmeleri mahalli müşahitlC'l' 
tarafından Birleşik Anınikanın lngil
tcreye elli eski destroyer satmak husu
sunda müstacel tedbirler aldığına bir 
delil telakki edilmektedir. Mez.kur dört 
destroyer T<'ınmuz nihayetinde Pana
maya gelerek kanal civarlarını muhafa
za için \'Ücuda getirilen mayn tarlaları 
arasından gcçec<'k olan ticaret gemile
rine refakat etm~ye memur kılınmışlar
dı. Gcmilcrın mürettebatı uzun müddet 
Panamada kalacaklarını zannettikleri 
cihetle hareket emri kendilerini bü ıük 
hayrete düşunniiştür. 

------tr·--- -

1 talyan tehdidi 
karşısında Yu

nanistan ve 
lngiltere 

Londr:ı 24 (A.A) - Royter: 
Deyli Telgraf gazetesfain Balkanlar 

muh:ırriri gazetesine asağıdaki telgrafı 
göndermiştir: 

Atinadaki lngiliz sözcüsü evvelki 
gün demi§tir ki: 

AMERİKADAKİ ALMAN
LARIN KONTROLÜ -·-Alman Turistik 

malômat bürosu 
şüpheli 

Büronun dosyaları 
tetlıilı edflecelı •• 
Nevyork, 24 (A.A) - Alman tu

ristik malumat bürosu, Amerikan olmı· 
yanların faaliyeti hakkında tahkikat 
yapmaya memur komite tarafından bü
tün dosya evrakını ibraz etmeye davet 
edil miştir. Bu büronun müdürü B. Sc
himdt komitenin huzuruna ç ıkmağa da
vet• edilmiştir. Bu davet P. M. Cazetesi
nin mezkur büronun hakikatte nazi pro
pagandasının aleti olduğuna mütedair 
iddialariyle münasebettar gibi görün
mektedir. P. M. Gazetesinde bu maka
leyi yazmış olan muharrir B. Schimidtin 
Birleşik Amerikada 2000 Ajanı old u
ğunu ve bunların bazılarının Avrupaya 
gid en gemilerin tesbiti ile mefgul bulun
duklarını beyan etmiştir. 

---~---

M a caris tan da 
askeri tedbirler 

alınıyor --·--A lman yanın haJıemli-
ğine müracaat 
olunacalı ... 
Budapeşte, 24 (A.A) - cRoyten 
Bugün Macaristanda neşredilen emir

nameler ile umumi nakliye tıervisleri 
tahditlere tabi tutulmuştur. Otobüs hat
larının ekserisi yarından itibaren kaldı
rılacaktır. Taksi o tomobillerinin mikda
rı da pek çok azaltılmııtır. Yarı resmi 
menbadan verilen haberlere göre, şark 
mıntakasına doğru giden trenler adedi 
de şiddetli tahditlere tabi tutulmuştur. 

Süratle eld" edilen bu n tice her ü.; 
memleketin diplomasisinin çok lehine 
hır seydir. 27 SEnedır deva.'Il dmekte 
olan hakiki ihtilaf bu suretle bertaraf 
c>dildi~i veçhile Tunanın şimal ve cenu- - P '\$TARA .. 'I 1 İNCi SAHtn:ım -
bunda bulunan bu iki devlet ar:ısındo- Londra 24 (A.A) - ~oyterin dip
ki münnseb tlC'rin devamlı bir surC'tte lom:ıtik muharriri yazıyor: 

Eğer Yunanistan bir hücuma mu
kavemet eder ise Jngiliz hava ve de
niz kuvvetleri derhal Yunanistanın 

Askeri tedbirlerin f azlalaştırı
lacağt tahmin edilmektedir. Şura
sı sar ih surette gözük mektedir k i 
M a c a r hükü mcti R o m a nya ile 
müzakerelerde bir çıkmaza varı l
masına müsaad e etmeye mütema
yil değildir ve haklı telakki ey
lediği taleplerinde değişiklikler 
yapılmasına da müsaade etmek 
islemiyecek t ir. 

iyi bir seyir takip edecefü ümit cdikbi- İngiliz garantisinden vaz geçmesi için Iskenderiyeye lır. Harici unsurların tesiri ile husule Elen htikümet.inc hir ültimatom verıl
gclen itilufa bir halel gelmiyecek olur- d.ğj hakkındaki haber İtalya tarafından 

L • • } sa B:ılkanların dahili mü\'nzenesi tak- tekzip edilmiş olmakln beraber iki hü-

yardımına ko§acaklardır. 
Budapeştede ıyı h a ber alan 

mahfillerdeki kan aat Almanya 
nın hakemliğine müracaatın önü
n e geçilmez bir mahiyet gösterdi
ği m e r kezin dedir. :l[lllCUM a r viye edilmiş bulunacaktır. Diğer taraf- kümet arasındaki gerginlik azalmıımıc;-

dır. lngilizlerin lngiltere üzerindt 
orta şarkta kazandıkları hava ırıu ,,si 
kıyetleri kuvvetimize karşı itimadl 
lc:-miştir. lngilizlerin hava kuv\et ~ 
ltalyanlara karşı faikiyeti Mısırın ve' 
hududunda da isbat ,.dilmiştir. jJif.' 
ve hava kuvvetlerinin işbirliği f• .;ı,ı 
tinin Bardia ve Fart De Cnpu:ı~~ 
misali kadar açığını bulmcık güçtur 
giliz hava kuvvetleri hududun bU bJ'" 
takasında düşman tah idatını bofll 
dıman etmiş ve bir İtalyan filosu~ıl 
bir hasar yapmadan imha etrni~tı~ 

Mısırın en modem silihlarl~ ~ 
edilmİI ord usu general Vav_e~~ t' 
halinde bulunan kuvvetlerine biiJ-; 
hava kuvveti ilave ed ecektir. Mıtı'• ti 
tün islim aleminin italya tarafın~ 
d it edildiğini f&rk milletlerine 
den haber vermiftir. 

ıT AL y ANLAR CAPUzzoYA 
GiRDi .~ 
Kahire, 24 (A.A) - Bir tebltl" 

bildirildiğine nazaran düşman 17 ~ 
to tnki bombardımandan sonra 
zo kalesinden bakiye kalan kısırı• 
etmiştir. 

ffALYAN RESMi TEBLiôl 
ltalyada bir mahal. 24 (A.A) / 

numaralı halyan tebliği: ~ 
Şimali Afrikada 2 3 Ağustos r.f 

Sidisrarrani deniz tayyare üssü. . 
Matruh mıntakasında düşman as~efl rı' 
haşşütlcri ve iskenderiye) e denıt. ~ 
uzun ve şiddetli bombardımanla~ 
tutulmuştur. Her tarafta geniş } a ..1·1.ııı' 
ve mühim neticeler müşahade .eu'd 
tir. Tnyyarclerimizin hepsi üslerınt 
müşlerdir. ~ 

-------~~---.,...,,,, 
Mühim bir tashih 

•' T ekaütlüğünil 
istiyecek oiaJI 
Çörçil de~I, 
Çemberlayıı 

M~amaiih b*u d a sad,J 
b ir ihtimal 

Anadolu Ajansının tashihi: el 
Dünkü haberlerimiz arasında 11 c" 

dilen bir Londra telgrafında bllıJ ,j.. 
cüıne hatası yapılmış "'e bu aradÇ;J 
ven B. Çemberlnynın ismi B. ıJI. 
olarak yazılmış bulunduğundan bıt .:,!. 
rafı bugün tashih edilmiş vaziyette ;,Jt' 
den neşrediyoruz. Okuyucularıf11 
özür dileriz. . il 

Londra, 24 (AA) - Royterın 
lomatik muhaririri yazıyor: 

Parlamento dün öğleden sonr'b'! 
gün sürecek olan bir tatil devresine rtıİ' 
lamıştır. intihap dairesine giden J1 
uslar B. Çörçilin son nutkunun ken ıf 
rine ilham ettiği itimat hissini be~~ 
!erinde götürmektedirler. Ve bu 1 lf 
hissini hütiin memlekete ynymakııın ıt' 
li kalnııyncaklardır. Zira mebuslar;;_,_ 
!eti daha büyük gnyretler ımrfına 1 1 
eden nutukla son derece cesar~t ·~ 
bulunmaktadırlar. Denilebilirkı . ~ 
bugün milli bir hoçlı sefer haline 111 .,d 
etmiştir. Çünkü bütün İngiliz vat•• 
lan su ciheti ftittikçe dahıı ziyade ~ 
maktadırlar ki son altı ay jçindj 
mekanizma tl)t pütün milletin kit :e 
!indeki gny reti temsil r.ylemekte f>ıl 
gayretin müe irliği teker teker •1 vatandaşların hattı hareketine bag 

1 

luıımaktadır. d~ 
Hükürnelle yakında bir tebe ~ 

yapılacağı hakkında deveran edel1" -' 
alar bu vaziyeti gözönünde tut-'1j ./,, 
zarı dikkate almalıdır. B. Çember' ~fil 
son rahatsız.lığı bu tarzdaki tek ç; 
bir derece kuvvet vermiştir. Zir11 • i 
berlaynin sıhhi vaziyeti kendis•:~ 
knütlüğünü talebe mecbur ederse. 
mette bazı değisiklikler yapmak .'.çit' 1, 
münasebt"tkn i tifadC' edileceS' 
muhtemeldir. Maamafih buı;ün >it: 
şu ciheti malumdur ki bnşvek:llel~ 
dunun dostları kendisinin i"in: ,~ 
mnğn hnhişkür olduğunu bildırffl 
dir. • 

Şimdilik hüküm ette bu gıbi dt ı. 
··ııJ"' likler yapılacağı muhtemel ~o 

mcktedir. 

-*---
Münalıaliit PJelıili 
isıanbuJdc:... 19 
Ankara 24 (Hususi) - Münakn 1 

kili bay Ali Çetinka~ a ek prr..;le 
bula hare>ket etmiştir. ~ 

ı kend riye 24 (A.A) _ Dün İsken- tnn bu itilafın akdi Romanyayı Maca- tır. 
d ristanla olan ç tin müz.akere1-inde d,.h., lta1yanl:ır şimdi dığer bir Arnavudun 

Bu beyannt 1t:ılyan tehditleri dolayı
siyle gerginlPin arttığı bir fında yapıl
mıştır. ltalya ile Yunanistan arasında 
son hadiseler serisi neticesi olarak diin 
büyük bir diplomatik faaliyet kendisini 
göstermiştir. 

___...-;.,,.. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ANKA RA'da ANKARA P A LAS eriyecl • 55 dakıka süren bir alarm ic;a- "• " serbest bırakmış olacaktır. rıüya Elen ajanları tarafından katledil-
reti v rılmiş ve bir luıç bomba atılmış- ___ .J-. niş olduğunu tesbit etmişlerdir. İtalyan 
tır. Alarmın nıhal tinden 10 dakika son- j H G ı· L ı· ,. noktai nazarında kavgayı sözde Ama-

ltalya ile Yunan istan arasındaki 
hidise!erin sonuncusu Y unan hudu-

JST ANBULDA PARK OTEL 
VE 

r:ı 25 dakika devam eden. ikinci bir alarm ~ vutların şikfiyetlerine istinat ettirmekte 
işareti verilmiş1ir. H:ıvada tayyare ses- ricaret ataşesi geldi bazı taktik fayda vardır .. halynn pres-
Jeri mevcut olmakla beraber faaliyet faz. ingillerenin Yakın Şark Ye Hindistan tiji hemen derhal bahi.s mevzuu olina-
la olmamıştır. Bundan bes dakika sonra Ticaret ataşesi M. inanveJ Jamd Anka- maktadır ve taz.yik zamanın icaplarına 
M-dakiluı denm eden u.i-cüJ>ir alar rodan ~iıe gehni.c:, İzmir fuarını ıöre atttırılabilınekte veya bırak ılmak-

d unu geçmiye çah~ırken iki tayyare- .. _ 

nin tahrip edilmiı oımuı idi. s T U D y o M A z A R I wr 
İngilterenin At.ina elçisi B. Paltairct ~ • 

Elen başvekili B. Metaksas ile iki gö- CAZ orkeatraaı Fuar müddetince DENlZ lokantasında geceleri 

İİİİl.W.lw.m111~~~~~Dl' ll&I .a.mr. 
riipne yapmlf'Ur. Bu görÜflneluin ikin- .ıı elen itibuea elana u mimk,meralddannı aftl edu-
clai • ..taklka ~ ............... - .... _ • ., •• ...,_..~ .. 'f~ .. ..- ........... ,-"" .... . 


