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·-----' lltın ·· ] munc eı·ecat d 
• ın an gazetemiz mesuliyet kabul etmez Cümhuriyethı ce Ciimhuriyet eseTinin bekçisi, sabahları çıkar siya.~i gazeteclir YENİ ASIR matbaasında bnsılmı~ır 

Alman ticaret uah -
:······················ 
~ Rumenler A"i;;;~~·İ~~· 
~ rın aleyhtarı olan 
: Londra sel irini 

değiştirdiler 
~ükrrş 25 (A.A) - D. N. B 
4'-0manya h"'k.. . · 

l..ondra •l .. u ·umetı, Romanyanm 

lngiltere Ame
rikadan 12 bin 
tayyare motörü 

aldı 
• e çısı B Til · · ~ : mıştır B T 1 · esı gerı çagır-
: lanın,;,tşt ı es, Alman aleyhtarlığı ile 

YEN ır. 
-·ingilterede de tayyare 

B .. t SEFtR KiM OLACAK? 
ukreş 25 (AA) . 

ııın·- ··~ · - Ro\ kr aJ·an-....,, ogrendi~· ·· -
nezaretı müstgıne gore, propaganda 
<'skı Ank ra ~~~ ve . ~omanyanın 
nın ~ akınd R uyuk elcı ı B. Stoica
ta dciligı a omanyanın Londra or
<lır. ne tayın edilnı"'sı muhtemC'!-

imalatı çolı arHı 
Londrn, 25 (AA) - Tayyare ima

Jii.tı nazın Lord Beavcr Brook dün ak
şam radyoda söylediği bir nutukta ez
cümle şöyle demiştir: 

GAFENKO 
: MUVAFA}{~UN TAYlNtNE 
: B ıkr ., 

25 
T ETTtLER 

: ligı hükti <~-~) - So\yetl"r Lir
E Moskov 

1 
<'ml e1t.r~n B. Gaknk :>nun 

- Nezaretin te~ekkül ettiğinden be
ri Amerikadan 12.155 tayyare motörü 
salın alınnu~tır. Tayyare §85ilerinden 
ekserisi tngilterede yapılmakta ve Ame
rikan motörleri tngilte:cde monte edil
mektediı'. 

• • çı ıgıne tıı · · · • nıı:ın Vt:"J· • yını ıçın ~r!r -
••••••••••·~~t~!duğu bildirilmektedir --- ....................... ;. 
Turistik yollar 

nıesele.: 
Y apıfan --,-;,*- -
heder 1 e aharıııı~aJCgn 
ri ha 0 nıanıası için se
henı JCGPlar alrnağa ve 

Satın aldığımız motörler kuvvetli ve 
moderendir. Motör, tayyarenin kalbi
dir. Satı ı nldığımı:ı: motörler Amerika 
kıtasında uzun mesafeler üzerinde tec
rübe coilmiştir. Muaz.zam mikdarda 
Amerika motörünün teslimi impnrator
luk çocuklarının ve fabrikalardaki ka
dın ve erkeklerin mukavemet TUhunu 
takviye edecektir. Fakat hakiki teslihat 
menbaımız daima olduğu gibi biz.zat 
kendi evimizde yaptığımız kendi imn
liitımızdır. Burada kendi evimizde her 
gün ••eçen senekine nazaran daha jyisi
ni, daha çoğunu yapıyoruz. 

~ e'! "!f"e'lıete geçme
ge ıhtı:iaç VaPdır-

--·e----
llAKKI OCAKOGl.ll 

ka::ıitüJ• d ... asyonların h 1ıtunit :tama acı atıralannı an-
"eralin de f n 1~nunla beraber Reji Je
den gelınez ';~~ini hatırlamamaI; el
balk aJeyb · · urkiyede imparato:lugun 
lıirn bir kı ıııe Verdiği İıntiyar.lann mü-• . ınu hu irk . 
~\1aınar vasıta 1 etın elinde yıllarca 
·~~eai bunları 11

b ?lmut~. Cümhuriyet 
~n malı y ırer bırer Türk mille
kıyedeki r-J.P"'!f•. Reji Jeneralin Tür
~~e rnuvaff:ktm1ı •agari hadde indir
u.:rı bu tirket 0 .nıuıtur. 20 seneden
'-'İyete geçınJ~~en memleketimizde 
nıu"affak lama ıçın hayli çalifmqsa da 
"affaJcıyeta?z.ıiiinf'lf!ır .. Hatta bu mu
;n-Yeaine kllrJ d'!ürluyede ecnebi ıer· 
Unduğu pr 1 Ufrnanlılt mevcut bu· 
~~tiyle ö opa~andaıını ileriye sürmek 
•se Ti.irkj ~ge çallfrn11tır. Hakikatte 
d.. Y~e ecneı,· 
ı Uflllanlık asla ı aennayesine karıı 
stenilen ......... tnevzuubahis d .. ~1di. 
• • .J...-UQ ...... 

n!" . arkaall'lda m~ gelecek ıennaye
liı.lı olrn Polıtika hareketlerinin 
le İktifa a'jaı, makul kazanç hadleriy-
ket · 0 unnıaaı idi Halb k" b · llnparat l k . . u ı u ıır-
P.rtlar dah .~r ~ devnnde çok kötü 
bütün kapılı ın e, hatta altın anahtarla 
biiyül,; karı:rrın a~l~cağı kanaatiyle çok 
dan, Ciiınh .teınını~e .•lış~k olduğun
~e Çalıtrna : !iirkiyesınde kendisi
• beraber &o 

1 ulamamıştır. Bunun-
•taıındaki • n defa Türkiye ile Fransa 
hir İnkİfafa ııyaıi hlÜnaaebetlerin büyük 
lcet •raıında ~~r olrnaaı, iki menlle
"f'l bulması R01!. uk duygularmm kuv
Yeniden T·· İc· eJı Jeneralin gözlerini 
~tir. lie~ye çe~i~eğe fırsat ver
•. et lzrnir tur. ~ bildıği ıekilde bu pr
UZerine a) 

11 Yollannm İnşasını da 
ı-· mlftır it=-t d li . ... ,an Yapıld - ... •nu e e m kı bu iha-
8t1 Fransız ıgı ıun >:fu:eğimiz sızlamıştı. 
dan kendia" ~'kayesının eski itiyatlar
lnadıiıınız 1~~ burtarabileceğine inana-

d. ıçın u · · 
en lfeainden nef . '~ yanda k&lacağı 
tık. Netekirn ksınuıı kurtaramamq-
geldi. orktuiumuz başımıza 

Şirket hu • · • 
ele alrnadı. K~ı Ü~~~ olduğu faaliyetle 
:v.~.•ı çalıştı :,, • ~ ~nn~ye ile yavaı 
~~ krediler~ d ~ın1 1 ~ançten getire
lltihkak ra '- eg • ınur vilayetinin 
bt-:L Poraarına :.t· t • d" - ...... e k d ... ına ettır L Ve a ar yal "h tası kısırnlari l nız ı zarat ve fose İn· 
5hnllll'ı bizi y e ~qgul oldu ki bu kı
Jlek ata d-':_1 Yerlı müteahhitlerimiz de 
~..1 bil" "'1& ucuz b" f" 1 '--..ıe ırlerdi. ır ıat e deruhte 

ı,, ası) hl ) • 
t,..1_il ese enın ·· kül 
d-yl\ eden asfalt k muı noktasını 

..trduruldu ,· k ısmına gelince in ..... t •. • ır et h ~ --r-
~Urerek taahb .. d .. .. arp vesilesini ileriye 
•.adar --k ntlu unu boz.ınak üzere ali-

Lt ..... a ara ·· 
rıarp mü~k·-ı- muracaat etti. 

den ibarettU: ll ~lı larnamen bir vesile
Sı:dlll'ındır F. Şırketin ıernuryesi Fran-
k t h" • ransa ha . . . e ıç bir if d rp ıçınde iken ıir-
fnala.nna d ıraz a bulunnıanu.. çal••-.,,._ evam e ı · . .., -.. 
7"<!1\ın k• 1 Y emııhr Çünk"" • KÜn • ar ı kısmında bul • u ın-

n~iliz hava 
r1 ınları devam 

ediyor -·Alm:ın~anın bir çofl ccm 
Etofıtaları bombalandı 

Londra, 25 (A.A) - Hava neza
retinin istihbarat servisi, salıyı çarpm
baya bağlıyan gece Almanya üzerine 
y.:pılan baskınlar esnasında ingi1iz tay
yPrelerinin Domier tanare fabrikaları
na doğrudan doğruya isabetler kaydet· 
tiklerini bildirmektedir. 

Dornicr fabrikasının Ventzcndorf 
şubesinin esas binası üzerine büyük 
çapta dört bomba düşmüş, b~y~k -~İr 
yangın çıkmıştır. Vukubulnn hır ınfilak 
bombardıman tayyareleri tarafından 
çok yükseklerde duyulmuşt~r. . .•. 

Cotha fabrikalarma gelince; buyük 
atölyeler üzerine isabetler kaydedilmif 
ve müteaddit infilikler vUkubulmuştur. 

Vilhelmshaven deniz le%gahlan tek
rar bombardunan edilmİftİr. 

- SONU 2 tNci SAHİFEDE -

··A~·~;ik;J~··;~·~·· 

caklardan 200 
kişi öldü 

-Ncvyork 25 (A.A) - Bir kaç gün
dt'nberi devam etmekte olan sıcak • 
dalgası Arizona, Kanasas, cenubi 
D kota, Vyeming ve Jllinos'un bir 
çok mıntakalarındn 200 kişinin. gü
ner, çarpması neticesinde öliimlerine 
sebebiyet vermiştir. Termometre 100 
fahrenhayd derecesini geçmiştir. 

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

Alman hava 
taarruzları biraz 

hafifledi 
-*-

İIJ: defa ol aralı IJir 
fasıla görüldü... -·--Londra 25 (A.A) - Almanların 1n-

ıse Fransa "li.hl unuyordu. Bu-
son '\>crntiıtir T~· k" arı terketmiş, harbe 
Ve hu2ur huk .. ur ıyede taın bir sükün 
harp rnüıküı· urn~madır. Şu halde 
laabbüd" at~ nereden ç·•·-·or? H 

giltcreye karşı geniş mikyasta hava 
bombardımanları yapmağa başladıkları 
tarihtenberi ilk defa olarak evvelki ge
c~ hava faaliyetinde bir fasıla görül
müştUr. Filvaki geceleyin hava taarru
zu yapılmıs olduğuna dair hiç bir haber 
g<'lnıeıniştir. Halbuki dün gündüz kara
da ve denizde- büyük bir faaliyet göri.il
miiş ve 12 Alman tayyaresinin tahrip 
edildiği haber verilmiş idi. Maaınafih 
hava seferleri bu sabah düşman tayyare
lerinin şiınrıl denizinde bir kafilenin ge
milerine karşı yaptıkları hücumlarla 
yeniden bnşlamıştır. Ticaret gemileri ile 
bunlara refakat eden harp gemileri 
:ıiddetli bir at~ açmışlar ve mütecaviz
] 'l i püc:ki.ir müş.lerdir. Biraz sonra bir 
Al'llnn h va f ılosu tekrar hücumda bu
lunmuştur. Fakat bu hücum bu sefer 
lnJ?iliz m cı 1ayyareleri tarafından Uırd-

id" un Yerıne • uuy . arp 
.1Y&e neden letin1mesine mani 

~l&yı ileriye ?.n aydanheri tirket bu id-
"etİn ıurrne · • ? . bu hareket) ~ııtır Bıze göre ~ir-
~ır. Tü..a-· erınde tanı bir suinivet >'etin nuye Cü h • • ·.1 

... mutlaka c m unyetı bu suini-
ouıiin1&·· ~zaıını vermelidir. 

----------------x4x--------------~ 

Yeni Türk - Alman ticaret muahedesi 

21 milyonluk bir müba
deleye müteallıktır 

-------~------%4X---~-~-------

A n l aşmalar B. Numan Menemencioğlu ve 
Alman sefiri tarafından dün imzalandi 

Ankara 25 (A.A) - Türkiye 
ile Almanya arasında 12 Haziran 
tarihinde imza edilmiş olan prensip 
anlaşmasına müstenit ve 21 milyon
luk bir mübadeleye müteallik kat'} 
ticaret ve tediye anlaşmaları bugün 
hariciye vekaletinde imzn edilmiş
tir. 

Anlaşmalar Tiirkiye namına ha
riciye katibi umumisi büyük elçi 
Numan Mcnemencioğlunun ve Al
manya namına büyük elçi Ekselans 
Franz Fon Papenin imza:arını ta~ı
maktadır. 

ALMANYA YA CöNDERECECiMlZ 
VE ALMANY ADAN ALACACIMIZ 
MADDELER 
Ankara, 25 (Hususi) - Yeni Tiirk 

Alman ticaret anlaşması mucibince 
meml~k~tinıizclen Almanyaya mühim 
mikdarı tüttin olmak üzere buğdı:ıy, ar
pa, çavdar, incır, üı.üm, fındık, fıstık, 

- SONU 2 lN<.;I SAHJl<'El>E' - Alınan sefiri Fon Papen 

Sivil tayyareci yetiştirilecek 

-Fuar sa1taS1ntn tayyareden alınm'ıı gii·pl Lir resmi 
H. Kurumu bu maksa 
la bir plin hazırlıyor· Fuara sekiz hükümet 

ediyor, ikisinin daha 
Bu sene 
iştirak 

iştiraki 

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

bekleniyor 
l ise y İ bitirmiş, lisan bilen gençler birinci 

sınıf tayyareci yetiştirilecek 

FUARJN AÇJLMA 
KAPJSJNDA 

MERASİMİ LOZAN 
YAPILACAK ... 

İstanbul 25 (Yeni Asır) - Türk hava 
kurumunun sivil tayyareci yetiştir
mek üzere üç yıllık yeni bir plan hazır
lamakta olduğu bildirilmektedir. Plfına 
göre 18-20 yaş arasında bulunan, lise 

x * x tahsilini bitirmiş, ecnebi dil bilir genç-
--------- lerden birinci sınıf, yüksek kabiliyetli 

Sovyctler birliği. Britruıya, İt~lya, ı gin 'bir şekilde haı.ırlanmaktadır. binlerce tayyareci yetiştirilecektir. 
Macaristan, Yugoslavya, Romanya, Iran Etibank umum müdürlü~ü, fuardaki Bu şerait altında yetişmiş olan genç-
vc Filistin hükümetleri bu sene İz.mir daimi Etibank pavyonunun da daha mü- ler memleketimizde havacılığın her sa
entcrnasyonal fuarına resmen i~iirak kemmel olması için tadilat yaptınuakta· hada tekamülüne ve yayılmasına hizmet 
etmektedirler. dır. Etibank umum müdür muavini, edecekleri gibi havacılığın bir spor ha-

Bu clevletler~ ait pavyonların ha2.Jrlı- mühendis ve dekoratörleri İzrnirc gel- linde inkişaf etmesini de kolaylaştıra
ğı en kısa bir zamanda ikmal edilecek- :nişler ve pavyonun hazırlanmasında ça- caklardır. 
tir. lı.smakladırlar. Tayyareciliğin memleketimizde ilerle-

İngiliz pavyonutnın· ~şyası getirilmiş
tir. Diğerlerine ait eşya peyderpey geti
rilmektedir. Bu ·gtinleı:de daha iki hü
küınetin Cuarıfnızdrı temsili için müra
caat edileceği zanı•edilmektedir. 

Fuarın açılmnsı yaklaştığı için bir çok yip yı:ıyılması ve tayyarcciliğe karşı he
dckoratör ve res:;mnlar Ankara ve İs- ves ve alakanın daha ziyade artması ba
tanbuldan şehrimize gelmişler, fuar sa- kımından yeni planın çok faydalı olıı· 
hasında taahhüt eyledikleri işleri yap- cnğı umulmaktadır. 
mıya başlamışlardır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Rebicürnhururnuzun : 
teıetılıürleri... 5 -.-- • • 
lstanbul 25 (A.A) - Riyaseticiim- : • hur umumi kii.tipliğindcn: : 
Rcisicümhur ismet İnönü Lozan 5 

sulhunun yıldönümü münasebetiyle : 
yurdun her tarafındaki vatandaşlar- 5 
dan aldıkları tebrik telgraflanndan : 
pek mütehassis olarak teşekkürleri· ! 
nin kendilerine iblağma Anadolu 5 
ajansını memur etmiştir. : 

• * : İstanbul, 25 (Yeni Asır) - Milli Şef 5 
bugün öğleden sonra otomobil ile şe-5 
hirde bir gezinti yapmışlardır. : 

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

Di{!er resmi ve hususi müracaatlar 
her gün nrtınaktn devam ediyor. Mani
sa, Denizli, İzmir, Aydın ve Samsun vi· 
layet pavyonları geniş ölçüde birer yer 
işgal eylemektedir. Kütahya için de hu
susi bir pavyon hazırlanmıştır. 

Bu sene fuarın m,ılma merasimi 9 Ey
lül kapısında değil, Lozan kapısında ya
pılacaktır. Açıh.s :merasimi çok mükem
mel olacaktir. 

Turistik yollar meselesi 

Vakıflar pavyonu bu sene daha zen-

Baltık devletleri 
Sov yellere iltihak 

1:ttikten sonra -·-Moıkova, 25 (A.A) - Tas Ajansı, 
Litvanya, Letonya ve Estonyanm ver
diği iltihak kararlan üzerine bütün Sov
yetcr Birliğinde biiyiik mitingler tertip 
edildiğini bildirmektedir. 

Büyük fabrikaların ekserisinde işçiler 
karar suretleri kabul ederek bu üç cüm
huriyetin Sovyet nilesine girmelerine 
muvafakatlerini bildirmişlerdir. 

:Bu münasebetle söz alan İşçiler bu 
tarihi hadisenin ehemmiyetini kaydet
mişlerdir. 

Moskovadaki Stalin otomobil fabri
kasında tertip edilen bir mitingde kabul 
edilen karar sureti ezcümle şöyle de
mektedir: 

Kurtulan Litvanya, Letonya ve Es
tonya milletlerinin önünde muazzam is
tikballer açılmaktadır. 

Finlandiya ya ültima· 
tom verılmedi 

Bütün İzmir şehri, fuar münasebetiy
le gelecek misafirleri karşılruruya hazır
lanmıştır. 

Sofyada dün 
mühinı siyasi te

maslar oldu -·--Bulgar IJa,ueJdli 
sefirirnizle de lıonıışıu 

-.:-
Sofya 25 (A.A) - Royter ajansı bil

diriyor: 
Bulgar heyetinin yarın sabah tayyare 

i!c Alınanyaya hare-ket €'dec0ği öğrenil
miştir. Heyet, başvekil B Filov ile ha
riciye nazırı B. Popoftan ve tadil me
selelerinde ihtisası olan iki n&aret me
ınurundnn mi.itcşekkildir. 

Heyetin seyahat haberi verıldiğ~nden
beri Sofyada biiyiik bir dipl::ırnnsi faali
yeti gösterilmektedir. B. Popof dün 
kral Boris ile uzun bir mlıl~attn bu
), muştur. 

Daha sonra basvekil, Balkan antantı 
memlt'ketlcrinin, Türkiye. Yt goslavya 
ve Yunanistruıın mümessillerini kabul 

Bcrlin 25 '(A.A) - Helsinkidcn Al- etmiştir. 
man istihbarat biirosuna bildinldiğine Rumen sefiri hı>It-:_ı hükümPtinc ra
göre bir Amerikan ajansının Sovyet por vcrmc>k iizere Bukre.,tn bulunmak-
Ru~•a 1arafından Finbndiya~a bir ül-

1 tadır. 

X .. )ı; 

Viliyet mukaveleı:ıin fes
hi talebini reddetti 

----------x~x----------
VHa:vet daimi encümeni dün sahnh müdiirü B. Emin de hazır bulunmuş.. 

vali B. Ethem Aykutun riyaseti altında tur. 
yapt.ığı bir topL-ıntıua, turistik yollarının Şirket, vilayet tarnfından istenilen 
inşasını taahhüt eden Fransız reji jenc- mütemmim mnlü1ı1. ta mukabil bazırla
ral şirketi tarafından vuku bulan mu- dığı cevapta, mukavelenin feshi için 
kavelenin feshi talebini tetkik eylemiş- 16 ıncı maddeye istinat eylediğini bil .. 
tir. Bu toplantıda , ilayet turistik yollar - SONU 2 iNCİ SAHİFEDE -

u vazıyet d 
- SONU z t ıu ur: Yollarımız 

NCI SAHb'liliE _ 
dilmi tir Kafileyi teşkil eden gemiler 

bh· gf na Zil.} int.ı uğramamıştır. 

timatom verilmiş olduğuna dai: ?lan 1 B. Popof, ~~ ve İtalyan elçilerini 
haberi katiyen asıl ve esastan iridir. de kabul eylemı~ı.r. 

Valimiz B. Ethem Aykut şerefine Dahiliye> mfü.1e§arlığına tayini miinasebetiyle 
•weUci fl"e pcıni ıarııjawa Külfüt'J)4Tkta verilen ziuaJetten bir intıba 



ava k r a 
zılmak hızı ·· t ·· n -: e 

ya
l .-

kette son günlerde arttı 
X4X~~----·------

KOft}'Gda paraşütle ta31~areden atlama 
gösterişleri )'apıldı.. 

Ankara 25 (A.A) - Verilen ınalu- bir tayyare ile bu sabah buraya gelmiş
mata göre', hava kurumuna yardımcı nza ler ve paraşiitle atlayış gösterileri y:ıp
y zılmak hususunda memleketin her ta- ınışlardır. 
rafında halkımız büyük bir alaka gös- Vnli, komut.an, parti \'C hava ~rumu 
te.rmcktedir. Bu meyanda Bozdoğan ka- erkanı üc büyük bir hnlk kütlesı bu nt
uısının Yenipazar köyü halkından 243 layış gösterilerinde hazır bulunmuşlar
kadın 1.367 cı·kck vatandaş kuruma nza dır. 

POLİSTE 

Bir kız kamyon altın
da can verdi 

Kuşadasından Sökcyc gıtmekte olan 
'l.·e şoför Hayri Çağlann idnresinde bulu
nan (Söke 20) sayılı kamyon, Yalmı
çeşıne ıncvkündc Ali kızı on yaşında 
Gtilscrc <:arpnuş \: e kızın ağır surette 
yaralanmasına selx!bh-ct \'Cnniştir. Za
vallı kız hasüıne:re kaldırıldığı sırada 
hayata göz.lerini yummuştur. 

Firnr eden 'l.'C bilfıhar::ı y::ıknlanaıı şo
förün kaza esmıo;mda sarhoş bulunduğu 
anln.şılnıışlır. Şoför tevkif edilmiştir. 

Ye bir t•caret yolumuz • 
ı 
~~~------~--x•x------~~------

Bağdat - Basra yolun
dan istifade edilecek 

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

S tandarJizas yon müdürü şehrimize geliyor 
Bağdada ve Hindistana gidecek 

x-.x 
Baidat - Hasra ) oliyle memleketimi- olduğu anlaşılmışlır. Bu yol bir az mas-

yaz.ıln'tıştır. Bu mikdar, köyün büyük Hava kurumu tayyarccılcrinin grup h~
bir ekseriyetini .teşkil etmektedir. Ba- linde yaptıkları atlayışlar halkta takdır 
yındır kazasında da merkezde ve köy- ve heyecan hisler~ uyandırmıştır .. -~t~ı
lerdc bulunan halkın mühim bir ekse- yanlar arasında bır kız tayyarccırnızın 
riyeti de hava kurumuna aza yazılmış bilhassa kadmlar.ımızı mütahassisv etmiş-
bulunmaktadır. Ve aza taahhütleri ara- tir. Kız tayyarecı, kadın kaiabalıgı tara
<ıında oyda bir liradan fada olanları da fından sarılmış \"C herkes tarafından al-

i$CIDlısına taarruz ze ithalıit eşyası celbi ve bir kısmı mad- raflı olduğu için getirilecek ııuıddelerin 
di delerimizin Irnkla Hindistana ihracı im- maliyetinde fark bulunacaktır. 

e yormuş . .. . ktınlarını araştırmak üzere Bağdada bir B. Turhan İzıniıde üç gün kalarak 
Zabıtaya yaınJa:ı hır mu~caattc. Ka~- ateşe komorsiyal, Hindista.na da bir he- hemen Bağdada gidecektir. 

vardır. kıslanmıştır. 
Türk milletinm üstün bır havacılık Hava kurumu müfettişi Emin Ali tay-

yaratmnk azmiyle halkımızın hava ku- ynre meydanmdn ~ir konferans vererek 
rumuna yapmakta olduğu bu yardımlar kurumun mcsaisı hakkmda halkımızı 
burada takdir n hayranlıkla karşılan- tenvir etmiştir. 

sıyakada _Alaybcyınde ~ ndında hır yet izamı kn.rarlaşmıştır. Ticaret vekili
.şahsın bır senedcnberı nı...'i3Jllısı bulu- miz Ankarava avdt..'t edince ilk iş olarak 
nan bir kızın ~v~e ~irc~ 7;0r'}a taar- bununla ciddi surette meşgul olmuştur. 
runla bulundugu ıddia edılmıştir. Tah- Ticaret vckllleti st.nndardizasyon mü-

FRANSA YA SEVKEDİLEN 
MALLAR 

kikat yapılmaktadır. dürü B. Turbanın lrnka, oradan Hin~ 
Fransadaki son hadiseler dolayısiyle, 

Tcofil Gotye vapuriyle 2 Haziran tari
hinde Fransaya gönderilmiş olruı mallar 
hakkında tahkikat:ı girişen Ticaret ve
kaleti, bu vapurun nerede bulunduğu
nu öğrenmiştir. Teofil Cotye vapurunun 
halen Yunnnistanuı Pire limanında bu-
1 unduğu şehrimiz ticaret odasına bildi
rilmiştir. 

- maktadır. Para-ütcü1erin buraya gelişlerı aynı 
zamanda Konyada devam etmekte olan 
aza yazılma işine kuvvet \'e hl7. vermiş
tir. 

** Konya, 2S (A.A) - Türk hava kuru-
mu paraşütçüleri bugün dört motörlü -------------------------
Çekoslovakya Yollar kapaııan 
cümhurreisinin inde harp 

hitabesi l azmi sönmedi 

Sıtmadan öldü 
Bayındırcia nm.eldik eden ve koyünc 

dönmek üzere Torbalı istasyonunda tren 
bekliycn İsmail Gür.gör birdenbire san
cılanarak ölmüş. y~pılan muayenesinde 
rn~7.rnin sıtmadan öldüuii anlaşılmıştır. 

Bir araba kazası 
Torbalının Sebitier kö;-ündcn Halil, 

arabasiyle köyüne dönerken yolda Zül
fikann arabasiyle yarış etmiş. Züliika
rınkine çarpan arabası devrilmiştir. Bu 
arabada bulunan Bn. Gülsüm ynralan-
rnıstır. --·--Ho 11 an daya gönderi-

tana gitmesi knradaşmıştır. B. Turhan 
Celal bu sc~·ahati yapmadan önce Pazar
tesi sabahı lstanbul yoliyle şehrimize ge
lecektir. İzmirdc ithalat tüccariyle te
mns ederek Iraktan ve Hindistandan te
mini mümkün maddeler hakkında konu
şacaktır. 
Yapılan ilk tetkiklerde bu yolla mem

leketimize jüt eşyn, kauçuk mamulab, 
çuval. kanaviçe ve bir kısım Amerikan 
menşeli malların getirilmesine imkfuı 

Bu vapurla mal sevkeden tüccarın 
malları hakkında mevcut t.nsavvurlannı 
hemen A tina ticaret ataşeliğimize bildir
meleri lfızmı gelmektedir. 

TL.ristik yollar meselesi 
--~--~~~-~-x4x--~~---~---

- BASTAitAFI t INct SAHİFEDE - ıımele ve malzeme kullnndığını tesbit e}'· 
dirmi.ş bulunmakttıdır. lcmiş bulunmaktadır. 

Londra, 25 (A.A) - Çekoslo .. ·akya ı Cung King, 25 (A.A) - japon ablo
cümhur resi B. Beneş dün akşam nıd- kasının daha ziyade sıkılaşması ve Bir
yodn ÇekoSlovak milletine hitaben söy-1 manya yolu ile Hindi Çini demiryolunun 
lediÇi bir nutukta, milletinin nnzilere · kapanmıısı neticesinde Çin katırla nak
karşı bulunmağa mecbur edildiği taah- liyat eski adeUne dömnUştür. Bundan 
hUtlerden hiç biri ile bağlı olmadığını bln sene evvel Çinin her tarafında kul
ve hiç bir Führere veya hamiye tabi bu- l~nılmakta olan bu vası~ il.e hudutta.n 
lunmadığını bildirmiş 'l.'e c::unları füıve bır çok harp le\•azımı şımdıden gelmış 
eylemiştir: 1 bulunmaktadır ve gelmekte devam l'de-

lecek mal /ar Sirket. bankaca kendisine açılan kre-
Şirket, mukavelenin feshi sebeplerini 

saynrke Marsilyadan celbi icap eden 
asfalt makinesinin getirilemiyeceğini, 
buna harp vnziyeHnin mani olduğunu 
ciddi bir sebep olarak göstenniştir. 

- Büyük bir mücadele ıçındeyiz. Bu cektir. 
mücadele sonunda yeni bir alem. yeni ALMANYA VE tT ALYA Yl 

h.ınirdeki Felemenk konsolosluğu diden yeni şartlarla istifade mümkün 
licaret odasına gönderdiği bir mektupta. olabileceğini de bildirmekte, pek muğ
Hollandaya gönderilecek mallar için lfık olan bu talebinde ~kaca izahnt 
bundan böyle hazırlanacak menşe şe- mevcut bulunınanınktadır. 
hadetnameleriıün İstanbul konsoloslu- Şirket. •mukavelenin feshi· talebinde 

Vilayet daimi encümeni, asfaltlama 
isinin, şose işinin ikmalinden sonra ya
pılabileceğini ve şose inşaatı henüz bit
mediğine göre, aynı şirketin Türkiyede 
yaptığı di~r i lerue kullandığı asfalt 
makinelerinden de istifade edilmesine 
imkföı clduğunu anlamıştır. 

bir A'l.~pa vücut bulacak. yeni cümhu- lSTEMEYORI:AR •. . 
riyeUmize knvu,,c::acağız. Bu yeni nlem .. cun~_King, 2::ı (A.A).- ~uug ~ı~g!n 
için dövüşüyoruz. Bu yeni dünyayı ka- ı~::.mal~at ~l~n mahfıllennde bıldır.ıl
ıanmak istiyoruz. Çek hükümctinin ta- dıgme gore Ç.?nn Almanya. ve ttall•a ıl: 
nınmnsı ve lngiliz toprnklannda tecssü- daha sıkı muna~eb~tle~ ıdamc etınesı 
sü fngilterede tcsekkül eden ve tn~iliz hakkında .ba~ı Çın rı::alı t~raf_ın?nn yn
kardeşlerinin yanında devleümi?..in bay- pılan teklif . ıddctle reddC>dılmıshr. 

ğunca tnsdik cdilec.'l'f;ni bildirmiştir. bulunmadan iki gün evvel vilayetten 
--·-- 100 bin lirn avans dnuştır ve bu şayanı 

MAIIKEl\lELERDE dikkat görülmüştür 

rağını bfr kerre daha taS'ıyan Çek orrlu- _ ..... _ 
sunun mevcudiyeti 7.af<-rr do(!ru ıtk ı Alman ticaret muahe
adımtordır 

--*-- desi imzal,..ndı 
Roman yada yeni bir ı - m\sTARAFı ı iNci sAuıiFEDI~ -

tiftik, deri, zeytinyağı. küsbe. kuru mey-

p e t r o l k a r a r r veler, bir takım iptidai maddeler ihraç 
edilecektir. Bunların mukabilinde tabii 

Bükrcş 25 (A.A) - Nakliye nezare~i ve kimyevi mamulah, plastik maddt-ler, 
tarafından _dün akşam neşredı~en hır demir ve çelik mamulatı, makineler, yc
c.ınimame ıle hale~. ~umı:wn demıryolla- I dek cde,•atJ, nnkil \•asıtalnrı ve born it
nnda kullanılan butun sahrınç vagon- hal edileceği anlaşılmaktadır. 
!arına hUktimete ait olan üç bin vagon J -*-
da dahil olduğu halde 1 Ağustos tari- M 1 A L 
hinden itibaren htikümet hizmeti için el acar ar ftKaraya 
konmaktad~r. yeni ticaret ataşesi 

Emirname, vagonların asken n::ıklil at QÖndef'i]TOl'lal'-
Oıtiyacı, dahill tevziat ~eti ve Uıra- ·Budapcşte., 25 (A.A) - B. Csiky An-
~t lçln kullanılacağını Wlh eylemekte- karaya Macar ticaret ataşesi tayin edil-
<lir. miştir. 

--e--- Yeni ataşe Türkiycde on sene yaşamış 
olduğu gibi memleketin iktısadi hayatı
na çok vakıf bulunmakttıdır. Mumailey
hin vaıifesi lrnn ve Imkn da şamildir. 

i i sermayeyi öldüren, 
üç·· ü yarahyan 
mahkUnı oldu 

ihsan Zdıranın Renel evinde scrına
ye Ayşe Müı:ıcwer ile arkadaşı Nccmi
yeyi öldüren. Fatnıü Aysel, Şükriye ve 
Hidayeti de yaralıyan Malatyalı Ali Os
man Polat He kendisine yardımdan maz
nun Neşet hakları.ıdaki dm-n sonn er
ıni..stir. 

Ali Osıııanııı ~O sene 8 ay on giin 
müddetle ağır hapis cezasına mahkumi
~;etinc ve Nc-;etin de bcraelin<' knrar 
verilmi tir. 

rkadaş katilleri 
mahkUın 

Tepecikte Teneke mahallesinde Ubey
J<'nin evindeki rakl iılcıninde arkadaş.
!arı Şerifi öldürmekten suçlu Mehmet 
Ali ve Orhan Riz:t ile Bahri Gliınü.ş, 
Ahmet Yayık. Ahmet Knlendcrin mu
hakemeleri bitmiştir. Orhan Rizanın 
beş sene, Mehmet Ali Kız.ılrıteşin alt.ı 
sene ınüddetlt? ağır hapislc.rine, diğerle
rinin üçer gün h:ıpis cezasına mahkıl
mivetlcrine karar Yerilmiştir. 

lngiliz hava akınları 
devam ediyor 

- BASTARAFI 1 İNCi SAHİFEDE -

B. Csiky bugün Ankaraya mütevecci-
hen hareket etmiştir. Mahkfun olan 

,Reheine civannda bulunan Dort
mund - Ems yakınında bir demiryolu 
üezrindeki köprülere de bombal r tıl
mıştır. lngiliz tayyareleri Vunsdorf, Hal
berstadt. Vernigerode, Sc.hipol, Magde
burc. Knsscl. Bremen. Altmaar ve 
FrankEurt civnnndaki Rebtoek hava 
oıcyd.anlannı da bombardıman etmiş
lerdir. Bu harekat esnasında tayyarele
rimizle dül}Dlan avcıları arasında miite
addit çarpışmalar vukubulm~tur. 

-$- esrarcılar 

Nazillide köprüye Tepecikte Kuruc;uy mahallesinde Yu-
ihtiyaç var ,ufun m•inde toplu bir halde esrar iç

nektcn suçlu Mehmet oğlu Yusuf, İb-
Nazilliden yazılıyor: ahim oğlu Yusuf ve Salihin muhakeme-
Kasabaınızın doğusunda bulunan 'l.'C 

kuzeydeki Derek3ydcn gelmekte elan leri bibniştir. Me~et ~lu Yusufla Sa-
bir ra'-' vardır. KC.'-·lerinde mektep ol- lihin ikişer ay on r,ün müddetle hapis-

' " " lerine. İbrarumin 2 ay hapsine ve her 
mamasından dolayı Nazilli okullanna üçünün birer lira ağır para ceznsına 
devam etmekte olan (Mastavra, Sevin- mahkumiyetlerine kanır \•erilmiştir. 
dikli. Kestel, Ynlmkuyu) köyleri çocuk-
L-ırı kışın çayın taşmasından dolayı çay- İki hırsız mahkUnı oldu 
dnn geçemiycrek aylarca okula ~elemi- Pcştnmnlcılarda tüccar Avram Kori

"Ç!!il'::z71!~!i29PZ\'lll!l';:!!lli&".i~ yoı· veya çok mü külfıt çekiyor, tehli-
~~-~ keler atlatıyorlar. Nazilli halkı <ln gene nin mağaznsmdan b~ çuval çalmaktan 

Hı:ıli Zc ·tinyn~'lndan mnmul 
•• 
Onıer lnharr 111 

ÇAM'AŞIR SA.BllHV 
TOPr AN KİLOSU 

1 ( 322.!'u:uştur 

suçlu Ahmet oı1lu AU Dönertnş 7 ay on 
"" bu çay yüzünden tarla, bahçe ve köy- gün hapse, çalıştı~ı fabrikadan iki çile 

leı-e gidip gelmekte zorluk çekiyorlar. iplik çalan AbduU .. h karısı F tına 20 
Çay üzerinde tehlikeyi önliyerek rahat- gün haPSc ve 0 kadar müddetle emniye
la J.!eçilecek bir köpriiye şiddetle ihtiyaç ti umumiye nezaıeti altında hulundu
vardır. 

Köpriinüıı ynpılnuısı iı;in bu köyler rulınaf!a nuıhkı'.'ım olmuşlardır. 
halkının nakdi ve bedeni yardımda bu- --·--
hmmağı pek çok nrzu ettiği de öğrenil- Bir baltalık ihracat 
ml<r. Kış gelmeden evvel işin kısanl- Temmuzun ücümii haftasında İzmir 
mnsı hnkkındn altıkndnrlamı himmeti limanından muhtelif memleketlere 418 
bcklenilmcldedir. ton ağırlıj.ıuıda 49925 liralık ihracat ya-

--------------- mlmıştJr. Bu mallar Macaristan, Finlan
diya, Yunanistan, İsveç \'C kıı:ıınen de 
Ameriknya gönderilmiştir. 

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

(BALAST ALINACAK) 
. D. D. ı· ollan 8 ind İşlet.me Komisy undan : 

--·-DOOVM 
Emliı.k bankası mimarı bay l\Ielihin 

bir erkek e'l.·lAdı dünyaya gcıı;,iştir . 
Ebeveynini tebrik ve yavruya U7.Un 

ömürler t~menni edeı·iz. 

Vı.layet daimi encümeni vaziyeti geniş 
bir şekilde tetklk t'<lerek gerek mukave
lenin 16 ıncı maddı.'Sinin ve gerek şirke
tin ileriye sürdüğ~ diğer sebeplerin, 
mukavelenin feshini mucip sebepler ol
rnıyacağı neticesine ''3l'Ul.IŞ ve mukave
lenin feshi cih"'tin- gidilmesi için kanu
ni bir sebep mevcut olmadığımı karar 
vermiştir. 

Reji Jeneral şirketinin bu meselede 
tam bir hüsnü nivctlc hareket ettiği id
dia olunamaz. ı;;vvelce tanı.im olunan 
is pi·ograınını ~irket günü ~ünüııc tat
bilc etnıiycrek şimdiye kadar işi geciktir
miş, buna ragmcn viliı.yct, turistik yol· 
lar inşaatının sekteye uğramaması ve 
ihtilılf haline düşürülmemesi için mu
l:avcleııin feshi cihetine gitmemiştir. 

Yine \iwyet makamı. şirketin, muka
velenin feshini talep etmeden 15 gün 
evvel işlerin durdurduğunu, gayet aı 

Netice ~udur ki. mukavelenin feshi 
için bahsedilen 16 ıncı maddenin hü
kümleri rnev·cut sayılamaz. Çünkü Tür
kiye hali harpte olmadıktan başka Fran
sa dahi şimdi harp halinde değildir. Bu 
itibarla mukavelenin feshi imkansızdır. 

Sirket bcrmucibi muka\•ele tanzim 
eylediği iş programı dahilinde, on gün 
kinde taahhiidUnü yerine getirmediği 
ve işini hızlandırmadığı takdirde vilayet 
mukavele hükümlerinin tatbiki cihetine 
gidecektir. 

Şirketin Osmanlı bankasında 460 bin 
lira bloke alncnğı vnrdır. Bir müddet 
evvel daha 100 bin lira vilayetten aldı
fma göre bu isi 500 bin lira sarfiy]e bi
tirmesi mümkündür. Şirketten. İzmir 
şehri için çok hayati olan bu işi bir an 
cvve1 başarması beklt.'llmektedir. 

İLAN 
Türkiye demir ve çelik fabrikaları müesse • 
sesi müdürlüğünden: 
20 MEMUR VE 8 MAKtNE RESSAMI AUNACAKTIR: 
Müessesemizin muhasebe, zat İJJleri, ticaret, mahaberat §Ubelerinde istih

dam edilmek üzere 20 memwla 8 makine ressamı alınacaktır. İsteklilerin: 
1 -- 3656 veya 3659 nwnar lı kanunlnra tnbi daire veya mOessesatta as-

gari iki aene çalışmış bulunmaları, 
2 -- Askerlik hizmetini yapmı~ olm ları, 
3 - Asgari orta tahsil görmüş bulunmaları, 
4 - Yaşları 40 dan fazla olmaması şarttır. 
Yukarıda yazılı evsafı haiz bulunanlnnı 3659 enyılı barem kanununun mii

saade ettiği mikdnra, 

ilave edilir. 
.(BtR DERECE SINAi iŞLETME ZAMMI) 

Bu kayıtlarla, memJ.1rlnra 85 ila 140, ressnml-an 140 iliı 21 O liraya kadar 
ücret verilecektir. 

Taliplerin. Ankarada SUmer bank uuıumi müdürlüğü ve Sümer bank latan· 
bul şubesiyle. Karabükte müessesemizden tedarik edchilecdr.leri it t.alepna
rnclerine, asağıda yazılı vesaiki ekliyerek en geç 12-Ağustoe-940 tarihine ka
dar doğrudan doğruya Karahükte müessese müdürlüğüne göndermeleri ilan 
olunur. 

1 - Tahsil \•esil:alannuı asıl veya suretleri 
2 - Hizmet vdikalannın asıl ı.-eya swetleri. 
3 -- Halen devlet devairinde veya 3659 numa.nJ.a kanuna tabi ınü.easo

sattn çnlıpnlar, almakta oldukları ücretleri gösterir bir Ymft ile lı:end~rine 
ait barem intibak cetvellerinin musaddalı:: hirer ınrreti, 

4 - Sıhhat raporu, 
5 - Nüfus ve askerlik veailtaeı, 
6 - Polis hüanü hal veaik.a.sa. 
7 - 3 boy ve 7 \'csika fotografı, 
NOT: 
1 - Halen devlet devairinde asli ınaa" alanlara J.659 nwnaralı kanun ah· 

kamı dahilinde ıınai işletme zammı ile 2 üstün d~ tekabül ed.c.n ücret 
ve 3659 numaralı kanuna tabi müesaesderle devletten ücret alanlara kanuni 
ahkam dahilinde bir derece sınai işletme .r;ammı verilecektir. 

2 - Evvelce memuriyet için mücaaesemize miiracaat edip menfi cevap 
alanlnnn yaıiden müracaat ctmemekri. 23, 26, 29 2868 ( 1516) 

NAFİA VEKALEriHDEH: 
1 - Teknik oknlu mühendislik kursu ikinci giriş imtihanlara S ve 6 .Ağus· 

tos 940 tarihlerinde yapalacaktır. 
2 - Ankara ve latanbw viliyclleri müatenıa d.iicr vilayetlerde bu iıntiban-

Işletmemiz ihtiy cı için Menemen boğazında kim. 41X2S0--41X5SO arasındaki 
ocaktan ihzar edilecek: ( 4000 M3) toplnmn ,,.e kırma bnl&1. işi (5000) lira mu
hammen bcd.clle açık eksiltmeye konulmuştur. İhalesi !).;8..940 Pazartesi ~ünü 
saat 15 tc Alsamaktn işletme binasında komisyoownuzaa yapılacaktır. l-ttckli
lcrin (375) liralık M. teminat makbuzlan ile muayyen l'Dkitte komisyona ~c>l
ınelerl lhımdır. 5.-ırtnamesi işletme knleminde J!Öriilcbitir. 

••• ............. , ........ ,. ••••• ......... _ lara Lttirak. ~dccek fen memur lan vilayet malta.mlanna müracaat ederek imti-

20-23-.:26-31 2805 (1497) 

Denizli P. T. T. Müdürlüiünden: 
Teklif edı1c.n bedel lilyik had görülmediğinden Tavnsın kara )'aylll devlet 

ormanından kesilmek ve t 62 7 adedi Denizli istasyonunda. 260 Yılda, 185 
adedi de Tavasta. yüzde kırkı 25/10/9.fOyüzde otuzu5/l t/940 yüz.de yi:r
müi 1 S / l l /940 yüzde onu 25/11 /940 tarihinde teıılim edilmek üzere ~art
namedc cb'adı gösterilen 2072 adet ardıç tdgıaf diğeri kapıllı zarf U3uliyle 
1 S cün müddetle yeniden 19 /7 /940 tarihlnclen itibaren eksiltmeye konula
rak 2/6/940 tıırihlnc mfuadif cuma günü ea.at 16 dıı Denizli P. T. T. mü
dürlüğü bin sı içinde toplanacak komisyonca ihalesi yapılacaktır. Beher direk 
için bcddi muhammen 91 O kunq takdir edilmiş olup muvakkat temin.atı 1414 
lira 14 l:unıttur. f stelr.liler teklif mektuplannı ilıale saatinden bir Rt evve
line kadar Denlzli müdürlüğüne makbuz muk bilinde vermderi \'e fazla izn· 
hat isteyenlerin müdürlüğe müracaatları ilan olunur. 

23 26. 29. 31 2659 ( 1520) 

Nüluswnazan 
arttığına $Üphe 
yo~ancak... 
Nüfusumuzun vrttığına şüphe yok, 

ancak nerelerde ne kadru-? En çok 
hangi yerlerde .ırttı? Niçin başka 
ye.rlcdmizde bu kadnr nrtınndı? Çok 
nrt.nn yerde ne ,-nr ki ötede yok? 01-
mıynn yerl~rdc bwıu y:ırat.nınaz mı
y1%? İşte bir sürü sorgu ki bunlara 
uncak: 

20 iLK1'EŞRİN - PAZAR GÜNÜ 
Yapılacak olan genel nilfus sayımı 

hal1edecckür. 
BAŞVEKALET 

ı · istatistik umum miidürlüğü 

!··········································' 

hanların yapılacağı yerleri öğrenecek 'Ve vilayetçe kendilerine verile<:ek tali· 
mata tevfikan hareket edeceklerdir. 

3 - lstanbul vilayetinde imtihana ııirecek fen memurlarının imtihanları tek
nik okulunda yapılacaktır. Bu sehcple in:ıtiba.na talip bulunanlar imtihan tari
hinden evvel tetnik okuluna müracaat ederek okul müdürlüğünden lazım ge· 
•en talimatı alacaklardır. 

4 -- Ankara vilayetinde imtihana girecek. fen memurum imtihan tarih.inden 
bir hafta evvel nafıa velileti zat işleri nıüdüılüğü nıekteplu bürosuna nıiira
caat ederek çnlıştıkları dairelerden getiıKekleri fotoğraflı vesikaları ibraz edip 
kayıt olunacaklar \'f! imtihanın ncrde yapılncağını öğreneceklerdir. 

24, 25. 26 2647 ( IS26) 

rıcaret 11e zahire borsası intihap encümeni re· 
isliğinden : 

Borsa eneümeni İntibahı 29 / 7 /940 pazartesi günü sabah saat onda borsa 
saJonJanndn yapılacn.kbT. r~y vermek hakktnl haiz. olan abonmanların reyleri• 
ni kuU nmak üzere mezkur gun ve tte borsada hazır bulunmalan rica olu-

lnur. 26. 27 2899 ( 1537) 

• 
--:ııt--

Yapdan f ed Jıar!ııfdmeın 
heder olmaması için se· 
ri ııa me almağa ve 
lıemen harelıete geçme• 

ğe ihti aı: vardır •• -·-- HASTAI'-~ ' 1 NCİ SAlllFIIDE -
yeni İnpat haz.ırlı~ için bozulmuş, delile 
de ik edilmiştir. Bir kısım İnpat eier 
Lemen asfaltlanm:ızsa beder olmağıı 
mabkUmdur. Yapılan bir kwm ibzara
tıa J'al'1n hiç bİr §eye yanımıyacağı mu· 
hakkaktır. Halbuki tirket ba ibzaratlll 
hemen tamamına yakın büyük bir kıs· 
mmm para}anm alıııqtır. Zarar ,.örecek 
olan kendisi değil fzmir vilayetidir. Za
r2flmız yalmz bu kadarla da blmıya· 
caktır. Büyük f'melda sarfiyle elde edi· 
len turistik ~ollar kammu manffaln,et
m bir neticeye ula~tmlmış bulunacak. 
bu yürden yollarımw asfaltlamak inı· 
kanlan tehlikeye d~ecektir. 

Vilayet daimi encümeni ~irketin bu 
manevrasını ve netayicini çok İyi kav· 
r&ml§ olacak ki mukavelenin feshi tale· 
bini reddeylemi§tir. Şimdi mesele y• 
Nafıa vekaletine ~a adliyeye İn 
edecektir. Bu tetkikler veya mahkmıe 
safahatı çok uzun sürebilir. Ya 
İflerin ha yü:ıden heder olması tehlikesi 
.ardır. Bunu önlemek için daha r· 
jile kararlar almağa ve tirket 
İnşaatı devam ettlnneğe ihtiyaç Tardır: 
Halkımmn ayrı bir iülfet kabul ettiği 
bu mc~da fedak&rbğı hop getir· 
memek için seri karar almak ve delh81 
harekete geçmek mecburiyetind~ 
Bu hususla Nafıa vekaletinden ve vi13-
yet makamından a.z:aıni hassasiyet iste-
mek en tabii haklnrnadır. 

HAKKIOCAKOCLfl 

Ankara radyosu 
----ı::;..-----

B U G ti N 

7.30 progr::ım ve memleket saal aytı· 
rı, 7.35 müzik: (Pl.), 8.00 ajans haber· 
leri. 8.10 ev kadını - yemek listesi, 8_20.. 
8.30 müzik: (Pi.), 12.30 program 'w'C 

memleket saat ayarı. 12.35 müzik: .AJa.
turka, 12.50 ajans haberleri, 13.05 mfi... 
zik: Alulurka, 13.20-H.OO wüzik: (Pl.), 
18.00 program ve memleket saat ayal'f, 
18.05 müzik: Cnz.band (Pi.). 18.30 mil· 
zik: Halk havaları, 18.50 müzik: Rndyo 
cSWING> Trio'su, 19.15 müzik: Alatur
ka, 19.45 memleket saaf ayarı. ve njaın 
haberleri, 20.00 müzik: Alaturka, 2()..30 
konuşma: (Biblio~afya), 20.50 müzik; 
Fasıl heyeti. 21.15 konuşma: {tkbsat sa
ati), 21.30 konuşma: (Radyo gazetesi), 
21.45 müzik: Rady<> salon Orkestrası, 
22.30 memleket saat ayar:ı, ::ıjaııs haber
leıi; borsalıu·, fiatlcr, 22.45 müzik: Caz
band (PI.}, 23.25-23.30 Yarınki program 
ve kapanl§-

IZMtR BELEDiYESiNDEN: 
1 -- Asansör üstünde 2f>7 ve 2&l 

sayılı aokak.larda l 30 m~e- boyda b· 
oaliza.syon yapurıl yan i~ mii-
dürlüğündcki keşif ve truunesi veç-
hile nç:k eksiltmeye konulmuştur. K iı 
bedeli 600 lira muYakkat teminatı 4S 
üradır. Taliplerin teminatı öğleden ev
vel cümhuriye.t: m~u ba.Uk n yall
ı.arak makbuzlnriyle birlikte ihale ihi 
olan 9/8/1)40 cuma günü saaL 16 da 
encümene müracaatla:ı:ı. 

2 - Ka~yaka tr.u:nva.y · :ı:csi hay· 
vaıılarmın acnelik iht:ipcı olan t 2000 
. kilo kepek satın alınması. yazı işleri nıÜ· 
dürlüğündeki ıartnamesi veçhile ık 
eksiltmeye konulrnuştllT. Muhammeo 
beddi 240 lira muvakkat temi.na.ti 16 
liradır. Taliplerin temi-tı öğleden ev· 

1 vd cümburiyet merkez banka na yatı
rarak. ma.kbuzlariyle birlikte ihale tarihi 
olan 9/8/940 cuma günü 'saat 16 da 
encümene müracaatl ı. 

3 - l<arııyaka tramvay id resi hay• 
vanlannın sendik ihtiyacı olan l 1000 
kilo saman satın alımnast. yan iııleri mü· 
dürlüğündeki ~rtnamcai veçhile çJ,; 
ekaitmey~ konulm~tur. Muhammen be
cldi t tO lira muvak.kat temi.nah 6 lira25 
ku.nqtur. Taliplerin teminatı öğleden ev• 
vel cümhuriyet merkez bankasına ynµ
ranlı: makbuzlariyle birlikte ihale tarihi 
olan 9/8/94-0 cuma günü saat 16 da. 
encümene mürac;uıtlaıı. 

4 -- Kal'"§lyak tramvay idaı:esi lıay· 
vunlarının senelik ihtiyacı olan 10000 
kilo arpa aaun alınması, ya3ı i~lerl mü· 
dürlüğürideki §al"tnamesi veçhile a~ 
eksiltmeye konulm~tur.._ Mubanuneıı 
bede}j 400 lna muvakkat teminatı 30 
liradır. Taliplerin tenıinab öğleden ev• 
vd cümhuriyet merkez bankrumı yan• 
ıaralı:: makbuzlariyle birlikte ahalc mıihl 
olan 9/8/940 cuma günü at 16 da 
encümene JDÜraca.atlan. 

5 - Dö eme mütemadi tıımirah ve 
lağım temizleme işlerinde kullnılmak 
üzere lU'Bba kiralanması. yazı işleri mü· 
dürlüğfindeki rtname9İ vcçftile açık 
ekailtmeye k.onulmtŞtur. Muhammen 
kira bedeli 1 SOO lira muvakkat lemina• 
lt 112 lira SO k~tur. Talipler· temi· 
nalı öileden uve1 cümhuriyet merkez 
bankasına yatırarak makbu.zlouiylc bir• 
likte ihale tarihi olan 9/8/940 cunı11 
giinü saat 16 da encümene müraca.nl-
lan. 26, 31. 4, 8 2-022 ( IS3S) 

tZMtR BIRtNCt iCRA MEMURU1· 
C.UNDAN: 

Bir alacağın temini için mahcü:c. muh· 
tdif cins bulunan kazmir 27/1 /940 ta· 
rihine müsadi.f cumartesi günü aaat 1 l 
de .lzmirde yeni bat pazannda tılacak
tır. Şayet takdir edilen kıymetin yüz.de 
15 şini bulmadığı takdirde müzayede; 
29/7 /940 tarihine müsadif pazartesl 
günü ve saat 1 1 Te buakılacalctır, 

Taliplerin mezkur günde mahallinde 
memura müracaatları ilun olunur. 
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Aozan sıılhn yıldönft.mü sarıı':!!t:.!!~~aıeti 
... -*-- altına alabilecelı yegône 

Berlin sef aretimiz baş katibi geldi 
x~x~~~~~~~~-

Belçikadaki talebemi -
B •• • / Ş / devlet, lıadretli 

rztıin mi~ etçe Milli efe bağ ılığın .ıı.lkan!!'!~~!s,, ...... vaziyeti iyidir • 
zın 

İstanbul 25 (Y~ni Asır) - Berlin el çiligimiz. ~katibi şehrimize gelmiş ve 
akşam treniyle Ankaraya gitmiştir. Be yana tında. Alman istilası üzerine Bel
çikadan ayrılan ve memlekete döruniy en talebemizin tekrar Belçikaya gittilde
rini, tahsillerine devama başladıklarını. Almanların talc~mize kolaylıklar gös
terdiklerini söylemiştir. 

b • d h l l ınuasmda (Türkiycnin Akdcnizdeki ro-

l r a t 'd • v f d lü) .scrlc\·bası altında '\"e albay Bakırcis a ey l l ne es l e o u imzasiylc çıkar. bir makaleye göre: 
1 - İngiltere Akdcnizd<? kendisine 

karşı rakip zuhunma tahammül ede
mez. d Ankard, :!5 (A A.) Lo Ih lJI-" - - d.. -*~ .. k 1 • t if d 01 l ._, -..l·l . u:ı her k"' . d. - .. zan su unun yı uunwnu un yur- uuyu · manasının en can ı ve en ıç en a C"fC'r e ıut,\r t."W ınış 

karsı büt .. oşes~~ e bu buyük eserin banisi Milli S:?f tnönüye olduğu bildirilmektedir. 
sarS°ılmaz ub ?hl ~tçc ~uyulan minnet ve şükran duygulariylc Halkın bütiln bu toplantılarda en jçten ve ('il canlı bir su
tc7ahürntla ~ut{~~şıtr defa daha teyidine vesile \'eren içten recte göstermiş olduğu şükran ve hağlıhk duygulan MiUi ~efe 

D •- ır. 
c.ıer ~raft lm ı ' afl b'ld" ·1 ;.,.· mUn . ana akta olduğumuz telgraflarda bu yıldönümil e.gr a 1 ırı m"S'.ır. 

da ~~tiyle parti kurağlarında, halkevlerindc, meydanlar- Yine bu güzel yıldönünıii vesilesiyle diin biitün gün \"egece 
·ınilic~k·anl\ı~~fı~antı~arda Lozan eserinin ehemmiyeti \'c Türk yer yer temsiller \•erilmiş, Milli oyunlar \"e eğlenceler tertip 

2 - Akd~nizin Ş<trk kapısı İngiltere 
kin müstesna bir ehemmiyeti haizdir. 
Şarki Akdcnizdckı bütün yollar İngil
tercnin kontrolü altındadır. Bu kontrolü 
Mısır - Filistin - Kıbns müsellesi temin 

T rabzonda yeni fındık
lar toplanmak üzere etmektedir. 

- ın 1 ı Şclın etrafında teşkil -etmekte olduğu birliğin cıluıımuştuı·. ı 

Maltava yapılan 
neticesiz hücumlar 

Malta 25 (AA o- .,.. ) - Royter: 

İSTANBUL BELEDİYESİNDEN: 
lııtanbul mıntnkası dahilindeki muhtelif yolların katran kaplanması işi ka

palı :zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedel! 1515 8 lira ve ilk teır.i
natı 1136 lira 85 kuruştur. Mukavele, el:ailtme. bayındırlık işleri genel bususi 
ve fenni şartnameleri proje keşif hülasa.siylc buna müteferri diğtt evrak 76 
kuruıı mukabilinde fen işleri müdürlüğünden verilecektir. 

Geçen umumi h:ırptcn sonra bu mü
sellesin vücut bulması, Malta adasının 
bir vakıtlar haiz olduğu ehemmiyetin 
kaybolınnsına sebebiyet vermiştir 1918 
den evvel şark kapılarını himaye vazi
fesiyle muvazzaf olan Malta adası 
bugün garbi Akdeni:z. havzasında 

sadece deniz '"e h:ıva üssü mertebesine 

X4X 

Satış lıooperatlflerl pefin para ile miistahsUden 
FındıJı naüJJayaasına başladı 

Trabzon 25 °(A.A) - Bir müddetten
bc.ri. durgun giden Fındık piyasasl bu
gün Fındık satış kooperatifleri birliğinin 
müstahsillerden rniibayaata başlama
siyle harekete gelmiş \'e birliğin ~n 

para ile Fındık satın alınası müstahsil 
üzerinde ~i tesirler bırakmıştır. Yeni 
mahsulün toplanmasına on gün soma 
başlanacaktır. 

düşmüştür. 
yapı:~~ahB.Maltaya jkj hava seferi 
Hasa ır. ır kaç bomba atılmıştır. 
kuunr:~~hhemmiyetsizdir. Telefat vu-

ihale 6/8/940 salı günü saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. Talip
lerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ihale tarihinden 8 gün evvd len iş
leri müdürlüğüne müracaatla alacak.lan fenni ehliyet ve 940 yılına ait ticaret 
odası vesikalariyle 2490 numaralı kanunun taıifatı çcvr~inde ha:zırlayacak
ları teklif mcktuplannı ihale günü saat 14 de kadar daimi encümene verme-

3 - Vazil'et t.ahlil edilince Akdeniz
de Türkiyenin oynadığı büyük bir rol ~~~·~~~~~~~~----~ 

- aber yoktur. 
derhal tebarüz eder. Ankara paktı Ak- ......................... , ..... •••• '''" ... 
denizde yeni bir kmrvetlcr muvazenesi EvlaA thk ilin ••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• kurmuştur. Bu 'pakt, büyük devletlerin 
'fürki~·~1 askc~r~ vaziyetine. öt~e!1beri Sıhhatlı bir anne dört aylık sıh- İzınır · Adana ban de\'leti Şehinşahi
atfottıklc;ı fovkala~c. chcmmıyctı hır de- hatlı bir kız çocuğunu resmen evlat- si konsolosluğu bütUn kendi tebaalan-OLIVIER VE leri. 21. 26. 30, 3 2824 ( 15 10) 

V .SVREKASJ LTD. 
AT~T~!JR ACENTASI 

fa <laha ıspat ctınıştır. • lık vermek istiyor. Anu edenlerin na ve bilumum ecnebi tebaalanna bil-
4 - Boğazlnr.ı ve Amıdolu yayliılarına Al ot· biraderleri ticarethanesi ka- dirir ki gelen istidalann konsoloshane-

Vnl\ CADD&51 Rees binası 
İZMİR .ZİRAAT MVDVRLiiGVNDEN: 

7..iraaı vekaleti ihtiyacı için satın alınmak üzere 2417 /940 yarşaınba guııu 
saat 1 S de açık eksiltmeye konulan on ton Avruoa kükürdü ve otuz ton göz
taşının eksiltmesine talip 2uhur etmediğinden 2490 sayılı arttırma ve eksiltme 
kanunu ahkamına göre ekııiltme on gün daha tı7.atılarak 5 18/9 40 pn7.artcsi gü-

s~hip ol~n _Tiirkiy~ harckatmda serbcs- va~~ müracaatları rica olunur. mizec nazan itibara alınabilmesi için 
tıye ınaliktır. .. ............................... , •• , ....... dilekçelerine yapıştırılacak İran arzu-

Lo l'ELEFON: Z-143 

pi ndra ve l..Jverpol batlan için 
1"88.nuı Uıtl 

5 - Bugün yakm şarh.-ta, Balkanlarda zumunu tekrar ortaya atmıştır. . 
ve Asyada sulhu tcdıkimc matuf her ha- Balkanların birfoşmesinc funil olacak 1 h~l pulu ~c?elı olarak (10) on kut"U§ 

nrnı Yacına g8re vapurla- l nü saat 15 de ziraat müdürlüğiinde ihale edileceği ilan olunur. 
reketin başında Türldye vardır. \ 'C Balkan birliğini kefaleti albna ala- gondeı·melıdıder. No: 332 .. 

6 - Bugünkü harp Balkan milletle- bilecek yegane devlet, tahrip edilmek 1rnn konsolos vekili ........ ~. ::-!~~.~aı>ar.aklardır. 
"7r •••••••••••••••••••••••••• 

. 2900 (1)38) rinin bir vahdet halinde birleşmeleri lü- nedir bilmeyen Tfü kiycdir. Gh. Piran 

EMLAK VE EY!' AM BANKASINDAN : 
!&!as 11:0 No. lnrı 
l34 Kuşad Ycıi Eski Yeni Tui 

$anlık~ D:ı\•utlar nabıycsi -
13S oy Plaka mc\'klinde 

Nc\'I 
Tarl.ı 

Kıymeli Dcpoz.ito 'i45 
l.600.- 320.-

231 ~ • • • 
Ad ııh364oca Osmaniye caddesi 

·309 a ıl>lU"bCl 7 

Tarhı 
37 J3 Mağaza 

500.-
1.400.-

Hasanhoca K h ara Osmnnoğlu 26(12 -
329 anında Ada 343 parsel 89 
·393 ~Yraklı Kanarya sokak - 5 

A~san34hoca &lvnrlıoğlu hanında 417 . a 3 ı>arrel 121 
1 ınci Ka ti v •. .. rarı na Y ddıztepc -

f>3,8 
7 

434 e gonul SOkak. Ada 722 parsel 1 
~da ıyaka AJaybey Şadiye sok.14 32 

26• Pru'sel 7, 270.50 M2. 14 

2G,2G -
2 

'442 l<arşı aka 16 
Ada Y Alaybey Cihan Sok 5 7 

441 ~20, ı>arscl 14. 1514.50 M2. 
Ada [

6
aka Alaybcy Süzan So 5/2 9 

448 ~ l>al'S(:) 22. 518 M2. 
Sok ıyaka Alaybey Fenerci 8/10 2 

.449 ~Ada 14, parsel 2. 1347.50 M2. 
Ad l'llka Alaybey Han so. 18/20 14 

459 1<a a l4 ~I 6. 322.50 M2. 
s ~tYaka A.!aybey Süreyya ıs 15 

490 K~d:ı!6 txırsel 9. 713.50 M2. 17 
Ada ~ Alayemini çıkmaz.ı 7 

532 I<a P<ırsel 28 .• 41 M2. 
A .rşıyaka Osman zade ikinci 5 30 
2:lodın So. Ada 101 parsel 21 

552 M2. 
~So1Yaka Osınan zade Raluni 2 G 

563 tr y · Ada 108 parsei 1. 208 M2. 
.n.arşıyaka O 
diye c 

109 
smanzade Reşa- 52/1 54/l 

512 1913.SÖ '.Aı. Ada lS parsel 

~Yaka Osman zade Mabet 8 8 
K~~ 109 J>arsel 14. 1854 M2. 
Ten....:'-~e caddesi 11 111 
A ~ SUtıneU sokak - 89 

Yavukla toprakte 
-.. Ada 1849 pe :sok. - 45 
·~ Karata • ~rsel 3 

Sokak.: 9 t'.;y)Ql ve Orhaniye 157/1. 3-169 
ı 
3 Birinci Azi . 

Ada 159G z.ıye M. Kınmlı S. - 4 7 
Da parsel 15 
c:ı Yıemir M. Yeldeğirmeru 94 94 
D~azı .Ada 87 ı>arsel 15. 80 M2. 

Mnğa7·1 

Arsa 

Arsn 

Arsa 

Ars.ı 

Ars.ı 

J\ı~ 

J\ rsa 

Arsa 

Arsa 

Tar]<, 

Arsa 

Ev 
Arsa hısfı 
Basmaha
ne gcdi~i 
F.v 

200-

29 .. 
200 .. 

!H.-

605.80 

181.30 

471.G::~ 

118.80 

35G.75 

12.30 

75. - . 

208. -

1.435.-

556.20 

350.-
50.-

263.86 

1.500.-

Aı-sa 3/4 his 15.-

Arsa l/2 his 20.-

Arsa 8;20 

746 
100.-
280.- 748 

40.- 719 

5.80 750 
40.-

751 
18.20 

:~.46 

121.16 755 

36.26 75G 

94.33 7Gl 

23.76 7W 

71.35 

2.46 78:~ 

15.- 818 

852 
41.60 

8::>8 
287.-

866 

lll.24 874 

70.- 88:1 
10.-
52.77 972 

::oo.- 1032 
1046 

3.00 

4.00 

1.64 

İkinci Sülcymaniye Kfunilpa- -
sa caddesi l 1 (i M2. Ada 164 pa. 1 
ikinci Sül~·maniyc Kfunilpa- -
sa sokak 1331 1\12. Ada 195 pa. 2 
İkinci Süleymaniyc Kfunilpa- 150 
ll-'1 sok. Ada 155 par. 11107 M2. 
İkinci Sülcyuımıiyc Kiremitçi -
wk. 219 M2 Ada 173 par. 1 
İkinci Süleymaniye Kiremitçi 
~o. 173 ada ~ parsel 285 M2. 
İkinci Sülcymaniyc kiremitçi li -
So. lGG ada 8 parsel 406 M2. 
İkinci Süle\'ınaııiye Çorak So. -
160 nda 1 parsel 196 M2. 
İkinci Sü:eymaııiye Çorak So. -
nda 150 ı>arscl 12 l60 M2. 
İkinci Süleyınaniye Çorak So. -
Ada 164 parsel 10 n 86 l\i2. 
İkinci Sülc\ maniye Şeyh Ah- -
met sok. 66 .M2. ada 166 par. 12 
İkinci Siilcymaniyc Mısırlı C. - -
195 M2. Adı:. 154 pa~cl 17 
İkinci Sülcymani)'C Şeyh Ah-
met So. Ad.ı 166 parsel 10 78 M2. 
İkinci Süley.mnniye Yüzbaşı 
Hasan ve Dcştiban 'c Hıfzı 
sokak 27~0 M2. 

55 
57 

Ada 142 parsel l:l 
Salhane duygu sokak 
,Ada 696 mırscl 2 
Karantina Mısırlı cndd<> ·i 

G3 65 

- 318 
320 
2,4 Gi.im.-ş ınah. lkinci Hncı Süleyman 

So. Ada 194 .parsel 2 
Bornova cskt ha\Ta - yeni 24 26 
l'lk1k minare sokak 
Bornova Bozalan mc\•kündc 872 
:3676 M2. 

- 20 GUne$ mah. Az.izler sokak 
Ada 197 p.usel 80 
İkinci Süle}'maıllye kiremitrj. 4 G 
So. Ada 166 parsel 7 42 M2. 
Salhano )ı{angaltepe sokak-
675 Ada 15 paı-sel 
Üçüncü Karnı.aş duygu sok-ak 6 27 
Karataş Sa\·fiye sokak 7 7 

15 

16 

8 

5:~ 

26 

tı Ylenur M. Yeldeğirmeni 102 102 
ti~ lka6 M2. Ada 87 par, 20 

1059 İkiııci Gaille:r Kemer Cad. 
127.17 Nl2. l511 ada lS parsel 

1060 İkinci Gaz.ilcr Kemer Cad. 
116.79 M.2. Ada 1517 parsel 14 

1070 İkinci Karataş Şehit Nusret 
So. 211 M2.. Ada 632 parsel 11 

1074 Eşrefpaşa K!ıınilpaşa Sok. 

59/4 71 

668 

67} 

70} 

6SS ada 19 rataş Asansör So - 1911 19/2 
Tesx'Cik • ı>arsel 62 M2. 
82.73 M2 SünneU sokak 87 87 

Birinci Sul• ... -· 
tldi 62.SO ~{2uyc Havai ge- 22/1 

~!~~M.iıı 
60 M2 Dere sokak _ :~4 
Ak ı; Ada ~766 Jlarsel 30 

ça Mesçıt Damlacık. 53 59/J 
Yokuşu 27 M2 
İmariye mah ·İki~da. 102 parsel 57 
J:t ... L c, • hCl burç S, - 7 
~va Yeruköyde 38520 112 
13~vM{anıklık ınevkiindc · = _ 

112 112 
·ut 114 
116 116 

42.-

At'&! 238.SO 

Arsa !:'/1 his. 8.72 

Arsa 1/2 his 45.-

Arst• 81.-

Ev 40.-
Tarla 1.050.-
Tarla \'C 465.-
zeytinlik nısıf 
hissesi 
Tarla ve 2.300.
ve zeytinlik 
Birhirjne 1.250.
bilişik üc ev 

8.40 

47.70 

1.74 

Ada 219 pa.-sel 1.. 72 M.2. 
1075 Eşrefpaşa Kfunilpaşa Sok. 

242 M2. Ada 158 parsel 3 
1076 • Eırefpaşa K.Amilpaşa Sok. 

153 M2. Ada 158 parsel 1 
9.00 1077 Eşrefpaşa bir.inci kiremitçi 

Sok. Ada 16() parsel 9. 342 M2. 

110 

1/10 

42/2 

16.20 1078 E$refpqa birinci kiremitçi - 7'J 

8.00 1079 
210.00 
93.00 1080 

1037 M2. Ad::.• 16'1 parsel 15 
F~h>a$a İkinci 1drem.itd S. 
1078 M2. Ada 164parsel11 
Eşref~ :Udncl kiremi~ s. 
3466 M2. Ad!l 160 par. 2 

19/1 

18/l 

1081 ~ üçüncU kiremitçi s. - 42/1 
460.00 

250.00 

279 M2. Ada 160 l)81'9el 10 
1082 E,vefpaşa Çorak Sokak 

1688 M2. Ada 150 parsel 14 
- 20/1 

1Q83 Es;refpaşa Murat reis sölcU - 1/ 22 
77 4 M2. Ada 150, parsel 5 

10111 . lkiııcı " 
118 118 
120 120 

98 
118 

94 
7 
5 
2 1 OM E.$ref'Pll$a .Mısu:h caddesi - 125 

142 M2. Ada 154 parsel 9 
n&nıuts 9 1<:vıuı &.ı. Birbin J .000.-

701/2 İL• . 
. ııuııcı Kar l 120 

122 122. 
124 124 

:~ 

:ı ne bitişik 
iki ev 

200.00 1092 .Memduhiye M. Mumcu zade 88 8813 
Sok. 129 M:!. Ada 485 parsel 39 

1o<J5 Tuzcu M. iiçüncU küçük Cam- 1 -
görı. sok. 133.50 M2. Ada 457 pa.13 

1098 Dolaplıkuyu M. Dolaplıkuyu - !.IH 
C .. 25!'>0 M2. Ada 477 par. 10 

Ada 661 a aş 9 Eylül Sok 
· narse19 • 10 

12 
)4 

Birbiri- 2.500 -
ne bit!şik 

500.00 

7lt9 Kasup Jiıu h 126 126 
Ada 300 r ına · Arayıcı S _ ·• 

P&ı·~l 10 "'· .. 
TeJ>ecik 
l inci T Salu21ar sokak 38 84 

iePe<:~k e~~!t'~~kak 30, 32 34, 36 
~cık Muha . - 32 

ııu;;j suı cır_ sok. 119 M2. 29 
l>eıtib:ı eyınaniye eşrcipaşa 

'> ,, 

2 

Uc ev 
DUkkA11 

Arsa 
Arsa 
Arsa 
Arsa 
Arsn 

200.-

96.32 
:;09,00 
348.60 
59.50 
50.70 

40.00 1099 DöroUncii Sultaniye Zenci So. - s 

19.26 1100 
61.80 
69.72 1111 
11.90 
10.14 1119 

68 M2. Ada 4 parsel 11 
Tuzcu Mah. Orta Camg~ So. 18/ 1 -
18 M2. Ad.ı ı!61 parsel 4 
Buca Eski l~ucalı - yeni Tuınz - 18 
lepe sok. 3&3 M2. 20 
Kadiriye M. Sülüklü göl sok. - 12 Ada 1,Ü sok,Jc 169 M2 - .. 

~el s··~~ ll 11122 Alı reis malı.ıllesi Hacı Hüsc- - 23 
~ so. st~maııiyc Kamil Pll- - Arsa l6.20 3.24 yin sok. 1563 Ada 11 parsel 

G45 M2. 

ikinci S"I ' Ada lS9 ı>arsel 1 1124 Dördüncü Sultaniye Ne:z.aket 37 39/1 
~ aok.. 1'72~~~ ~~pa- 110 Arsa M.40 6.&,8 So. 361 M2. Ada 16 parsel 14 
ÜlİQci SWe · u. J>ar. 8 1126 Dördilncu Sultaniye Hacı 18 16 
Jla IDk. 1 ~ye KAmilpa- - - Arsa 23.20 4.64 Mevlflt So. 66 M2. Ada 16 pa. 1Z 

Adal.6Cl-.rİİiı .• 'iiı .............. llİl .... IİİIİ .. 11m~~l~A·baaeİİİtma ... liiMl.ıa.llliliiliil 

l 

113 

.-
19 

25 

Arsa 23.20 

Arsa 286.20 

Arsa 16.05 

Arsa 32.85 

Arsa 38.70 

Arsa 1281256 
hissesi 30.45 
Arsa 29.40 

Arsa 24.00 

Müfre7. arsa 12.90 

Arsa 13.20 

Arsa 3 4 his. 30.00 

Aı-sa 11.70 

Ev ve bah
çe ars.ının 
4G080/371640 
hissesi 397.00 
Arsa 18.60 

Arsa 21.00 

Arsa 2/4 his 25.-

Ev ve bah-
çenin 9148 hi. 92.40. 
Bağın 3/8 h. 75.-

Evin 3/48 h. 36.

Arsanın 128/ 
256 his. 6.30 
Arsa 1~.88 

Ev 1/3 hi. 60.
Bir ev ~e-
diğinin 16/6 
his. 200.-
Arsa 318.-

Arsa 292.-

Arsa 6/24 
his. 158.-. 
Arsa 18.-

Arsa 60.-

Arsa 38.-

Arsa 68.-

Arsa :207.-

Ana 216:.-

Arsü fi93.-

Arsa 56.-

Arsa 338.-

Arsa 194.-

Arsa 43.-

~~ 12.90 

r!lll 3/4 his. 30.15 

Arsa 20.00 

Arsa 15.00 

fü• 3 IS his. 37.SO 

Arsa 85.00 

Arsa 1/2 his 32.25 

Arsa 14.00 

Arsa 54.15 

Arsa 10.00 

4.64 Nihat bey caddesi 207 ada 34/ 30 - 86 
13. 14 parseı 

57.24 1140 İkinci SUle:">maniye Az.iz ağa - 96 Ars..ı 111.79 22.36 
S. 223.50 M2. Ada 135 par. 14 

3.21 1155 Sultaniye M. Haci Mevlüt So. - 18 Arsa 3 4 his. 117.90 23.58 
1048 ın. 

6.57 1163 Darnğnç Şehitler caddesi 116 88 Arsa 
181 M2. 118 90 84 362.- 72.40 

7.74 1165 Darağaç $ehiller Ca. Taş is- 135 147 1 Ars.'l 113 his. 666.51 133.3' 
kele yeni 1522inci S. 993.76 M2. 28 149 :ı 

5 
&00 7 
5.88 7/1 

103 
4.80 1167 Daraj'taç Sehttleı· caödesi 121 119 93 Deponun 7/24 

1321.50 M2. 123 his. 379L66 758.sl 
2.58 1173 Darağaç $Chlllcr caddesi 174 285/2. 118 Sebie bah-

251.28. 68 M2. 176 cesinin 7/ 45 
2.64 his. 1172.64 234.53 

1176 Da~aç Schıtler Ca. Vnrilci 157 Arsa 1/5 h. 633.87 126.77 
6.00 sokak 1584.67 M2. 152 

161 
2.34 1182 Salhane Halil Rifatpaşa 405 An;a 148.39 29.68 

ve Enveriye So. 2967.75 M2. 
Ada 686 parsel 1 

1191 Tepecik Façı bahçe - yeni 20 18 Dükkanın 
1220, 1227 inci sokak l/G hlı.. 67.- 13.40 

79.40 1192 Tepecik Sürmeli - yeni 1225 72 iO Ev ve aı"Sa G00.00 120.00 
3.72 inci sokak 253 M2. 

1193 Ballıkuyu yukarı sinekli 144 148 Ev 150.- 30.-
4.20 caddesi Ad:ı 1620 parsel 45 

1198 Bornov:ı yıkık Minare - yeni 23 25 Arsa 227.- 45.40 
5.00 tlirkmen sokak 909 M2. 

1204 Bornova H.m nrdı - yeni gür- 35 33 Arsa 58.- 1L60 
büz sokak 144.99 M2. 

18.48 1205 Bomo\'3 merkez - yeni orta S. 75 75 Arsa 12.- 2.40 
15.00 1208 Bornova Hilal - Tarlabeşı S. 26 12/ A. Arsa 6.- 1.20 

15.75 M2. 
7.20 1219 Bayraklı Menemen C. yeni 57 - GO Al'Scl 22.98 4.60 

1644 No.lu Sokak 229.83 M2. 
1220 Bayraklı Menemen Cad. yeni 1 3 Arsa 287.28 57.46 

1.26 1644 No. soknk S74.56 M2. 32 
31.18 1221 Ba.vrakh .Menemen cad. yeni 57 6'! Arsa 45.97 9.19 

1644 No. ~okak 459.65 M2. 
12.00 1226 Bayraklı Bornova cad. Gül 29 69 Dükknn ve 

veni 1640 No. sokak 71 ev 1000.00 200.0I 
1231 Bayraklı Ayva - yeni 1613 ün- 7 1 

40.00 el\ sokak 471.29 M2. ıs 2 Arsa 5/8 hi. 88.00 17.60 
~~ M 

1232 Bayraklı Ayva - yeni 1613 No. 34 2 Arsa 5/8hl126.00 25.20 
58.40 sokak 671.:99 M2. 

1233 Bayraklı AY\·a - yeni 1613 No. 34 2 Arsa S/8 hi 114.00 22.st 
sokak 608 M2. 

31.GO 1234 :&Yi'aklı Baliliye - yeni 1612 17 13/1 I>OkkBn 40.00 8.GO 
3.60 inci sokak 

1235 Bayraklı Baliliye. yeni 1612 7 l Arsa 5/8 hi 117.M 23.45 
U .00 inci sokak 605,25 M2. 15 

34 
1.80 1236 

13.~ 1240 

41.40 1242 
1243 

43.38 1244 

Bayraklı Haliliye - yeni 1612 2 2 Arseı 31.07 • 7 .41 
inci sokak 123.55 M2. 
Turan Simeadifer cad. yeni 
1648 inci sokak 132.17 M2. 

7 

" " .. 229.83 M2. 8 -
" • 132.16 112. 7 -

• 132.M M2. 47 -
49/1 

138.~ 1248 Turan kilise, Cafer Tayyar 
yeni 1652 inci so. 2003.35 112. 

33 

11.20 1249 Turan kilisa. Cafer tayyar 11 
yeni 1652 inci aok_ 1351.82 M2. 

ı:m 

33 Ana 
138 Arsa 
136/1 Ana 

Tada 

49 

40.00 

69.98 
40.00 
40.00 

407.00 

203.00 

67.~ 1250 • • • 1683.20 M2. 9 50 Tarla 
Arsa 

252.00 
345.00 1251 Turan Menemen cad. 1593 No. - - 222 

38.80 

8.60 

2.58 

6.03 

So. 689.50 M2. 
1252 Turan lıleııemen cad. 11>95 No. 88 

sokak 804.39 M2. 
1254 Turan Menemen cad. 1655 No. 47 

solak 2779.lf\ M2. 
12S8 Buca a$ab rr.ahalle Mecidiye 6 -

sok. 275.79 M2. 
1259 Buca Mecidiye C. Belediye S. 29 

4.00 1262 Buca Nanuk Kemal sokak 2 
1897.79 M2. 

3.00 1266 Buca Özdemir Sok. 1120.40 M2. 4 

7.50 

'i.00 

1270 Buca bahçe - yeni 28 inci So. 19 
5595 M2. 

1271 Buca Servili sokak 2877.68 
M2. 

23 

167 

236 

29 
6 

« 
8 

21 

322.00 

28.00 

DU.ld-.Iin 100.00 
Arsa 9/16, 327.-

Arsa 
Arsa 

168.00 
559.00 

Arsa l/16 h. 27.00 

8M 

13.at 
UI 
8.00 

sı.@ 

50.40 
69.00 

64.4t 

411.80 

Z0.00 
65.40 

33.et 
llut 

S.48 

1274 Buca Beledil·e caddesi 27 27 DükkAn 109.00 29.00 
6.45 

i:ı.ahatı yukandn ya%lb gayri menkullerin peşin bedelle satışları 9/8!9'0 ta-
2.80 rihine müsadif cuma günü saat ONDA ihaleleri yapılmak Ü7.ere arttımuya ko

nuhn~ur. 
10.83 1 - İstekli olanların hiz.alannda ym.ılı depozito ak~lerini ,·eznemiıe yatıra-

rak arttırmaya "innelerl.. · 
2.00 2 - MU7.ayede sırasında verilen bedel. mukadder kıymeti geÇtiği takdirde 

ı.lip1erin depozitolarmı nbbet dairesinde tezyit eylemeleri ve mühür kulla-
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Günün hadiseleri 
önünde düşünceler 

~~~~~~~~~-x.y.x:~~~~~~~~~~ 

~ ·~'6ıverciler Avrupayı şimdiden istedifıleri gibi 
tanzim edebilirler mi? • her geçen gün ingUtePe 
için lıazanılmış gündüP • ingilizleP haPp için 
haftada >7 milyon İngiliz liPası sarf ediyorlaP ••• 
AlmanlaPın ingiltePeye ihPaç harelıeti pefı ola· 

cağa benzemiyor • AmePilıanın yapdımları 
X.y.X 

Havalarda harp devam ede dursun; ren bir milletin ne bir ihraç hareketi kar
Alman devlet adamlan ıimdilik Tuna şuında, ne de paratüt yağmuru alhnda 
Avrupası itleriyle me,gul görünüyorlar. panik göstermesine imkan yoktur. Kal
Macar nazırlarından sonra Rumen, Bul- dı ki ihraç hareketi pek olacağa da bm
gar, Slovak nazırle.riyle yapmakta ol- zemiyor. 
duklan müzakerelerden ne çıkacak? Almanya ile İngiltere arasında deniz 

Berlin ve Roma buna zahiri bir em- baki kaldıkça bu teşebbüsün biraz da 
niyetle şu cevabı veriyorlar: Bütün bu maceralı bir iş olacağını Alman devlet 
te-şebbiisler Avrupanın yeni esaslar üze- adamlarının anlamaması kabul cdile
rindc, c Yeni adalett çerçevesi dahilin· mez. 
d,. yeniden tanzimi işiyle alakadardır. ingilterenin istila leşebbü~ü aleyhin
Orta Avrupaya ve Balkanlara ait bütün de Cöring, Cöbels ve general Kaypelin 
&iya~i ve iktısadi meseleler görü~ülecek- birleştikleri ve B. Hitleri tereddüde eev
tir .. lngiltcreye taarruz işiyle bunun hiç kettikleri söyleniyor. Bu işte tereddüt 
bir alakası yoktur.. ve teenn1 Almanlar hesabına akıllılık 

Fnkat ba emniyet hakiki olmaktan olabilir. Fakat lngilizler hesabına da 
ziyade zahiri oll!la gerektir. Çünkü: Av- akıllılık hasımlarının hiç tereddüt göa.
rupanın cyeniden tanzimi• işinin şimdi- termiyeceklerini hesaba katarak haıeket 
drn mümkün olduğu farzedilse bile, etmektir. Ve böyle yapıyorlar. 
mihver devletlerinin ahvale istedikleri Bununla beraber Almanların şima1 
i~tlkameti verebileceklerini kabul et- denizini veya ~1an!J denizini aşamama
m•k oldukça müşküldür. Tabii lngilte- ları için her şey yapJmıştır. Alman do
renin reyini soracak değillerdir. Amma. nanması bir ihraç teşebbüsünde büyük 
Sovyet Rusyanın da bu hususta söyle- bir felakete uğrayabilir. Şimdilik bu do-
nf':cr-k hir ~özü yok mu) nanma, torpidobotlarile ticaret vapur• 

Al,MANYA - SOVYETLER larını hedef tutmaktadır. En son kurban 
Almenyanın henüz Sovyet Rusya ile Meknez ismindeki Fransız vapurudur. 

i!:tilil v:u.İyetine düş,mek İstemiyeceği Dikkate fayandır ki bu vapurda. ln~il
,üphesizdir. Şu halde bu göriifmelerde tere yanında harbe devam etmek iote
kar,ıl ı.tı davalan halletmekten ziyade medikleri cihetle Fran•aya dönen Fran
idarei maslahata çalışılacağı muhtemel- l!llZ gemicileri bulunmakta idi. 
dir. BiR ITALYAN TAHTEL-

Almanya lngilterenin işini bitirme- BAHIRi DAHA. .. 
dikçe BAikanlarda ve Tuna mıntakasın- Diğer taraftan son İtalyan tebliği bir 
daki ihtilütlardan kendisinden evvel tahtelbahirin üssüne dönmediğini bildir
Sovyet Rusyanın istifade edeceğini bi- miştir. Bu küçük ibareleı 1talyan tebliğ· 
lir. ?_aten Moskovanın nüfuzu da. bazı lerinde vukuatı i.diyeden oldu. 
Balkan payitahtlarında günden güne AMERIKANIN iNGILTERE.. 
azalın•ktadır. YE YARDlMLARI. 

Romanyanın eski hariciye nazırını 
Moskovaya sefir olarak göndermC8İ, 
Bulgarİ!tanın Sovyet Rusyaya gittikçe 
daha fazla yakınlığa temayÜl etmesi, 
Yugo~lavyanın Sovyetler birliğiyle mü
na.,rbetlerini iade etmek yolunda olma
sı bu memleketlerde Berlinden ziyade 
Mo,.,kovaya ehemmiyet verilmekte ol
duğuoa bir işarettir. İngilterenin de 
bundan memnun olduğu zannf"dilebilir. 
Londra. her §eye rağmen, Sovyet Rus
yanın Almanyaya şark yolunu kapıya
caR.ına ve Berlinin Avrupa üzerinde 
kat'i bir hakimiyet tesis etmesine müsa
ade f"lmiyece~ine emindir. 
YENi NlZAM NEYE BACUDIR? 

ingihereye karşı düşünülen. fakat bir 
türlü yapılamıyan taarruzla alika~ı ol
medıih iddia edilen bu diplomatik gö
riişmeler, belki de zannedildiğinden 
fazla bu itle alakadardır. 

Almanya timal denizinden ve Manf 
denizinden müsell&h kuvvetlerini ge
çirmeğe cesaret etıin veya etmesin, Av
rupanm yeni nizamı lngiltere ile hesap
ların görülmesine bağlıdır. Bu hususta
ki Alman niyetleri ise daima karanlık
lar içinde bulunuyor. 

Her geçen gün lngiltere için kazanıl
m1ş bir gündür. İngiliz milletinin lliç bir 
fedakirlıktan çekinmediği ve çekinmi
yeceği göz önündedir. Büyük Britanya 
harp için halen haftada 5 7 milyon lira 
(lngiliz lirası) sarfediyor. Senede Üç 
lıuc;uk milyar liralık bir harp bütçesi 
Daha da artacağını söyliyorlar. Vergiler 
"''" i tihlik resimleri mühim mikyasta 
arttırılmıştır. Daha da arttırılacak 1 Hat· 
ta lngiliz gazeteleri cbeklemiyelim, 
< mdiden daha ziyade arttıralım I> di
Jo'Orlar. Mihver propagandasına göre bir 
plutokrasi olan lngiltere halkı demek k.i 
mukaddes bir gaye için asırlardanberi 
toplanmış servetleri feda elınekten çe
kinmiyor. 

Kanını vermekte daha mı mümsik 
ddvranacaktır) Eğer bay Hitlerin bu 
hususta zerrece fÜphesi olsaydı, İngilte
re hücumu çoktan başlamış olurdu. 

INGILTERENIN KUVVETi 
lngiltere bugün bu memleket tari-

hinde miali görülmemiş derecede bü
yük bir orduya •ahiptir. Avrupadaki 
müttefiklerinin sukutu lngilterenin mü· 
dafaası bakımından belki faydalı bile 
olmu,ıur. Çünkü bütün lngiliz ordusu 
bugün lnırilterededir. 

Almanyan1n lngiltereyi istila niyetin
de olduğundan şüphe etmiyen ve NoT
veç seferinden beri hunu mümkün de 
gören lngilizler o vakitten beri uyumuş 
olamazlar. ln~illz sahillerinde mevcut 
olan tahkimat fazlalaştırılmış, esash mü
dafaa hatları teşİs edilmiştir. Bu hatların 
arkasında yi.ız binlerce İyi talim görmüş
iyi techizatlı asker vardır. 

Almanların lngiliz adalarının herhan
gi bir nokta!"ına çıktıklarını ve oıada 
tutunmağa muvaffak olduklarını bile 
kabul etsek mücadele F ran~adakindcn 
P<k ha~ka olacuktır. 

Hollanda. Bdçika ve F ransada Al-
n. nlar cepheleri yararken cephe geri
lerinde de ayni zamanda, paraşütçüleri
le hirle. mi"l)r.rdir. lngiltere bu tehlikeyi 
de ihnıal etmt·rniş vecvatan müdafileri• 
namı altında bir buçuk milyonluk bir 
ııônüllU hizmet k,,Ju teşkil etmi~tir. Kı$-o 
mı ii.1.amı gec;: ... n harbın askerlerinden 
mürrkkep olan bu kuvvetin vazifesi pa
raşiitçülf'rin ini:ş noktalarını teşbit etm~k 
ve muvazLaf orduntın yıldırım kolları 
yetişinceye kadar paraşütçüleri harrket· 
ıı:iz bırakmaktır. 

Bir buçuk milyon kişi bu suretle haf
tadft iki gün, geceli gündüzlü memleke
tin muhtelif noktalarında nöbet duru
yorlar. Bunlar hiç bir ücret almıyorlar. 
işlerini güçlerini bırakıp kendi istekle
ri}~ bu mf"şakkate teh1lmmül gösteriyor· 
Jar. 

Havanadan yeni bir haber yoktur. Fa~ 
kat Amerika lngihereye yardımını art
tırmaktadır. İngiltereye ~imdiye kadar 
kabul edilen sipariı!lerden başka daha 
3000 tayyare verilecektir. DiğeI taraf
tan I~panyaya petrol sevkİyah kesilmiş
tir. Bunun sebebi bu petrol ve benzin .. 
Ierin Almanya ve ltalyaya yanyacağı 
kanaatidir. Amerikadan petrol alabil
mek için sarnıç vapuru göndermek ]a .. 
zımdır. Sarniç vapurlarıılın Amerikaya 
ait olanlarından maadası tamamen ln
gilterenin elinde olduğundan dünya pet
rollerinin yüzde 7 5 ini ihtiva eden Ame
rikan petrollerinden yalnız fngilterenin 
i•tilade edebileceği anla ılabilir 

B. B. 

lngilterede hüküme
te yeniden salahiyet

ler verildi 
Londra, 25 (A.A) - Avam Kamarası, 

hükümet salahiyetlerinin genişletilmesi 
ve harp mıntakalarında hususi mahke
meler tesisi hakkındaki kanun layihası
nı üçüncü okunuşunda reye koymadan 
kabul ebniştir. 

Bu mahkemeler milli emniyetle ala
kadar ağır suçları muhakeme edecektir. 

Avam Kamarası bundan önce hususi 
mahkeme hükümlerinin tadil edilebile
ceği hakkında müstakil mebınJardan 
Herve tarafından yapılan 1eklifi kabul 
etmiştir. 

Hükümet, tadilin bütün kararlara tat
bik edilmiyeceği şimdiden teslim edildi
ği fikrinde bulunduğunu ve bu teklifi 
bu şart altında kabul eylediğini bildir
miştir. -·-Filistin tay yare hü

cumunda ölenler 
Hayfa 25 (A.A) - Çarşamba sabahı 

düşman tayyareleri tarafından Hayfa 
üzerine yapılan baskın esnasında 46 si
vilin öldüğü ve 88 sivilin yaralandığı 
resmen bildirilmektedir. 

Bu baskına 10 tayyare iştirak etmiş

tir -·-Çin, ingiltEPeyi 
dost saymıyoP .. 
Cung King, 25 (A.A) - Çin Çekiai 

Ajansı bildiriyor: 
Çin hariciye nezareti sözcüsü bugün 

aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 
İngiliz hilkümeti Çin hükümetinin mü

teaddit protestolarına rağmen japon taz
yiki karşısında Birmanya yoliyle Çine 
bazı nevi eşya transitini muvakkat bir 
ı.aman için durdurmak hakkındaki japon 
taleplerini kabul etmi~tir. Çin hükümeti 
bu hareketi dostane olmıyan ve hukuka 
muhalif bulunan bir hareket olarak te
lakki mecburiyetindedir. İngiltere, ja
ponyanın taleplerini kabul etmek sure
tiyle mütecavize b:..iyük bir avantaj ver
miştir. 1ngilterenin hareketi Çinin düş
manına bir yardım t •kil eylemcktrdir 

Çin hariciye nezaretinin sözcüsti, ln
gilterenin ald 1ğı kararın aynı zamanda 
milletler C"<'miy('ti kararlarına da muha
lif olduğunu tebarüz ettirdikten ronra 
~iizlC'rini şöyle bitirmi~tir: 

Deniz tirar(1t yollar1 kesildigı için Çl
nin sulh talebinde bulunarnğı ve japon
yanın dikte edeceği şartları knhul ey
liyeceğini zannetmek kadar büyük hata 
olmaz. Uzun silahlı mukavemet müca
delemiz ağır müsavatsızlıklara ve muaz
zam güçlüklere rağmen yapılmıs tarihte 
misli olmıyan bir mücadeledir. ·Hiç bir 
zaman cesaretimizi kaybetmedik. Her ne 
vaziyette. kalırsak kalalmı çarpışacağız. 

.... . .. _.. - .. 

TELGRAF ,',HABERLERi 
Ticaret vekili bu sa hah 
Adanaya hareket ediyor 

-· Çu1ıuro11ada1ıi fJtitün pamufılaP hülıümetçe satın alınacalı .. 
Ankara. 25 Cf:!ususi) - ~icaret vekili N~zmi ! opçuoğ- bir ~enbadan öğrendiğime göre vekillet Çukurovada ve Jçel

lunun yarın (Bugun) tayyare ıle Adanaya gıdecegı haber de tıiccar elinde bulunup şimdiye kadar ihraç edilemiyen bü
ahnmışbr. . . . . . . tün pamuk stoklarını satın alacaktır. Ayni zamanda yeni mev

Ç~kur~vanı? çıftçı .. v~ ıhr~catçı1arının ışhrakıle Adanada sim mahsulü Ce gerek çifçi ve gerek tüccar elinden mübayaa 
vekilın ııyasetınde muhım hır toplanh yapılacaktır. Mevsuk edilecektir. 

Romanya ile ticaretimiz hakkında 
verilen yeni ve mühim kararlar 

·~~-~~-. .,.....---~~~~---~ 
~nkara ~5 (Hususi) :-: Ro~anyaya yapıla~ak __ ihracata l~rden kendisine teslim olunan maHarı mühayaa eylemeğe 

daır Koordınasyon heyetının hır kararı neşredılmıştır. Buna zıraat bankası memur edilmiştir. 
n~an ~om~ya hükümelile yap~ yeni _ticaret anlaşması Banka tara!ından tüccara ödenen bedel ile Romanyaya sa
hukumlerıne gore bu memleketten ıtha] edılecek petrol ve tı§I fiatleri arasındaki fark, faiz ve masraflar düşüldükten son
benzin mukabilinde 3 bin 150 ton yapağı. l 600 ton tiftik ra ticaret vekiıleti emrindeki hesaba ayrılacaktır. Bu muame
ihracı İçin Türkiye sat1cılar1 namına mukavele imza etmeğe leden her hangi bir zarar husule geldiği takdirde bu zarar ti
ve ticaret vek8.letinin talimah dairesinde tesbit olunan fiat- caret vekaleti emrindeki hesaptan ödenecektir. 

Fransanın bir 
darbede yıkılışı
nın sebepleri 

nedir? -·Dahiliye nazırı fJu 
sebeplePi hendi nofıtai 
nazaPına göre 
izah ediyor ... 
Vişi 25 (A.A) - Havas ajansı bildi

riyor: 
Dahiliye nazırı Marguet dün akşam 

radyoda Fransızlara hitaben söylediği 
nutukta, ne kadar acı olursa olsun haki
kati öğrenmek saatinin geldiğini kaydet
tikten sonra dem~tir ki: 

- Fetaketin sürati sizi şaşırttı ve son
ra mesulleri aradınız, araştırtnalar için
de kendinizi kaybetmeyiniz. Askerler 
ıubayları, subaylar sivilleri, siviller de 
orduyu itham ediyorlar. Hepiniz aldanı
yorsunuz. Alman ordularile ilk temasta 
çöken şey, esasen bitkin bir halde olan 
siya.si, iktısadi ve içtimai vaziyettir. 
Kapitalist, liberal ve parlamenter bir 
rejimin enkazı altındayız. 

HARP MESULLER1 
Müteakiben B. Marguet harp mesul

lerinden bahsetmiş, bunların bir gün 
muhakeme edileceğini söylemiş, faht 
cinayeti tamir etmek icap eder, demistir. 
MUHACtRLERIN YEKO'NU MüTHlŞ 
Nazır işgal altında bulunan ve bulun

mıyan bölgelerdeki vaziyeti tavsif etmiş, 
işgal altında olmıyan bölgelerde l 192000 
kadar Belçikalı, dört milyon kadar da 
Fransız mültecisi mevcut olduğunu, hü
kümetin bunların yerlerine dönmeleri
ni temine çalışmakta bulunduğunu bil
dirmiştir. 
Nazır demiştir ki: 
- Bunların dönmel€Ti için işgal ma

kamlarının muvafakatlerini istihsal 
ümidindeyiz. Zira rekoltelerin kaybe
dilmemesinde, fabrikaların kapanma
masında ve bir kaç ay zarfında hasta
lıkların yayılmamasında bu makamla
rın da menfaati vardır. 

Na.zır bu hususta daha şimdiden müs
bet neticeler elde edildiğini kaydeyle
dikten sonra halktan Maresal Petene 
itin1at etmesini ve Fran..c;ız aile ocağının 
kalkınınası için birleşmesini istemiştir. 
Munıaileyh sözüne şöyle devam etmişw 

tir: 
- Biriken hatalara rağmen Avrupa

da yeni bir nizam doğmak üzeredir. 
Fransa bu nizama dahil olmalıdır. Bu 
nizam devletin otoritesi sayesinde müsa
vatı hakim kılmak suretiyle adaleti te
sis edecektir. İtimat ediniz. Tarihe karı
şan rejimden daha iyi bir adalet ve kar
deşlik rejimi kuracağız. --·--Japonya - A vus-
turalya münase
batı düzeliyor 
İlıi memlelıet 
fJiPbiPlePine sefir 
göndePecefı ... 
Melbourne, 25 (A.A) - Avusluralya 

ile japonya arasında diplomatik mümes
siller teatisi hakkında yakında burada 
bir deklarasyon yapılması beklenmekte
dir. Avusturalya hariciye nazırı B .. Mac 
Evcn bu hususta şu bl'yanatta bulun
mustur: 

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

Amerikanın 
barba gireceği 
muhakkak gibi~ 

---.---
Nevyork 25 (A.A) - Bir çok 

Amerikan gazetelerinin sahibi 
Hearst gündelik makalesinde 
Amerika birletik devletlerinin 
harbe girmesinin bir ihtimalden 
fazla olduğunu ve hakikatte bu
nun bir katiyet gibi telakki edi
lebileceğini bildirmektedir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Alman rüesası 
arasında ihtilaf 

mı var? 
-o

ing~~tepeye hücum 
teşebbüsü colı 
tehlilıeli görülüyor 
Londra, 25 (A.A) - Royter bildiri

yor: 
Deyli Telgraf gazetesinin diplomatik 

muhabiri yazıyor: 
Sözüne inanılır bitaraf menbalardan 

aldığım haberlere göre, Hitler, etrafın
dakiler arasında mevcut ciddi fikir an
laşmazlığı ile karşılaşmış bulunmakta
dır. Göring, Göbels ve Keitel lngiltere
ye hücum yapılmaması bahsinde israr 
etmektedir. Ribbentrop, Hitler ve har
bin idaresinde az veyahut hiç mesuliye
ti olmıyan diğer müfritler ise istila hu
susunda israr eylemektedir. 

Hitlerin son nutkunun tuhaf mahiyeti 
hemen hemen muhakkak olarak bundan 
doğmuştur. Hitler daha ziyade Ameri
kayı alakadar etmeğe matuf çok daha 
fazla tehditkar bir lisan kullanmak ni
yetinde bulunuyordu. 
Aldığun haberlere göre, Göring, isti!S 

riskinin çok fazla olduğu bahsinde Gö
bels ile hemfikir olmuştur. Bunlar bilS
hare Keitelin fili mü.zaharetini elde et
mişlerdir. Muhakkak ki Avrupayı Al
manyanın hakimiyeti altında tek bir 
ekonomik cüzütam haline getirmek hu
susundaki son projenin arkasında Gö
rinl( bulunmaktadır. 

Nazi propagandacıları lngiltereye kar
şı hücumda bulunmak lüzumunun orta
dan kaldırmak gayretlerinde her han!<i 
bir anl~maya varmak için teklif s1ok
larından çok şeyler çıkarmak mecburi
yetini hiı;setmektedir. --·--/ngiliz, Hollanda pet-

rol şirketleri ve 
Roman ya hükümeti 
Londra, 25 (A.A) - cRoyten 
Romanya pterol komisyonu 1ngiliz ve 

Hollanda milttefiklerine ait bulunan ve 
Romanyanın en büyük petrol müessese
sinden birini teşkil eden Astra Romana 
şirketinin faaliyetini kontrol için bir mü
fettiş tayin etmiştir. Bu tedbir bu şirke
tin faaliyeti hakkında talep edilen malu
matı komisyona vermediği hakkındaki 
i~nadlar üzeri.ne alınmışıtr. 

----t.r~--

A s k er dolu bir vapur 
batırılmış 

Nevyork 25 (A.A) - Nevyork Sun 
gazetesi yazıyor: 

lngiliz ve Alnl.an 
lann bir ayda 
kaybettikleri 

tayyare -·Almanların zayiatı 
daha fazla • ilıi tarafın 
bir ayda yaptığı 
tayyaPe .... 
Londra, 25 (AA) - Royler Ajan· 

sının havacıhk muharriri yazıyoı: lngi
liz ve Alman hava kuvvetlerinin biribir
leriyle daha sıkı çarpı,,tıkları son devre
nin ilk ayı zarfındaki zayiat plilnçosu 
lngiliz hava kuvvetlerinin müdafaadan 
fazla bir şey yapmış olduğunu isbat et
mektedir. 18 Haziran ile 1 7 Temmuz 
arasında neşredilen resmi listelerde ya
zılı ıakamlar şunlardır: 

Alman hava kuvvetleri 92 bombardı
man, 41 avcı yani cem'an 133 tayyare 
kaybetmitlerdir. İngiliz hava kuvvetleri 
69 bombardıman 22 avcı yani cem'an 
91 tayyare kaydetmiJlerdir. 

lngiliz zayiatında kayılı l 3 bombar
dıman tayyaresi işgal altındaki Fransa 
üzerinde mütarekenin aktinden sonra 
yapılan hareket ••nasında kaydedilmiş, 
9 bombardıman tayyaresi Skandinavya 
Üzerinde düşmüı,, 33 bombardıman da 
Scharnohorat zırhlısına yapılan son hü* 
cum eşnasında düşmüştür. Bu listede 
bir istikşaf esnasında tahrip edilen di
ğer on tayyare ile Manş denizi ötesinde 
devriye vazifesi görürken taanuza ge
çen ve bu suretle düşen bir kaç avcı 
tayyaresi dahil değildir. Ancak bu mun
zam İngiliz zayiatı lngiltere üzerinde ve 
denizlerde kafilelere yapılan taarruz
larda büyük hasarlara uğrJYarak üsleri
ne dönmüş olmaları çok şüpheli bulu
nan Alman tayyarelerinin adediyle mu
kayese edilirse pek cüz'jdir. Bundan 
başka Alman zayiatına· lngiliz tayyare
leri tarafından düşman hava meydan
ları Üzerjne yapılan baskınlar esnasında 
yerde tahrip edilmiş olan 1 2 kadar tay
yarenin de iliiıvesi icap eder. 

ZAYtAT - YEN 
iMALAT NISBETI 
Loodra, 25 (A.A) - Royter Ajan

ıınm havacdık muharriri tarafından iki 
tarafın zayiatı hakkında neıredilen ya
zı.da Alman kaybının, aylık imalatının 
onda birini teıkil ettiği ve bu imalitın 
takriben 1.800 olduğu ilave edilmekte
dir. 

Muharrir, lngiliz imalatının süratle 
bu rakama yetiıtiğini ve halli geçece
ğini kaydeylemektedir. --·--
Iran Moskova
ya bir heyet 
göndeıiyor 

Transit 11e nalıliyat 
meseleleri görüşülecefı 
Tahran, 25 (A.A) - cD. N. B.> 
Gazetelerin neşrettikleri bir resmi teb

liğe göre, Transit ve nakliyat meseleleri 
hakkında müzakerelerde bulunmak iize
rc bir İran heyeti Moskovaya hareket 
etmiştir. 

Bu görüşınder yeni ıran - Sovyet 
muahedesinin proseverbalinde kararlaş
tırılmış bulurunakta idi. 

İran heyetine hariciyt.> nC'zareti genel 
direktörlerinden B. Sayah riyaset et
mektedir. Heyetin diğer azası nakliye, 
demiryolları, ticaret, endüstri, maadin 
ve ziraat miitf'hassısı altı ınemurdur. -·-

Bulg~r 
mahsulü 
Bu sene yüzde 
yirmi beş az -·Hububat f iatıeri tesbit 

edildi, amele ücPetlePi 
arttıPıldı 

Sofya 25 (A.A) - Bulgar hükümeti, 
hububat hükümet inhisar komisyonu
nun bu hasat mahsulü için ödiyeceği fi. 
atleri yüzde 25 nisbetinde fazlalaştır
mayı kararlaştırmıştır. Çiftçiler birinci 
kalite buğday için kilo başına 4-5 leva 
alacaklardır. Yulaf ve Ayçiçeği tohumu 
için de aynı nisbette fiat tezayütleri ola
caktır. Fakat ekmek fiati beş levada ka
lacaktır. Aradaki farkı inhisar koınis
yonu kendi ihtiyatları ile ve ihracattan 
edilecek karlarla kapatacaktır. Mısır 
için hiç bir inhisar olmıyacaktır. Çiftçi
ler Mısır için kilo başına asgari fiat ola
rak üç leva alacaklardır. 

Bu kararın alınmasına sebep buğday• 
yulaf rekoltesinin azlığındandır. Bu se
nenin rekoltesi geçen senekine nazaran 
yüzde 25 daha az tahmin edilmektedir. 
Buna mukabil ilkbahar sonlarına doğru 
yağan fazla yağmurlar Mısıra çok yar• 
dım etmiştir. Hükümet kendisine husu
si salahiyetler veren sivil seferberlik 
kanunu esaslarına dayanarak endüstri 
amelesinin yevmiyelerini de yüzde 15 
fazlalaştırnıayı kararlaştırmıştır. 

Orta Avrupa 
vaziyeti birden 
mühimleşti 

--·---
Rumen nazıPları Alman• 
yaya haPelıet e"iler .. 

italyaya da gidecefıler., 
Bükreş, 25 (A.A) - Rumen başve• 

kili B. Gigurtu ile hariciye nazırı B. Ma
noilesko Salzburga hareketlerinden e"\. .. 
ve! Kral Karol tarafından kabul ed;t. 
mişlerdir. Hava ve bahriye nazırları da 
bu toplantıda hazır bulunmuşlard1r. 

Dün yapJan nazrrlar toplantumda 
B. Gigurtu birden bire mübim bir mahi
yet alan orta Avrupa vaziyetinin inkiıa• 
fı hakkında izahat vermİftİr. 

Bulgar veSlovak devlet adamlarının 
da Alman ricaline mülD.ki olmak üzere 
bu hafta sonunda davet edilmiş olma 
ları, Hitlerin Balkanlarda vaziyeti na• 
zilerin fikrine göre tanzim etmeğe ka .. 
ı-ar vermiş olduğu hakkında iyi habeı 
alan Bükreş mahfiJlerinde mevcut İnli .. 
baı takviye etmektedir. 

Rutenyaya verilen muhtariyet son 
günlerde T ransilvanyadak.i istiklal ha .. 
reketinde bir hamle baıJ etmittir. 

Halen kraliyet mÜf'lvİri olan eski 
bqvekil Vaida Voivod bu hareketin 
bqmda bulunmaktadır. 

ALMANYAYA HAREKET 
ETTiLER 
Bükreş, 25 (A.A) - Rador Ajan.! 

bildiriyor: 
Başvekil ve hariciye nazırı yanlarında 

Almanyanın Bükreş elçisi Fabricius o) .. 
duğu halde bu gece yarısını 36 dakika 
geçe Salzburga hareket etmişlerdir. 

ROMA YA DA GiDiYORLAR 
Bükreş, 25 (A.A) - Rador Ajansİ 

bildiriyor: 
Faşist hükümetinin daveti üzerine 

başvekil B. Gigurtu ve hariciye nazırı B. 
Manoilesko 27 Temmuzda Romaya gid.,.. 
rek Duçe ve Kont Ciano ile görüşecek• 
!erdir. 

Roma, 25 (A.A) - Popolo Di Roma 
gazetesi, Romaya doğru seyahatlerine 
devam etmek üzere Almanyaya, Salı,. 
burga hareket elmiş olan Rumen başv.,.. 
kilinin mümessili B. Gigurtu ile Rumen 
hariciye nazırı B. Manoilescunun ltal
yaya yapacakları seyahattan ve İtalyan 
devlet adamları ile yakında mülakatta 
bulunacaklarından dolayı memnun ol
duklarını söylemişlerdir. --·--Macarlar ne düşünü-

yor, Slovak yanın 
vaziyeti ne olacak? 
Budapeşle, 25 (A.A) - Yarı resmi bir 

surette tebliğ edilmiştir: 
Bulgar ve Rumen devlet adamlarınlll 

Salzburg seyahati hakkında tefslratta 
bulunan Budapeşte siyasi mahfilleri ve 
Macar matbuatı, Alnıanyanın doğu ce
nup meselelerini yakın bir istikbalde 
halle ve Münih görüşmelerinin netice
sini tahakkuk ettirmeğe karar verm~ 
olduğunu zannetmektedirler. 

Slovak devlet adamlarının seyahat! 
Macar siyasi mahfillerinde hususi bir 
alaka uyandırma~tır. Avrupanm tek• 
rar te kilinin tevlid edeceği deği iklikler 
Slovakya üzerinde de bir tesir husule 
getirecek olduğu takdirde bunun an• 
cak iktısadi mahiyeti olabileceği ve Slo
vakyanın Avrupanın iktısadi hayat 5&' 

hasındaki müstakbel yerini tasrih ede• 

- Birmanya yolu hakkındaki miina
zaaya bir hal sureti bulunmasında Avus
tura1ya noktai nazarı mühim rol ovna
ml§lır. Bll meseleler bugün mesut bir 
şekildo halledılmi' ve yarı gerginlik va
ziyeti kalkmLjlır. Elçiler teatisi sulh
perver n1ün;;"cbetlerin id;ın1esi için ~arih 
surette ~ok sayanı arzudur 

Öğrenildiğine göre, Fransan>n tahli
yesinin son gUnleri zarfında Brest acık
Jarındi! üç torpil isabet etme~i üze;ine 
Lancastria vapuru bir kaç dakika için
de batmı~tır. Gazete ilave ediyor: 

Vapurda 6.000 lngiliz askeri vardı. 
Kurtarma vapurları da mitralyöz ateşi
ne tutulmuş olmasına rağmen bunlar
dan yalnız 600 zü kayıptır. 

italyada eı ile e1ıme1ı ceği kanaati mevcuttw·. 

tahdit ediliyor Frans_a_n_ı_n ~--ü-,,-,.-e., 

Haşhaş ekilebilecek 
mıntaka:ar 

he· 

Roma, 25 (A.A) - cD. N. B.• 'I' 

Ağustos ayından itibaren ltalyada sa- Sefiri değişti .. 
A t 1 d 1 1 

lı günü de et satılmıyacaktır. Bükreş 25 (A.A) - D.N.B. ajanS> 
n a ya a ze ze e Diğer taraftan lüzumsuz yere ekmek bildiriyor: 

-x-
Antakya, 25 (A.A) - Bu sabah 1.32 harcanmasının önüne geçmek üzere lo- Fransız hariciye nezareti siyasi şube 

de şehrimizde 5 saniye &Üren oldukça kantalarda ve küçük otellerde müşteri- müdürü B. Charveriat, Buenos _ Airese 
şiddetli bir ~·er arsıntısı olnm t\IJ'. Hasar lerıt verilecek -ekmeğin mik~arı da !<'- tayin edilen B. Thierry"nin yerine Bük• 
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