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çılıacağını Hciue e~i 
Başlı başına büyük bir iktısadi hadbe 

olan onuncu lzmir Enternasyonal Fuarı 
dün akşam saat 18 de on binlerce kişi
lik güzide bir ziyaretçi kütle.si öniinde 
büyük merasimle .-ıçılmıştır. 

Kapısında yedi do<:t devletin iktısadi 
iş birliği semboli.i olan bayraklarının 
dalgalandığı bu beynelmilel müessese
nin açılışı mlinasehetile dün sabahtan 
itibaren şehrimiz bayraklarla donatılmış
tır. 

Öğleden sonra saat )6 da Fuara giden 
yollar çok kalabalıktı. 40 kişilik bir polis 
kadrosu Fllarda intizamı temine memur 
edilmişti. 

FUAR AÇILIYOR 
Saat tam on sekizde Ticaret Vekili B. 

Nazmi Topçııoğlıı, refakatlerinde Vali 
ve Belediye reisimiz bulunduğu halde 
Fuarın açılncağı L<ızan kapısına gel
miş~ir. 

Fuann açılma töreninde ikind ordu 
komutanı general Abdurrahman Nafiz 
ve generaller, Yugoshwyanın Ankara 
sefıri, ecnebi devletler konsolosları. tz. 
mirde bulun<\n otuz. kadar mebus. Ma
nisa valisi. muhtelif· veka!eller mümes
sılleri. parti müfettişi ve parti reisi, h!'ln
ka müdürleri. iktı.sadi miiesseseler ve 
teşekküller miidiir, reis ve mümessilleri 
ve güı.icle bir davetli gru bile büyük bir 
halk kiitlcsi hazır bulunınu.;tur. 

Merasimr. bnndonun cald~ğı istik!RI 
nıarsile saat 18 ele başlanırken fotoğraf 
ve s:nema objektifleri miitemadiyen ça
lışıyor. bu iktısadi htıdiseyi tcsbit edi
yorlardı. 

BELEDtYE HEIS1N1N NUTKU 
Saat 18 i üç gece belediye reisi Dr. 

Behçet Uz kürsiye çıkarak. diğer sü
tunlarımızda yazdığımız nutkunu irad 
ve ticaret vekilinden Fuarı açmasını rica 
etmiştir. 

TlCARET VEK1L1NtN NUTKU 
Belediye reisinin çok alkışlanan ve 

hoparlörleri<' schrin her tarafına yayılan 
nutkundan sonra Ticaret vekilimiz asa-
ğıdaki nutkunu irad eylemiştir: · 

- 8ayın hemşehrilerim, 
Güz.el İzmiriıı, bu eşi bulunmaz şeh

rimizin •onuncu Enterıııısyonal Fuarı"
nı açınnk şerefi bana verildiğinden dola
y~ ~il~assa bahtiyarım. Pek sayın başve
kilımın ('mrivl<' bu asil vazifeyi yapar
~en bu iyi an, neyi kuran ve yılmaz bir 
ırude ile devam ettiren belediye reisi 
Dr. Behçet Uz'a daima tekemmül eden 
e5('ri için, hepiniı.iı~ huzurunda takdir 
tebrik ve teşekkürlerimi ifade ~tmek is: 
terim. 

kayese etmek lırsatını vermektedir. Bu
rada eksikler daha iyi anlaşılmakta, ih 
tiyaçlar daha çok tebar iiz etmektedir. 
Ticari rabıtalar geı,islcmekte , ·e ku\.'\"et
lenmek tedir. 

Kendilerini Fuarm bu açılış törenin
de aramızda görınt'klc müftehir ve bah
tiyar olduğum dost memleket r1ümes
sillerini hürmetle sel5mlar ve memle
ketler ekspozanlarma, dünyanın bu ka
nşık giinlerinde sulh ve medeniyet ifa· 
desi olan Fuanıım.~ iştiraklerinden do· 
layı bilhassa teşekkür ederim. 

FUARLARIN GAYELERİ 
Bütün nümune fuarlarının müşterek 

gayeleri vardır; alıcı ve satıcıların asga
ri masraf ve zahın.:-tle bir araya gelebil· 
mclerinin temini ve alış ve satış ccreyan
lannııı inkişafına müstait bir zeıniıı ya
ratmak: her jki nCJktada da Fuarımız 
muvaffak olmuş biı eserdir, ve gittikçe 
de tekamül etmektedir. 
MUHTELİF MEŞHERLERE DOGRU 

Daimi bir şekil almakta olan Fuar te
sisatı belki de yakuı bir istikbalde, birbi
riııi mfücakip muhtelif ihtisas meşherlc· 
rinin de kurulması imkanım verecek bir 
şekil almaktadır. Ticari bir müze, mer· 
kezi Enformasyon bürosu, resmi istih· 
barat tcşkilfıh bu güzel müesseseyi ta· 
mamlıyacak daimi un.surlar olacaktır. 
TURİSTİK HAREKETLER 
İzmir Enternasyonal Fuarı, şehir için 

büyük bir turist hareketi yaratmakta
dır. Ticari al5kalar haricinde, sadece Fu
ardaki ince bir zevk, devamlı ve anla
yışlı bir çalışmanııı mahsulü olan bin 
bir yenilik ve eğleııceler için İz.mire ge
lenlerin adedi her sene artmaktadır. Hiç 
~üphesiz, bu hareketin kendi kendine 
meydana çıkaracağı meseleleri de birer 
birer halletmek fın.atı, Fuarın daimi ve 
muvaffakıyetli emektarlarına düşen bir 

- SON U 3 tlNCÜ SAHİFEDE -

- *-Ticaret uelıili ve misafir Yugoslau sefiri bugün izmirden ayrılacaJılar 
D:ün ge~~ belediye tarafından Yugoslav sefiri şereiine ziyaiet verildi 
Tıcaret vekılımiz B. Nazmi Topçuoğ- tirak eden m\.ittefik İngiliz devlet pavi

lu Fuara iştirak eden ecnebi devletlerin yonu ziyaret edilmiştir. 
paviyonların ı ayrı ayrı ziyaret derek Vekil fuara dahil oluncn 1ngili7. kon
hepsindc birer ıniiddet kalmış, hususi solosu cenaplnrı ile paviyon münasebe
merasiınle açılma törl'nlerini yapm15- tile tzmire gelen bir mümessil B. Nazmi 
tır. Topçuoğlurıu istikbal etmişlerdir. Me-ra-

1NG1L1Z DEVLET sime istiklal marşile başlanmıştır. 
PA VlYONUNDA Ticaret vekilimiz. bu paviyonda uz.un 

E\'vela, Fuarımıza geniş mikyasta iş- - SONU 2 lNCt SAHİFEDE -

Belediye Reisinin Nutkıı 
X .f>X 

Yeni ilerlemeler, yeni 
muvaffakıyetler bizi 

cazibesine doğru çekiyor 
~-----x~x---------

Dohto~ eltçet Uz, Milli Şefe İzmirlilerin son· 
suz sa~gı ve sev gi bağlıJılılarının iblciğını Vefıil· 
den rica ue IJüyüJı sanayicilerimizin fuara işti· 

raıı etmemelerinden filıciyet etti Belediye Reısi mıtktımı söylerken 
fakiyetle yapmaktadır. Beled iye reisi Dr. Behçet Uz, dün 

fuarımızın açılma merasiminde şu nutku 
irad eylemiştir: 

- Muhterem ticaret vekilimiz; 
9-40 Jzmir Enternasyonal Fuarını h ükü

mctimiz namına açmak için lzmiri teşrifi
timiz namına açmak için lzmiri teşrifi· 
nizden ve bu törene başkanlık etmek lut
fü nde bulunmanızdan dolayı şükranl arı
mızı arz ederim. 

muhterem mümessillerini ve Türkiyenin 
her laraf ından gelen yurtdaşlarımızı lz
mirliler namına hürmetle selamlarım. 

Türk iktısadiyatında ve ihracatçılı· 
ğmda mümtaz b ir vemkie malik fzmirde 
kurulan Enternasyonal Fuar, her sene, 
yabancı memleketlerden gönderilen mal
lar ile memleketimizde istihsal ed ilen her 
nevi emtiayı bir araya toplayarak iç ve 
dış pİyasnlnra tanıtmak vazifesini muvaf-

Bu eene de dünya şartl arının müsaa· 
desizliğinc rağmen bir kısım ecnebi d ev· 
letlerin Fuarımıza i~tirak ettiklerini mem
nuniyetle görüyoruz. İştirakleriyle Fua
rımızın değerini arttıran ecnebi hükü
metlerc ve bu hususta kıymetli mesaileri 
sepkat eden bu devletlerin Türkiye se
firlerine ve lzmir konsoloslarına ayrı ayrı 

Davetimizi kabul ederek bu sevinçli 
günümüzde aramızda bulunmak şerefini 
bizden esirgemeyen ecnebi devletlerin 
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.. .... Mtnr .. ·şer··~nI~····~·~1;·~1i ....... 
Istanbula şeref verdiler 

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

Binler ce haJJıın coşlıun aEBıışları arasında ay· i 
darpaşadan Florya deniz fıö~hil e gittHer i 

" İstanbul 20 (Yeni Asır) - Reisi· Lütfi Kırdar ve genl'ral Ali Fuat, 
cumhurumuz İsmet İnönü bu sabah "Üniversite rektörü B. Cemil. C. H. 
(Dün sabah) saat ona on beş kala, Partisi ve vilayet, be-lediye erkanı kar-
hususi trenlerlle Haydnrpaşa garına şılamışlardır. 

İnönü mütebessim bir çehre ile 
muvasalat buyurmuşlar, şehrimizi şe- trenden innıic;Jeı·, kendilerini karşıla-
reflcndirmişlC"rdir. ynnlnra iltifat ctmışler ve binlerce 

Milli Şefi Haydarpaşa istasyonun- halkın coşkun alkısları arasında ge-
da Maarif vekili B. Hasan Ali Yücel, neral Ali Fuadı ynnlnrına alarak Acar 
BUyük Millet Medlsl ikinci reisi B. motörile Florya deniz köşküne git-

İzmir Enternasyonal :Fuarı bütün 
memleket ekonomisi inkişnfınm hakiki 
bir barometrosu olmuştur. Enternasyo· 
nal. kar.nktcri ise her sene, emeklerimizin 
nctıccsıni ticari münasebetlerde bulun
duğ-umuz dost memlekctJer iokiyJo mu· K ii.§ad mera.siminde bulunanlardan bCZ§lıcalan Ha.san Saka, İstanbul valisi B. Doktor m~lerdir. 

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



Şehrimizin iktısadi meseleleri 
~~~------------x~x 

Ticaret Vekilinin ünkü 
me,,gul9y • .as e 1 e 

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

zm·rin imnrı ve tüt ·ncüler • tütünler·mnz iyi· 
t.iir ve değer fiatle satılacahtır • Vapur navlun

ları ve ithaldtçıların dileJıleri 

c a 
aca haşl 

stoklar 
--*--

FAASI 
' ·ıa teşe b··sıı 

gecikti --·--UJ'UlU1J seb ii in ·!iz d~ 
ay-yareler' 

raç 
it e e e 

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

'l'ıcıırct vekili B. N zn i Topçuoğlu 
dün, Fuarın çılmasına tekaddüm eden 
saatlerinl muhtelif tüccar zürnrelen1e 
temasa tahsis eylemiş, sabahleyin ve öğ
leden sonra b:ızı toplantılnrda '1ulun
muştur. 

bulunmalarını tav iye e~ lem' r. Ticaret müdürJüğünce İllracatçılal' birliği tarajından hazırlanan liste 
Londra, 20 (A.A) - Royter ~jıl" 

sının havacılık muhabiri, ingiliz ta~ 
lerinin yakın ve orta f8rKtakİ tta~:; 
ha:ıırlıklannt l:ıüyük .. ~ ata dllJ""" teslJit edi?tsor Garp vilayetleri canlı hayvan ihracat-Sonra bir Amerikalı kwnpanya, bir 

Yunan vapor:u kiralayarak lzmirdeki 
tütünleri Llzbona kadar tcışıyacağını, 
orndan da bir Ameriknn vapurile Ame

üstahsil, mutavassıt ve ihracıtçılnr. çılnrı birliği Uıraç edilı>cek hayvanat fi
elind:? mevcut susam, susam }ağı, pamuk. atlerinı yenideıt tesbit eylemiştir.. 

\'e ve inekler 13 kuruş-, 9 yaşını geçmiş 
erkek sığırla!' 10 kuruş, malaklar eski 
fiat olan 12 yerine 14 kuruş. 13 yaşuu 
mütecaviz dişi ve erkek mandalar 8 ku
ruş, koyun birinci nevi 18 kuruş ikinci 
nevi 16 kuruş, kuzu birinci nevi 19 ku
ru , inci nevi 1 ,S kuruş, oğlak birinci 
n vi 12 kuruş, ikincı ne\-1 10,5 kurus, 
erkeç bırınc n vı 11 kuru , d · keçi 
8 kuruş 

mekte olduklarmı haber ahnaktaclıf· " 
Londrada söyl ·- • göre bu ~ 

hareketiyle lngiliz donanmasının ya~ 
tesirler Mısırı istilası için yapılma~ .1ı 
projenin tntbikini geciktinniş bulunrfll"" TOTU.CüLERLF 

KONUŞMALAR"' 

ı ıbya nakledeceğini söylemistir. 
Bır b:ıcıka vapur kumpanyası da I -

tanbul - I.zmir ~ e Nevyork ara nda 
muntazam s f rler 3 ma ı hhüt et
Cind:-n tlıt""nl ·r· ız kola 1 ld A ri
kava sevk dilecektir. Bu ıtibarla tutün 
müst.ahsıl için korkulac::-k b"ı noktn 
yoktur. 

yağı, çiyit ve muhtelif nevi küspe stok- İz.mir. Dikili ve Kuşadası limanlann
ları ticaret müdürlüğünce tesbit. dil- dan ve !zmir transiti suretile Antalyadan 
mckicdir. Bunlaı-ın ıhra l'rl"lmesi im- yükleıı~cek mallların ihraç fiatleri şijy. 

tadır. ""' kfın • ra mlacaktrr. ledir. 
Vekil sabah! yuı t on bu u-

ıı.in ihraca~ ı c· lenni v muht lif ecn i 
kumpanyaların miıdur ve miim rulleri
nı kabul ed~rek görüsmüştür. lki s:ı.ıt 
devam eden bu toplantıda tütün ihrn
catcılnrı bir kararlarından ticaret \'rki
limizi haberdar etmislerdir 

--- Canlı olarak a~ kta kı u t. dana- lngilız h vn kuvvetlerınin h~u. 1 
İtalyan hücumlarından yüzde ellı nı~. 
tc fazladır. fngiliz zayiatı düşman 1>1 
tından çok dun bulunhıaktadır. Adet 1

0 
bariylc ekseriyetle daha dun olan ve t 11 
lngiliz tayyare modellerine malik ~k' 11,ıı 
mıyan bu hava teşekküllerinin fa~.~~ 
daha iyi bir antrenman ve daha ınu el 
mel bir muharebe kabiliyetini isbat 

• r y 
el esi 

larile G-12 aylık danalar 16 kuruş, 3 
V yaşına kadar danalar 17 kuruş, di i dü-

VAPUR NAVLUNLARI me 
SEHRtMtZtN 1MARl 
VE TOTONCOLER 
Bu kanır şudur: 
Tacirler, belediyemizın şehri ir11ar hu

,.usundn gösterdiği gayret \'e fanliyeti 
takdir ederek, belediyenin az olan vari
datını nrttırmak (?ayesile mütevazi bir 
vardımda bulunmağo knrar vermislerdir. 
Bu yardım ihraç edilecek tiitünlerden 
kilo ha ma birer kuruş belediyeye terk 
<'tmC'k suretile yapılacaktır. 

Tacirler vekile maruzatlarında vapur 
navlunlannın yüksek oluşundan bahscy
lemişlerdir. Vektılet, alakalı kumpanya
larla bu mevzu üz.erinde bazı temaslarda 
bulunacaktır. 

1THALATCILARIN 
DtLEKLERl 

Vıl;ıyetin inşa ettirmekte oldugu tu
ristik yolları tekrar üzerine nlmak isti
yen Reji jeneral şirketinin mükerrer 
teklifi hakkında bugün vilfıycl daimi 
enci.imenı kararını verecektir 

Ticare Vekili dost de ıet pavuonların a 
--------~-------x4x~~--~----~----

- BAŞl'ARAFJ 1 inci SAHİFEDE - lzmir fuarına daha geniş surette iştirak 
mliddet meşgul olarak her noktasını in- eylemek tasavvurundan bahsetmiştir. 
ceden inceye tetkik eylemiş, iştiraklerin- Vekil bu iştirake teşekkürle mukabe-
den dolayı teşekkürlerini beyan etmiş- lede bulunmuştur. 

mektedir. ~ 
Libyada 530 tayyareleri olduiU ;,il 

min edilen İtalyan pilotlan dabaed~ 
havalar bekler gibi görünmekt ~ 
ttalyada orta şarka tahsis edilmiJ 1- ..ıı 
tı:yyarenin mevcut olduğu zannedil,..... 
tedir. 

Vekil. İzmirdeki tütün ihracatçıları
nın bu kararını memnuniyetle karsıla
mıstır. 

TOTON BU SEl\'E JYf 
Bundan sonra yeni sene tutii.n ınah

ulii meselesi görüşUlmü...tiir. 
Tacirlerin, ecnebi ve Türk tütün fir

ma müdürlcrinln \'ekile yaptıkları ma
ı-uzattan anlaşılıvor ki bu sene tiltUn 
mahsulümliz, rakip memleketler tütün 
mahsullerinden her cihetçe yüksek ve 
rekolte mükemmeldir. Yunanlcıtnnda bu 
sene tUtun rekoltesi az ve bozuk. Bulga
ristanda bozuktur. Buna muknbil mem
le~timizde bilha!ısa Eı?e tütünleri eşsiz 
bir nefasettedir. Denilebilir ki bu sene 
tUtünlerimiz.in nefa~et ve bereket se
nesidir. 

Finlandiya, Is\'CÇ, Danimarka gibi 
memleketi rlc Macaristan ve Avusturyn 
bu sene tUtUn ihliyaçlarmı memleketi
mizden tedarik etmek mecburiyetinde
dirler. Vekil, daha şimdiden ihracat fir
malannın bu memleketlere tekliflerde 

Ticaret vekilimiz. bundan sonra ıtha
lnt tacirlerini kabul ederek b:r saat ka
dar görüşmüştür. 

Bu tacirler hazı dileklerde bulunmuş
lar. l!ZCÜmle Hinıiist.ın \'e Iraktan yapı
lacak ithalat hakkında verilen yeni ka
rarları memnuniyetle dinlemislerdir. 

Bas:-a yolunun ithalatımız için çok sa
lim bir yol olduğu anlaşılmaktadır. Ya
kında bu yolla mn\leketimize bir kaç 
parti ithalat esyası ,t!elecektir. 

TÜCCARIN HARtÇ
TEKt ALACACI 
Ticaret vekilimiz öğleden sonra saat 

1G dn tekrar birlikler binnsına gitmiş 
ve bütün tüccar birliklerinin idare he
yetleri reisi ve nzasile gönqınfürtür. 

Bu toplantıda halen Alman i§gali al
tındaki memleketlerde kalan tüccar ala
cakları meselesi görüşülerek vekile ma
ruzatta bulunulmuştur. 

B. Nazmi Topcuoğlu bu salında hükü
metçe ittihaz edilen tedbirleri izah et
miş ve yapılan dilekler üzerine yeniden 
alınacak tedbirler hakkında emir \'ere
ceğini vadeylemiştir. 

Ambaliıj işleri \'e yeni mahsul ihracatı 
hakkında da görüşmeler cereyan etmiş
tir. 

Belediye Reisinin Nutku 
~~~~~~~~-x4x·~--~~~~~~~ 

- BASTARAF1. 1 inci SARfFEDF. - sisler. ilaveler ve tevsı1cr 2öreccbiniz. 
t~kkür etmeği bir ·vazife bilirim. İzmir Enternasyonal Fuarını hükü-

1940 fzmir Enternosyanal Fuarında; metiınizin tasvibi ile (lzmir Enternasyo
sılıhat. maarif, ziraat, inhisarlar ve na- nal Fuan, Kültürpark ve turizm) ismi 
ha vekaletlerinin, e\·~af umum müdür- altında bu sene belediye mülhak bütçeli 
lüğünün, iş hıınknsı, Sümer bank, Eti idareleri arasına almış bulunuyoruz. 
bank gibi büyük devlet endüstri mües- Bu suretle, iktısadi ,.e içtimai hayatı· 
seselerimizin muvaffakıyetli çalışmaların· mızda ve bilhassa lzmirin imarında mÜ· 
dan hasıl olan eserleri ~Örerı-k göğsümüz him biz.meli olan ve biribirinin tekemmü 
knbaracaktır. lüne yardım eden bu iki müessese. bele-

Bunlardan başka Trakya umumi mü- diyenin senelik çalıema proğramlarında 
fettişliği ile. lzmir, Manisa. Deni.ili viliı- daha esaslı bir yer alarak, daha emin ve 
yetlerinin, fzmir ticaret odasının hususi müsait bir bakım ve inki af imkanı bu
binalan, diğer ticaret odalarımızın sergi lacnktır. 
sarayındaki müşterek İştirakleri, Türki· TURiZM VE iZMIR 
yenin her tarafından getirilen sanayi, zj. Bir taraftan, İzmir şehri ve hinterlıın· 
raat ve ticaret emtiıuı, gittikçe kuvvetle- dıııın malik olduğu güzellikler, plajlar· 
nen iktısadi varlığımızı gözlerimizin önü- dan, !ıcnk banyolardan, yaylardan mÜ· 
ne sermclttedir. rekkep İstirahat ve sıhhat yerleri, emsal-

HUSUSi BOYOK siz birer kıymet taşıyan tarihi ve kadim 
SANA Yf CILERIMlZ medeniyet merkezleri ve eserleri Enter-
Bunanl. beraber. bilhaua hususi bü. nasyonal Fuar ve Kültürparkın turizm 

yük sanayicilerimizin ittiralô. tatminkar muvacehesindeki mevkiini her gün bir 
bir mahiyette olmadığını söylemek la· az dııha kuvvetlendirmeğe yardım ede-
zundll". cektir. 

Cümhuriyct hükümetinin, hususi ve Yeniden tesis edilen turizm şubesi ve 
ferdi t~ebbüslere azami inki af zemini buna hasredilecek mesai, vilayet umumi 
hazırlayan himayeleri ile memleketimiz· medi inin ve kıymetli, faal bir idare 
de, devlet tesisleri haricinde, çok pyanı rüknü olan valimiz muhterem Fuad ~uk· 
memnuniyet bir sanayi ilerlemesi vücu- salın çalışmaları ile birleşerek f zmiri 
de ~elmiştir. dünyanın en çok tanınmış ve alaka cel· 

Devletin ve milletin miifterek himaye beden bir turizm bölgesi haline getire
ve teıvikinden kuvvet alan bu kısan sa· ce(?ine inanmaktayız. 
nayümizin. Türkiyenin yegane Entern.u- Bu husustaki son çalışmalar arasında 
yonal Faarmda hakiki bir ıekilde temsil \•ilayetimizin turistik yollar ''e menziller 
ve ifade edilmesi. aynı :zamanda, milli İnşası faaliyetini, Bergama kermesini. 
bünyem.izi ve kudretimizi tanıtmak ba- Bozdağ ve Bergamadald otelleri, incir· 
kunından da bir borçtur. altı plaj ve gazino.sunu memnuniyetle 

Çolt ümit ederiz ki, hususi sanayicile- zikredebilirim. 
rimizden iştirak etmemiş olanlar, önü- f zmir belediyesi de. geçen seneler 
müzdeki seneler lzmir Enternaayonal zarfında ıehrin imar ve tezyınıne. yer 
Fuarını kıymetli varlıklanndan mahrum yer parklar, çocuk oyun yerleri, gazino--

--·--30 Ağustos merasimi 
30 Ağustos :zafer bnyramında Dumlu

pınar meydan muharebesinin vuku bul
duğu yerde. meçhul asker abidesi önün
de yapılacak merasime vilayet, belediye, 
oarti ve halkevleri mümessillerinden bir 
heyetle 40 izci iştirak edecektir. --·--Vakıflar umum müdürü 

sehrimizde 
Vakıflar umum mildürU B. Fahri Ki

per lstanbuldan şehrimize ~elıniştir. MU
keınrnel bir paviyon hazırlıyan vakıflar 
idaresi bu sene- de fuarda paviyonile blr 
hususiyet meydana getirmiştir. 

Fahri Kipet"İn bugün tstanbula clön
ınesi muhtemeldir. --·--GELENLER, GİDENLER 

Parti müfclt.işi ve İstanbul mebusu B. 
Galio Bahtiyar Göker, Kocaili mebusu 
B. tbrahim Süreyya Yiğrt, Denizli me
busu B. Ka1.ım Samanlı, limanlar umuın 
müdür mua\•ini B. Niyazi şehrimize 
gelmişlerdir. 

Beden tcrbiycsı genel direktöı-liiğü 
teşkilat şeflerinden B. Celô.1 Dinçer An
karaya gitmiştir. --·--Alman konsolosunun 
ziyaretleri 
Şehrimiz Alınan cenernl konsolosu 

dün öğleden evvel valiyi ve belediye re
iSini makamlarmda ziyaret eylemiştir. --·--Malul ve yetimlerin 
ikramiyeleri 
Malul ve şehit yetimlerine bir kom6-

yon tarafından bey'iye ikramiyeleri tev
zi edilmektedir. İkramiyelerini almamış 
pek az malfıl ve yetim kalmıştır. --·-POI iST•: 

Bir kadın bir 
erke~i vurdu 

Diln saat 12,30 da Kemerde bir hndise 
olmustur. Bn. Hatice adında kırk yaş
larında bir kadın eskiden beri tanıdığı 
arabacı Nuriyi bıçakla dört yerinden 
ağır surette yaralamış ve zabıtaya ·~ 
liın olmuştur. 
Yaralı hemen memleket hastanesine 

nakledilmiş ve tedavi altına alınmıştır. 
Havatı t~hlikcde ~örülmektedir. 

Bn. Hatice ve-rdiği ifadede ötcdenbcri 
yakin bir alaka ile tanıdığı ve konuştu
ğu Nurinln uzun zamanlar kendi para
sile geçindiğini, şimdi ise nedense yü1 
çevirdiğini ve başka bir kadınla yakin 
münasebetler tesis eylediğini söylemiş
tir. 

Ağır ~aralama 
Tire kazasının Gökçen nahiyesine bağ

lı Kayas köyünde Mustafa oğlu Mehmet 
Hoppay ayni köyde oturan Konyalı 
Mustafa Beyazı bıçakla muhtelif yerle
rinden yaralamış ve tutulmuştur. Mus
tafa Beyazın yaraları al!ır:lır. 

etmeyeceklerdir. lar gibi eğlence ve istirahat yerleri tesisi- milli bir vec.d içinde bizi cazibelerine 
BU SE.ı"'!EKI FUARlMl7 ne biivülc bir ehemmiyet "ermiştir. Bu doğru çekmektedir. Türk milleti her za. 
VE KOL TORPARK sene içinde de, şehre ha.itim yamaçlar mankinden diri, her giinkünden daha 
Aziz yurtd~larım: Üzerinde eski mezarlıklardan bakiye ita- genç, taze ve kuvvetli bir halde her nıa-
1940 fzmir Entemuyonal Fwınnı bu lan geniı bir saha tanzim ve teşçir edile- nii yıkacak bir dinamizm ile kudretli tc· 

yıl aiu daha iyi hazırlanmış bir halde reJc. Cümhuriyet Koruluğu haline getiril- finin etrafında bir sevgi ve heyecan hi· 
takdim etmeğe çalıştık. Da.ima yenilik.. miş, bunun ortasından geçen asfalt yol lesi halinde topludur. 
değişildik ve cazibe İateyen bir Fuar tarihi Kadifekaleye bağlanarak bu tepe Onun •göaterdiği yolda; en sarp he
işinde muvaffak kılabilmek için fı:mir Üzerinde bir turiat gazinosu İnp edilmiş- deflere ulaşmağa, en çetin aavaılan ba
F uannın kurulduğu Kültürpark, en gü- tir. lzmirde her türlü asri konforla mü- şarma~a daima hazır ve kadiriz. 
zcl ve müsait bir z.cmin olmuştur. cebhcz bir turistik otel inşa etrnelc t~eb- SULH VE. SOKON ıÇtNDE ... 

lzmirde çok faideli bir inkilab eseri büsümüz de devam etmektedir. Sevgili yurtdaolamn: 
olarak meydana ..getirilen ıre bugiin ta- TORKON ÇALISMAK VE Sulh, sükun ve emniyet ınemlck.eti 
mamlanmış bir halde göreceğiniz Kül· BASARMAK HEYECANI olan ·Turltiyemizin bu lirin şehrinde. bu 
türparkm temeli 1936 senesinde att1· Yurtdaşlarım: !ene de en büyük iktuadi bayramımızı 
mıştır. Böyle bir parkın mahdut acneler İzmirin ı,:ün~li ve n~eli senıaı;ı altın- huzur ve nqe içinde kutlayacaiız. 
İçinde bütün mÜC8Seseleri ile tamamlan· ela de~ eden faaliyet. T'ürk yurdunun lzmir Entero.aayonal F uaı:ının muvaf
muı ve her balumdan timdiki zengin her tarafında azim ve iman ile çalışan fakivetindc daimi yübek yardımlarını 
mahiyetini alması, Büyük Cümhurreisi- lı.i.rk kafa ve kollannın muazzam faali- gördüğümüz Cümhuriyet hükürnetimizc 
miz sevgili lnönüı:ıün yükack al81ta1atı ve yetine nis'betle ancak mütevazi bir man• ve burada temsilen bulunan kıymetli ti
Cümhuriyet hükmetim.izin yardımları ile zara ifade edebilir. Bir millet hayatı için caret \•elti1imiz muhterem Nazmi Topçu· 
kabil olduğunu şükran ve minnetle bir pek kıaa olan bir zaman zarfında yur- oğluna bu münuebetle de kalbi şükran· 
kene daha ifade etmekle bahtiyarım. dumuzun her tarafında vücude getirilen !arımızı tekrarlartm. 

Muhterem BaJveküimiz Dr. Refik ÇCJitJi eserler Türk milletinin çalışmak ve MiLLi SEFE SEVCı VE 
Saydamın kıymetli bir eacri olarak Kül- başarmak azim ve heyecanının en gfüel BAôULIK 
türparkta daimi surette halkın istifadesi- delilidir. Muhterem vekilimu: 

tir. Alman paviyonunda Alınan iklısadi-
1ngiliz imparatorluğu ticaret birliğinin yat istihbarat bürosunun tabloları çok 

hazırladığı paviyonda da bir müddet te- cazipti. 
vakkuf eden vekil, ticaret birliğinin iş- YUNAN PAVlYONUNDA 
tirakini memnunivetle karsılamıştır. Bundan sonra dost ve mUttefik Yuna-

MACAR PAV1YONU1'.TOA nistanın zengin paviyonu ziyaret edil-
Bundan sonra sergi sarayının ikinci mLcıtir. Ticaret vekilimiz Yunan paviyo· 

narselindc mutavazi bir yer işgal eden nuitu uzun müddet kalarak tetkik eyle
Macaristan devlet paviyonu zjyarct edil- miş, Yunan sanayi ve turizmi işlerlle 
mistir. alakadar olmuş, izahat almıştır. 

Paviyonda Macar miımessili, ,·ekili lTALYAN PAVtYONUNDA 
istikbal etmiş, paviyon hakkında izahat İtalyan paviyonu bu sne de fuarda 
verirken Macaristanm bu sene lzmir ı?ayct geniş bir yer işgal eylemektedir. 
fuarına ilk defa iştirak ederken hazırla- Vekil Italyan paviyonunu da ziyaret 
dığı paviyonda bazı kusurlar mevcut cbniş ve Ytalyan konsolosu tarafından 
olduğunu söylmiştir. Ticaret vekilimiz istikbal edilin.iştir. 
cevabında bu paviyonun fevkalade itina Bu paviyonda, Italyanın bize satmak 
ile hazırlandığını ve dosL ülkenin gilzel istediği sanayi maddeleri, otomobiller 
sanayi maddeleri nümunclcrlnl Izmir ve bir çok maddeler nazarı dikkatl cel
funrına getirdiğini beyan ederek iştirak- bccliyordu. 
!erinden dolayı teşekkür clmişt.ir. Vekil Hulasa bu sene Izm.ir fuarına iştirak 
Macar kürkçülük sanayiinc nit nümune- eden yooi ecnebi devletin hepsi de güzel 
len inceden inceye tetkik eylemistir birer paviyon hazırlamışlar ve muvaf-

KARDES IRAN fak o1muşlardıı·. 
PAV1YONUNDA * 
Bu sene tz.ınir Fuarına, şimdiye ka- YUGOSLAV SEF1Rl 

dar yaptığı ~tiraklerin çok fevkinde ŞEREFtNE Z1Y AFET 
muazzam bir paviyonla • iştirak etmek BcJediyc reisi doktor Behçet Uz dün 
suretile ötedenberi fuarnınza karşı gös- akşam saat 21,30 ela Fuar gazinosunda 
terdiği alakayı teyit ve takviye eden şehrimizde bulwımakta olan Yugoslav 
İran devlel $ehinşahisi paviyonu, ticaret sefiri şeretıne bil" akşam ziyafeti ver
vekllmizin ehemmiyetle tevakkuf eyledi- miştir. Ziyafette Ticaret vekilimiz Bay 
~i bir yer olmuştur. Knrdc;ı 1ranın tzmir Nazmi 1:opçuoğlu, sefir ve sefaret cı·~
ieneral konsolosu S. ~ bay HUseyfn nı, ~hrimizd~ buJ~kta olan. İzm~ 
Chods'ın üzerinde yorulmadan çok çalış- mebus~ı, va.lı, Harıcıy!: ve~aleü teşrı: 
tığı ve cidden mUkemmal bir şekilde fot mUdürlerı, parti mufet~l v~ parti 
hazırladığı tran pavlyonu, denilebiHr ki başkanı, ~azete baş muharrır1erı hazır 
sadelik ve iyi teşhir itibarile en nıulena bulunmuslardır. 
bir mevkl iş~al etmiştir. Ziyafet iki memleket arasında me,:cut 

Ticaret vekilimiz ıran paviyonuncla dost_l~ havasına uygun bir saminuyet 
1<onsolos tarafından ka.rşılanmıs. verilen içcr~CU?de gece yansına kadar devam 
, __ ı. t d"kk ti dü · ·11 etmıstır. 
u.wıa ı ı a e nemış, sua eı· sor- HATAY PAVtYONUNDA 
mustur. T. t k""-'- dil f .J_ b ·1h 1 . . ıcare ve ııımı.z n gece uarua a-

Bı assa randa y~tıse~ nadıde pa- zı husust ve yarı rcsmt müesseselerin 
mukların nUmunel..ı.:, c:ı~7. !~an ha1ıla- paviyonlannı da zjyaret etmiştir. 
Jrı, kum~çıhlık sa.n?yılıne :ı.bı~ ~~kmbu.neld:rkı, Sergi sarayı dahilinde geniş bir yer 
rnnın mec: ur pırınç Cl 1 uyu ır ı - ;c:gal ed H ta urı ı· . d 

k l t tk"k d'l · · . d ""l' eıı a y v aye ı pavıyonun a 
ate e ı e ı ınıştır. Bu pavıyon a hl "dd t kal ti t k'l · Ha 

t hl h ""k"' a ş hi h r mu e an care ve ı nıız, • 
rnnın mu cscm u um arı • .: nşa t urı u · · h ı dığ d ku ı 

h tl · · • T.. k' . 1 . d ay v .. ye mız.ııı azır a ı o ma arı 
azre erının ur ıycvı z yaretın e t tkik • b"l 1 k · ·· 

Eh d~ 5-t At t" k · ... 1.11• C! f t t e ebnış, mo ı yacı ı sanayiı nu-e ı eı n ur • \'C' ıv ı ı "le sme ı · ı l ı · t ·· .. ·ı b' d kil f tow n mune erıy e meşgu o m~tur. Vekıl bu 
nonu 1 e ıı· ara a çe en o gra ar paviyondan ayrılırken· 

her kec;fn nazarı dikkntlni celhc.>divordu. -c Hataulılar çok :.,i'7Al .r .. tir k tti 
YUGOSLAVYA PA VtYONUNDA ·' . «>--: '"i a . e -
y g la h""k'" t" in h 1 d ğ lcr. Mamullerı hoşuma gıtU, tebnk ve 

.. u os .vya u ume ın azır a ı ı teşekkür ederim.> demiştir. 
gu~e~ pav~vo?~a. ~ul{oslavy~nın Ankara DJCER PA V1YONLARDA 
sefırı vekılmızı ıstıkbal etmı.~ ve vekile B T ğl ı ı üa ti · 
izahat vermiştir. g. OP_ÇUO u ı~mb : v ~et. ~-~onui-

T' ret k'I" . . d nu eZlD.1§ ve çoıı;; cgenmış ır • .ı.zm.ır v • 

tt ıcaf .ı vke lmı ımızteşpahv!yond'la yarımh sa
1
- liiyeti paviyonundaki grafikler, tablolar, 

a en a1.ıa a ış, ır e ı en ma su • ız · · h · · d nl t t hirl k 
ler ve sanayi nümünelerile alakadar ol- bemgy ~rı~ resınıtaakyd.1 aedi~nl ~şt· eVr çk~l 

tur B . tt 1 .. 1 bi nı ~ ve ır mış ır. e ı • 
~1:ş · u z.ıyare en a. ınan gu~e : paviyonu hazırlıyan B. Mazharı tebrik 
ıntiba, Yugoslavynnın bız.e sntabıleceğı et · tir 
bazı maddeleri mevcut o1duğudur ~~ · k'l" • ı 

ALMAN PA VtYONUNDA . ıcaret ve ı nnız ~lanb.ul ticaret ~da-
F i . h 1 . sı pavfyonu ve Manısa vılllyeti pavıyo-

act uad:ıza yı kzır a~tı.şr~u akyı pdro- nunu da ziyaret ederek teşhirleri tetkik 
~l .,.an ı ya~ma sure . e "il nı .e en eylemiştir. Manisa vilayeti paviyonun-
. manya pavıyonunda tıcaret vekılimi- da Manlsa valisi B. Faik Türel izahat 

zt Almanyanın Izmlr konsolosu cenap. ·~· 
lan istikbal etmiştir. vermı~.ır. 

* Ticaret vekilimiz paviyonda bir mUd
det meşgul olıırak yapılan teşhirlerle 
alakadar olmuş, bu mü.cıbet iştirakin da
ha iyi neticeler vereceğinden Umitvar 
olduğunu beyan etmiştir. 

Konsolos gelecek sene Almanyanın 

Ticaret vekili ve Yugos-
lav seliri gidiyorlar 

Ticaret vekilimiz bugün 1zmirden ay
rılacağı gibi Yugoslavya sefiri de tstan
bula gidecektir, 

Istanbulda pislik ve 
hile ile mücadele 

lstanbul 20 .~Yeni Asır) - Belediye~lz ~ıkı bir temizlik mUcadelesine baş. 
l~ır .. Üç .gunde ofuz esnafa pislikle nndcn dolayı ceza kes~tir. Ayrıca 
vez.inlen ek:.ik olan 295 ekmek nıilsadere edilmiştir. 

HABEŞiSTANDA iSY AN ı,e 
Haber alındığına göre, ltalya J-Ja b~ 

şistanda bir isyan arafesinde bu~~r;&"·~ 
kısım halka ve bilhassa q"'ana golu eı ~ 
rındaki ahaliye knr§l hava kuvvetle~ 
cezai mahiyette nümayişler yap 
mecburiyetinde kalmııhtrdır. -·-Helli kruvazö

rünün babşı 
ve El enler -·Metcdısas fciciadan ıııır 

talanları zfyat'et etd 

- · - bll-Atina 211 (A.A) - Atin."\ ajansı 
diriyor: 

Gazeteler başvckilın dün H~lli ~ 
vaz.ötünün Pire deniz hastanesındc_~ 
davi edilmekte olan yaralılarını zl>;;ı. 
ettiğini ve bunların teker teker hntır 
nı sordu~unu yaı.ıyor. 

Etnos gazetesi eliyor ki: ti 
Evvela yaralıları kurtarmağa, sofi.ısı' 

infilak ylizünden hu.cıtile gelen ya.1,u 
söndürmeğe, daha sonra da kru~1ı· 
karaya oturtmak için yüzdUrme{ıe ;f;,· 
~arak vapuru bütün ümitler zail o, il 
dan terk etmiyen şanlı bahriyelile~t' 
bu şerefi hak etmişlerdir. Başveki} _.t• 
taksas bUtUn Yunan milletinin ınlılP"'-
tarlık hislerine tercü~n olm~~r. ııt3 

Estia, Typos, Vradynı ve AtınaıkB iJI 
gazeteleri de Tinos f eliketinin Elcrıl~,. 
kalplerini yUksk Elen ülkü ve anan f. 
rine doğru yükselterek milli hUkllıtl 1 
şefinin etrafında bir daha sıkıştırdtğıJl 
bildiriyorlar. _./ 
-------------- ··-= 
...... i.ktiSldi"Yürüüüi ... 1 

tktısadi Yürüyüş Mecmuası f~S 
iç.in fevkalade bir sayı neşretıniJ~,~ i 
İz.mirin, 1stanbulun, Ankaranın !>~ ' 

zide muharrirler inin yazıları, fuııt" i 
dan yüzlerce resim, foto montaJlat'• ; 
iki renkli kapak, 44 sahife. _1 ... : 

c 1ktısad1 YUrUyilş > Fuardan ııv i 
nacak en ızüzcl hntıradır... ,,,ı 

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

Umumi nülas sayıllU-' 
na doğru . ~e 

Umumi nilfus sayımı için şe}uiııliJ ~
de bir büro yakında faaliyete geÇec!t· 
tir. Bunun için icabeden tahsisat b

miştir. 
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Vasıf Çınar bulvarında Ça#i 
apartımanında boşalacak daire ..,,,- : 
dır. KapıCJy:ı müracaat. i 
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münasebetile ~ .,. 
17.mİri ~reflendi.rcn nıisafirleriıtl' i 

ho geldiniz : 
İZMİRİN ECZACI : 

Kemal K. Aktafi 
Yalnız aon bir hafta·ı Polonya orduıu kolonyaları :,i 

ela 568 Alman lngilteren;n emrinde 
tay yareai düfürüldü harbedecek :=::::. tıaıu. lizümü, inciri"-":~ 
Londra 20 (A.A> - Hava nezaretinin :U!faA) e 8 S!~i~ 

istihbarat servisi tebliğ etmiftlr: Londı·a 20 (A.A) - Polonya baricıye ~ CZ De ~ 
Son yedi gün zarlında Ingiltere tize. nazırı B. Zalask.i dUn yapmış olduğu : DE ZİYARET EDİNİZ i 

rinde yapılan baskınlar esnasında düşü- beyanatta bazı yabancı gazeteler t:ı.rafın- : Hem eczacı Kerual Kamil ile taneiutdi 
rWeıı Alınan tayyarelerinin hemen dört- dan Polonyalıların, Polonya ordusunun ! ıörfü;müş, benı de kolonyalara ~: 
le üçü bombardıman tayyaresidir. Fil- İngiltere ile teşri..k.i mesaisi hakkında S latı görmüş olursunuz. : 
bak.ika bu nttı gün zarfında Ingiliz avcı- ·Zarı·#.!. cişeler l1tinde ...-: 

13 kaydı ihtiııui dermeyan ettiklerine da- : il ~· · y : 1ar1 5 tayyare düşürmüşlerdir ki bu- h uy..: 
ne anedilcn sağlık müzesi, ziraat ve maa. Büyiik evlit yet.i~tirmdde bahtlı ve Onuncu. lzmir Entenıaayooal Fuaruu 
rif vekaletlerinin müzeleri, inhisarlar ve- velüd olan isi} miJJetimizin aziz Milli lütfen açmanızı rica eder YC .... sili Ciim
Jcaletinin atış poligonu, Türk Hava Ku- Şefi etrafmdaki birliği. topluluğu rmı...af- burreisimiz aziz Milli Sefimize, esuını 
rumunun parqüt kulesi, beden terbiye- fakiyetlerimizin bqhca mesnedidir. kendilerinin lmrmut olduld.an bu eserin 
ei genel direktörlüğünün tenis ve atlı Bugün artık 17 seenlik inkilib bayab- bqün ....ı olduğa tekimiil n yarattı~ 
Bpr:- kulüpleri parlun en deierli müesse· mızda memleketimizin kaz.andığı eserle- hareket baldonda izahat verirken, biz 
aelcrini teşkil etmektedir. rİn de bizi tatmin etmediğini •e ~- izm.irlilerin tonJlOZ sanı. HYrJ n bailı-

nun 377 tanesi avcı bombardunandır. ir neşredilen haberleri tekzip eylemiş- : ar çiçeği~ Altınr .:-..:atJ 
Ayni devre zarfında ~ka vasıtalarla tir. ! Gönül, Limon çl~ 
55 tayyare daha düşürülmüştür ki bu 8. Zalaskı Polonya telgraf ajansına ; Zümrüt damlası, ~ 
suretle son ~·edi günün 568, yani günde şu beyanatta bulunmuştur: : h ti y emin, Dal~ 
vasati 8.~ tayyareye b:tl~ olmaktadır. - Polonya Büyük Brilanyanı.n mUt- : a ra, 8S • ·~.ı.J 

Hcr sene bir az daha tekemmül etmek- malanmmn Wa olmadıfmı anlıyoruz. bldanmw da iblağ buy\ft'tnanlZI bilhassa 
te olan Kültürparltta bu defa da yeni te- Yeni ilerlemeler, yeni muyaffalnyetler iatirlaam ederim. 

Pazar gunll baskınlara ıştırak eden 400 . . 5 i'ulya, Akşam Güaer: 
Alman bombardıman tayyaresinden 89 tciı~dır. Bu sıfatla lcabeden her ye-rrfe :Le lak , 
tanesi IngUiz avcıları tarnfından mu- lngf.liz ordusunun y:ınında Po·"'": r : Y " 
hakknlc sur<'lte tahrip edilnrlşUr. dusu da harbedccektlr. ı : ........ •11n•••••••••••••uu•••••••,.11 
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h C<U\ltr 1 · d r at ı.:uıılcr . ı.mır C' en faideli ve 
ı hfc..d(' ınak . gcı;-ıı trek için \ <' Fuardan 
11 tatmin c.dıld !~·le ko nlann ıhtıynçla-
1 ·ketın 0114" :r\01 bette bu turLtik ha
eı bilinz. a 'ctı artaca;,.ına t•ının 
İZMIRlN r 
MF.Mı EI'~LKlNMASI 

' " :ı..ı.:.ı SEMBQ ·· 
hınirin k lk LUDUR 

ket inkişnr u .1 11111.'lsı, bütiin nıenılc-
, .... _ ın111 hır .:e 1 l"" ] • •Y•• ctnıckt d" nı >o u mlmdc de-

Du kesif ; 
1~ 'tı dc\"nn1 edecektir 

runu.zda n<ılıyct hawısı içinde huz. _ 
h~-ı ı.:eçcn yıı . • u 
vcı.;ı anıış olan b" .. Yınc bu ıne\-simdc 
denbc-ri, ınemle~\~k .d.ünya hadiselerin
.şartlara UYrntık ~ ımız.ın yeni ekonomik 
ıru knrar ve tl'db ı:susunda alnuş oldu
ın k i terim ırıcrden kıc;aca bahset-
liAnaı • , 
Sayın Egı:l~~l~ARoıcı M0$KÜLAT 
193!) - 940 1 • 

~k ıneınleke~Ie>~dh.ıİ dıvşınd:ı kalmış bir 
er Şeye rnğınen e ~ dugu gıbi bizde de. 

!;rı>. Yılı güç}Ukl~rıtı.carct bakımından 
1 ıştır. Ancak b .ılc dolu olarak geç
ecek teııkiliitı u nuişkülfıtı karşılıyabi
ledbirleri aı __ ,Y_apm~ ve icap eden 

!arn ihra;~ g;eı_kınedik. 
ınış hulun mevsınumize tesad··r ld an ha . u et-
~ Uğu müşkül rp vnzıyetinin doğurmuş 
1~ ~e derhal d at ~arşıs.ın~~ ilk iş ola
&Clfll ıntibaiun ış ti~tır(!tunızın yeni şart
~t için alına:ı thınıne çalıştık. Dış tica-

Plnrdaki illa er tedbirin, muttasıl 
cnO 11!tte dt! t .Yia~ seviyesi gibi İ" ti-

ı.ş r CStrin ı ru.. v ' " ı 1carette ith 1 gv.,·~rc~gi tabiidir. 
~~tarak, rnuı: ~t vediı.hracatı teşkilat
k , nn sıkı bi .. ısa menfaat bakı-
~tı d;;ıhiJd.,.k· r ~urakabcye tabi tutar-

SJ>ek"'l .. ı ınuslahs·ı 
hnlrl u atörlerin . f 1 ve ınüstehliki 

~e hıra~-- 11~ ına ınüftekar b" 
"'4Ul\ıyac· ır 

İ"' ık ve bırakağırndız Aşikardı. Bıra-
"' VE l)rc- ma ık. 

. Yekdi~ .~ 'I1CARETfMiz 
bırlerı ~ .... rınl e ınUtenazu. o'-- b e<l 

l"\._ '<"s ece hUJAsa wn u t -
ta ~ış tlcaretlıni edebiliriz: 
Yın edn~k ıhı Yeni ;~a.__ tl . . 

ınm . .... en, eldeki ·ı..":'~e eruu 
,:ı._ • ettır:nek • Cluaz.Ian tekem-
~lıca1'!tirnitj Zll~tıylc bir taraftan 
Ucarı ftan muhte~kilatlandırınağı, diğer 
tik • alıdl va~Yetl ~e~;ketlcrle olan 
h.!kme~ irca enrnızı basit ve pra

ltı ~';t Ucareıı ... ,_, e:tın_:ği hedef bildik. 
ıiYnde n . .:·~ nıuhün dd l · • ınerk . ..ucıç edildikleri ına e erını, 
~k 1llihaz olur~nra _nuntakalar 
cntı b' stıreuyle te"'-fükl birliklere bağ
oJan ırden ılyad ~t andırdık. İhra-
~ 0~ddeler içi: bnınt.a~ayn aYMlnıış 
~· arak tnUtead .u tahıl taksime uy-
n:~ntnedik • dıt birlikler kunnnk-

ları bu rtıUbad le · · . 
llttanclı suretle bir~ ihracat unsur-
leıirnh: ~rken, bir er kV~tasfyle teşld
alınnııştu. aYnı siste:. 1thalit madde-

lliitUn ' ın c:erçev~ ic~ine 
ilha~t t ~u lcşkuatuı . 
hu r-.r acırıer.inıizin r ~u, ihracat \'e 
le Qh 1Yet Yurd aalıyet s4Nı1arnu, 
llliid~llktar bir u: Yüksek menfaatleri
fuı b ~e ''e inı,: __ fıette inki_~ etürı' 

td""d ~ ctt•wo • .. 'l'Acto.q' urnınkt ıgı nısbctte nıah· 
ll~ıu . •r. 

kU~Un~·anın 1,,~ 17.N YOLU 
~lı:o .. ~anıarın •~1tıekte olduğu bu n1uş·· -
.. ...,ltıısi . ıcapların 
"ıcre k lllt\ ibti.raçl t '1e hlemleket 
çaftşacak'rtıl~uş olan ~ruıı ~t'Ş1!amak 
llıaııın , tacırlerinı· • u. teşkılat ıçinde 
, • lolu ıı •çın ..... ra ı. __ 
cyıı \ı • hıcınlck t .... --Lan-

llıalc d ın~un zaıı.ı~n zararına rekabet 
\'e fa ~ıl, nznnıi . ~ fıstıkçılık yap-

VÜ Y ıı \'erici bir<:nını~·et içinde tabii 
olan ~da Cetirn-,_ şekilde çalışmaktır 
de\rti ucear bırıiltl~. veya getirilecek· 
llı.aınr tYepl'ent oı:n~ bünyesi, yeni 
nı17.e Ya !!lnsil kabili . 1:icaret zihniyetini 
ltaplStrı tdun etmek ~et~ haiz tacirleri-
\>etlidi/ ~nl>aınak 1;~ h.;::~e olrnıYtınlara 
tıiyeun~ ~ttiğinı bu derece kuv
dar itha ~0re tacır Yeni ticaret zih
ınenf l<ıtta da ' ihracatta olduğu ka 

aauel'inin bek ~e!Tileketin Yilksek 
Çtsı olan hük·· . 

urnetın 

YENi ASIR 

takıp cttigi siyas1.?lm sadık ve samımı 38 kuru a nlıp 40 kuruşa ~atan tacirle- <ıteş içinde bulunduğu bugüniın çok gay-
mümessili olmagı, bu siyasetin sırasında riıı - mrsn - vazi.) eti h<>yledir. ri tabii ve bin bir müşkül dolu şartla· 
feragat g 'stcnneyı, feda ctmeği de bi· FATURALAR rına rağmen, müsbet neticelerini \•er· 
lt>n dUriıst hır tatbıkntçısı olarak çalış- Faturalaıa hakiki kıymetlerın yazılma- mektC' gcciknıı:mistir. 
mağa mecburdur dığı si:ıylenınektcdır Bunların meydana 1939 senesinin ilk nltı n\I zarfında hn· 

Tacir birliklerinin ~İze tas\'ir ettiğim çıkamıyacnğı .lanm.ılunınamalıdır. İkinci rici ticaretimiz 10 milyon ·900 bin li.ralık 
zilıni) etteki tncirlcri çoğ:ıllac:ığındaıı el \"Cya perakendecinin yüksek fiatlc sat- bir açık gösterirken 1940 senesinin ilk 
loıninim. Anrrık heı hanrii bir mcvzudn ınasmı muhik göstcnnck için hakikatten ı.Jh ayında 2G nıil~on liralık bir fazlalık 
\cya birlikte hunun aksini gürdüğüınüz yüksek fiatle kesilmiş fatura ı-;adece bi- kaydoluımıuştur. 
uıımm birlik prcn!-.ibinin hntalı olduğu- rinci elın haşını y<.kmağa yarar. Eğer, 1933 tcııbcri dış ticarcUmizın ıncınlc
na değil, or3d:ı \ "C' ) nlnız o me\-zuda yüksek fiatlc satıp tn aşağı fiatten fatu- ketler arasında tevı.iindc görülen aksak
ı..'llıaıun tıımaınen uygun olm3dığııuı ka- ra kc!<ilmiş ise. bu faturayı, almağa rıza lık, ·yani gitgide tek bir alıcıya bağlan
ni olacnğı:ı: 'c o wm:ın ~·ine aynı pren- göstermiş olan ikinci el \'eya peraken· mak tandansa da kırılmıştır. Geçen se
siplcre uygun olarJk daha müe!ıSİr ye deci düşUnıneliclir ki kendi satış fiatinin nenin ilk altı ayında Balkan ınemleket
c!aha kat'i h'dhirler olmaktnn c;-ckinmi- muhik olup olmadıgını bu diişkün bedel- lerine 2 milyon liralık ihracat yapmış-
ycccğiz. li fatura iizcrinden hesap edeceğiz. ken bu sene 8 milyon liralık ihracat yap-
DIŞ TİCARX.."T JHTİYACIMIZ HALKTAN BEKLENEN YARDIM tık. Fr.uısaya 2 milyon iken 6 milyon, 
Dahilde ticaret mekanizmasının bu- Bu ınüuascbetlc, halktan beklediğimiz ~ngiltcrcyc 2 mılyon yerine 8_5 milyon, 

günkü icaplara u~gun bir şekle sokul- )ardıma da işaret etmek isterim. Itruyaya 7 milyon yerine 17 milyon ve 
nıasma çalışırken, diğer taraftan da mü- Satıcı ile uyusonık l iiksclt fiatJe mal Amerıkaya 3 mılyon l erine 9 milyon Ji
badel<> imkfuıları mevcut olan memleket- ulrnağı kabul eden \'ntanda.şı kendi n· ralık ihracat ~·aptık. 
lerle ticari - ahdi mi.inascbetlcrimizi ye- zası hilafına himaye etmek miimkün de· Yalnız orta Avrupaya olan ihracatınuz 
nı vaziyete intibak ettirmek için çalış- ğildir. Faknt hu vatandaş, satıcıyı yük- csld lıaddini bulrunamıştır. Fakat bir az 
tık. En yakın ticari münasebetlere gı- sek fiatin idamcsinc tcş\<ik <'ttiğini '\ c önce saymış oldui:ıum memleketlere 
rişebileceğimiz ıncınlcketlcrlc mc,·cut binaenaleyh di"'er miistehliklcr i\'.İn za. 1939 za nazaran yapmış olduğumuz ih
ticaret nnla.şmalnrımızı yeni hükümler- rarlı bir hnrekct yaptığını unutmam:ıh· racnt fazlası yekunu 33 milyona varmış
le teçhiz ederek ve müdd~ti bitı:niş an- dır. t.ır. Kendi milli bünyemizin ihtiyaçlarını 
laşmalar yerine yenilerini iknme ederek Halkımızdan kendisi için kurulmuş düşünerek ba7.ı maddelerimizin ihraca
bu,ı::ünkü bcy:nclınilel ticaretin arzettiği olan tcşkiliitımıza }ardım etmesini bek- tını tahdit etmemiş olsa idik bu rakam
müşküller ortasında yurdun dış ticaret !eriz. Bunun birinci prkı kötü niyetli sa- lıınn dalın pek bf.iyiik olacaklarında şüp-
ihtiyacını tatmin Ptıneğe çalıştık. tıcılarla uyuşınaktrın imtina etmek ve hc_Yoktu. 
İÇ TİCARETİl\1İDE NİZAM bunların yakalanmr:sını kolaylaştırmak- ithalatımızı da ihracatımızı yaptığunız 
Dış ticaretimiz gibi iç ticaretimiz de tır. memleketlerden w: ihracatımızla müte-

nizamıııı bulmaktadır. İçinde bulundu- Kulaktan kulağa şikayetler, bolluk nasip bir surette yaptık. Bu memleket
ğumuz nh\•al \C crnit 'c mazinin tccrii- içinde yaşıyan mc111leketimizde lüzum- leı·in heyeti umunıiyesiyle olduğu gibi, 
heleri bizi iç piyasııda fiat teşckkiillcrini ~uz ve haksız bir haleti ruhiye tevlit ede- ayn ayrı her biri ile de ticaret muvazc
tanzim ve miiraknbeyc sevl~etmişti.r. bilir. Şikfıyetlerinızi koınisyonlaı·a bil- nen ·-:. lehimize bir ihracat fazlalığı gös
Bunu, bir taraftan. mlistchlikin menfa- diriııi1_ Bu suretle onlara, tetkik ve ta- termektedir. Lehimize olan bu fark, 
ntlcrini konunnk, diğer taraftan, iyi ni- kip imkanları vermiş, ve fiat müraka- muhtelif memleketlerin dünya harbının 
yctli tlic.·cnnmı7.a doğru yolu giistererek besinde devletin fauliyetine iştirak ctmi~ neticesi olardk, bazı maddelerin ihracı· 
kötii niyctH olanlarını bertaraf etmek oluı·sunuz. na koydukları memnuiyctlerin de tesiri 
i~n yapıyoru1. Hu miirakabe gittikçe PİYASALARA MÜDAHALE olmuştur. Fakat, ticaret muvazenemizin 
!t,Jdaşataktır. Dış ve iç ticarl!tiınizin ni1.am allına bilhassa serbest diiviz memleketlerine 

Vilayetlerde kurduğumuz fiat müra- alındığı bu dönilm ilnında harp içinde karşı olan akthitesinin tediye rntn"aZe
knbe komisyonları ve merkezi teşkilatı- çalknnmakta olaıı dünya vazyieti karşı- nemiz için çok mühim ve müsbet bir b
mıı. bu ınüraknbenin uzuvlarını teşkil sında piyasalarımızı sağlam bir ~kilde zanç olduğu inkar kabul etme7. bir ha-
1.:tm~ktedir. Biı· tarnftan Vekl\let umumi idame 'ttirebilmek için. milli korwıma kikattir. 
mahiyette ve diğer taraftan komisyonlar kanunwıun salnhlyetlerine istinaden, TAKAS VE KLERİNG 
mahalli mahiyette olmak üzere muhtelif muhtelif mahsullerimizin piyasalarına, HESAPLARI 
ticaret şubeleri için muhik olan kar sık sık ve en nafiz bir şekilde müdaha- Diğer taraftan luırbın başladığı 1 Ey· 
nıiktarlarını tesbit etmektedirler. Müın- lede bulunduk. Giresun Fındık, İzmir lül 1939 tarihindeki klering hesaplan 
kün olan ah\·nlde lloğrudan doğruya fi- iizüın \'C incir satış kooperatifleri birlik- vaziyetini iç.inde bulunduğumuz Ağus
at tcshilleri de yapılacaktır. lerine Ziraat bankasınca 2,5 milyon lira- tos ayının ilk haftdSUlda klering hesap

Tesbit edilen nisbetlerin veya fiatle- hk müdnhalc kredisi açılmıştır. Aynı larl durumu ile mukayese edecek olur
rin tecavüz edilip edilmediğini ç~ı ve maksatla, Bursa kuza .satış kooperatifleri sak, harbın bu ilk senesi z:ırfmda husu
pazm·da filen kontrol edecek mürakabe birliğine 600.000 liı alık kredi verilmiş- fo gelen tehavvüller tebarüz eder. 
büroları da tc.. .. IUI edilmek üzeredir. tir. Ziraat bankasıuca yerli ürünler 1939 senasi Eylül ayı bidayetinde kle-

Mürakahe ku\'vctlerimizi dağılmak ve Türk anonim şirke.tine açılan 5 milyon ring hcsaplarındakı bo1·cuınuz, alacakla
~c en lüzumlWı"Undan başlamış olmak liralık kredi ile dl! tütiin piyasası tutul- runız tenzil edildikten sonra. 33.000.000 
için, geniş müstehlık kiitlelerine hitap ınu!#tur. Diğer mahsullerimizden, başta liraya baliğ olınaktn idi. 1940 senesi 
c.-den maddeler ve bunların da en ziyade pamuk olmak \izerc, zeytinyağı, fıstık, Ağuı;tos başındaki Lorcumuz ise, alııcak
harcıalem olan nevileri \17.erinde bilhas- yapak, fasulye, nohut, mercimek ve ken- lannuz yckCınu tavycdildikten.sonra an
sa durmak:tay.!Z. GJda maddeleri, pa- dir için Ziraat bankasının mildahale mü- cak 18.668.000 lira tutınakwdır. 
muklu \'e yünlü mensucat, inşaat mal- bayaaları yeki!nu 5 milyon 900 bin lira- Aynı zamanda hususi talcas hesaplan-
zeınesi. deri, kösele, çuval bu meyanda- yı geçmiş bulunmaktadır. nın 1 Ağwıtos tarihli durumunda yalnız 
dır. Bu vadide ynkıııdn ilfın edilecek ka- Bu müdahale nıühayaalannuı mahiye- lngiltere ve Fransa ile olan takas mua-
rarlanmız vardır. ti yanlış aııln!!ılmanıalıdır. Müdahale, pi- melelerinden doğan 2. 716. 000 liraya 
İHTİKAR YOLU KAPANMIŞTIR yasayı, bazı fevkalidc im.illerin doğur· baliğ bir ihracat fazl&ltiı görülmektedir. 
Bu faaliyet dah.ı ~imdiden tesirini gös- duğu geçici sıkıntılardan ve büyük !iat Buna mukabil Birlefik Amerika dev

teımiştir. Fiatlerimizin gündelik haber- sarsıntılarından kurtarmak için yapıl- !etlerine bu Ağustos ayı h"fll\da 
lerin revşine tabi olmaktan çıkanldğunı maktadır. Yoksa mahsulü. kalitenin ,.e 3.456.000 dolar borcumuz bulunmakta 
ve bilhassa gc1.c-en teşrinlerdeki gibi sa- arz '\"e talep li'lrtlarının fevkinde fiatlerc ve enteqanjabl memleketlere b111 olan 
rih ihtikar hadiselerine yolun kapanmış sattırmak için yapılmamaktadır. açığımız da 1.679.000 liraya baliğ ol-
olduğunu söyliyebıliriın. Bu tarzdaki talepleri is'afa maddeten maktadır. 
TACİRLERİMİZİ TENVİR imkan olmadığı gibi, böyle bir teşeb- Ancak bu borçlarımızı daha timdiden 
Tüccarımızı tenvir etmiş olmak ıçın büs memleket ekonomisi üzerinde yeni ödemek imkinlarma malik bulunma.lrta

şu. bir kaç nokta iizerinde duracağım: bir yük ihdasından ~ka bir netice de yız. 1940 senesi mahsulünün ihracatına 
Ithaüıt emteasında, yabancı memle- hasıl edemez. Böyle yanlış bir yola sap- baJlamazdan evvel ihraç edilebilecek 

ketlerde fiatlcrin artmış olmasını derhal maktan bilhassa <;<:kiııdik. Müstahsilin 10.000 ton pamukla ba hesaplar tama
ınemlekelimizdcki fıatlrrin de arttınl· değişen ve artım ihtiyaçlarını başka yol- men kapanabileceği gıoi, 1940 mahsu· 
nıası i1.:in tnulıik st:bep olarak k:ıbul ede- }ardan da temine çalıştık. Bu meyanda lünün ihracma başladddan sonra buğday 
meyiz. Ancak daha yüksek fiatle filen tütüncülerc yapılnn yanlım şekli zikro- İhraciyle de takriben 10 milyon, 25.000 
ithal edilmiş olan mal yeni iıat üzerin· lunabilir. Kredi kooperatiflerinin ortak- ton pa.mulda da 11 milyon dolar tem.İn 
den satılabilir. itııalit~ılnnmız bu cihe- larına 300 yerine 600 liraya kadar kredi olwıabilecefi kaviyen muhtemeJdir. 
ti iyice bilmc.lidirkT. vennesini temin ettik. Kredi kooperatif-

Dahili mahsul ve ın:unullerinıizde de leri bulururuyan yerlerde Ziraat bankası 
kcıa, Cüıtlcrin yük.<;t-ltilmcsini ancak ma- müteselsil kefaletle ve kredi kooperatif
liyet fiatinin yük.<,elmcsi meşru kılabilir. }eriyle aym hadler dahilinde kredi ver· 
Di.khat edilmelidir ki_ kendi maliyet mektedir. 
fiatine hatta mütevazi bir kir ili- HARİCİ TİCARETİMİZDE 
ve ederek sn tan her tacir mutlaka iyi FAZLALIK 

JLK HARP YJLI VE BiZ 

yolda değildir. Netekiın bugün, demiri Bütün bu çaLşmalanm.ız, dünyanın 

~B~;::=:::::::= -~·, 
nıoG~Nı ~ Hakikati Herkes Bilmeli • 

Bu yeni döviz menbaları normal dö
viz "-aynaklarımızın tamamen haricinde 
kalmakta ve bu ilk harp yılının memle
ketimiz iktuadiyatına getirdiği pek mü
him bir kazanç olarak telakki edilebil
mektedir. Bu sayededir lü sene ıonlanna 

lZMtR BELEDiYESiNDEN: 
1 - 913 ncü sokakta 53/47 sayılı 

evin, yı.k.tınlmnaı alana ait olmak üzere 
enkazının aatışı, fen işleri müdürlüğün· 
deki keşif ve ıartnamesi v~ile açık 
arttırmaya konUlmuftur. Keşif hedeli 
20 lira muvakkat terninab 1 lira 50 ku
ruştur. Taliplerin teminatı öğleden ev· 
vel cümhuriyet merkez banlcuına yatı. 
rarak maklruzlariyle ihale tarihi olan 
2/9/940 Pazarteai günü saat 16 da en
cümene müraca.atlan. 

Gtip, n NE; en birinci kan . . 
lgortaıa.YI~ ennoenza. sıtm • ~V\'ct, ıttilut yaratan ve tesirini derhal gösteren bulunma.ı bir do!\'adır .• 
.8iocı-;."Sİ"" 1 gıbı h~stalıkJara tutulmamak i~in sağlığınızı BİOGENiNE kan ,.e derman haplariyle 

rür. 'rau, b"N~; .«Ltinıa kanı . . 
t'ıJI eq biıi ır. •ştıba tenıin ede taze~y~p kuvvetlendirir, halsizliği giderir, hariçten gel~ her türlü mikroplan öldü· 
ÇontoeeN~E dev~- l'. ınır ,.e adaleleri sağlamlaştmr, ıekiyı yükseltir •• Bel eevşekliği ve ıHlemi iktida· 

nko vü ; kulJananıar ka ,. 
~~ aatlt\a CUd.u .het Z&nıaq en t ıyyc~ kardan, kıştan, soğuktan \ 'C havalarm defişmesinden müteessir olmazlar .•• 
3 ~tndan üst~ıbı hastaııklar!...ıç k: dlnç buhuıdunu ve bu sayede rnUthiŞ ikibctlerle· neticelent."11 GRiP, nezle, eflo

~ rtııkdar ıu-ttu,::_~oeuklar yalnız br:· Bu hastalıklardan konınmak için büyükler sabah, öfle, akşam, birert sekiz 
1'7 -141Ldır. DER ECZsaAN • akşam birer BlOGENİNE almalıdır. Ha.Sta olanlann kurtulması için de bu bir 

' EDE BULUNUR.. · 
(( 1J M DA u 1 

lll\ıu,ıı .,;.ı;•--L ,, İzmir V~ciyetl Veterfneıe müdürlüğünden: 
iz lU!tt.F.~1cAı~ENTElJ(;i LTD Buca, Torbalı, Ödemiş, Bergama, Di~<llideki aşım duraklannda mevcut da· 
Mfıl ~ V • NES LTD rnı:.dık aygırların yıllık iaşesini temin ü;in ihtiyaç bulunan (l15210) kilo yulafın 
'l'Atll( ı Yonr: ~ l5-8-940 tarihindea itibaren on beş gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. Yu-

P tUNı'AZAM INDA HAF- ~~~. ~er kilosunun muhammen kıymeti beş lturuştur. 2 "Eylill 940 Pazartesi 
hrrı.~'tltat \'ftp 1IAREKET • R~u vilayet daimi encümeninde ihalesi yapı.liıcağından taliplerin şartname); 
._,ke~ d'*ru Ur~~:,,~ eyl(U ~ormek. üzere her gün veteriner müdürlüğüne ve eksiltrr.e)·e iştirak etmek is· 
flo tır~ ·"v ~ORJ<A ~a ~ı~cnlenn 2 Ey!ül 940 Pa1..artesi günü vilayet daim! enctimenine mtiracaatları 

sın..ı_4-ANDiA . arekct ılan olunur. 17-18 3267 (1664) 
k~ ~d \ llf•Uru r 

ı~ et c.'<f~ke~ dofü-u N~-,!~ cy)QI ara-
"~G~ lır. ""-Y xORKA ha-

81ncia İıın· A.. ''liPuı u "' 
''t!ltet ed ırden d<>ğn 21-23 cylüı •. 

l\'l'tıt~~fUr. ı NF.V\'ORJ<A ah:: 
~ f,,_. vı.nuru 28 
!'t!k t -·11t'den d - 30 ı A N ed~k or.ru ~F.Vy ey ul ura-
l <>'r : il tir. • OIU<A ha-
~ elekt CitUn va 
ee~.rik ''antUat~.urlarunız.ıo amba 
~hl _ır. Ce~k or l~lsntı il . r 

~ıa:~'kk~k v:ı~:~~~rın1 rn~vaS:; 
"~Yle h ıtıda ırn eri v 

ba ic: bir ta aeentnmız ha e na, •• 

~rd:d~nzı;s~afs~~~u!1~t~ ~i~!~Ia-
~. tırrı.t den· .. nunuır"da t~ın Birinci "'!Jbn ıı il u a "~ 
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İzmir Erkek Lisesi miidürlüiünden: 
2 7 

Paraaız yatdı müsabaka imtihanına girmek isteyen talebenin ltayıt muamelesi 
Ağustos 1940 akşamına kadar uzahlmıttlr. 33SO (1710) 

G!i_zt~pe Amerllıan Kız lıolleji ınüdürfyetlnden 
h Vı~ayet ımdadı sıhhi otomobilleri içinbir Eylwden itibaren Pazardan maada 
er .gun saat 15 ten 18 e kadar kayıt muemeleşi yapacaktır. Hem eski hem de 

Yenı talebeler kayıt muamelelerini yaptınnahdırlar. Nehari talebe için ilk sene 
~kaiti 80 liradır, daha büyük sınıflar için tıenede 100 liradır. lltmal imtihan• 
arı 16 Eylwden 20 Eylule kadardır ve saat 9.00 da hatlar. 1-3 { 1694) 

S~l_ıha~ ve ictimai muavenet müdürliiğtinden: 
Vilayet ımdaı aıhhl otomobilleri için muktazi 6100 lira benzin 20/7 /940 

tar!hinde münakasaya <;ıkardmı' ve münakasa günü olan 5/8/940 tarihinde 
.tal~p çıkmadığından 1 O gün müddetle uzatılması vilayet encümeninin kararı 
ıktızaaından olmakla taliplerin 29 /61940 perşembe günü aaat onda vilayet encü-
menine müracaatları. 3352 ( 1111) 

2 - 65 7 nci sokakta 2 J aayılı evin, 
yıktmlmaaı alana ait olmak üzere enka
zının aatuıı, fen işleri müdürlüğündeki 
kqif ve ıartnameai veçhile açık arttır· 
maya konulmUJtur. Kqif bedeli 24 li
ra 30 kuruş muvakkat teminatı 1 lira 
6S kwuştur. Taliplerin teminatı öğle
den evvel cümhuriyet merkez bankan
na yatırarak maltbu.zlariyle jhale tarihi 
olan 2/9/940 Pazartesi günü aaat 16 
da encümene müracaatlan. 

3 - 904 neli sokakta 16/26 sayılı 
düldtanın, yıktırılması alana ait olmak 
üzere enkazının aatıp, fen ifleri müdür
lüğündeki ltqif ve prtnameai nçbile 
açık arttırmaya konulmuttur. Keşif be. 
deli 9 lira muvakkat teminatı 68 kUIUf" 
tur. Taliplerin teminatı öğleden evvel 
cümhuriyet merkez bankuına yatırarak 
mazbuzlariyle ihale tarihi olan 2/ 9/940 
Pazartesi günü saat 1 6 da encümene 
müracaatları. 

4 - 65 7 nci sokakta 1O1 ada 39 
panel 27 aayılı evin, yaktırılması alana 
ait olmalı: üzere cııltazırun aatqı, fen it
leri müdürlüğündeki keşif ve şartnamcai 
veçhile açık arttırmaya konulmuştur. 
Keşif bedeli 64 lira muvaltkat teıninatı 
4 lira 80 kur~tur. Taliplerin terninab 
öğleden evvel cümhuriyet mCTltez ban· 
kasına yatırarak makhuzlariyle ihale ta
tarihi olan 2/9/940 Pazartesi gunu 
saat 16 da encümene müracaatları. 

16, 21. 27, 1 (1667) 
1 - Karşıya tramvay idare.i hayvan-
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' 
lzmit, Sapanca, Düzce ve 
Boluda temsil ve açlaı 

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

İzmit 20 (A.A) - Pazar günü mıntn· vt> mnçı 3--0 Düzcegücü kazanmıstır 
kamızda hararetli ve canlı bir spor gü· Yıldırım~por futbol takımı \e temsr 
nü olarnk geçmiştir. Hafta tntilı mtlna- grubu Boluya !:"derek Bolu belediye si 
sebetile gC>nçler birligi Yeşil} urt spor· nemasınd..ı muvaffakıyetlı bir temsı 
cufarilc maç ynpmak üzere Sapanc::ıy venniş \'<' çok ra"bct görmüştür. Bolıı 
gitmiş ve yaptıkları maçı beşe iki ka- takımı ile Yıldırımsporun yaptığı futba 
zanmıştır. Det !utbol takımı Düzcegü- maçı da 1-l beraberlikle neticelen. 
eti ile maç yapmak için Düzceye gitmiş miştir 

doğru ithalatımızın ihtiyaç göstereuği 
dövizlerin günü gününe tediye edilebil
mesi imkanları elde edilmi bulunmak
tadır, 

Yeni döviz menbalanmızın bu ıekil· 
de işlemesi 1941 senesinde g~ bir dö
viz ihtiyatmın husule gelmesini temin 
edebilecek ve bunun neticesi olarak da 
milli paramız Avrupanın en sağlam bir 
parası mertebesine çıkacakbr. 

MOST AHS!Li HlMA YE 
Her bir mnh ulün pnznra dökülmeden 

evvel liıyik olduğu fiatle müstahsilin elin
den çıkması için icap eden tedbirlerin 
alınması ilctıaadi siyasetimizin temelidir. 
1939 senesi tütün mahsulünün piyasaya 
çıktığı zamanda tatbikine bqlanan bu 
siynset yine aynı senenin zeytinyağı ve 
pamuk mahsullerinin satışında da yer al
dığı gibi 1940 senesinin yapağı, tiftik, 
afyon, buğday. arpa Ve yulaf mahsulleri
nin idraki zamanlarında da takip edil· 
miş ve bu senenin bundnn sonra idrak 
edilecek bütün mahsulleri için de esas 
addedilecektir. 

Zamarun fevkaladeliğ~ eski senelerde 
olduğu gibi her çıkan mahsulün büyük 
bir lumunm kısa bir zaman almıp .atıl· 
masana manidir. Mahsullerimizi en iyi 
prtlarla dünya piyau11M arz ve lr:ar
tılaimı en muhtaç olduğama.z mallerdan 
temia edebilmek için fD'Mt ve miinaaip 
zama.a beklemek zarureti bani olmakta. 
dır. 

Mwt-IWI mabaulünü birden piyasaya 
aUıiı takdirde biç bir tetkiliba ba cenit 
arzı lr:artılamua mümkün olmadıjı sıöi 
müstabu1 lehine alın.an tedbirlerin tam 
ıemeresini nrememeai de muhakblrtar. 

Ve bundan zarar görecek olan bizzat 
ltöylü ve müstahsil olacakbr. Memleke
tin .ilctısadi refahı köylü ve müstahsilin 
lc.alkınmasından doğacağından kimsenin 
şüphesi yoktur. Hültümetin aldığı tedbir
lerin tatbikini lcolaylaştırmak vazifeıi de 
onundur. 

AVRUPANIN tHTiYACl VE BlZ 
Gerek İptidai madde gerek gıda mad· 

deleri itibariyle büyük bir iıtihlak. ihtiya· 
ca arzeden ve nüfusu 200 milyonu geçen 
bir Avrupa kıtasına en kolay mal ihraç 
edebilecek çoğrafi durumdayız. Biz ham 
madde ve gıda maddeleri istihsalimizin 
büyük bir kısmını dahi ihraca tahsis et
sek bize en yalcın olan memleketleri bi
le tamamiyle tatmin edemeyiz. Teenni 
ve hesapla yapılacak hareketler bize ge
niı kazançlar temin edebilir. 

fncir, Ozüm, Fmdık gibi lüks telakki 
olunan mahsullerimiz dahi gıda madde. 
leri olmalc: itibariyle sabsmdan endİfe 
edilebilecek metalar değildir. 

FERAH VEREN MANZARA 
Sayın yurtdaıılanm; 
Dünyanın en kanşık bir harp yılı İçin

de size yurdumuzun iktısadi ve ticari 
manzarasını. bir kaç çizgi ile anlatmağa 
çalıştım; uzak yakın bir çok memleket
lerin ancak fevkalade tedbirler alarak 
güçlükle intibaka çalıştıldan müşkül ha
yat şartlan karıısındayız; 

Mallaruu satmak hususunda slkmtı 
çekmeyen ve daha evvelki yıllara naza· 
ran oldukça farklı bir ihracat fazlası le· 
min eden bir memleket olduk; dü:nyanm 
sulh ,art.lan içinde serbest dövizle mua
mele yapan memleketlerle olan müna
sebetlerimizi bugün daha geniş bir öl
çüde bÜyütmÜf bulunuyonız; bu bize 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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19 3 7 seneainde Akhiaar Miak.ı milli 
ilk. okulundan aldığun 1 715 3 numara1ı 
diplomasmt kaybeUinı. Yenisini çıkarta· 
cağundan eakİlmiıı hükmü olınadlğıru 
ilan ederim. 

Akhisar Şeyhler mahallcai Hac& Mah· 
mut M>lcaiı 63 ayılı evde Süleyman 
oğlu lamaiJ Kuruder. 

3348 (1709) 

!arına senelik 12000 kilo kepek satın 
alınmuı, yazı işleri miidürlüğündelci tart· 
name9i veçhile bir ay müddetle pazarlığa 
bırakılnuttır. Muhammen beddj 240 
lira muvakkat teminatı 18 liradır. thale
•İ 20/9/940 cuma günü aaat 16 dadır. 
Taliplerin teminatı öğleden evvel cüın· 
huriyet merkez bankasına yatıTarak haf
tanın pazartesi. Ç&flllmba ve cuma gün
leri encümene müracaatlan. 

2 - Döv.me mütemadi ta.mirab -ve 
litım temizleme iflerinde ltullanılmak 
üzere araba ltiralanması iti yllZI itleri 
müdürlüğündelti prtnamesi veçhile bir 
ay müddetle pazarlığa bınalolmaştır. Mu
hammen bedeli 1500 lira muvallat te

minalJ 1 12 lira 5 O kuruftur. lbale&i 
20/9/940 cuma günü ıaat 16 dadır. Ta-
liplerin teminatı öileden evvel cümhuri
yet merkez bankasma yatırarak haftanın 
pazartesi çaqamba ve cuma günleri en
cümene müracaatlan, 

ll. 31, 10, 19 3347 (1708) 

eskiden kalmq sılunblarunm bile gidae 
mek için kuvvetli bir mesnet olmakta 
dır. 

Yakın bır istikbalde dövız borçlanru 
kapamış ve bu nevi müstakil tediyeleri 
için kiifi ihtiyatını hazırlamış bir memle· 
ket haline girmiş bulunncağız. Eğer bu 
manzarn içinde bir çok memleketlerin ih
racatına koyduklan kayıtlardan ve bazı 
nh\'al nt"tice:ıinde nakliye ~craitinin gös
terdiği fcvkaladeliklcrden dolayı itha· 
liit ihtiyaçlarımızı bazen tnmamiyle tat
min edememek vaziyeti olmamış olsay· 
dı, size karışık bir dünya İçinde en düz
gün bir memleketin tasvirini yapmış ola
caktım. Ancak Türle yurdu bu mü,lül 
yılların kendisine zaruri olaralt tahmil et· 
tiği fedaklırlıklara sükunetle ve en güzel 
bir istikbal emniyeti içinde tahammül 
etmesini de bildiğini dünyaya göstermİ~· 
tir: 

Eğer elimizde olmayan sebeplerden 
dolayı ihtiyaçlarımızı tatminde hazan fe
dakarlık ynpnuğa mecbur olursak bu 
fedakarlıkl'\rı da yannı kuvvetlendir· 
mek, her milletten fMla hesabı temiz, 
münasebetleri düzgün bir alıcı ve satıci 
olmak için kullanmayı bildiğimizi isbat• 
bazıru. 

lote yurtdaolanm, ~ize yürüdüğümüz 
yolların ve varmağa çalışhğmuz hedefle
rin ne olduğunu anlatırken kuvvetle emi· 
nim li bizimle beraber yÜriimeai lanm1 

gelen müstahsillerimizin ve tacirleriınmal 
Üzerinde niçin bu kadar husuiyetle dur-1 

duğumuzu Scolayca anlamış bulunuyor-' 
sun uz. 

MEMLEKET MOOAF AASI 
Bugünün prtlan içinde memleket mü

dafaasının yalnız mnırlardaki aaler ve 
tahkimatla değil, iktuadi kudretle tak
viye edilmi~ mümteziç tedbirlerle mÜm· 
lı:ün olduğu herkesin ma]Uınudur. Yurt 
müdafaasının birinci şartı haline gelmit 
olan iktısadi işlerimizi teqdüfe bıralta
mayrz. 

Toplu ildısad i menfaatJft'İmiz:İ balta
layan ferdi ihtirulara meydan •e1111e7&
ceğiz. Topra.ldanmmn ebedi bek~ 
Mehmetçiğin arkada brraktıl<lannm hir 
iktuadi sorguncwuja mantt kalmuma 
miisaaCle etmiy~ 

lldısadi bünyede yer alımı ber (erdin 
bir asker kadar mukaddea vuifelİ ..._. .. 
dU", Bunu takdir ve bunun ebemmiyetiid 
idrak etmeyenlerin nuarmmda bir der 
kacaiından farla yoktur. 

Bu memlekette refah ve bml.D" balan 
unsurlarla genİJ müsafirpenerliiimizden 
istifade eden, kazanç kaynaldarmı rahat 
ifleten yabancıların da iktısadi bünye· 
mizdeki vazifelerini Türle çocuktan de
recesinde ifa edeceklerini ümit ederim. 

Yurtdnşlar: 
Çok alı•kını olduğu!"' 1l" güzel şehrin 

havaııı altında bir sulh ~ l:\'a•ı ve timsali 
olan F uarınız.ı, Milli Şefın t:trafında tek 
bir kaya parç;ısı olnr~k t<-ı lanmış olan 
bütün }Urt çocukları c"bi "" mleketin ik
hsadi hayatında yer almış her ferdin de 
aynı sağlnmlık, aynı bağlılık ve inanç ilo 
biribirini tamamlayan, ahenJtli ve şuurlu 
çalıfmalariyle bütünlüğü yapan unsurlar 
olduğuna inanarak açıyorum.• 

* 
Her kısnu sürekli alkışlarla lceailen b" 

nutuktan sonra ticaret vekilimiz Fuarın 
kapısındaki kurdclayı kesmif ve Fuar 
davetlilerine açılmıştır. 

Bornoua Ziraat melıtelıl 
müdürlüğünden: 

Aşağıdaki isimleri yanlı talipler mck
tebimize leyli mcccanl olarak kabul 
edildiklerinden on bef Eylw aqamı ke
faletnameleri ve lüzumlu qya1ariyle bir
likte mektepte bulunmalan bildirilir. 
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Mahir Uğurlu. 
Apdi Tat.ar. 
lamail Akın. 
A. Necmettin Barındır. 
Mehmet Şener. 
ömer Ildız. 
ismet Bahrel. 
ismet Salca. 
Muı:.aff er Söndüre o. 
Salahadtin Küçük,.l.in. 
Salihadtin Aytaç. 
Nazmi Cürtel • 
Abdülkadir Çddıroitu . 
Hulki Uiural. 
Kerim öztoy. 
Kerim Becer. 
Halil Dinçer. 
Halil Çimecioilu. 
Jamail önen. 
Muammer Alp. 
Mihri Yalda.. 

~ Sabahadtin Çıtır. 
Ali Kayataruk, 
Osman öcal. 
Y wıuf Y oleri 
Refet Gürlcan. 
M. Emin Cüloğtu 
N. Kemal Saray, 
Hüseyin Dönder. 
Süleyman Zoral. 
M. Cemal Sivri. 
Süleyman Yürelclt 
Sabahattin lkizoi1u. 
1brahi1 Sulu 
AliSUer. 
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1 GiLTEREgi ABLUKA 
ALTINA ALACA LAR 

-*--
Londra bu te
şebbüse ehenı.

m ·yet vermiyor -·--Londra, 20 (A.A) - Royterin dip-
lomatik muharririnin bildirdiğine göre, 
ingilterenin tam abloka altında ilan 
edilmesi için Almanya tarafından serde
dilen sebepler hakkmda Londra saliıhi
ydtar mahfilleri Alman beyannamesinin 
değerinde ölçü ile karJılanması için tica
reti bahriye denizcilerinin Almanların 
gayri meşru ve seri hareketlerini kafi de
ı d'e l'arudıklanna i~ret etmektedir. 

ingiliz deniz zayiatının taalluk eden 
Alman iddialarının akla sığmak evsafda 
olduğu müttefik ticaret gemilerinin ser
bestçe seyrü sefer etmesi ile meydanda
dır. lngilterenin her zaman mayn tarla
larının yerini bildirdiği ve ruhsatiye ile 
aeyrii sefer sisteminin bitaraf gemilerin 
yolunu kolaylaştırmakta ve temin etmek
le olduğu kaydedilmektedir. 

lngilterc sularında seyrü sefer edecek 
gemılere yapılan tehdide gelince; Al
mnnynnın bu gemilere karşı öteden beri 
her türlü gayri meşru silahları kullndığı 
esasen malumdur. 

• 
ransilvanya 
i çıkmazda 
-*--

Ren anya mulıavemet 
ediyor, Macarlar 'fıızgın 

Budapcşte 20 (A.A) - Macar ajansı 
bildiriyor: 

Turnuseverin'den bildiriliyor: 
Rumen ve Macar heyetleri Pazartesi 

gün sııat 10 da bir celse akdetmişlerdir. 
Rumen heyetinin reisi B. Pop, Rumen 

görüşünü anlatmış ve Rumen tekliflerini 
Macar heyetine vermiştir. 

Saat 10.30 da celse tatil edilmiştir. 
KARŞILIKI.I CEV AFLAR 
Budapeştc 20 (A.A) - Macar ajansın-

dan: 
Turnuseverinden bildiriliyor: 
Macar heyeti dün sabah verilen Ru

men 1ckliflerine yaz.ı ile cevap vermiştir. 
İki heyet saat 20 de toplanmışlardır. Ru
men heyeti azası Macar tekliflerini ayrı 
bir jçtimada tetkik ettikten sonra iki he
yetin reisleri tekrar temasa geçmişler
dir. Müzakereler raat 23 de henüz de
,-am etmekte idi. 

Budapeşte 20 (.~.A) - Macar ajan
sından: 

Turnuseverinden bildiriliyor: 
AKpmki görüşmeler gece yarısına 

kadar devam etmiştir. Müzakerelerden 
sonra neşredilen tebliğde iki heyetin 19 
Ağustosta yaptıklan göürşmelerden son
ra heyet erislerinin hükümetlerine şah
Een rapor vermek hususunda mutabık 
kaldıklarını ve heyetlerin Tunıuseverin
de kalacakları bildirilmektedir. Mütea
kip toplantı tarihi sonra tesbit c<lHecek
tir. 

Macar heyeti reisi Horthy gece Buda
pcşteye, Macarb-tarun Bükreş sefiriyle 
maiyeti ve Rumen heyetinin reisi de 
Bükreşc hareket etmişlerdir. 

Tumuseverin 20 (A.A) - Stefani 
Ajansı bildiriyor: 

Turnuseverin müzakerelerine nihayet 
bulmuş göziyle bakılabilir. Dün öğle
den sonra Macar he:yeti Rumen mukabil 
tekliflerinin Budapcşte hükümetine tev
dii icap ettiğini ve Macar heyetinin Sof
ya vapuriyle Budapcşteye döneceğini 
bildirmiştir. Sefir Horthy trenle hareket 
edecektir. 
Bükreş 20 (A.A) - Bulgaristanla Ma

caristan ara<>ındaki müzakereler Roman
ya matbuatında fazla nlaka uyandırma
mıştır. Dünkü gaz.eteler Romanyanın 
komşulariyle muslihane bir teşriki me
rniyc varmakta ve yine muslihane bir 
teşriki mesai üzerine müstenit yeni bir 
t~kilfıtlanma politıkası kurmaktaki ar
zusunu yeniden teyit etmişlerdir. 

lludapc! te 20 (A.A) - Yan resmi bir 
burcttc tebliğ edilmiştir: 

Macar hiikümct merkezinin :.iyasi 
mahfillerinde, ltumen gazete \"C .radyo
lannm Tum uscvcı in mü7.akerclerinin 
tcreyam sırasında Macar görüşüne kar
::;ı hücumlara devam etmiş ve bu suret
le toprak meselelerinin hallinde en bü
yük itilafgirizliği güstermi olmaların
dan dolayı bü,·ük bir infial hiiküm siir
me.ktl'dir. 
Aynı mahfiller Romanyanın bu hü

tumlarla nasıl bir fikir beslediğini ve 
na:ııl hir hava varntmak istediğini me
rakla sornmktndırlar. Buna mukabil 
l\tacar gazete \ 'C Tadyolan büyük biı 
ihtiyat giistl'rmi lcrdir. Ruml'n hattı ha
reketi mfü.akcrelcr hakkında mutlak bir 
iyi nil etsizlik olarak teüıkki ediliyor. 
Bu hattı hareket Homanyanm l\liinih -
Salzhur.g ve Roma ruhunu ne zaman 
:ınlıl art::!ı sualini C.:oğurınakta, zira bu
günkii lıa!tı hareketi mihver devletleri
nin ma • .-atlarına hiç bir surette uyma
maktadır. 

---..f'--
İi'}7i]i e!. Heıe·m·zr.n 

b ;!l1eiıü!i z=~a e~l »'~ 
Ank .. ra 2a (A.A) - Baş\•ckil Rcfık 

f:ıydam buyiik dcılerimizdcn Ankarn
da bulun n Hayd-ı Aktay, Bükreş bü
yuk dçisi .Harrdufü.h Suphil i ve Cemal 
Hi.ı ni:' ü kabl 1 etmiştir. -x-

ası 

YEHi ASIR 21 Aeustos Car~amba ı~ 

K 1 h ~ • ALMA PARAŞÜTÇüLU1 

z ca amam a zengın NASl~JINiYOR? 

m d .. nler, ltın b lundu 0~ı::~m~:!et~· 
ÇÖRÇİLİN BEYANATI 

--*--
"1941-42muha
rebelerine ha
zırlanmalıyız" 

-~-

Çörçil, ingilterenin gun 
geçti1:~e lıuvvetlendiği -
ni söyledi ve zayiatını 

anlattı 
Dün ı:cce yarısından sonra telefonla 

İstanbul muhabirimizden alınmıştır: 
Londra 20 (A.A) - Başvekil B. Çör

çil bu akşam (düıı akşam) avam kama
sında mühim bir siyasi nutuk irat etmiş
tir. 

Çörçil 1914 harbı ile şimdiki muhare
be arasında bir mukayese yapmış ve bu 
defaki İngi1iz zararlarının öli.i, esir, ya
ralı ve gaip olarak siviller de dahil ol
duğu halde 92 bin kişiden ibaret oldu
ğunu ve bunlardan biiyük bir :kısmı esir 
oldul:ru için hayatta bulunduklarını soy-
1iyerek demiştir ki 

ıı- Biz 19U - 1942 seneleri muharc
hcll'rinc şimdiden hazır)nnmalıyız. Al
manyanın, italyanııı, Frans:mın ve Al
manların eline dii ... miiş sair memleketle
rin en ı;ıkı bir tarLda ablokasına devam 
edeceğiz. Yiyecek maddelerinin bu ab
loka hattını yararak içeriye ,irmesine 
muhalefet etmek nıecburiyetindeyiz.11 

Çörçil sözünü İngiltcrenin askeri va
ziyetine getirmiş ve demiştir ki: 

- Bugün yalnız kendimizi kuvvetli 
bulmakla kalınıyoruz. Fakat bu kuvve
timiz.in hiç bir zaman Yasıl olmadığımız 
bir derecede olduğuna vakıfız. Dörtte 
üçü muntazam askl·ri te~ekküller içinde 
çalışım 2 milyonlul: bir ordumuz var
dır. Donanmamız lıarbın başlangıcında
kine nazaran daha kuvvetlidir. Mikna
tisli maynı mağlüp ettik. Artık böyle bir 
tehlike ortada me~ı:ut değildir.• 
B~ _dan sonra Çörçil •haftalar geçtik

çe İngilterenin istilası projesi daha bü
yük mi.işküJat ile lrnrşılaşınaktadırn de
miştir. 

---f:t·---

İNGİLTEREYE ALMAN 
HAVA HÜCUMLARI 

--·--
Müteaddit yer
lere yanj{ln ve 
infilak bom
bası atıldı -·-Hasarat ehemmiyetsiz 

Londra 20 (A.A) - Lef ajansı bil
diriyor: 

Alman tayyareleri diinkü fasıladan 
sonra bu gece muhtelif bölgeler üze
rinde faaliyetlerine tekrar başlamış ve 
yangın, infiltık bombaları atmışlardır. 
lngilterenin doğu şimali bilhassa hedef 
tutulmuştur. Bir sahil bölgesinde biri 
ölü olmak üzere bir kaç yaralı mevcut 
tur. Bir şehirde bazı evler yıkılmıştır. 
Bnskın gayri muntazam fasılalarla dal
ga halinde yapılmıştır. 
Doğu şimnl sahilinde diğer bir şehrin 

dfai topları bir bombardıman tayyare
sini açıklara defetmiş ve tayyarenin 
dört bombası denize düşmüştür. ölen 
veya yaralnan yoktur. 
Batı şimnl bölgesinde çok yüksekten 
atılan üç yangın bombası ehemmiyetsiz 
ve süretle söndürülen yangınlara se
bep olmuştur. 

Batı cenup ve orta İngiltere bölgeleri
ne bambalar düşmüşse de şimdiye kadar 
yalnız hafif hasarat kaydedilmiştir. 
Doğu cl'nup sahili üzerine ilerleyen 

bir çok düşman tayyaresi Ingiliz avcıları 
tarafından süratle dağıtılarak açıklara 
tardedilmiştir. 

Diğer taraftan bu gece balon baraj
larından birine çarpan bir Ingiliz tayya
resi Londrn civarında yere düşmilşse 
de pilot sağ salim paraşütle inmiştir. 
Tayyare bir ekmekçi dükkanının arka
sına düsmüş, başlıyan yangın süratle 
söndürülmüştiir. 

Itın madeninin işletme 
kabiliyeti fazla ..• 

~*----~~~~~~~~~~ 

Ankara 2c (Hususi) ••• Buraya pek yakın olan Kızılca hamamdan bil· 
dirildiğine göre Güven nahiyesinin Salım yaylası civarında ~'ık da· 
ğı eteklerinde cok geniş bir sahayı kaphyan muhtelif ve zengın ma· 
denler meydana cıkarılınıştır. Bunların arasında altın, antimvan, gü
müş, nikel, alümiftyum, demir madenlerine de tsadül edilmiştir. Bu n1a· 
denlerden altın zengin ve işletme kabiliyeti fazladır. 

Parti grubu bugün toplanıyor 
Hükümetin son on beş günlük iç ve dış 

işle hakkında izahat: vermesi muhtemeldir 
Ankara 20 (Hususi) - Parti grubu 

yarın (bugün) saat 10 da toplanmağa 
davet edilmiştir. Hiikümetin son on beş 
günlük dış ve iç işler hakkı:-ıda izahat 
vereceği tahmin edilmektedir. 

Mecliste bugün konuşu
lacak meseleler 

Ankara 20 (Hususi) - Meclis yarın 
(bugün) asat 15 de toplanacaktır. Ruz-

--·-namede birinci müzakeresi yapılacak 
maddeler arasında tekaüt kanununa 
eklenecek bir fıkra hakkındaki layiha, 
devlet baremi kanununa en kanun layi
hası vardır. 
Bazı devlet alacaklarının tahsil sureti 

hakkındaki lfıyıha ile zelzeleden zarara 
uğrıyan bedeli nakdi efradı hakkındaki 
layıhanın da ikinci müzakresi ynpıla
caktır. 

Askeri ceza kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki ltıyıha 
mebuslara tevzi edilmiştir. Bu iki mü
hiın layihanın müstaceliyet. kararı alı
narak yarınki toplantıda görüşülmesi 
mukarrcdir. Layihaların ihtiva ltikleri 
yeni hiikümleri adliye cnciimeni namı
na mazbataları hazırlıyan Mardin mebu
su Hasan Meneınencioğlu umumi he
yete izah edecektir. 

iNGiLiZ HAVACILARI 
TEBRİK EDİLİYOR 

\KANADANIN M~DAFAASI HiNDiSTAN OR~USU DA 
VE AMERiKA KUVVETLENiYOR --·--

Başvekil Çörçilin 
gönderdiği mesaj -·-Harp ~kabinesi, İngiliz 

tayyarecilerinin me
haret ve cesaretine 

hayran 
Londra, 20 {A.A) - Ba~vekil hava 

nezaretine şu mesajı göndermiştir: 
Almanyaya kartı Cmna cecesi yapıl

mq olan harekat dolayısiyle hava bom
bardonan kuvvetleri başkumandanına 
harp kabinesinin tebriklerini iblağ etme
nizi rica ederim. Harp kabinesi bu bare
Übn ve Almanya ve italyaya karıı ya
pdmlf olan hareketlerin ihzaruıda gös
terilen mebarete ve bombardunan filo
tillalan mürettebatanm mezkur harekatın 
icruuıda izhar ettikleri emniyet, cesaret 
ve kabiliyete hayret etmekte olduğunu 
da bildirmenizi rica eder. 

Cec.e gündüz halya ve Almanyaya 
şidd'etli darbeler indirmekte olan bom
bardıman filotillalarımız, vatnndaşlarının 
minnet ve hayranlıklarına layik bulun
maktadırlar. 

---1;r·---

Amerikada 
intihap nıücade-

lesi ve harp --·--Ruzvelt İngiltere 
harlJiyle meşgul 

Vaşington, 20 (AA) - cRoyteu 
Cümhuriyet partısınm reisicümhur 

namzedi B. Vandel Vilkenin nutkuna 
demokrat partisinin cevabını dahiliye na
zırı B. İckes vermiştir. B. lckes B. Vil
kie' e telmih ederek; cBorsanın avukatı, 
terkibini kullanmıştır. B. Vilkienin umu· 
mi toplantılarda B. Ruzveltle birlikte 
ıeçim mücadelesi yapmak hususundaki 
teklifleriyle B. Ruzvelte meydan okuyu
şunu bir övünme hiylesi olarak tavsif 
eden B. ickcs B. Ruzveltin B. Vilkie ile 
turne yapmak için lngiltere muharebe
sini yakından takip etmekten vaz geçe
miyeceğini bildirmiştir. 

B. 1ckes cB. Ruzvelt bir cambu de
ğildir.» diyor. 

B. lckes mecburi askerlik hizmeti ve 
lngiltereye yardım bahislerinde B. Ruz
vetle mutabık olduğunu bildirmiş olma
sından dolayı B. Vilkie teşekkür etmek
tedir. 

--*--

ln~iltereye 
destroyer ver-

• • 
menın çaresı 

de buluııdh -·-Kanadada memnuniyet 
Vaşington, 20 (A.A) - Amerika ve 

Kanada müşterek menfaatlerine ait an
laşma mebusların ve hariciye komiteRi 
azalarının ekserisi tarafından tasvip edil
mektedir. Ayandan Vandenberg aşağı
daki beyanatta bulunmuştur: 

- Sonunda ve gayri kabili içtinap ola
rak Amerika Birletik devletleri Kanada
nm müdafaasından mesul olacaklardır. 
Alınan tedbirleri tamamiyle tasvip edi
yonım. 

Mebuslardan Bloomda cbu tedbir, hu
sul bulmaları için dua ettiğimiz neticeleri 
getirecektir> demiştir. 

Ottava, 20 (AA) - Lef Ajansı bil
diriyor: 

Kanada ve Amerikanın müdafaası 
için muhtelit bir teşekkül ihdası hakkın
daki karar burada derin bir memnuniyet 
basıl etmiştir. Efkan umumiye bu kara
nn, tehlikenin Avrupa ve İngiliz impa
ratorluğuna münhasır olmayıp bütün 
dünyaya şamil olduğunun tanınmakta 
olduğuna bir delil olduğu kanaatindedir. 

Bundan başka Ruzvelt - Macken~ie 
King nnlaşmnsının tam manasını ancak 
istikbalin göstereceği doğru olmakla be
raber batı yarı küresinin müdafaası için 
alınan yeni tedbirler taarruz tehlikesine 
maruz memleketler arasındaki manevi 
bağların sıkıştırılmakta olduğuna bir de
lildir. 

Yeni anlaşmalar ha.kkmda tefsiratta 
bulunan başvel~ile göre müşterek müda
faa prensibi iki memleketin silahlanma
sına ve ingiltereye yapılacak yardtna 
tatbik edildiği takdirde bu vaziyet ,imal 
Amerikası tarihinde beynelmilel fevkala
de mühim siyasi bir jest olacaktır. 

lNG!L TEREYE DESTROYER 
VERMENlN ÇJ\RESI 
Nevyork, 20 (A.A) - D. N. B. Bil

diriyor: 
Nevyork Tones gazetesi tarafından 

neşredilen bir Vafington haberine naza
ran Kanada ile Amerika arasındaki as
keri görüşmelerin ilk neticesi olarak 
Amerika bükümetinin Kanada sahilleri
nin muhafazası için bir mikdar Amerika 
destroyeri göndermesi ihtimali olduğu 
diplomatik mahfillerde zannedilmekte-

--*--
Yeniden otuz bin 
otomobil alınac :ık -·-İki Amerikan ~abrikası 

bu siparişler için hususi 
tertibat ahyor 

Simla, 20 {A.A) - iki Amerikan 
şirketi olan Ford ve general Motors kum
panyalarının mühim otomobil karüseri 
fabrikalarının. 1 Iint hükümetinin } lint 
ordusu için acele sipariş ettiği a~keri oto
mobilleri imal etmek üzere hu~usi terti
bat aldıkları zannedilmektedir. 

Halihazır Hint kara kuvvetlerinin 20 
ila 30 bin otomobil satın olmağa ihtiya
cı olduğu beyan edilmektedir. 

----{::{·---

Belçika daima 
lngiltere ile 

beraber 
ingiıterede IJir Belçilıa 
hülıümeti lıuruıacalı 

Londra 20 (A.A) - Röyter ajansının 
diplomatik muhabirinin Londra yabancı 
mahafilinden haber alındığına göre, 
Belçika hükümetinin sair azalarının 
da Ingiltereye gelerek bir Bek:ika hü
kümeti tesis etmeleri muhtemel bulun
oıaktadır. Zannedildiğine göre, lngiliz 
hükümcti Belçika hükümetile diploma
tik münascbatın muhafaza <'dilme.sini 
ar.LU eylemektedir. Elyevm Londrada 
B. Devbeschauver, B. Gutt ve B. Jas
par olmak iizere iiç Belçika nazırı bu
lunmaktadır. Londrada ayni zamanda 
100 kadar Belç1ka parlamentosu azası 
mevcuttur. 

Bunlar müttefiklerin zaferine ohm 
itimatlarını ve Belçikanın müttefiklerle 
temamen çalışmağa amade bulundukla
rını beyan etmişlerdir. 

dir. Bu destroyerler lngiltereye gidecek 
olan Kanada gemileriyle Kanada sula
nnda bulunan ingiln harp gemilerinin 
yerine ikame edileceklerdir. Bu suretle 
ingilterenin talep ettiği destroyer yardı
mı bilvasıta yapılmıı olacaktır. 

Bu hareket tarzı istenilen destroyer 
satışına tekabül etmiyecek ve böyle Ame
rika hariciye ne7.eretine hayli sıkıntı ve
ren hukuki müşküllerin önüne geçilmiş 
bulunacaktır. Buna mukabil Kanada 
Amerikaya deniz ve hava üsleri kullan
mak hakkını verecektir. 

ediliyormuş.~ 
Berlın ~O (A.A) - D.N.B. /\" 

bildiriyor: ı 
Alman paraşütçülerinin üniforı:ıl~ 

hakkında hariciye nezaretinin 1 W 
hiikümetinc Isvicrc hi.ikümeti vasl) 
le vermiş olduğu· hir notada ~unlar 
zılrnaktadır: . 

Tayyare ve paraşiitçi.i ekip_lcr~ 
beynelmilel kaidelere uygun ünıfo ~ 
]ar taşımaktadır. Tayyare mürette 1 
ve paraşütçülerin milli üniforfllll ıı 
Alman t<ıvyarer.:ilcrinin iiniformnJarı c 
aynidir. BÜtün modern devlctl.:rd.: ş: 
duğu gibi mürttebatı ile para.~tçu 
kerler i.iniformalarının üstiine. h\ll~ 
bir elbise giymektedirler. Bu ısc "s! 
danberi biitün geçit resimlerinde g~I 
rilınistir. Yınc bu elbiseler sol kol fi> 
ne askeri riitbelerin bariz surette ll'ı, 
lebilecek işaretlerini taşımaktadır._ el 
nun içindir ki mezkur hususi elbı5.11 
dahi beynelmilel hukuk kaiclckrı 
tasrihatına muvafık bulunmaktadır. 

Esir rdilcn Alman tayyareci veyııtıaf 
r:ı.şiitçiileri beynelmilel hukukun flc 
esirleri luıkkındaki tasrihatma tev ~ 
muamele görmedikleri 1akdirde l b 
tayyareleri mürettebatına karşı der 
en şiddf'tli mukabclei bilmLı;il yapıJ~C
nı Alman hiikiimeti yenickn ıw 
eder. ./ 
~~~~~~~~~-__.....-

Ro a ya D b" 
ricayı veriyor 

Tahliyeye bile lJaşıııd'' 
lar, Bulgarlar meınn~ 
Rükre~ 20 (A.A) - Rumen ve roi'" 

gar murahhas heJctleri dün C )"tıfr 
Kral sarayında karsıl~mL':?lardır. "ff 
lacak gfüfü;meler zannedildiğine ~~ 
Cenubi Dobricanın Bulgaristanıı 
ile neticelenecektir. J3ıl 
B~larında B. Pvmcnoff bulunıın ıl ~ 

gar heyeti diin sab~ıh Croivaya v:ı.;; :aft' 
muştur. İlk toplantı, resmi öğle ıı~ ııf' 
tinden cwe~. ikindı:;i de ()ğled~. sO i" 
yapılmıştır. Itil5fımmenin, Tuna ~Jf 
stratejik bir noktn tc~kil eden S•rıııııı 
mevkii ile Kraliç..: l\Iarinin mezıı ~ 
bulunduğu Bakt;ık mevkiinin . ter b,Ji 
mucip olacağı zanııedilmektedır .. .ı\ ıJ:' 
mi.ibadelesi ve tavizat mcselelerı. ~· 
kındaki teknik taf~.ilat önümüzdck• iifV' 
talar zarfında yapı;acak celselerde ı; 
~i.ilecektir. 

RUMENLER TAHLİYEYE 
BAŞLADILAR lJll' 
Bükreş :!O (A.A) - D.N.B. ajansı 

diriyor: tef~ 
Rumen makamları Bulgari.staıın. iCI 

edilecek olan Dobricanın tahliycSI ))ti' 
tedbirler almaktadırlar. Meınurlurırı ı.~· 
yük hir kısmı şin.ali Dobricadan ~ :ıt11' 
miş bulunmakt~dır. Bu bölgede nıV# 
jandanna ,.e hudut muhafızları ıe 
ı.;deceklcrdir. 
BULGAR GAZI<;J'F-LERİ MEl\U'JlJrJ bl • 

Sof.:ra 20 (A.A) - D.N.B. ajans• 
diriyor: . c 
Bul~ar matbuat ve efkarı uın~ırı11_ı. 

bütün dikkat naznrlnrını CroıV11 tt' 
Bulgar - Rumen göı iişmeleri iizeriııc 
kfısüf cttinnişlerdit-. .::O' 

S!o\'O gazetesi, müzakcratın bir ;ı.
kı'.'ın \'C anlayış ha\ ası içinde Bulgll~tr 
tan~ı Romanya btı ınüzakcratn ııa::,r 
makla balkanlard:ı devamlı bir su~ııı • 
ı-is etmek arzusunu katiyetle ispat c1' ıı· 
bulunmaktadır. Surnsını unutmanın b11& 
zıındır ki Croiva'daki toplanış Sn~ d 
görüşmelerinin m:.ntıki bir ncticcsırı 
ibaret hulunmaktallır. gv 

Mir gazetesi, müzakcrat.ın bir kn~ ce 
siircceğini zannetmektedir. Hallcclı c~ 
meseleler mali, tckrıik \'C idari salıtırd' 
şüınulii olan <.;ok karışık mcsclclc .. ~.\l 
Meselenin esası hakkında her iki ~Xıl! 
metin noktai nazarları mutabık 0 .1(.r 
cihetle miişki1ilt çıkc:bilııH•si zanne<b 
mcktedir. 

----{::{ ' 
Norveç prenses 

lerini taşıyaJJ 
vapur 
-•- , e 

Batırılmalı tehliııes•" . ., 
mı maruz. vl~ 

Londr.ı, 20 (AA) - iyi habe; r\eÇ 
mahfilden bildirildiğine göre, N~·! 
Prensesi Cuma günü ~ocuğiyle /\ ~t' 
can Legion vapuruna bindiği zarıııı0 ~-· 
minin tayfalariyle yolcular tarafındıı1;,, ı· 
rııretle istikbal edilmiş \ e Non:et; l'i 
marşiyle selamlanmıştır. Prenses 
he son derece ınüt haı:sis olmusıut, 

Malum oldu w .ı i' zere AmeriNll. ) 
on vapuru büyiıL . olc:ısundnn \ e • S ı 
culcrdnn maada Sk .... dinr.vya ve \fi 
memlck tlerindm gelm· o!f'n 900 ı 
rikalıy ı Birle:jk Ame:-ikaya ı;ötiıtfil 
dir. .r ' 

Vaşington. 20 (A.A) - Alm n r t 1 

retini,1 be) nnattn buhmmağa mcfl'lıl (.1 

mi:me ili bugün şu beyanatta bulu" 
tur: Jl l 

AınC'rika bnndiralı Amerık~ 
gior:. i mindeki nskeri nakliye r,edıl'l ~e . . (' 

a eVi'aya çıı drn ! 
Londrn, 20 (A.A) - Birleşık Ame

rika donanmasının en mühim kısmı bir 
ay d vam edeceği tahmin t'dilen mıınev
ral:ır yapmak üzerf' bugün 1 lonolulu ]i

Alman tny;ı•;ırdNi taarruz nıyetıll ırlt 
~il .?rdir. F.ıl nt ı_:c m:nin halen çok 1'1~ 
keli bir mı tı.>l: ... d lu!unması mu!lte 
d~ d) 

manınd. n nvrılmı tır . ... __ ı 
Bu memur tcrtık kontroliimü;ı;C Jt' 

olmıyan maynlcrden korkuyoruı' 
miştir. 


