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Britanya fırkaları 
Londrn, 9 (Ö.R) - Dunk<!l'kten çekilen dokuz 

Britanya fırkasının yeniden tertip ve teşkil edi
lerek tam teçhizatlı kuvvet haline getirildiği 
s:ılahiyc.ttar Londra mnkaınlannca bildirilmiştir. 

--------' YENİ ASIR matbaasında basılmıştır 

anyada Y 
SovyetDona 

iden Telaş Başladı 
ası Varna önündedir 

Romanya kabinesinde değişiklik lngiliz bahriye · nazırının beyanab 
-*- -· 

Ciano Macarlarla Bulgarların metali- F ransanın Iskenderiyedeki filosu tes-
ha tını serdetme zamanı geldi, diyor lim oldu. Dakar limanında bulunan 

Rişölyö zırhlısı torpillendi 

Harp 
Ekonomisine 
. . -----·-lntılJaJı için azami 
şay,.eı sarfına 
•fıti.., Jll'acı111ız vardır-- •

llAKKıocAKOCLU 
l>ünk·· 

elbette :k ıtnzdelerdc iki mühim haber, 
.lllarnı hr. ll~'Ucnlarıınızın e;özünden kac;-

Bunıardan bi . . 

Romanya - Mat·ar 1ıudtıdımdan bir göriiııiiş 

Ticaret Vekilinin Hasbihali 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

" Biz tüccar ve memleket cephesinin telifini isti
yoruz. Halisane niyetlerle teşkil edilen birlikler
den istifade ile vesika ticareti yaptırmıyacağız" -- *-
Komşulaı·ı~ız yey _cek maddelerine muhtaçtır. Zaruret içinde bu· 

lunuyor~ar. Bütün mahsulümüzü kendilerine satabileceğiz. ıni rnüfett• 1 rı ı ha 'ckilimizin umu-
. ı ere ve l'I v 

ınb. 'ın.:_~iJ:eri de Koo \'"da. ı ere yaphtıgı . t:ı- •• • • • • • • • •' • •• •• •• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • ••• • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • •• • • • ••• • • •• •• • • •• • • ••• •••• ••• • • • •• • •• • • • • •• • ••• • • •• •• •• • •• •• ••• 
ır •usıın · r ınasyon e:vetının k 
R%vckiı11.n ~atı ıncncdcn karar;dır. ' T • ı b t d (T • • k A 

~:;~~:C~t:ı~~~i~f ~::';r~t~btl~~:li~~lent~;: e ı ey an a 1 n a ur p a r ası m e-
~~:~~\.:;~e:~~!ıc~: ~~~~i~·~tinim~·; rı·kan dolarından sonra. du··nyanın alınnıası i · rkc.~ .~ıahsullin ambarlara 
ınc • m ovlul · · · la saı i tirak· ... ~ cnmızın ara nnda 
~u hususta ; .. 'ucuda. ~ctinnelerini ve k ı • d ) d 
ıdarc fırnirle ?~um ı::ôriildüğü takdirde en ıynıet ı parası ır emı""'ştı·r nuna dayan rınkın ıı1illi korunma kanu-
i arn tcdh" ı 1 Ye cylcmckt d" ır er n ma.-.1111 tav-

llarb" e ır. .. . ın ba ladı~ .. 
Uzcrındc dı d ı::ı ı::uııdcn beri ısrarla 
· ır u~l rı \e en nıiihi ~ı:'uz meselelerden bi-

tırrnnk, iktısa ~nıı 1.~tihsal kudretini art
tehlikelcr .. k < 1 bun;\ cıniı.i muhtemel 1 d '- flr<;ı d . 
urınak I" rtıınn kunetli bulun-ı il . ltıuınudıır 

h ,_.atfa diin de ·. 
aıukat ikt . ;\ ınc tekrarladığımız 

fan kuv',cı· ı~udı k11drctin milli miida-' 
d .. ını tanıarnl Ugu kcyfil·cC . f' U)JCI bir varlık ol-
>nızda hu l~ ; u 1• Bütiin <:alı~maları-
11zaı hıhn:u::s 1 noktayı göz ıinünden 
borçtur. nınız nıilli ve vatani bir 

Avrupa bii~ "k 
k~nmakt:ıdır. İ~fh huhranlar icinde <:al
zunden 7..a:ıfa ! :al kudreti harp yii- 1 

Jcrine A\r~p uı:rnmıs, istilı al mad.de-1 
Pa v anın ihti . caı.:ınuz fazı . . ~acı artmı tır. }' a-
tıyadnrunızı ~ ıstıhsal yalnız bizim ih-
Yoksulluk ı tar ılamakla, memleketi . 
kulnııyacnk .sktırnplanndan korumakla 
Za d • ' 1 ısadi k il d" Yar nn ed k a tınma avamı-

llnrp 1 ece tır, 
Yiik baı:ı~:da__ ltaltnnk huı:üniin l"ll bü-

C. H. Parti 
grubL toplandı 

- e --
Ankara, 9 (A.A) - C. H. Parlisi 

B. M. Meclisi grubu bugün (9-7-940) 
saat 15 de reis vekili Seyhan mebusu 
Hilmi Uranın riyasetinde toplandı. 

Ru7namede hazineden vaktiyle em
lak tcferrüğ etmiş olanlar borcunun da
ha bir müddet tecili hakkındaki komis
yon raporu ile maarif vekilinden orta 
tahsil imtihanlarından bu ~ene alınan 

- SONU 2 inci SAYFADA -

Bir lngiliz 
şölyönün 

rahne 

hücum botunun Ri
teknesinde açtığı 
çok büyüktür 

x~x--~~~~~-

Silahtan tecrit edilen iskenderiye 'ilosu müret• 
· ebatı Suriyeye iade olunuyor 

Londra, 9 (Ö.R) - Fransız donan
masının Alınan ellerine düşmesine ına
ni olmak iizere Britanya donanmasının 
~iriştHU mücadele hakkında bugün ye
ni haberler alınmıştır. Bir kaç ay ev,·el 
inşaatı ,veni tmnmnlanmış olan Rişölyö 
zırhlısivlc ayni tipten ikmal edilmek 
üzere olan Janbart zırhlısının İngiJiz li
manlarıııa ~elmiş dan Fransız harp ge
mileri ara!'ında olduı'iu bir kaç gün ev
vel verilen haberlerde söylenmişti.. Bu 
şayialar bilhassa Rişölyö bakımından 
hakikate aykırıdır. 

Henüz in edilen ve dünyanın en 
muazzam harp J!Cnıilerinden biri · olan 
Rişölvö zırhlısı $mrui Afrikada Dakar
da idi .• 

Bahrıl'C na7.ırı n.ı:>tcr Alcksandt tar.ı
fından ııarlfımentoda bildirildiğine göre 
pnzar J{ünü bir İngiliz bahri kuvveti Da-

karda bulunan Fr<ınsız ı.ırhlısı amirah· 
na, Oran Fransız donanması amiralma 
verilmiş olan nota mahiyetinde bir nota 
vermi:;;. verilen cevabın menfi olınası 
~bebiyle icap eden tedbirler alınınıstU', 

Bir Britan:ra motörbotu Fransız ıırh• 
lısının pervanesini ' 'e motörünü tahrip 
kin Dakar limanına girerek zırhlının 
altına su bombası atmıstır. Bu hareket 
kendi kendilerini dahi berha\'a etmek 
tehlikesini arzettii:i cihetle Mister Alek:· 
sandr bu motörbot mürettebatından si
tayişle hahsetmi tir. Fransız z.ırhhsı 
bundan sonra bahri tayyarelerin taar, 
nız.larına maruz ka1nrak müteaddit ha· 
'a torpil1eri isabet etmiııtir. 
Rİ ÖLYÖ ZIRHLISI 
Fransız d nanmasının en büyUk cüzü 

tamlarından biri olıın Rişölyö zırhlısı da 
- SONU 4 UNCU SAHiFEDE -

lrlandanın karan 

Almanyaya da,lngiltere
ye de mukavemet edecek 
Cenubi lrlanda, Şimali lrlandanın da 

disine verilmesinde israr ediyor 
ken-

Dublin, 9 (A.A) - B. Devaleranın 5 
temmuzda Nevyorl: Times ınuhabiri B. 
Harold Dennye verdiği mülakat neşre
dilmiştir. B. Devalcra her ne olursa ol-
sun lrlandanın biturafbğını muhafazaya 
azmetmi!) olduğunu söylemiştir. Irlanda 
ic;tiJa edildiğ-i takdirde ~gal eden de\'let 

ister İngiltereye karşı taarruza bir ba· 
samak anyan Almanya olsun, istene 
böyle bir taarruzn iflasa mahkôm etıne
ğe calısan lngiltcı c olsun mukavemet 
edecektir. 
Devnleıa milletin emellerinin ancak 

- SONU 2 inci SAYFADA -

Kanunu esasi dün değişti 
~~~~~~~~-x~x 

Fransa sanayi n.em leketi 
olmaktan ferağat etti 

x~x--~~~~~-

Simdi ... bü vük salahiyet Mareşal P~tendedir. 
Onun her istediği yapılacaktır 

Cenevre 9 (A.A) - Vişi resmi ınen
baların<lnn alınan haberlere göre, B. 
Laval 1nrafından milli asambleye tevdi 
olunacak proje tek maddel•dir ve aşa
ğıdaki sl.'kildcdir: 

Marc<-a) Petenin otorfü i altında 
Cümhuriyct hülniMetinc Mq·f'şalın im-

7.a~ı ile Fransız devletinin yeni kanunu 
esasisini bir veya bir kaç vesika halin
de neşir ve ilfın etmek için tam salahi
yetleri ita eder. 

Bu kanunu esasi iş hukukunu, aile
nin '.'e vahının haklnrını garanti ede· 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHtFEDE -

hlcrnlek t: rlıgıdır: Bu bahtiyarlıktan B. Nazmi Topçııoğlıı, şerefine öğleyin :ı.ıerilen ziyafette 
ati . c ııı ııınunı ı ,. ""k 

erı adın • e ~u sek menfa- T' k'l' B N . T vl d A .k Jc"1f' ~ a·ıamı derecede • ff d ll'at·et \'C 1 1 • azını OpÇUOg U beyanatla htılunmUŞ, memleketin iŞ merı a 
B nı.c~ <'ıd,len hiiviik hah;s \ t e tY· dün sabnht:ırı aksama kadar iktısadi ve ticareti hakkında tüccarları mütalaa be

Ynl~ı •~ıhnrlıı Yapıw~ğımıı. fa~f 1
• t?h Ul'İ ticari rrıev:wlarla meşgul olarak çok yanına ve açık münakaşaya davet ede

h5di~z ~rıllcrin yiizünü g.üldÜ: ıs k ;~ müfit Mkikleı· ya~~ış, sabah sant 9.30 rek tüccarlara açık bir anket fırsatı ha

Japonyaya karşı şiddetli bir siyaset. 

nsın~ e ~ .. nuıklu kalmıyacnk. Tü e~e • ~r dan on üçe kadar Ihracatçılar birliğin- zırl amıstır. 
Bin 1111Y~iııc kuvvet \'erec:kt_<>amı- de ihracat tüccarlariyle temaslar yap- Vekil tüccarlara şöyle hitap etmi~tir: 

ıııa~ na~nalel h fcrdlcrin kanaatk' ır. 
1 

mış, dilekleri 1esbit eylemiştir. . VEKiLİN İZAHA Ti 
mi'"·oa, azla i tihsnllc fazla kaza ar . ot - Vekil i)ğleyin D~niz ga:z.ino~unda Ih- Arkadaşlar, diin'.' a harbi b:l!!l~dıktan 

J ru:z. rlcın ~ h k ne ıs e- ra t l b. J ~· f d ·ı · b'" .. k 1 k 1 k ti ferdi . cı.:e • lnrı Yoktur C .. k" • <'a çı ar ır ıgı taıa m an verı en zı- sonra t'n uyu zoru mem c e er \.'C 

ff'rni er~~ ~l:n ayrı haiz ~ldu~u· k ~n ~ ı' ~afette bulunmuş< ur. Ziyafette vcıli, milletler arasındnkt ıniihadelc c;artların-
n.1~h<' ınıı1.111 'arlıi:ının ifad ··a· u re • lrnınanrlan, lıt•lediyc 'reisi, Parti reisi ve da Zlthur ctıni:stir. Eskiden beri DlC\'CUt 

ı assa esı ır. ··r . . b ,,_ l • "re';· ~arının na ıl tecclr . t . . mu ettı ı, ıne 11Slat' banka mi.idiirleri- olan yollar de~ismi<;, bazı mcmleKet er 
ı:ı ınalıım hulıııımıyan suı~~· frz;- h· tticcarlnr hazır bulumnuşlnrdır. ablokn altına alımnu;, tediye şartları ise 

SONU 2 INt:I SAlllF!ı;l) .. ~n er <' Saat 15 le Ticaret odası salonuna ge- tamamt'n de~i. ıni~tir. Bunların iş , .e ti-
ı:.. - ı len \le kil İhr c..ıt tiiccarlarma çok beliı.! 1 - SONU 2 jnci SAYFADA -

karar verdi takip etmeğe 
Londıa, 9 (Ö.R) - Birleşık Amerıka devletlel'.i donan- 2 JaPonynya knr ı Amerik::ıııu. ~iddetli bir siyaset 

masını. P:l~ifik Okyonuı;undaıı Atln" Okyanu~una g~c-
1 

takibi f.'uinde o;masıdır. Şanghayda 16 Japon polbinin 
ceği ri,·avet ecli'm:şti. Bu doğru değildir. Filhakika Anıc- ı Aıncrık~n bahri\ dileri tarafından tlvkifi üzerine Japon 
rikan donanmasının Orta Pasifikte Havai adnlnrında lu>- 1 orotesto~a .. ını V~nj!ton hükümetinirı açıkca reddetmesi 
hıca~ı Vaşingtondan resmrn bildirilmi~tir. Gayri resmi bunun bir delilidir. 
olarak tıuna iki ~ebcp gösterilivor : 1 H 1,. B' 1 ·1 · ı Ç' harp malzemesi 

1 - Brit<mva donanmasının Fran. ız donanmasma kar- ong ... ong ,.e ırma arı ny e ınc • . 
şı harek51ı nctices! olarak şimali Atlas okyanusu kontro· S<'vkinin durduı·ıılması hakkındaki Japon notasına Brı-
liinün İngiliz donanmasının kaybetmesi ihtimalinin orta- ~ tanya hüWJ~etim.·c veri!en kat'i cevabın mahiyeti de Tok-
dan t<ımamivlı• kcılkmasıdı.r. ' vo ve Ves'n11.toncfa büvük bir tPsir vaomışt1r. ., ............................................................................................................... ~ .........•.....•.•••• 



SAHiFE 2 

Ticaret Ve ili • Hasbihali 
------x~x-------

- HA TAltAFI J iNCİ S HIFEUE - g t<.'rdığı dcl-h ıti nad. k ·ür e~ l -

caret ha) ntı iızcrindc.ki tesirleri ga) et 
hibüktiir. 

Harp zaruretinin 'c dcj!i en snrtların 
'en iden tanzimi diisiiniıldiif!ii 1.:ıımııı 
·ilk hntırınıııa ;:elen İzmir -.chri olahi
lirdi. Riitiin hıııılıırı tıınzim cdt•rkcıı ilk 
1İ) urcti İzmir<' '.ııınıak H' lıu~iinc kn· 
dar Tiirki)·c dıs tİt'arctinde en ehemmi
' etli nıc\ kii i ;:al dmi ... olan siı ihracat 
t:ıcirlcrh·lc teı~ıns dmek lazım l,!clirdi. 
Her ,ı:ii;ı dc::i en sartl:ır 'c ) eni ) eni 
hadi eler karsı-.md::ı hiç olınaz-.a scki7. 
on giin siircct•k olan hnıir sc~ :ıhatini 
hu~ünc kadar )'Dt>:unadım. 

l•:Skidcn heri i l,•rini. nıc.sclclcrini nz 
l'ok hilen eski bir arka<1a mız. izinle 
temas l'lmi olımıımıkla beraber isleri
nizin kola) tıkla :. ıiı ii:. cbilnıcsi ic;in elin
den ı:eJcn tedbirleri ıılına~a l'nlı~mıstır .. 
nu~iin ilk hrsattan istifade t.'<icrek siz
lerle tcınn ctmci!"t·. nk ... 1~ an i noktnlıı
rııu sizinle konu mafa geldim. 

Bunları konıısm:ıJln ha~lamadan C\'· 

\el ehemmi) ctlt• nnznrı dikkatinizi 'a· 
zedcccı:im hir m '"de \'ardır : 

Dl.') TİC HETİ 1İZ 
Huı:iin rlıs tirnrcl i lcri hakkında mii

tal:la scrdcdt•rkcn u inde bulunduJ:-umuz 
surtları 'e rcnlit"lcri J!tİz iiniinde hulun· 
durmak lazımdır. Dı til'arct mc\-zuunu 
miiUıliia ederken memleketin umum ih· 
rncntıııı \'C bunun mukabilinde ~ apacn
i:ııııız itluıliıtı nasıl temin cdl·hilt•ce;:iz? 
ini gönderdi.friıniı iilkclt•rdcıı ithalitt 

~ apamndıı:ınıız takdirde orada kolan ııa· 
ralnrı nasıl alacn~mm:ı giiz iiniindc tut
mak icap cdi:.·or. 

E\'\0 clce bir ihra!.'1lt tacın hır malı ha
rıce f>e\' kedcrkcn bu kadar uzun '\ e u
mullii bir düşünceye haglanamazdı. 
Onun \'nZİf" ı satabilmek imkfmını bul
duğu ve kazanç temin ettiği bir malı ih
raç l'tmekti. Kiır P2\'I bulunca bunu sa
tardı. 

Manttccsslif bu, bugün b<iyle değil
dir. Simdi yalnız s:.tınak dc!:il, .sattığı
mıza mukabil saluı nlmnk ve halta eıı 
çok ihtiyacımız olıu~ malları salın alma
ğı ayni zamanda diic:ünmck icap ediyor. 
Değişen tediye \'C pnra şartları öniin

dc. mesela Hollandndan milyonlarca flo
rin alnc.aiımız olsa. o Oorinlerle bn im 
bir memleketten ıhtİ\ acımız olan m. lı 
&labilir miyiz? 

Yani imdi tiiccnr cepht.-siııin \'e mem
leket cephe inin mü,•uze.ncli hir "~kilde 
tcliri liı7.11n f'eli)·or. Hugünkii alı yeriş-
1erde ) nlnız tıir ticnretlumcniıı, bir ınii
~"SCsenin snttıi!ı ın ı l i.iıcrindc yupaC'a~ı 
kur bakımından d<'i!il, nyni zamanda 
memleketin iktı ndi ha\'ntınd:ı onun \'n· 
pncni:'ı tesiri <İc hesaplamak lnzımdır. 
Artık mücs ese \'C\"n ticarethane ıncn
faati mc\'zuuhahis dcf:ildir. E~m.,cn diin
yada hunu ı:fiden hir mcnıl<•kct tt- knl
mnmıstır. 

tKİNCİ MESELE : Bugün bır dünya 
piynsnsı vardır, demek dahi mümkün 
de~ildir. Çünkü diinc kndnr olduğu ~i
bi beynelmilel piya a, serbest rekabetin 
tayin ettiği fiat demekti. Mübadele ser
bestti. Nakil ''asıtalarında aznmi kola.\ -
hklnr me\'cuttu. 

Mühim i.StihH\k l-nbiliyeti olan Avru
pa kıtnsmın en l:üvük kısmı şimdi ablo
ka altındndır. 

Bunun için istenilen malı. istenilen 
~erde hulmak zorl .. mıştır. Mescltı ce
nubi Amcrikadan Lir nmlın daha ucuz 
tcmininf' imkan vaı dır. Fakat bu malı 
getirmek imkansızdır. Onun ıçin daha 
bahalı olmakla beraber alınması müm
kün oldu~u l erden daha bahalıya al
mnk zarureti me\'cuttur. 

FIAT '.FARKI 
Coğrafi vaziyetlflrin bugünkü fiatlcr 

ürerinde mühim tcsirleı·i oluyor. Petrol 
fiatlerl Golfta harbin iptidasma nazaran 
del:işmemiştir. Romanyada bu fiat as
gnri yUzde 20 ::ırtmıştır. Beynelmilel bir 
piyasa olsaydı. Romanynmn bu farkı is
tihsal etme.sine scl:ep bulunmazdı.. Bu 
forkın bcbi kı.>mşulnnnın Romanya
dan petrol almak mccburi\'etleri \"e me
sela Aınerikadnn petrol °<.-elbcdemeıne
leridir. 

Pamuk fınti de t unn bir misnl teşkil 
edebilir. Biz Balktınlnrda \'e merkezi 
Avrupada pamuk !.attı~ımız zaınan ne 
Amcrlkn, ne Mısır. ne Hindistan t>iyn-

lanndan müteessir olmıyoruz. Biz de 
hu mnddcyi en yüksek fiatJc satnbiliriı~ 

Bugün bcynelmı!el bir pi~ mevcut 
bulunmndıl!ına gör .. biz de bu maddeyi 
satacıı~ımız ph·nsal"'rdan en azami fiat 
i tihsnl c:ın ·k. bilgj]j ve anlayışlı bir 
iktısndt sivnsctln gP.J,'l'i kabili içtinap bir 
n ticcsidir. 

Dün · kadar düşündüı.tümtiz serbest 
ticaret şekli şimdi J{ayri kabili tatbiktir. 
BöyJc bir ey yaparsak tedive mii\'aze-
nemiz bozulur. · 

HÜKÜ:\IET l\IÜRAKAIU:Sİ 
• Zannederim ki bu kısa izahatım niçin 
dı ticarclte hükümet müdahalesi yn
pıldı~mı sı:ı:c anlatmıştır. E~er bu iş
Jcrdc hükümet müdahalesi. daha doğ
rusu hUkümctiıı tı'm•ir vaziyeti olma
,:;aydı. bu memleketin menfaatini temin 
<.<lccck füıt tekevviiıı edebilir miydi, nr
Jmdaşlar .. 
· Bugünün şartları. muhtelif ıııemleket
fore muhtelif flııtler lnnse etmeyi icap 
cttiri~·or. Bu hususta benimle hemfikir 
oldu~uuuzu sanıyorum. Eğer siz bu uı
rurcti ı?Önnh·ors:ımz. dahn i~·i bir ınetod 
hatı!'tnıza ı:cliyors.ı. bunun ~ayet açık 
olnraı ammızda ~onuşulmnsını istiyo
rum. Vsuliimüzcle nksıymı tararunız 
'ursa tashihe hazı1Jz. Bunları bcrabcr
Ct:' mUtal5a edelim. 

Lütfen s(iy).-•\•inil noktai naznnnız 
nedir .. ?• 

TAM TASViP 
Ticaret 'ekilinin, dı ticaretimiz için 

tliccnrlnı ı nçık bir ankete da ... et etmesi, 
memleketin ticari ve iktısadi makanız
masının ne kadar emin bir şekilde idare 
c>di ldiğini gösterme i bakımından cid
clen • ynnı dikkattı. 

Söz alan Şerir Riza haleflerinden B . 
Salahittin dıs ticaretimizin takip elliği 
~ olun. harp zamanında takip edilecek 
n iyi 3o ol olduğunu, bunu bütü.n tüc
rlnrm ukranla ifadede ittifak ettik-

mi tir. 
VESKA T1CARET1 
YAPTIRMIYACACl.M 
B. Nazmi Topçuoğlu süzün" d ...,,,amla: 
- Dış ticaretimizi inzibat altına 

almak zaruretini duydu~umuz anda 
muhtelif şehirlerde birlikler te,kil 
eyledik Bu birlikler gayet halisane 
niyetlerle kurulmu~tur. Fakat bu 
usulün, vesika ticareti yaratmak ol
madığını takdir edersiniz arkadaş
lar ... 

Vesika ticareti yaptırmıyacağım. 
Buna alet olmıyacağız. insan ne ka
dar müteyakkız olursa olsun, eğer 
suiniyetle bundan istifadeyi kafası
na koymuş kimseler varsa bunlara 
çalışmak imkanlarını vermiyece:~z. 
Kötü bir talimat ve usul dahi, hüsnü 
niyetle çalışanlar tarafından müs
bet neticeye isal olunurlar. 

Memlel:ettc üç, beş kuruş vesika 
ticareti yapacağım diye haksız bir 
kazanç telakkisi başlıyacaksa derhal 
müdahale ederiz. Son zamanlarda 
devletler arasında yapılan ticari an
laşmalar tüccarlar o.rasındaki anlaş
malardan farksızdır. Biz yaptığımız 
anlaşmalara mukabil borsadan, pi
yasadan mal alıp devlet eliyle de ih
raç edebiliriz. Bunu yapmıyoruz. 

Memleketin tüccar zümresini düşü
nüyoruz. 

FIRSATÇILAR 
Me ela hu memlekette 20. 30 sene

den beri iizüınden hnska hir madde ihraç 
ctıniycn bir tüccar simdi, birlikçe ken
disine a~·rılacak ihracat hissesinden is
tifade iÇin incir ticnretine de tesebblis 
ediyor. Eldeki ihracat vesikası buna 
mlisailtir. '-D• fıkrasındnn i.:.tifade ct
ınektediı·. Biz bu fıkrayı yeniden iş c:a
hasına ihracat yapmak ıçm atılacak 
gençleri düşünerek ilave ettik. Ben ta
cirin faydalı bir fonksyonu olduğunu 
kabul eden bir adamım 
Eğer emniyetin suiistimali cihetine 

gidilir e. üç be! tonluk ihracat \'esikn
sından stifadc cli.işünülür e bunun zara
rını hakiki iş sahibi olan ve me ru ca
lı an diğer tüccaı lar da çekerler. 

1Şl TANZiM iCIN 
Bu işin pi.irüzsüz yürümesi için her 

aUıkndara tev ccüh eden \'azifeler var
dır. Suiislimale sapanlar ı:ar.sa diiriist 
cnlısanların vazifo i z.ıbıtalık vazife i
dir. 

Biz tüccarın ~ apacagı l! i de\'lctçc 
yapmayı i temeyiz. Di.işünüriız ki yarın 
onların memleketin iktısadi havatında 

faydalı rolleri olacaktır. Bu l'~niycti
miz lnmdır. Tüccara cbu malı vapura 
teslltn edin, aradaki farkı alın d mek 
fonalık mı yapmaktır arkaclaslar. Mem
leket içinde>, nc>tice itibari) le bir tufeyli 
hayatının yaratılma ına ct?vaz vem1iye
cegiz. Hi.iktiınl'tin ~ ük ek maksatlarının 
muvaffakıyete l'rmesi icin samimi su
r tte çalışm. ga ihti) aç \'ardır. 

Sizden ricam tüccarlarla hükümcl 
arasında :ihC:nkli bir me .ıi teminidir. 
İs arkadaşlarımdan, ihracat tüccarlnrın
dan. birlik arkada !arımdan ricn ederim. 
Bu samimi maksatları ihlfıl edecek tu
foylılcre aranızda yer \'ermeyiniz. Bu 
hususta hazırlıyncagınız talimatı b.ına 
önderin. Birlik statiisünü tashıh ede

rız.> 

Vekılın bu izahatına B. Salfıhittin te
şekkür c>lmi \'e bu hususta tetkikler 
yapılacağını ilave eylemiştir. 

YENi l\U."'VSll\f GiRERKEN· 
Vekil. tüccarın ~·eni mahsul yılı \'azi

yeti hakkındaki endiselerinden şu su
retle bahseylcmiştir: 

<Yeni mevsime girerken ihracatçı ar
kadaşlarım. geçen mevsim stoklarının 
eritilmesini istiyorlar ki hu. çok yerin
de bir taleptir. Belli başlı, stoklarının 
eritilmesi icap edem mnddeler iiziim, pa
muk ve zeytinyağıdır. 

Alınanlarla aramızda iınza edilmek 
üzere bulunan ticaret anla~ınası bu~iın
lerde neticelendiği takdirde bu stoklnrm 
tahminen yarısı eritilmiş olur 7.annede
rim. Elimizde kalaca1' beş, altı bin ton 
üziimle yeni mev ime g'rmckte tehlike 
gönuiyorum. 

Elde 14 bin balya kndar pamuk mev
cuttur. Yerli fabrikaların ihtiyacı çı
kınca bunun da mühim bir kısmı erimi~ 
olur. Arkadaşlar pamuk ve zeytinya~ı 
en kıymetli mnddclcrinıi?.dir. Bütün 
memleketler anlaşma!, rındn evvela pa
"" tk \'e zeylinyaı!ından bahsediyorlaı·. 
Zeytinyağlarının bir kısmını Almannı
ya ''ereceğiz. Eğer ..\l:usto. ayı niha)·c
tine kadar bu mallar elde kalırsa vere
ceğimiz emirle Ziraat bankası taraCın
dan mübaynn ettiririz. Arkadaşlar şunu 
hatırdan çıknrmaymız ki müşkülatımız 
satmak değildir. Harp devam ederse 
malınız tılır. Harbın sonu ı!e!irsc ma
lınız daha büyük kıymetlerle satılır. 
Fakat temenni edelim ki sulh olsun .. 
MAHSULüMOZO SATACAK MIYIZ? 

içinde bulunduğumuz siyasi ve iktı
sadi vaziyetler hasebiyle uzun bir fıti 
icin, hattii 15 gün sonrası icin miitalea 
dermeyan etmek kehanet olur. 
Avrupanın bus.:iinkü boğuşması için

de bir çok memleketler her seyden ve 
bilhassa yiyecekten mahrum kalmışlar
dır. Yiyecekleri yoktur. Bu itibarla eli
mizdeki malların s.ılılmaınasına bir <:e
bco göremiyoruz. 

En ~iizel bir mahsul senesine ı!iriyo
ruz. Buğday ma~c;ulüınüz. meınlekt-tin 
tarihinde göriilıneıniş bir bolluk göste
riyor. Bunu memleketimizin talii için 
fali hayır addetmeliyiz. lhtiyacımızdan 
fazlası yalnız komşumuz Yunanislanın 
ihtiyacına kafi gelmez. 

Kuru cbzcler üzerinde hiç bir endi
cmiz yoktur. Kendir pamuk kadar kıy

metli, hemen ipl'k derec sine çıkacak 
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znıirde kurulan btrı·k· 
ler mtlstakiJ oluyo~ 

lntibalı için azami 
gayret sarf ına 
ihtiyacımız vardır ••• 
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- Bı\STARı\FI l l~Ct SAHİFEDE -

c;ok durcndis olını.~ıı mecburuz. l\lillct· 
<·e kıırıılat·ıık lıir me ... :ıi i .. tirakirn.• her 
rnmund11kindt•11 'l.iyadl' muhtacu~ 

_* ___________ _ 
Tıcaret Vekili E. Nazmi Tupçuoglu tc-.hilinin teımni .. 

bu sabah saat ycd,dt• Aydına hareket 4 Akredıtifin kısım kısım istimali 
ı.,dcrck istihsal ıslcn hakkında tetkıkler· ,.e ıniiddctiniıı tesriııi ev' ele kadar tem
de bulunacak. maruzatı dinliyecek \'c didinin temini .. 
2ksanı İzmire dönecektir. Vekilin ) arın 5 - Takas Lim:ted şirketince Birliğe 
Manisnv:ı gidl.•rek tl.tkiklerde bulunma- bildirildiı!İ veçhile Biı lik fızaları tara
sı ınuhtl'nıcldır. fınd, n açtırılacak rkrcclitif ic;in ithalat 
Tıcan•t Vekılı dun akşam aat 18 de !,apıldıJ!ı ;,o.ammıdrııı itibaren Kambiyo 

Tıcat'C'l oda ı "<ılonunda ithalat birlikle- ıniıdiirlügi.i ilt.· mutabık kalınacak ınu
ri idare hevclteri ftzal:ırını kabul <'de- ııywn bir ıniiddct zarfında gümrük 
rek acık hır koııusma \ apmıstır. 1 makbuzu w• faturD~ıııı kambivo ınüdür-
Akdenızın 'C' adP!ar denizinin kapan- li.iğiınl' iptal edılPH. k üzere ibraz ede

mwsİ\ le ith.ılfıt l'S\: sı celhevlcmek iın-1 ceklerınc \e bu lıusuMa ayrıca clövi:r 
kfınlarıııın münselıp olımısı . konuşma t.ılep etmivcceklcrir.c dair Kambiyo mü-
111C'\ zutınu te kil < ylemiştır. Ithnlatc;:ıla- dürlü~i.ine bir ta~ıhhiitııaııw verileceği
rırı maruzatı as.1g1 c:.ıkı noktnlarda top- ııe ıı::ı1.ar.ııı bu cihetin temini için İzınır 
l:ınıvordu : Kambiyo miidiirlüi'!üne malive \•ekfıle-
J>İLEI<LER lince emir vcrilnwcinin temi~ıi.. 
1 Ticaret vd~ületınec İzmir çuval 6 - Ba radan T:ıı k hududuna kadar 

'e Kanav i '<' birligi için amortisman 
1 
na·:hm hl'dl'llerının SC'rbcst döviz ola

c.:ındıı.:ından ayrılan 80 bin sterlinlik ak- ı ak µeşmen ödem:ıecinin temini.. 
reditifın ı tim.ali surctıvle getirilmesi 7 - Mallan bir fm evvel sipariş et
ıcap cdt•n cunıl \'C' kana' icenin ah' ali .w•I. ve ıthalı serian temin etmek mak
hazıra dol<t\'ısıvle t.'n müsait hangi yol- "adi\ le icap ettiği takdirde Hasra hatta 
dan ~etirı ime ı . hırlikç tercih edilen K. lkUtc\ e gidcC<'k hır kaç arkadaşın 
Ba,ra volunun tevsıyc edilip edilmive- vahat masrafı ıdn dövız miisaadesi. 
ccğı \'C bu hu usta .ılınması icap eden 8 Sipari Nlilt>CCk malların mem-
tedbirlcr. lcketımıze r,elinciyl. kadar geçireceği 

2 80 bin sterlinlik akrcditifm Mcr- rizkler. 
kez Banka ı nezdinde açılabilmesi ıçin ti - İzmir ithalltcı hi..Jiklcrinirı Egt• 
Merke?. Bank, sın ı pe in olarak ödctıL'" ııuntakasıııın \'e İzmir mm takasının ve 
cek 'iiı:de ;, 1 ııisl.-clinde µriınin. vinP liımmmın nıi.ihiın ''al.İ\'eti nazarı iliba
nhwıli hazıra dolayısiylt' beklenıniyen ra alınarak ıniistnıdl birliklerle idaresi 
sebeplerden akreditif istimal cdileme<li- cihetinin ı-ica. ı .. 
gi takdirde iade edilmesinin teminini.. 10 - Sipariş ı dilmi bedelleri ve 

3 - Sterlin mukabili Tlirk lirasmın primleri Takas r~imitede lidcnıuiş \'e fa. 
muvakkat kur ile yatırılması ve ancak kat Akdenizdeki h::rp ,·aziyeti dolayısi
Akrcditif öı:lcnirk'l!n kurun kat'i olarak le satıcılar tarafından hic teslim edil-

Romanya kabinesinde değişiklik 
x~x--~-~-----

- BAST.ı\HAFI 1 iNCİ SAHİFEDE - göre nazır vekili H. Noveano ile maliye 

kat hiç bir zaman müsbet bir vaka zik
rctmemektcdir. Oundarı haşka Buda
pe le maıbuatı Humen makarnalı tara
fından Roıııanyada bulunan Alınan 
ahali ine kar~ı guya yapılmakta olan 
taı:yik ve h11 iıı muameleler hakkında 
keyfi haberler yiıymaktadır. Rumen 
ele' !etinin Alman devletleriyle bir yak
la!lma politikası takip etmekte olduğunu 
ilıin ettiği hir sırada mezkur kampanya 
bu ~eni uydurmalardan maksadın Ho
manya ile Almanya arasında yeni intiri
kalar doğurmak olduğu pek güzel an
laşılabilir. Macarların bu teşebbüsu pek 
saf bir luueket te.1jkil etmektedir. Zira 
Alm nl r Romanyadaki Almanların ve 
umumiyetle bütün drnlliyetlc.rin Ro 
manyada ne kadar iyi muamele gör
mekle olduklarını pek güzel bilmekte
dirler. 

Rükre!I, IJ (A.A) - O. ;-..;. B. Aj.111sı 
bildiriyor: 

Hesmi bir tebliğe gcırc ınezahip na
zırı B. Sima ıstifa etmiş ve yerini! ev· 
velce Demir muhafız teskilatına dahil 
bulunmu olan B. Budisteano tavin 
edilmiştir. Bundan baskn öğrenildiğlne 

müstesarı B. Augusıe Bideanu k1tbine
den ayrılmağa karar vermişlerdir. Her 
ikisi de demir muhafız ıcqkilıitına rııı-n · 
ııup idiler. 

Rükres, 9 (ö.H) - D. N. H. Ajan· 
81 hildiriyor : 

Propaganda nazırı dün ilk defa ola
rak yabancı ınntLuat ınüme. illerini ka
bul etmiştir. Nazır nesarabya Ve Buko· 
vinonın Sovyetlc.re terkini telmih ede
rek, Hoınanynnın iki huçuk milyon nİİ· 
fostan bir alçaklık irtikab ederek değil 
sadece Avrupanın bu kısmında barışın 
muhafazası mnksadiyle vaz:. geçmis ol
duğunu bildirmi tir. 

Buda peşte, 9 ( A.A) - Maca'P ha,
' ekili Kont Tclcki ile hariciye na7ırt 
Kont Czakynin buciin Beri ine harekf"t 
edecekleri resmen bildirilnu.·kteclir. Ru 
ziyaret hakkında ayrıca hi bir tafsi
lat \'erilmemekıedir. 

Biikrf'ş. 9 (AA) - cRoyler> 
Rum~n bbincsi bugün bir seri yahu

dı aleyhtarı tedbiler İi:r.erinde ınüıakere 
icin toplanmış ve tutulacak hattı hare
ketin es ıılarını kabul etmiştir. Ağır tah
ditleri ihtiv eden kanun ve nizamlar 
çıkarılmasın!\ İntizar olunmnktadır. 

lrlandanın kararı 
------x.,.x-------

- P.A~1' ı:AFI 1 İNCİ Sı\IIİFEOE -
1rlandanm tevhidı surctiylP tatmin edi
lebileceğini bildirıni.: ve demisfü ki : 

• Bugünkü \'tlzivcllc ıneınlekctin 
bir kısmı bitaraf. Jiğer bir kısmı muha
riotir. Bu vazivet miiclafan bakımından 
nonnal <lc~ildir. Müdafaa tedbirleri an
cak birleşme takdi! iııc ıııüe~ir :.;urcttc 
aluuıbilir. Bu tedbirler tam bir hitarnf
lık esasıııa davanma 1 ıclır .. • 

Sl~1AL'i llU .... 4.NDADA 
Londrn, !I (Ö.Hl - Biiyük Briı.anya

;o.·a bai!lı şimali Irlanda bnşvckili Lord 
Gr igavonun hurnrJ:ı Cörçil \'e di~er ri
cal ile yaptı~ı :nüliikallardan sonra 
meınnunen Bclfasa dünınesiue husu i 
bir ehemmiyet :ıtfodiliyur. 

De\•aleran)n ı.:imali lrlanda'nm da 
ıniistakil ~nubi J:-landa ile birleşmesi 

Londradaki 
Fransız elcilik erkanı • 

I..ondr !.l (A.A) - Fransız:. büyük 
elçiliği memurları hareket hakkında 
musammem bir plan olmamakla bera
ber hazırlıklarını yapmaktadırlar. Bu
giin büyük elçilik evrakı ile meşgul 
olunmu,ştur. Evrakın en mühimleri \'e 
en gizlileri Fransaya götüriilcce.ktir. Di
ğerl~i bugün yakılmıştır. Bugün bü
yük dçilik bncasından kesir kara du
manlar yük clıniştir. Sabnhtanberi bU
yük elçiliğe bir çok .ziyaretçi gelmiştir. 

Sizleri nikbinliğe sevk için bunları 
söylemiyoruz. Komşularımız bu kadar 
zaruri ihtiyaçlar içinde bulundukça bun
Jarı satmak pek kolaydır. Endişemiz sa
tal·aj;":ıınız mala mukabil neler alabile
ccğiınizdir ... 

Vekil bund.ın sonra dıs ticaretiıni1.
den ve klering hesaplarındaki alacalda
rınuzdan rakamlar \'eı·mek suretiyle 
b::ıhse:ylemiş, yeni mevsimde tediye im
ki'ınlarıınızın elde daha geniş olacağını 
tebarüz ettirmiştir. 

Vekil bu \'esile ile demiştir ki: 
cBu izahatımın manası, Tilrk parası 

dünyanın en kıymetli parası oluyor. de
mektir. Edebiyat yapmıyorum. Türk 
parasını şuraya buraya baj;lamnkta akıl 
payı gönniyorum. Belki Türk parası 
Amerikan dolarından sonra dünyanın 

1 ra.c;ıdır di orum.> 

hakkındaki hevanntı tam bu zamana isa
bet etmiştir. 

m LA 'OA TEHl.İKEDE 
Ne\'york, fi (A.A} - Ne,·york Times 

gazetesi, • I rlaııdn tehlikl'de .. • haslığı 
altıncla yazdığı hir makalede söyle di
\'OI': 

Öyle zmıııe<li!ı...bilir ki birbirini ta
kıp eden Nor\'cç, Hollanda. Belcika mi
salleri \·üzlercc seneden l><:ri iki Irlan
davı birbirinden ayıran anla mazhkla
nn hala me\'cudıycti kadar Hitlcrin ni
Y<'llcrin varıyacak hir şey olmadığı 
bahsinde lrlaııdalıfarı inaııdırınağa kafi 
ı: lıncmiştir. Vakit henüz ~eç değilken 
iki Irlancfa mi.iştert:k bir müdafaa planı 
vücuda getirmcğc muvaffak olamazlar
sa her iki frla.nda ela pek yakında ın\iş
terck bir fena ftkibctc düşebilirler. 

Bir alaya 
sancak verildi 
Giresun 9 (A.A) - Bugün tayyare 

meydanında Oıınan ikinci alayı tarafın
dan nnt içme töreni yapılmıştır. Tören
de \'ali Muhtar Akman, belediye reisi 
ve diğ r zevat hazır bulunmuştur. 

Saat tam 9 da bandonun çaldığı istik
lfü marşı ile törene başlanmış müteaki-
ben alay komutanı Albay Sabri Subay 
askere hitaben bir nutuk söylemiş ve 
ant içilmiştir. 

EELEDlYEMlZIN ZlYAFETl 
Dün a~c;am saat 21 de belediye rcısı 

doktor Behçet Uz, şehrimizde bulun
makta rılan Ticnret vek1lirniz B. Nazmi 
Topçuoğlu Şl'refine Kültürparkta Ada 
gazi11osunda bir ziyafet vermi=?tir. Ziy::ı
feUe vali, kumandan, ~hriınizde bulun
makla olan ıncbuslnr, belediye encümen 
a1.aları, gazeteciler ,.e Ticaret vekaleti
ne men up devair rüesası hazır bulun
muşlardır. Ziyafet gece yarısına kadar 
çok samimi hasbihaller içinde geçmiş
tir. Vekil ziyafetten evvel bir buçuk sa
at kadar Kültürpnrkı gezıııiş. parkın 
mazhar olduğu tekamülden dolayı tak
dir hislerini izhar eylemiştir. 

* Ticaret vekilimiz B. Naz.mi 'fopçuoglu 
bu abah otorayla Aydına gidecek 
ve .a.k ehrimiı.e avdet edecektir. 

mcmis ınallaı·ın ıırınılt•rinin Taka~ Liıni· 
ted t:ırafmdaıı ıade:si.. 

11 - Giimrükte mevcut 10:>-b ve 
133-b tarife pazisyonuna giren bedelleri 
ödcıımL-; Alman mPn eli yünlü vt• tUl 
mensucatın ithali ı-inin temini.. 
VEKİLİ~ İZAHATI 
Vekil h•'l' ıncıdd~ il<.> ayrı ayrı meşgul 

o1,ırak Basra }Olundan ne derece istifo
rlc cclilecl'ginin henüz bilınıncdiğini. 
Ankaravıı döniıncc Bombaya ve Bnğ
darla birer heyet ı,önderilcrek tetkikrıt 
yaptırılacagını. Hindistaııdan cu\'al \'(' 
kanaviçe ile lıirlil.te iplik ve pamuk 
1111.'n ucatı getirilınfsi mümkün ohıbilt>
ı..'l•ğini söylemiştir. 

Vekil ithalfıt~ılarııı verdikleri dilek
<;<.•ııin ikinci. üçiinC'iı ve dördüncii mad
dderinin takip edilerek temin edilece
ğim be\ an l'Yleını"tir. Beşinci madde 
için Maliye \•ekaleti nezdinde teşebbüse 
giri ilccektır. Ycdiı,ci maddede bildin
lcıı Ba ra:\ a gidccxk ithalat tüccarları
na di)\ ız temin edilL•ccktir. Sipariş edi
lecek malların memleketimize ~elinciye 
kadar ~eçirecegi nzklcr hakkında yapı
lacak bir muamele o1mac1ıgından bu cli
lek yerine gctirilenıeıniştir. 

IÜS'l'AKİL BİRLİKI.1.-:R 
Vekil dokuzuncu maddede bildirilen 

müstakil birlikler hakkında tüccarların 
ııuktai ııazarlal'lnı ovrı ayrı lesbit ey. 
lemis, Aııkaraya m•detlerinde İzmirdc 
ıne\'cut bcs hidiğiıı nıi.istakil olarak 
faaliyet göstermesi için icap eden forma
litelerin tmnamlaııacağını vadeylcıniştir. 

Ticaret ,·ekili pııu.rtesi günü Ankarn
dn bulun::ıcaktır. 

Bakır şilepi 
ku.-tuldu 

Zcmı.nıldaktan ~ üklediği kömü.dcri 
İzmirc getirirken karaya oturan Bakır 
Şilebi ııihayet kurtularak İzmire ~eti
rilmiştir. Alemdar tahlisiye gemisi ka
uının \'Ukubuldu{.'U ınahnlle giderek ge
minin teknesinde ~.çılan rahneleri ka
patmış, J.:(eıniye giren su bosaltılmış, beş 
vüz ton hamu!csi de bir motöre konu
larak İznıirc ı:clirilıniştir. 

Bundan sonra yüzdürülen gemiye 
tekrar !ili clo\mu~ı da boşaltılmış ve 
.\~oluna devam ederek İzmiı-e gelmiştir .. 
Alemdar tahlisiye r.emisi d~ İzmire j:!cl
mistiı·. --·--Bornova 
Mücadele istasyonu

nun bir muva1fakiyeti 

'J'dılikelerin az.uncti kar ... lsında Ah· 
nwt. i\klıııwt 'oktur. 1'iirk \'arlıj:ı, Türk 
• arlıiının korıııımıısı. hu husus irin 
milli kudretin nrttırılması dfn'a ı \ ard.ır. 

Bundan dola~ ıdıı ki dalın ('Ok C\'Vcl· 

den milli korunın.. knnıınıı ynpılmı 
ınc:-ainiıı hınzimi u in Jıükiimct fo\'kaHl
ıfl' salalıivctlcrle tl'dıiz t·dilmistir. 

Belki a keri ,cfcrbcrlik ynpınak liizu
ııı111111 duyıııııs dcjliliz. Fuk:ıt iş ~efer
hcrlii!i ihti) m·ı dalıa harbin hidayelin
dt• kl•nrlisini lıissettirmis \"C huna g(irc 
kurarlar nlınmı hr. 

Yıırcl i<·indc hir kı ıın , ·atandaslar \ 'li. 

tan V:llifclerini if:n u da\ et olunmuslar
dır. Ynrm d:ılı:ı hi.r kı ... ım crlcri-;niz de 
siliılı nltınıt almubilir. Bir kısım ha)· 
'anlnr ordu ht ahına miiha) aa cdilınis
tir. Yarın ·'ine ) l'lll ıniiba) aahır yaınla. 
hilir .. Bir kı mı insun ve ha) ,·nn kun c· 
tinin İl>Iİh al ımlınhırındıın ıni.idafoa sn· 
hasmn intikal t•ttirilınesi elbette mü • 
tahsil bi)lgelcrdc kendisini his:.ctlirecck
tir .. Fnzla ~a) ret. cemiyet hayatının 
kaplarını )"t•rim• ı:• tirnıck im noksanlı· 
l!ı teliifi edebilir. 

\'atan hizmetine ~idcıılcrin tarlalann
da, harmanlarında lııraktıklarını topla
mıık, onları hakiki salıiıılcrinin ambar· 
hırına ta. ınınk vazire.,i geri~·c knlımlarm 
oın ııı larıııdudı r. 

Ha:\"vanl>ıı kalanlara 
w istirakli bir nwsni 
lllll\"akkatcıı 'l'rnwk 
bir it.·ahıdll". 

miisait zamanda 
ile huyvanlarmt 
milli YHifenin 

l(iiyHileriıniıin ıısil ruhları bu lüıu
mu kcııdiliJ:indcn idrak C) liyeceiinde 
en kiidik siiplıemiı ~·oktur. Zaiflere, 
yoksullara ,yurdun millı şi.anuuzdır. Bu
ıuı bir de \'alan miidnfuasının, iklısadi 
kudrctiınizin tak\•hcsi vazif~i ilive 
edilince h:ı-.wkiliıni;in güzel tu·siycle-. 
rinin ynrdun her kiiş inde rok i,)i ma
kes bulaeııiındn iıııhemiz yoktur. 

ı:sa t•n de\'lct h• istihsal kudretinıiıl 
nıakiıw ku\·\·cti} le tak,·iyeyc karar ver
nıio;tir. idare ıimirlcri lıassa,iretlc bu 
diffa~ ı takip l'ltiklcri, irsatlar~m l·urd
daslarunızdan t•sir~emediklcri takdirde 
mntlliı> ıı<'ti<·e kmll'ni ınüen·idelcre ba~ 
\ urıııadan Jwlıı~·lıklu ddc edilecektir. 

Tiirkiyecle tehlikenin azametini, hu
kiimctiıı i nlıctli J.olitika ... 1111 anlamanı~ 
ka\'raıımııııs frk fcı d tasa\'nır etmiyo
rı11~. Hu :ınlayıs ve kavra~··~ ha lı başı
na lıi1im kin uvrı hir kun·cttir. Milte
tiıniziıı .,ıııırunı; oıısuz itiınadırnrt \'ar
dır. 

Koordinı;ı-.~·on lwyctinin kararma ~e
lince : Bu d:ı miistchlik ,·atandaslara va
%Hclerini hatırlııtmaktadır. Devlrl, 
umumi w hususi hiikelerle belediyele
rin, "crınayesinin )arısı de\'letc ait mü
cs cscleriıı ynı>acaldarı İnSIUltı \"C tezyi
nat isu•rini clurduımakt.adır. Ilu bir ba· 
kımd:uı ins:ıat malı.cm~inin ithalinde 

Bornovada Zfr::ıal mücadele istasyonu ra'itlaııan wrluldarın tabii bir icabı ol· 
dört senelik çalışmalnrdan sonra nınbar- ınııkln beraber diicr bir hakımdan da 
!arda arp;ı \'e hu~daylcırın billenmesinc milli tasarrufa ri11H•l liizuınunun bthii 
karşı Tlirk maddelerinden mürekkep ye- biı· netice idir. . 
ni bir toz hazırlnmıştır. bu toz buğday- llay:ıt artlurnulı n da umumi hedefi· 
}arın 100 kilosuna bir kilo knrıştınlırsa miL, milli tasarrufa riayetkar olmaktır~ 
c:n fena ambarlarda bile hububat bit- Biitiin ku\'\'ct 'e kudreümi1.i milli mü· 

dafa:ı emrine • klıımaklır. 
lenmi~·or ''C bütün haşerelerin ziyanın-
dan kurtuluyor. Dc\'lctin aldıj!ı kararlar millctinıiı 

Bu mm•affakıyetin tatbikatına ait gü- i('in de örnek t kil cylemelidir. Fttd· 
zcl bir bro ür bastırılmış ve halka da- ler de insnattaıı kucuunalı, hari<:ten ı:e· 
j!ıtılmıstır. len maddelere kari bir zaruret olma-

Mısır ziraat nc:t.areti. Kıbrıs ziraat dıktıı el uzahnaınalı, Jlİ) asa)·ı ta1yik 
departmanı bu ınuvaffakıyeti işitmisler edici miiba.'.\ aalardau kaçınmalıdır. 
\•e derhal bu tozdan nilmuncler istemiş Harp ekonomisine intibak için azami 
ve acele fiat ~ormuşlardır. gayret t:iisterınek. i ~eferbcrliğiniıı lil-

Mısırda \'C Akdl'niz adalarında ambar zumlarnu takdir eylemek vatan m üda
haşl'rl.'lcri cok büyük ziyanlar yaptık- Caasınm buı:ün için omuzlarımıza yük
larmdan bu duru n göre memleket ye- lediii ilk vaziCcdir. 
ni bir ihral' maddesi kaı.anmı;; oluyor HA.KKJ OCA.K06f,U 
demektir. - -·--

Londra ilaç folu ikaları da mücadele c H p tİ 
istasyonundan bu hususta acele iı.ahttl • • ar 
ve nümune istemişlerdir. 

Mücac:lclc istasyonunun bütün dü.nya- grub• · toplandı 
en beklenen bu muvaffakıyeti daJgaJar ..a 
halinde her tarafa acele yayılmakta ,.e - BASTARAFI l lNCi SAHİFEDE -
her taraftan izahat ve numuneler ic;ten- neticelerin iıahını isteven bir sual tak-
ıncktcdir. riri vardı. · 

Pas hastalığı Milli ~mlak komiı:onu ~·~~ru müna-
Vilavclin bazı yerlerinden Pas hasta- kn a edılerek kabulıyle huk.umete arzı 

lığına müptela h~bubattan mUmkün ol- takarrür etmi ve maarif vekili cellt'de 
du~u kadnr fazla nümune ayrılarak bulunma?~ğı için maarife t.•~ll~k eden 
Ankarn ziraat enstitüsüne gönderilmesi ı~al ta.krı~ı gelecek haf~alı:ı ıı::tım~ t.f':
bildirilmiştir. hır c>dılm ııo ve> celseye nıhayet verılm ı ~-

ffüJıümet ve belediye 
dolıtorlaı-
Hükümct V<! belediye doktodarıuın 

mesai saatleri dahilinde evlerine hasta 
kabul eyledikleri \'eya d~rıdn hasta
ların evlerine giderek vazifelerini ihmal 
eyledikleri ı:örUlmüştür. Sıhhat vekile
ti hastane mütehassıs tabiplerinin saat 
8 - 15 e kadar ve hükümet \'C beledive 
doktorlarının devlet memurlan ı:İhi 
mesai saatleri dahilinde vazife başında 
bulunmalarını bildirın!.stir. 

lstanbulda dün tutu-
lan kumarbazlar 

1. tanbul !l (Yeni Asır) - Sabaha 
karşt Kadıköyün<lc Yeldeğirıncninde, 
aralarmda tüccar, eczacı gibi ınünevver 
simalar da bulunan dokuz kişi kumar 
oynarlarken yakalanmışlardır. Bunlar 
Kadıköy cürmü meşhut mahkemesine 
verilmişlerdir. 

Büyük Okyanus 
lngiltere ve Amerika 
Vaşington 9 (A .A) - D.N.B. ajansı 

bildiriyor: 
Hariciye nazırı B. Hull, pasüik lınk

kında İngiltere ile Aıucrikn arasında bir 
deniz anlaşması olduğuna clair olan ha
beri tekzip etmiştir. 

tir. 

Hollanda ordusunda 
reımi elbise yasak 
Arıl!itt?rdam !J (A.A) - Hollanda ku

mandanlığı 1G Tenunuı.dan itibaren Hol
landa ordusunu mensup olanların \>a7.l 
i~tisnalar hariç olmak üzere resmi elbise 
giymelerini menetmiştir. 

İngilizler iki transat
lantik daha zaptettiler 
Londra. !I (Ö.R) - Singapurda bulu-

nan 28 bin tonluk 1',r.ınsız İldö Franıı 
transatlantiği İııı:Hıı.lcr tarafından 7.tıP
tedill•rek vapıı ra i r.glliz bayrağı çekil
miştir. 

Nevyork, !I (Ö.R) -- İskoçyada yirmi 
sekiz bin tonluk Fnınsız Pastör trans
:ıtlanti,ği İn~ilizlcr tarafından rnpledil
mi tir. 

İzmir Y aJJancı Aslıer· 
lilı Şubesinden: 

1 - 21 temmuz 910 tan 31 tcımııu7. 
940 gününe kadar devam etmek üzere 
33G doğumlu mükelleflerin son vokln
maları ynpılacn.kl.Jr. Bu doğumlulnnn 
huı?iinlerde uhcvt.• ınürncaatleri ilan 
olunur. 

2 - Bu on ~üıı ı.arf ında müracaat et· 
miyenler son voklama kacatlı kalacak· 
lnrdır. 
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lngiliz Tayyareleri A imanyada 
-···-··· 

Dün lngiltereye taarruz eden tayya-
relerden seki_zi düşürülmüştür 

Londra 9 (Ö.R) - 1ngillereye karsı Londra !I (Ö.R) - Alınanynya kar.:ı d:inı bomhardıman edilmi~. -;imali Al-
~~nmnların gündilzün yaptıkları en bii- lngüiz hava tnnrruzları fasılasız ~ekilde ınanyada yapılan bombardıman netice
~ uk hm·.ı taarruzu dün icra edilmistir. devam etmektedir. Di.in İngiliz bombnr- sindl' clemiryollarında yapılan tahribat 
Taarruz pek dağınık olmus ve pek ciiz'i dıman tayyareleri merkezi Almanyada '\ ilzündcn simcndiifer mün::ıkalatı inki-

l BİR TALEP 

Kral dönmeden 
önce Norveç 

·tahliye edilmeli 
Norveç har iciye 
nazırının beyanatı 
Lorıdrn, fi (Ö.R) - Norvec kralı H.a-

kon, Noı·\'l'<: mecl;!'i riyaset divanının 
b:ı'l.ı fıza:sı tarafıııd.m kendisine yapılan 
btifa teklifini kat'i:) ctlP reddettiği gibi 
l..ondrııda bulunan Norvec hariciye na
zırı B. Koht ta Kral ve hükümet Nor
' ece diinınPden öm:e isgale nihayet ve
ı ilme ·i \"e hüti.in A iman kıtalarının git
me ·i lnz.ıııı oldugunu bildiımiştir. 

Grup 
birincilikleri 

zarar verınistir. Sivil ahaliden ölt'n ve mühim bir tayyare meydanına taarruz tan uğraınıŞtır. Belçikıının Ostant lirna
yarnlananlar azdır. tka ettikleri ufak elmişlcrdir. nınclaki havuzlar ha~ara uğratılınıs, bir 
zmarlar Al•nanlara pahalıya mal olımı~ Pazar giinkü taarruzlar hakkında nlı- Alııınn levazım ~cmi•:fot- bo~balar i-.a-
h_ır. Sekiz Alınan tayyaresi clüşüri.ilnıi.iş, mın yeni habederc g1>re Pazar gN:esi bet etlirilıni~tir. Diğer bir Alman le\•a- Ankara n (ı\.A) - Beden terbiyl' 
<lort tunesi o kadar a<Tır hasarata ducar Almanların ~r.nayi merkezlerine ve car- zıın gemısi Hollanda limanlarının rlibin- genel dirC'ktörliiğünden bildirilmi~tir: 
edilnuştir kı i.islerinc dön.t'ınedikleri n~u- bi Alııuın~ada işgal altındaki nıeınlc- ele batırılını~tır. Dün ~ece asgari beş füışlamıs olan grup öırinciliklerine hu 
hakknktır. lmha t'dilcıı bu 12 Alman kctlere lıir t•ok a"keri hedeflere siddetli Alınan radyo istasyonunun ne:ıriyatlan- hafta Cıırııaı-ıcsi, Pazar Ye Pazartesi 
tayyaresine mukabil yalnız 3 Britanya taarru;lıır y~pılmıştır. Ludvigshafen \'l' nı hirden~iı~e tatil <•lmele:i ~ritaııya gi.inleri clC".·nm ı)lunmuştur. Cumartesi 

·tayyaresi kaybedilmiştir .• \lınan bom- Frankfurt imaHitı harbiye fabrikaları l~yyarcleı:ının Almanyada 11;1ulatı lrnr- yapılan ıniisnbakalarda l\ll'rsin Urfayı 
har?ıınan tayyareleri bugün de İngiliz bombardıman edildiği gibi Vilhelınishn- bıye ftıbrıkalarına ve a_s~erı ~e~efü.re 7-0, Diyarbakır Mardini ~-1. Pazar gün~ 
s.ıhıllerindc gorülmüstür. Şimdiye ka- fen havuzu ve kı';ilaları da ağır hasarala ~.aptıkları taarruzun tesırıne hır ışaret-! kı.l karşılaşmada Malatya Hatayı 2-0, 
dar bunların ıki tanesi dü:jürülmü..,tür. uğratılmıştır. Altı Alman tayyare mey- lır. i Adana Çankırıyı 6-0. Pazartesi günkü 
-----------..:...--------------------------------------- müsabakalarda da Mersin Diyarbakırı 

····M· .. ··:;J""I•:,;_"""""""""'""'"""""""""""" """ E rzurumda üniversıte ha f lası 6-0, Malatya Adanayı 3-1 yendiler. 
ı ı Şefimiz --------x.;ı:x--------- Final miisabakası Mersin ve Malatya 

arasında Çarşamba günü yapılacaktır. 

Istanbulda Profesörler dün Erzuru- lstanbul - Köstence 

hekleniyorla r ıs~:fu~~,<~~! .t~f /ı~~r~dan 
.. 1stanbul !l (Yeni Asır) - Rei~i- m a hareket etti ı er (bugünden) itibaren tstanbulla Kösten-
c~ınhuı·uınuzun bugünlerde şehrimi- ce arasında şilep seferlerine yeniden 
zŞ.ı ş.c·r:-f!endirmeleri bekleniyor. Milli İ.;fmıhul. !\ (Ven• Asır) - Eı·t.urumda. ::-;;:uıı Ankara \"olu ile Eı7.urnma hareket haşlanacaktır. 
ofıınıı.ın Yalovaya rtcçcrek bir miid- · ı d "' bir -Üııi\'cr.sifc h:,{tası • yapılacaktır. dmist iı·. 

df :. istirahııt buyurmaları muhtemel- Buna istirak e<IL-<:{ k olan profesörler 1 Ifovt'l Eı7.urum~<~ biı·_ haft.a. kalacak, 
................. .... ..... , •• 

0
. ........... heyeti. rektliriiıı r;vascti altında bu ak- hastanelerde \'e vılayetın tensıp edece-

i!i yerlcı·de mesleki n~ 
ııuılnrda bulunacaktır . 

umumi konus-

İSTANBUL BELEDİYESİNDEN: 
Yurddtqlarımızın Hazarı Dildıatine: 
1\tul:le!flcl h:l\a taarruzlanna karşı PASİF KOitC:-\1\IA TALİl\IAT!\"A
IESININ tensip ettii!i .. ekilde hazırhınnn : 
.ı\ IL-şc da.\ anıklı. kaut'lıkln ,·c ~u gt•c:me:1 ·' ııııi GAZ ı:el·irııwz 

Pasif Korunma Tıbbi Ecza 
Çanta ve Sandıkları 

1 aksim kışla saha~ının meydana nazır kısmının tanzimi işi kapal ı .ıarf usu· 
Jile eksiltmeye konulmu.<ıtıır. Keşif beddi 56100 lira 5 1 kuru.~ ve ilk teminatı 
4055 lira 2 kuruştur. Keşif. sartname, proje hülasasile buna müteferri 
diğer evrak 280 kuru· mukabilinde fen işleri müdürlüğünden verilecektir . 
ihale 13. 7. 940 cumartesi günü saat 12 de daitni encümende yapılacaktır. 
1 aliplerin ilk teminat ma1'.buzu veya mektupları ihale tarihinden sekiz gün ev
vel len i:ıleri müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına 
ait tican•t oda!!ı vesikalarile 2490 numaralı kanunun t.ırifatı çevr~inde huır· 
lıyacakları teklif mektuplarını ihale ~ünü snat 1 1 e kadar daimi encümene 

CA~ LABORATUVARI NDA hazırlammık ı>i:nı-.a-'a l'ıkarı lmıştıl' .. 
,·ermeleri. 28. 2. 6, 1 O 24 3S ( 1 332) 

Resmi, hu mıi blitiin mii<"Sscsat la ~'·· aı>:ırhmuı. nll'kkp. mahalle, kö,\·. ka
sa1 ha ,.c kaznlarda sağlık koruımıa h:.ıkımındun hircr .~aııdık n;1 a tnntn bu
unınası behemehal lazımdır. 
Cnnta \'C sandıkların hadın \'C {iati, aile ni.ifu una :;iiı t· değistiğindcn talep 

vukuundn izahat \erilir. Canla \C ~amlıkl<ırııı iill•r:ncte (C A N) marka
sını arayını7~. 

U l\I U l\J i D E P O S U 

CA N LABORATUARJ 
İstanbul. Bah('ckaın. İS Bank.-ı<;ı arkııı.ındn Nu. 5 

Tel: 219:m •. Telgra[ adrc.,i : AS i P it O CAN 

IZMtR ıKINCi ıCRA MEMURLU· 
CUNDAN: 

hınirde Karat.ışta 1 füal sokabıında 
3 numaralı evde mukim iken halen ika· 
ınetl(iı.hı meçhul bulunan .t\rif i likmet 
tarafına. 

Jzmir emlak ,.e eytam bankasının 
1933 esas 970 karar 1567 numarnlı 

' 

ilamla alacaklı bulunduğu 15 6 lira 2 3 
kuruş ile icra ve tak4p masraflarının te· 
mini tahsili için 940/ 1 7146 numaralı 
dosyamız ile tarafımıza gönderilen icra 

••••••••••••-••••••ı••••••••••••B• emri ikametgahının meçhuliyetin: hina-
İzmir islıtin Müdüriyetinde n : en tebliğ edilemediğinden ilanen tebli· 

1 v·ı· · u ı k k gat icrasına karar verilrni~tir. Binaen· - ı ayetımizin r a azası mer eziııdt· 100 ve Bergama kilzasını n Kınık 
nal· k d 1 k aleyh nıezklır meblağın on gün zarfın-ııye ıner ezin e 40 evin kerestesi iskan dairesind«"n verı mf' · ve diğer mal-
zeme · ·ı·w· hh d l k da ö<ll"nme~i ve bu müddet içinde bor· "h _ve ı çı ıgı mütea i e ait o ına üzere İnşasının kapalı zarfla yapılan cu ödemt':t!"cniz lt!tkik rnerciinden ve,va 

dı alesınde keşif bedeli üzerinden yapılan ten7ilat layık hadde göriilmf'di~in-
en1 mezkur r.vlerin inşa!lı 28. 6. 940 tarihinden itibaren Açık eksiltmeye ko- temyiz veyahut iadei muhakeme yoliyle 

nu mustur. ait olduğu mahkemeden icranın geri hı· 

k 
~ - Yaptırılacak c\·ler 1 O N. lu kargir tiptir. Urladaki evlerin muhammt'n rakılmasına dair bir karar getirmedikçe 

eşıf b d ı· b h 599 ) 8 K c;ebıi İcra yapılacağı ve yine bu miicldet 
d k" ; e ı e eri ira 4 kuruştan cemnn 59948 lira ve ınık nahiyesin- içinde mal beyanında bulunmanız ve 

e ılenn beheri -475 lira 78 kuruştan ceman 19031 lira 20 kunı'!lur. 
3 lh 1 13 7 9 • bulunmazsanız hapisle tazyik olunaca-._.11 k-. a e . . "'O günü saat onda '7mir iskan miidürliiğiinde miitesrk-

:ı1; o f d 1 k ğını:z ve hakikata muhalif beyanda bu-
4 mı;yon tnra ın an yapı aca tır. lunursanız hapisle cezalandırılacağınız 

142 7
1- steklilerin yüzde 7,5 tan Urla İçin 4496 lira 1 O kurıış \"e Kınık için de lüzumu İcra emri makamına kaim olmak 

2490 
ıra 34 kuruş muvakkat teminatlarını yatırdıklarına dair ma1'.buzla "" h 

1 
sayılı kanun hükümlerine göre icap eden vesaiklerini hamilen miira- üzere i bar ve tebliğ olunur. 

caat arı. 

.. 5 .. - Hu İnşaata ait plan ve sair evrak her giin 
l:orulebilir. 28, 2. 6, 1 O 

bmir iskan müdürlü~linde 
2443 ( 1330) 

~~~~VİLAYETİ MAKAMINDAN: 
A RlN NAZARI DiKKATIN E: 

ı>ona v• ın~v i~i Ağustos 940 iptidasında haşlıyacak vt• şubat 941 iptidası nda 
tıaktır~recektır. Bu miidd!'t haricindl" ke keklik '''" tavşen avcılığı ve ticareti ya-

iZMiR tKıNCi • ıcRA MEMURLU
CUNDAN : 

res~~<:ılık J..ıpacakların av teskeresi çıkarması ve tf"!"kerey~ bağlı talimat daicez: '"~. avlanması lazımdır. 1 lilafınn hareket t"deceklerin kanuni yollardan" 
gorecekleri ililn olunur. 2638 ( 1413) 

İpotekli bir alacağın temini i~ıifası 
için açık arttırma suretiyle paraya çev
rilmeııine. karar verilen Seydiköy nahi
yesinin Taraça köyünün Kuruca Ova 
mevkiinde \'t' tapusunun 2 7 /Teşrini!la
ni /939 tarih ve 269 cilt 58 sahife!linde 
kayıtl ı 45 numaralı ,.e hududu !?arkan 
Sarı Halil şimalen 1 marn oğlu vereııeleri 
~arben Mehmet o~lu l!!mail ve hazan 
topal oğl u Mehmet cenuben Manav oğ
lu Mahmut ile m·ahdut 950 lira kıymet 
muhammeneli 38 dönüm mikdarındalU 
tarla bu kerre umumi hükümler daire
sinde 19/8/940 tarihine rastlıyan pa
zartcai günü saat 1 5 de ikinci icra daire
sinde aşai(ıda yazılı şerait dahilinde pe
~in para ile satılacaktır. 

r::::~~: Deniz Yo~ ~letme ıımum müdürlü· 

İst!ııy~(ıı~ıt 7.aı-C u~ulile .satılacağı gazetelerle ilan olunan fabrika ha,·uzlar \"e 
ırıuz 940 ~ sahalanndaki müter&kiın hurdalara talip çıkınadığmdan 11 Tem-

İ~tck liler~~~~ . .c!Un~ ~t 15 ~~ pazarlıkla Mtılacak!ıt· 
şartrı,ııneyı ~ormclc uzerc ;ılım .satım koınısyonuna mür:ıcaatlaı·ı. 

25 29-4-10 2;}70 (1292) 

~!~ .. ~!~ ~ AIUFLAR MUDiJRLVOüHDEN : 
ıra Cinsi ---

Dük kin 
Büyük cll"pO 
Di.ılckan 

:> 

Kahve 
Mai( aza 
Maka2a 
26 dönüm 
Dükk:'ın 
K. hve 
1 >uklcaı• 

) 

.. ,. 
> ,. 
> 
> 

Fınn 
Dükkan 

> ,. 
,. 
> 
> 

ıki Dükkan 
Aile evi 

Kapı No. 

tarla 

434 
20 
25 

102 
114 
34 
30 

265 
626 
'i90 

41 1/431 
..J04/ 427 
.$0S/42f\ 
..J06/42Q 
..J07/4lll 
40<) 
410 
412/-HJ 
!74 
l l 1 
37 
9S 
137 
6 
47/45 
26S/267 

Mevkii 

Alipaşa caddesi 
Salepçioğlu hanı içinde 

> > 
Anafartalar C. 
Salatin oğlu camii kar~l'!ınd 
Yol bedesteni 
Yol bedesteni 
Balçova Yanıldık nıevkiı 
Jhsaniye camii altında 
Karantina camii itfr•nl inde 
1 lı\I binasında 

> 
> 
> 
> ,. 
> 
> 

Aaınalı mt"Scid ildçesınelık C. 
Kı-,.telli caddeııi 

> 
> 
> 

tkiçcşınelik Tuı:cu oL:al 
Namazgah l\layb~y 

Çoraklcapu Müveddet -ıalonu ırasında 
istiklal l\f. Katip Celebi !!okak 

aka ra t ın kiralarında ten~ila t yapılarak 

1 - icra kılınan arttırmada !'tatıı_. be· 
deli aatııı isteyenin alacağına yüçhanı 
olan diğer alacakl ı ların bu gayri menkul 
ile temin edilmiş alacakları mecmuun
dan fazlaya çıkmak m uhammen kıyme
tin yüzde 75ili tecavüz etmek ıartiyle en 
çok arttı;ana ihale yapılacaktır. Bu art
tırmada böyle bir bedel elde edilmezse 
en çok arttıranın taahhüd ü baki kalmak 
üzere arttırma on beş gün temdit edile
rek 3/9 /940 tarihine rastlıyan Salı gü
nü aynı saatte yine rüçhanlı alacakları 
geçmek ııuretiyle en çok artlırana ihale 
edilecektir. 

2 - Arttırmaya çıkarılan iııbu gayri 
menkulün arttırma şartnamesi S ·8-940 
tarihinden itibaren icra dairesinde her
kesin görebilmesi için açık bulundurula· 
caktı r. ıland,, vazıl ı olanlardan fazla 
malumat alnınk isteyenler 2158 dosya 
numaraııiyle lllf"muriyetimize müracıınt 
edehilirler. 

3 - Arttırm,ıra i-:tirak için yukarıda 
yaLılı muhammen kıymetin yüzde 75 şi 
ni$betinde pey •·cva miJli bir bankası
nın teminat mcl.ıubu le\.'di olunacaktır. 

4 - ipotek sahibi alacaklılarlıı. diğer 
alakadarlano ve intifa hakkı sahipleri
nin gayri mc:nkul üzerindeki haklarını 
hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddi· 
alarmı i bu ilan tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrkı müsbiteleriyle birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri İcap eder 
aksi takdirde hakl arı tapu sicili ile sa
bit olmadıkça ııat ış bedelinin payla!!ma-

tZMtR BELEDtYESlNDEN: 
1 - Eşrcfpa!}a 61 7 ~ayılı sokakta 

62 3 11ayılı sokaktan itibaren 30 metre 
hoyda kanalizasyon yaptırılması. fen İş· 
leri müdürlüğünaeki keşif ve "artnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
Ke if bedeli 2 1 O lira muvakkat teminatı 
15 lira 7 5 kuruştur. Tal iplerin teminatı 
öğleden evvel İş bankasına yatırarak 
makbuzlariyle ihale tarihi olan 1 7-7-940 
Çarşamba günti aat 1 6 da encumene 
müracaatları. 

2 - Sokak tenviratı sehekeı;inde di
rek Ve! konsol sökme ve direk dikme i,i. 
makine mühendisliğindeki şartnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 35 5 lira, muvakkat 
teminatı 2 7 liradır. 

Taliplerin teminatı öğleden evvel iş 
l,,anknsına yatırarak makbuzlariyle ihale 
tarihi olan 1 7 /71940 Çarşamba günü 
saat 16 da encümene müracaatları. 

30. 5. 10. 16 2469 (1348) 
l - Darülacezeye senelik 12.000 kilo 

ikinci nevi ekmek satın alınması, yazı 
işleri müdürlüğündeki şartnamesi veç
hile bir ay müddetle pazarlığa bırakıl
mıştır. Muhammen bedeli 990 lira mu
vakkat teminatı 74 lira 25 kuruştur. 
Taliplerin teminatı öğleden ev\'el iş ban
kasına yatırarak ınakbuzlarile ihale ta
rihi olan 17-7-940 çarşamba gi.ini.i saat 
16 da encümeniınize müracaatları. 

2 - Darülacezeye senelik 23 kalem 
muhtelif erzak satın alınması, yazı iş
leri müdürlüğündeki şartnamesi veçhi
le bir ay müddetle pazarlığa bırakıl
nu,?lır. Muhammen bedeli 1412 lira 50 
kuruştur. Muvakkat teminatı 106 lira
dır. Taliplerin teminatı öğleden evvel iş 
bankasına yatırarak Makbuzlariyle iha
le tarihi olan 17-7-940 çar~mba gUnü 
saat 16 da encümene müracaatları. 

:ı -, Darülacezeye :;enelik 800 kilo 
dana eti satın alınması yazı işleri mü
dürlüğündeki şartnamesi veçhile bir ay 
müddetle pazarlığa bırakılmıştır. Mu
hammen bedeli 240 lira muvakkat te
minatı 18 liradır. Taliplerin teminatı ö(:
leden evvel iş bankasina yatırarak iha
le tal'ihi olan 17-7-940 çarşamba günü 
saat 16 da encümene müracaatları. 

21-30~10--16 (1270) 
- Belediye otobüslerine 1 7 kalem 

muhtelif yedek parça !'Atın al ınması işi, 
ya:ı:ı i.şleri müdürlüğündeki şartnamesi 
\'eçhile bir ay müddeı.1.e pazarlığa h lra
l"lmıştı r. Muhammen bedeli 3340 lira 
muvakkat teminatı öğleden evvel i~ 
banlca!lına yatırarak makbuzlariyle ihale 
tarihi o lan 9 /8 '940 cuma günü !'aat 16 
da encümene müracaatları 

10. 22. 3. 8 2636 (1415} 

" ZAYIMOHOR 
Bugune kadar kullandığım tarihsiz 

(Topçuoğlu Ömer) ibareli imzamı her 
nasılsa kaybettim. Müseccel olan bu im
zamla kimseye borcum yoktur. Bu im
za ile bugünden itibaren zuhur edecek 
her türlü evrak \.'e vesaikin beni ilzam 
!'demiyeceğini ilin ederim. 

Aydın Köşk nahiyesinin Çiftlik kö
yiinden T opçuoğlu Ömer ( 1412) 

tirak edenler arttırma sartnamesini gör
mliş \.e lüzumlu malumat almış ve hun
ları tamamen kabul etmis ad ve itibar 
olunur. 

6 - Gayri menkulün kendisine ihale 
olunan kimse derhal ihale bedelini ver· 
mezse ihale kararı feııholunarak icra if
liis kanununun 1 3 3 üncü maddesine gö
re m uamele yapılacağı gayri menkul İf• 

SAH iFE .t 

Vekiletin makineleri 
çiftçinin tarlasında 

x.y.x 

1 o bin kilo mah$ul 3 sar t içinde biçilip dö. 
vüldü ve hemen piyasay a çıkarıldı 

Polatlı 9 (A.A) - Ziraat vekaleti ta
rafından kazaınıı.a gönderilen kombina 
biçer ·ve döver ziraat makineleri dün
denberi çalıştınlmıya başlanmıştır. Ba-;
la ka)•makam olmak üzere biitün kaza
mız çiftçileriyle Polatlıların önünde yüz. 
dekarlık bir tarlada faaliyete getirilen 
bu makineler bu sahadaki mezruaatı üc 
.faat zarfında biçip dövmüş ve 10 bi~ 
kilo rnnh.sulün böylece kba bir 7..aman-

da kaldırılması miımkün olabilmiştir. 
Bu mahsul öğleden .sonra Polatlıya ge
tirilmiş, piyasaya arz.olunarak kilosu S 
kurus 10 paradan S<ıtılnu:stır. Çiftçileri
miz. ziraat Vekaletine, bu makineleri 
kendilerine temin etmek .suretiyle yap
tığı büyük yardımdan dolayı fevkalade 
minnettardır . 
Kazamız içinde çalı~lırılacak olan bu 

makinelerin adedi yirmidir. 

Yüzlerce Leh tayyarecisi 
x~x-------

Hitlerizme karşı müca -
dele için lngilterededir 
Londra 9 ( ö.R) - Son zamanlara 

kadar Fransız hava ordu.suna merbut 
olan yüzlerce Leh tayyareci.si \'e tayya
resi Hitlerizme karşı mücadeleye de
vam için i ııgiltereye gelmişlerdir. Al
manların elinde bu kabiliyette tayyare
ciler pek azdır. Bu Leh tayyarecilerinin 
1.aptedilmez bir c.esareti olup harp pa
rolaları öliime kadar mücadele tabiriy
le hülasa edilebilir. Bunlar için mün-

forit sulh denilen şey yoktur. 
Keza Fransadaki Çekoslovak piyado 

ve hava kuvvetleri de İngiltcrede bu· 
lunmaktadır. Fransadaki Çek han 
kU\·vetlc•rine men.sup 3G Fransız pilotu 
bunl:ırla beraberdir. Londraya gelişleı-
rindc gazetecilerin :sordukları suale ce
vaben. bu pilotlardan birisi sadece şu 
cevabı \•ermic:tir: cBiziın için miitareke 
yoktur.> 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
~ Devlet Demir Yol/arından E . . .••.•...••..•.••••••...••••.•.••.••......... .......••..............••...........•.. , .. 

BALAST ALINACAK 
D. D. YOLLARI 8 NCi iŞLETME KOMiSYONUNDAN: 
işletmemiz ihtiyacı için Aydın hattı iizerindc KLM 20 7 deki Feslek dere İn• 

den toplama ve kırma suretiyle alınacak. 
-4000 M 3. balast işi açık ekııiltmeye konulmuştur. 
İhalesi 22/7 /940 günü saat 1 5 de Alsancakta isletme binaı:;ında komİşyo· 

numuzca yapılacaktır. 
Muhammen bedel 5000 lira olup İsteklilerin 3 75 liralık M. teminat mak

buzlariyle muayyen vakitte komisyona gelmeleri lazımdır. Şartnamesi i !etme 
kaleminde görülebilir. 2632 ( 1414) 

1ZMiR stctLt TİCARET Ml<::ı1UR
LUCUNDAN: 

İzmirde Çerç:ioğlu hanında 7 numara
da ticaretle iştigal eden (İsmail Hakkı 
Başlı ve kardaşları) şirketinin feshine 
mütedair mukavelename ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 2788 num::ıra
sına kayt ve tescil edildiği ilan olunur. 
İzmir ~icili ticaret memurluğu rec;mi 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OLiVJER VE 

$tlREKASI LrD. 

miihrü ve F. Tenik imzası rımız $efor vapaNlklardır. 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binım 

TELEFON: 2443 
Londra ve Liverpol hattan için 

piyasanın ihtiyacına göre vapurla-

1: Mukavele · ••• ••••••••••• •••••••• •••••••• •••••••••••• 
Bugün bin dokuz yiiz kırk senesi : 

W. F. Henry Van Der 
Zee ve şürekası 

'l'eınmuz ayının beşinci Cuma günü. 
5-7-1940 

tı.mirde birinci belediye caddesinde 
72-1 numaralı hususi dairede vazife gö
ren l7mir ikinci noteri Zeki Ehiloğlu
nun mazeretine ve kendisinden aldığım 
mezuniyet üzerine ben aşağıda imzası 
bulunan daire başkiıübi Şefik Çuhadar
oğlu vukubulan davete icabetle !zmirde 
Çerçioğlu }1anında 7-7 nwnaralı mağa
zaya gittiğimde orada yanıma gelen iş 
sahiplerinin anlatacakları gibi tarafım
dan bir feshi mukavelenin resen yazıl
masını b-tediler. Kendilerinin kanuni 
ehliyeti haiz olduklarını gördiim. 
ŞAHlTLER: lımirde ikinci beyler 

Hacı Mahınut sokağında 9 numaralı ev
de oturan Ahmet Kazım oğlu Ali Yazıcı 
ve İzmir avukatlarından Osman Hadi 
Ark un. 

Yukanda isim ve adresleri yazılı olup 
i;i sahiplerini tanıdıklannı ve şehadete 
mani halleri olmadığını söyleyen ve ka
nuni evsafı haiz oldukları görülen {:t· 
bitlerin tariflC"rile ;;.ahıs ,.e hüviyetlerini 
teshil ettiğin1 : 
iŞ SAH1PLER1: lı.mirde Karantina 

inönU caddesinde 443 nwnaralı evde 
oturduklaruıı ve bu evi kanuni ikamet
gah. ittihaz. ettiklerini bildiren Mustafa 
oğlu İsmail Hakkı Başlı ve Mustafa oğ
lu Ahmet Başlı ve Mustafa kızı Müşer
ref Başlı \'e Mustafa kızı Mürüvet Nur
ay: Şu surelle bana arzularını takıir 
ederek her dördü mi.ittefikan söze baş
ladılar. 

1) İuniı· ikinci noterliğinden bin do
kuz yüz oluz yedi senesi Eylül ayının 
on üçüncü günü tarih ve 9561 genel \"e 

9-45 özel numaralı mukavelename ile 
üç sene müddetle lc--şkil ettiğimiz (İs
mail Hakkı Başlı \'C kard~leri) unvan
lı kolleklif ~rketini bin dokuz yüz kırk 
>enesi Temmuz ayının birinci gününden 
itibaren her dördümüz aramızda birri
-~ feshe1tiğiıni7:i miittefikan beyan ey
leriı" 

2) Di?.lerden .Ahmet Başlı \'e Müşer
ref Başlı ve Mürüvet Nuray, şirketin 
musaddak defterinde yaz ılı olan bilu
mum borç ,.c ınatluplannı ve demirbaş 
e:;ya ve sairt.>:sini şirketin merkezi mua
melesi olan Çerçioğlu hanında 7-7 nu
maralı mıığnzasında kendi başına müs
t.:ıkülen icrayi ticarete devam edecek 
olan şürcküdan İsmail Hakkı Başlı'ya 
nakli duyun \"C devri matlup suretile 
dc\TÜ temlik ettiğimizi beyan ederiz. 

3J Beıı şürckfıdan İsmail Hakkı Baş
lı dahi, diğer şürekanın ikinci maddede 
beyan eyledikleri gibi mefsuh şirketin 
bilumum alacak ve vereceklerini nakli 
duyun \"e devrü temlik suretile üzeri
me alıp kabul ettiğimi beyan ederim. 
Dediler. 
Yazılan bu fe~hi mukavele takrirleri

ni şahitler yanında kendilerine oku-

Daha fazla taMlat i(in ATATÜRK 
rndd'-'~"i H8 No. da W. F. Henry Van 
Der Zec \C s~ı Vapur arentahr.'lna 
miirııcaat edilmesi rica olunur. 

TEU'FOS : 2007 /2008 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
iZMtR IKtNCt iCRA MEMURLU

CUNDAN: 
E.mlak ve eytam bankao;:ına ipotekli 

olup arttırmasına karar verilen lzmirde 
ikinci Süleymaniye mahallesi Hacı Ali 
cnddesinde 3 18 emlak nolu ve tapunun 
kaydına göre 18 ada, 1 S parsel numara-
ında kayıtlı vesair lüzumlu izahatı dos
yasındaki tapu kaydı ve ,·aziyet rapo
runda yazılı ( 600) lira kıymeti muham
meneli evin mül1'.iyeti açık arttırma su
retiyle V<" 844 nolu emlak ve eytam 
bankası kanunu mucibince bir defaya 
mahsus olmak üzere arttırması23-8-940 
cuma günü saat 15 de icra dairemiz için
de yapılmak üzere bir ay müddetle sa· 
tılığa konuldu. Bu arttırma neticesinde 
satış bedeli her ne olursa olsun en çok 
arttıranın üzerine ihalesi yapJacalr.tır. 
Satıs pesin para ile olup müşteriden 
yalnız yüzde iki buçuk deUali.rc masrafı 
al ınır. lpotek sahibi alacalchlarla diğer 
alacaklılann ve irtifak hakkı sahipleri· 
nin gayri menkul üzerindeki haltlarını 
işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbiteleriyle birlikte me
muriyetimize bildirmeleri icap eder ak
si halde haldan tapu sicilince malum ol
madıkça paylaşmadan hariç kalıtlar 
1 /8/940 tarihinden itibaren şartname 
herkese açıktır. Talip olanların yüzde 
yedibuçuk teminat akçası ,·eya milli bir 
banka itibar me1'.tubu ve 939/9362 
dosya numarasiyle lzmir ikind icra 
memurluğuna müracaatları ilan olunur. 

2633 ( 1417) 

oldu~unu ve başka bir eleyecekleri ol· 
madığmı bildirmeleri üz~rine .resen ta~
zim ettiğim bu ,·esikayı tasdıkan hepı· 
ıniz imzaladık ve mühürledik. Bin de>
kuz yilz kırk ~enesi Temmuz arının be· 
şinci Cuma güni.i. 5-7-1940 

K. AC: 
Akitlerin: imzaları. 
~ahitlcrin: imzaları. 
Başkntibin: imzası. 
T. C. hmir ikinci noteri Zeki Ehiloğlu 

r~smi mührü ve imzası. 
Umumi No. 783 Hususi No. 1-132 
lshu fesih mukavelenamesi örneğinin 

c1akemiz dos\"asında saklı 6-7-940 tarih 
ve 782 umu~i nwnaralı aslımı uygun o!
duğu bittnsdik nlakadara ,•erildi. Bin 
dokuz yilz kırk senesi Teınmuz ayının 
b~inci Cuma günü. 5-7-940 

lzınir ikinci noteri rec;mi mühür \'' 
Zeki Ehlloğlu imzası. 

30 kuruşluk damga 



~AHIFE4 rnır.t.SIR ıo Temmuz Çarşamba 194G LA ı w: 1 

ransanın hezimetinden kim mes'ul 
- * 

Bazı Fransız mebusları mes'ullerin 
meydana çıkmasını istediler 

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

Londra 9 (Ö.R) - Bu akşam Fran- Avrupada Almanya ve 1talyaya muka
~11 ayan meclisi Vişideki akdetti~i içti- vemet edemiyecek vaziyete getirilmiş
mada mebusan mecli inin müellim ör- tir. Alman ve İtalyanların hareketleTi 
negine 11~ arak hükiimetin yeni k_anu~~ sarih bir sekilde dei;•ismektedir. Fran
es:ısiye esas teşkil edecek teklıflerını sızların bir faşist rejimi kurmajia çalış
l<abu! etmiştir. Ayan meclL<inde yalnız tıkları bu anda ve Peten hükümetinin 
bir ve mebusanda Uç mebus aleyhte yalan ve yanlış haberlerle Fransız hal
rey vermt-k cf"!'aretini göstermi~lerdir. kını Britanya aleyhine tahrike uğraş
Yann iki meclis mi1U meclis halinde masına rağmen ve hatta Roma ile Berli
tnplanarak yeni kanunu esasiyi galiple- nin göziine girmek için bu devle1.lere 
rin elinden kabul edecektir. Bu müel- tiibi bir siya'"! takibine çalışmakta ol
liın mt'scle hakkında Nevyork Taymis duf,'U bir sırada Fransanın başındaki 
ı:razeiesl diyor ki: Bu adamlar Fransız adan1ların hiyanet veya çı1gınca harc
rirı?il1rrdir. Tesis edilecek o1an siyasi ketleriyle Almanyanın sozune itimat 
reiim ne tabii. ne de daimi olabilir. Vi- eden Fransaya karşı bu iki memleketin 
~ine ittihaz edilecek olan kararın hiç zihniyetini gösterir yeni ve ~arih delil-
hir Phemmiye1.i yoktur. ler mevcuttur. 

Mo kova 9 (ö.R) - Asosyeted Press Dün gece Roma radyo u İtalyanın 
mııh•hiri Berlinden istihbar ediyor: dostu olmakla Fran.<anın 70 sene müte
H va• ajansının bildirdiğine göre Fran- madiyen takip ettiği hasırnklir siyasetin
sız parlamentosunda bazı mühim grup- den mütevellit borcunu ödememeği bel
Jar Fransanın hezimetinden kimlerin ki düşündüğünü ve fakat Almanya ve 
mesul olduğunu tayin ederek bunlann ltalyanın Fransa ile hesap görme zama
tecriyMI için hüküılwtin esaslı tahkikat nı geldiğinde Fransanın ttalyaya karşı 
yaoma ını talep etmişlerdir. borcundan kurtulmasına yarıyacak hiç 

Londra 9 (ÖR) - Peten hükümeti bir fır,at verilmiyece ~ini beyan etmi~
tP5J: m kararını verdiği 1.aman Alman tir. 
ve !t ılyan propaganda servisleri Fran- Alman radyosu da Fransa ile Alman
~anın harbP devam etmemeğe karar ver- ya arasındaki vaziyetin başlıca mesul
di~inılen dolayı bu hükümet hakkında !erinden olan Lava] ve Şotana şiddetle 
•ito•· •kar sözler kullanmakta ve şeref- hücum ederek şunları kaydetmiştir: 
..:iz f<l'ralte maru7 bırakılmıyacağına da- ı Şimdi artık bt:nların her hareketl.~ri çok 
iı- <i,z vermekte idi. Şimdiki Peten hü- geç damgasını taşıyacaktır. Bugun Pe
kiımeti silah;nı teslim etmiş ve Fransa ten hükümeti Brltanya ile muhasım va-

ziyettedir. Fransız zihniyeti hakkiyle 
değişse bile Fransanın kendi hareketiy
le tesbit ettiği mukadderatın değişmesi 
için zaman pek geçtir. 

Bu neşriyat gösteriyor ki Peten hü
kümetinin bütiin yaltaklanmalarına rağ
men Fran. a burac!a yem arıyan faşist 
rejimlerinden en ufak bir merhamet bi
le görmiyecektir. Almanya ve İtalyanın 
sözüne itimat edecek her memleket ay
nı mukadderata mahkumdur. Beynel
milel metodlarla uzlaşma şekli Mussoli
ni ve Hitler ~ejimleri için değildir. 

Londra 9 (Ö.R) - İtalyan radyosu 
demiştir ki: 

Berlinde B. Hitler ve Ciyano arasında 
en e>aslı meseleler görüşülmüş ve ln
giltereye karşı muzaffer taarruzu teşdit 
etmek zarureti kabul olunmuştur. tn
gilterenin hezimeti diğer muallak mese
leleri ve bunların başında Fransa mese
lesini halletmek imkanını verecektir. 
Fransanın mü•takbel hattı hareketini 

tayin etmesi ve Avrupada bir endüstri 
ml"m1C'keti vaziyetini terketmesi şartiy
lc Berlinin bu memleketle sulha müte
mayil oldu~u Pari,ten gelen haberler
den anlaşılmaktadır. Fransada zahiren 
sükünet hiiküm sürmekte ise de bunun 
arkasında müthiş bir faşist terörü hü
küm sürmektedir. Avrupada hürriyet 
ve mü~vatın beşiği şimdi faşist metot. 
!arının cehennemi olmuştur. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kanunu esası dün değişti 
~~~~~~~~~~~ .......... ...-~~~~~~~~~-

BAŞTARAFI 1 iNCi SAUİFEUE - le ··in meclise tevdiine başvekil muavini Binlerce Fransızı idealleriyle şerel'1zlik 
B. Lava! memur edilmistir. arasında karar kılmağa icbar ediyor. 

cektır. Bu kanunu ""asi kendisinin hü
kümlerine göre kurulacak asambleler 
tarafından tasvip edilecektir. 

Cenevre 9 (A.A) - D. N. B. ajansı Fakat Fransızların buna vereceği ce-
bildiriyor: vaptan şüphe bile edilemez. Fransızla-

Crnevre 9 (A.A) - Fransız radyo
sunun bildirdigine göre, mebusan mec
lisi bu sabah kanunu esasının tadili 
hakkındaki kanun projesini 3 reye kar
şı 305 rey ile tasvip etmiştir. 

Fransa başvekfıleti bir terhis emirna- rın kahir bir ekseriyeti mücadele etme
mesi neşretmiştir. Bu emirnameye göre, ğe karar vermiş bulunmaktadır. 
terhis mümkün olduğu kadar süratle Vişi 9 (A.A) - Japon elçiliği, asker 
yapılacak ve işe evvela 1914 - 1915 sı- ihraç etmek üzere, Japonyanın Along 
nıflarından baslanacaktır. körfe1.ine harp gemileri gönderdiği hak

Diğer sınıU~r seferber edildikleri sı- kıdaki haberleri kat'i 'urette yalanla-
T..ondra 9 (ö.R) - Fransız asamble

sinde kabul edilen proje Hitlerin adam
ları tarafından dikte edilmiştir. Bu pro
je ile Fransa bir ~anayi memleketi ol
maltan çıkarak bir ziraat memleketi ol
ma;:!ı kabul eylemistir. Almanya hii1<ü
mPti, Hollanda ve Belçikada da aynı 
gaye~·I takip etmektedir. 

ra~·a göre terhis edileceklerdir. maktadır. 

Cenevre 9 (A.A) - D.N.B. ajansı 
bildiriyor: 

Fransız radyosuna göre, dün akşam 
B. L<>brünün başkanlığında toplanan 
nazırlar meclisi kanunu esasinin tadili
ne ait projeleri kabul etmiştir. Bu proje-

Kahirp 9 (A.A) - Kahirede çıkan en 
mühim Fransızca gazete olan La Bourı;e 
ilk sayfasında şunları yazmaktadır: 

Peten Fransız müstemleke imparator
luğunu loda etmekte hiç tereddüt etme
diği gibi Alman ve ltalyanlara kar ı 
mücadeleye devam ed~n Fransızların 
ölüme veya ebedi küreğe mahkı'.ım edi
leceklerini ilan etmekle de deniz ırı 
Fransızlar ve müttefikleri hak.kında ta
savvur edilemez bir 15.kaydl göstermek
tedir. Peten kabinesi Alman tazyiki al
tında kendi vicdanını ifsat etmektedir. 

Hür Fransızların reisi söyliyo-: 

'' lngiltere hareketinde 
elbette haklıdır,, 

------>< .w.x:-----

" Filomuzun lngiltere ve 
tutmasındansa batması 

Fransayı topa 
müreccahtır ,, 

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

Lond ra, 9 (A.A ) - lngilteredeki 
Fran,ız lejyönlerinin ıefi general Deıo
le dün Ü<JAm radyoda bir nuhık IÖy)e
mİJIİr. General lnıtilizlerden Oran ha
reketini bir deniz muvaffakıyeti olarak 
teliklc:j etmelerini rica ettikten sonra 
Franıız milletine hitap ed erek yeiı ve 
hiddet h · !erine rağmen bu hareketin 
Almanlarla ıtalyanlara hizmete tercih 
edilmeıi lazım ıreleceğini kaydeylemit
tir. 

General Degol Fransız gemilerinin ve 
mürettebatının serbest hareket edecek 
vaziyett(" olmadıklarını anlattıktan son
ra demistir ki~ 

C - Bunu lngiliz menfaatlerine, on
ların drniz sahasındaki kabiliyetlerine 
hürm,.t edt"n bir Fransız askeri ıı:öylü
yoı. Şimdi Fransız mil1etinden de hi
diseleri sadect" kendisini alakadar eden 
zaviyeden, yani zafer ve kurtuluş cep
ht". inden •!Örmt-lerini rica edeceğim.> 

General Deııol düşmanın prensip iti-

bariyle ve lüzum dolayuiyle bu Fran
sız gemilerini Büyük Bıitanyaya ve 
Fransız imparatorluğuna kartı kullana .. 
cağından ıüphesi olmadığım kaydettik
ten sonra ctahrip ed ilmeleri yerinde 
bir ıeydi• demi§tir. 

General ıöyle devam etmiştir: 
c - Güzel ve kudretli Dunkerkimi~ 

zin bir gün, Alman mürettebatiyle İngi
liz limanlarını, Cezairi. Kazahlanka ve
ya Dakan bombardıman ettıgını gör
mektense ~imdi onu Oran kıyılarına sap 
lanmış görmeyi tercih ederim. 

Bordeaux hükümeti rolünü, dü~man 
da Fransız ve İngiliz milletlerini hiribiri
ne karoı kı,kırtmak suretiyle Fatih rolü~ 
nü oynuyorlar. İngiliz milleti, Fransız 
ruhu düşmana teslim edildiği takdirde 
zaferi kazanamıyacağını bilmektedir. 

Henüz teref bakımından serbest olan 
Franıızlara bitap ediyonnn. Bunlar çe
tin bir karar ventÜflerdir. Mücadele ka
ran venniflerdir. » 

lngiliz tayyareleri 
D ireduaya taarruzla demir yolu 
a tölyesini bombardıman ettiler 

~----~•x.w.x:~----

Kahire !I (A.A) - lrrgiliz bava kuv- ihtiyat mağazaları üzerine 
vellrrinin tebliği: atılmıştır. İki yangın çıkmış 

Son 24 saat icinde yapılan mütead- duman görülmüştür. 

bombalar 
ve kesif 

dit ke ıf uru !arı neticesinde bir çok Deniz iizerindl' düsmanın bir tayya-
fayd lı malumat nlınmıştır. Bombardı- resi düşürülmüştür. • 
man tayyaN'lerimiz Direduaya hücum Mu~avvada bir kaınp üzerine tam isa
etmi !er ve buradaki demiryolu atölye- betli bombalar atılmıştır. Mühim hasar 
•ine isabetli bombalar a!ıru§lardır. Düş- ika edilmiştir. 
nıan avcı tayyareleri bombardıman tay- Pazar günü ak~amı ve dün Malta üze
yarelt-rimi1i yaka1amağa çalışmıı::larsa rine yapılan iki düşman hücul"Qtı tam 
da muvaffak olamamışlardır. muvaffakıyet•izliğe uğramı~tır. Dil•man 
Bombardıman tayyarelerimiz İtalyan tayyareleri avcı tayyarelerimh: tarafın

şarki Afrikasında clii'l.manın mühim Zu- dan daha evvelden yakalanmış ve bı• 
1 ,.. 

Vi•i 9 (A.A) - Havas bildiriyor: 
Fransız hariciye nezareti 5 Temmucz

da kendiliğinden Lord Halilaksa mas
lahatgüzarlık mevkiini iş~alde devam 
edemiyeceğini bildirmiş olan Fransanın 
Londra maslahatgüzarı B. Cambon'u 
muvakkaten vazifeden çıkarmıştır. 

Fransız hariciye nezareti bu kararı 
B. Camoonun te•ebbüsünün gayri ta
bii bir mahiyet göstermesinden ve sıkı 
bir disiplinin idamesi lüzumundan do
layı almıştır. 

Annam impara
torunun katli 

Hangok 9 (A.A) - Royter ajansı 
bildiriyor: 

La Llamoise gazetesi, Annam'ın şark 
sahilinde bulunan Hue . şehrinde An
nam imparatoru Bao - Dai'nin öldürül
düğünü bildirmektedir. Şimdiye kadar 
bu haber hakkında hiç bir teyit edici 
malı'.ımat alınmamıştır. İmparator 87 ya
~ında bulunmakta idi. -*-JAPON • AMERİKAN 
GERGiNLiCi 
Tokyo 9 (Ö.R) - Tokyoda Japon -

Amerikan gerginliği çok vahimleşmiş
tir. Anıerika Japonyanın protestosuna 
cevaben yeni bir protestoda bulunarak
tır. 

- *-Amerika filosunun baş 
kumandanının 
gazetecilere beyanatı 
Vaşington 9 (ö.R) - Ruzveltle görüş-

tükten sonra Amerikan filosunun ba~
kumandanı gaxetecilere yaptığı beya
natta Pasifikteki filonun Atlantiğe geç
mediğini bHdirmiştir. Amerikan fi losu
nun takviyesi için yeniden 6 milyar do
lar sarfedHecektir. 

~*"""""""' 
İngiliz tayyareleri 
Adis Ababayı 
bombardıman ettiler 
Nevyork, 9 (ö.R) - Sabaha karşı 

alınan ve henüz teyid etmeyen bir ha
bere göre lngiliz tayyareleri Adis Aba
bayı bombardıman etmeğe muvaffak 
olmuşlardır. Diredua şehri üzerinde 
de uçmağa muvaffak olan lngiliz tayya
releri bir t;ok demiryolu ile harp malze
me depolarını berhava emi. lerdir. 

··················· ······· ······ ··········: 
Suriyedeki 

Fransız kumandanı 
vazifeden cekildi 

• 
Londra 9 (Ö.R) - Suriye Fransız 

kuvvetleri kumandanı general Mit
telhozcrin vazifeden çekildiği hak
kında Londraya malumat gelmiştir. 
Onun yerine evvc-lce Suriye ordıı
unda ınühim bir mevki i~ga1 eden 

ve daha evvel Fransada !':Üvari mü
f etti~lifü yapmış olan general Mersi
ye tayin edilmi tir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Iskenderiyedeki Fransız fi
losu nasıl teslim oldu? 

------------...... * .......... ---------~ 

lngiltere bu filoyu kullanmıyacağı 
gibi düşmana da teslim etmiyecek 
Londra. 9 (AA) - Royter bildiri-

yor: 
Lir çok F ransızın boşyere hayatı 
sına mal olacağını göıdüğü için 
daki ~artları kabul etmiştir: 

baha- rettir. Bu şeraıtın tatbikine devam edi ... 
a~ağı~ leceği ümit edilmektedir. 

Jngiliz deniz makamları tarafından 
Jskenderiyedeki Fransız filosu hakkında 
bugün Londrada aşağıdaki resmi tebliğ 
neşredilmi~tir. 

lskenderiye limanında bulunmak su
retiyle harbe iştirak etmekte olan müt
tefik kuvvetlere mensup Akdeniz filo· 
sunda en sıkı bir arkadaşlık ve hüsnü 
niyet hisleri daima hüküm sürmüştür. 
F ransanın teslim olmak üzere bulundu
ğu anlatılır anlaşılmaz başkumandanlık
la Fransız Amirali Godfrov arasında 
mücadeleyi birlikte idame ettirebilmek 
ümidi ile bazı müzakereler yapılmıştır. 
Mütareke ıeraiti geldiği vakit ortaya 
yeni bir vaziyet çıktağı anlaşıldığı için 
Amiral Godfroya tebligat yapılarak 
Orandaki Fransız filosuna gönderilmiş 
olan tekliflere müşabih bazı şartların 
kabul edilmesi istenilmiştir. 

Amiral Godfroy ecnebi bir limanda 
ve kendisine pek ziyade faik biı İngi1iz 
filosu karşısında Fransız gemilerine de
nize açılmak ihtimali mevcut olmadığını 
ve bu yolda yapılacak bir teşebbüsün 

1 - Gemileri denize açılamıyacak 
bir hale vazetmek. Bu şart. gemilerde
ki mahrukat ve yağları ancak liman için
deki hizmetlere kifayet edecek derece
ye indirmek suretiyle temin olunmuştur. 

2 - Gemileri sili.htan tecrit etmek. 
Bu şart, gemilerdeki eslihadan bazı kı
sımlarını sahile çıkararak orada F ran
ıız makamatının kontrolü altına koy
mak ıuretiyle temin olunmuş:ur. 

3 - Mürettebatı ancak gemilerin da
hili hizmetlerine kifayet edecek dere
ceye indirmek. Bu şart. şimdiki halde 
tatbik edilmekte ve Fransız Amiralli
ğince kabul edildiği veçhile gemilerden 
çıkarılan mürettebat bili.hare Fransaya 
gönderilmek üzere Suriyeye sevkedil
mcktedir. 

İngiliz hükümeti gemilerin dahili hiz
metleri için bırakılan mürettebatın iaşe 
ve maaşlarını ve harbin nihay~tinde 
Fransaya avdetleri masraflarını deruh
te etmiştir. 

Şimdiki halde vaziyet bundan iba-

Bu suretle şarki Akdenizde hepimizi 
pek ziyade müteessir etmiş olan vcka .. 
yiin tekerrür edilmesine meydan hıra• 
kılmamış ve iyi münasebetlerimizin iler· 
de de devamı ümidi baki kalmıştır. Bi .. 
zim yegAne arzumuz i talyanların ve AJ .. 
manların Fransız gemilerine vaziyet 
ederek bunları kendilerine karşı harp' 
eden ve Fransayı kurtarmak azminden 
vaz geçmemiş olan lngiltereyc karşı 
kullanılmalarına meydan bırakmamak .. 
tan ibarettir ki, bu arzu lskenderiyede 
tamamiyle tahakkuk etmiştir. 

Londra, 9 (AA) - Royter Ajan
sı bildiriyor: 

8 Temmuz sabahı erkenden İngiliz 
bahriyesi Fransız filosunun mühim ge
milerinin düşman eline düşmesine mani. 
olmak için faaliyetine devam ederek en 
yeni Fransız zırhlısı olan 35 bin tonluk 
Richeieu zırhlısına karşı haıekette bu .. 
lunrnuştur. Bu hareket muvaffakıyetlo 
neticelenmiştir. Bugün bu hususta taf• 
silita intizar edilmektedir. 

Bulgar -Yunan münasebatı 
Alman ajansına göre Yunanlııar 

muallakta bulunan meselelerin halli 
müzakere istemiş/ermiş • • 

ıcın 
' Sofya 9 (A.A) - D.N.B. aıansı 

bildiriyor: 
iyi malümat alan mehafilde dö

nen şayialara gQ,e Yunanistan iki 
memleket arasında muallakta bulu
nan meselelerin hall i için müzakere 
arzusunu göstermiştir. Bu şayialar 

henüz teeyyüt etmemıştır. 
BULGAR BAŞVEK11..1NIN 
SöZLERJ 

Sofya 9 (A .A ) - D . N. B . ajan

•• bildiriyor : 
B a§vekil B. Filof, Şumni §ehrini 

ziyareti esnasında b ir nutuk aöyli-

yerek Bulgaristanın milli ülküsünü 
h aiz olduğunu ve bitaraflık aiya
ıetiyle tahakkuk ettireceğini bildir· 
mi§tir. Başvekil böyle olmakla bera
ber Bulgaristanın m emleketin men
faatlerini korumak için bütün ted• 
birleri alacağını ilive eylemittir. 

lngiliz bahriye nazırının beyanatı 
- * 

BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA - eden Vişi hükümetinin emriyle redde-
bu suretle İngiliz donanması tarafından dilmiştir. Rişölyö zırhbsına hava torpil
bır daha denize açılamıyacak vaziyete !eriyle ve motörbot torpiliyle taarruz 
düşiirülmüştür. İngiliz donanmasının ta- edilmiştir. Bu hareket tam bir muvafla
kıp ettiği hedef sadece Fransız harp ge- kıyetle yapılmıştır. Son yapılan müsa
milerinin Alman ve İtalyanların eline hedelere nazaran g<mi yana yatmış ve 
düşmesine mani olmaktır. İngiltere arka tarafı suya batmıştır. Geminin et
harpte muzaffer çıktiğı gün Fransa es- rafında denizi mühim mikdarda yağ ta-
ki vaziyetine iade edilecektir. bakası kaplamıştır. 

İskenderiye Iimaııındaki Fransız harp Mister Aleksandr demiştir ki : 
gemileri hakkında hadiseler müsalemet- - Fransa teslim olduğu zaman sekiz 
klirane bir şekilde cereyan etmiş iken zırhlı muharebe kruvazörüne malik bu
Garbi Afrikada Dakar Fransız limanın- lunuyordu. Bunlaı dan üçü İngiliz kont
da bulunan Rişölyö zırhlısı için ayni rolüne geçmiş, birı batırılmış, Dunkcrk 
garantiyi elde etmek ve Almanların el- ve Rişölyö dahil olduğu halde üç~ ağır 
]erine düşmiyecef.iinı teminat altına al- hasara ui(ratılıruş ve belki hiç bir za
mak imkansız olmustur. Maamafih ha- man vazife alamıyacak vaziyete düşü
diı;e az derinlikte bir sahilde cereyan rülmüştür. Bunlardan yalnız bir tanesi 
etitği cihetle mürettebat arasında pek kaçmıssa da bu da fena halde hasara 
az zayiat olduğu ümit edilmektedir. Bu uğramıştır. Janbart zırhlısına gelince 
suretle 25 bin tonluk mükemmel bir heniiz ikmal edilmedigi cihetle aylarca 
Fran>ız zırhlısı Almanların eline düş- vazifeye hazır olrnıyacağı beyan edil
mekten sureti kat'iyede menedilmiştir .. miştir. 
Bu zırhlının Almanlara teslim edilmesi Bahriye nazırı Fransız muharebe filo
deniz kuvvetlerinin müvazenesini baş- sunun n1ukadderatını izah ettikten son· 
tan basa bozabilir ve harbin neticesi ra : 
üzerinde çok fena bir tesiri olabilirdi. - Fransı7. kontrolü altında hır kaç 
Oranda olduğu Ribi burada da İngiliz ufak kruvazör bulunabilir fakat bunlar 
amiralı Fransız am;ralına dört şekil tek- da dikkatle takip Edilecektir, demiştir. 
lif etmistir : İ>kenderiye Fransız filosuna gelince 

1 - lngiltereye hareket etmek. Oran ve Dakarda Fransız amirallerine 
2 - Fransız bayrağı altinda bulunan teklif ve bunlar tarafından reddedilen 

garbi Hindistan (Martinik) limanların- dört şarttan birini kabul etmek suretile 
<lan birine doğru mikdarı azaltılıruş mü- bir anlaşmaya varmıstir. İskenderiye li
rettebatiyle ve İngiliz harp gemilerinin manında bulunan Fransız kuvvetleri 
refakati altında giC:erek orada silahtan amiralı burada Fransız harp gemilerin-
tecrit olunmak. de denize çıkarılmalarına imkan bırak-

3 - Dakarda silfilılarından tecrit mıyacak kadar az mahrukat bırakılma-
olunmak.. sını, bazı top kısımlarının karaya çıka-

4 - Kendi kendini batırmak.. rılmasını. gemilerce ancak bunları ya-
Bu teklifler Seriinin emriyle hareket kacak kadar mürettebat kalma>1nı ka-

Cek Fransız mühendisleri tay yare ve 
hizmetlerinde 

' 
kullanılmak istiyorlar 

Londra, 9 (A.A) - Fransada yedin
ci Fransız ordusu ile beraber muhare
beye iştirak eden birinci Çek lejyonu 
halen ln,; lterede hulunnıaktadır. 

Almanyaya karşı mücadeleye devam 
hususundaki hararetli arzularını ifade 
eden Çekler simsi! İngilterede bir 
kampta bulunmaktadırlar. Bugün Jejyo

an anları neral 

Rudolf Viest gazett"Cilere verdiği beya
natta ]ejyonun maneviyatı mükemmel 
oldujiunu. kıtaatirı tekrar teçhiz ve 
tensik edileceğini bildirmiştir. Çekler 
arasında bir ~-ok mühendisler vardır. 
Bunlar tayyare hwnetine nakledilmiş
lerdir. Bir mikdar Fransız tayyare mii
lıendisi ' de bu lej) onla birlikte lngilte-

bul etmiştir. İngiliı. hükümeti bu mü
rettebatın iaşesini ve maaşını temin ede
cej(ini beyan etıniştir. Karaya çıkarılan 
miirettebat Fransaya sevkedilmek üze
re Suriyeye gönderilecektir. 

İskenderiye limanında bulunan Fran
sız donanması bir zırhlı, 4 kruvazör ve 
müteaddit ulak gemilerden mürekkeı>
tir. 
Amirallık bas Loıdu B. Aleksandr bu 

son Dakar hareketini izah ederken İn
giliz milletinin umumi hissiyatına ter .. 
ceman olarak dem.istir ki : 

İngiliz donanmru.ında bir tek zabit ve 
nefer yoktur ki bu gibi hareketlere 
mecbur kaldığııruzd .. n dolayı derin bir 
t<'essür duymasın .. 

İngiliz amiralı Fransız amiralına şah
si bir mesai göndererek böyle bir hare
kete mecbur kaldığından dolayı ıstıra
bını biJdirmiş ve Fr;;.nsız l(emisinde kur
banların az olduğu. ümidini izhar eyle
mi~tir. 

Londra, 9 (Ö.R) - Fransa masliihat
J{Üzarı B. Roie K:ımbon Oranda Fran
sız filosuna top ateşiyle taarruz edilme
sini protesto eden bir notayı hariciye 
nazırı Lord Halifaksa tevdi etmiştir .. B. 
Roie Kambon diğer taraftan Fransız 
maslahatgüzarı sıfntiyle artık vazifesine 
devam eden1iyece~ini ve jstifa edeceğini 
de bildirmistir. 

Geçen büyük harbin zaferini hazırlı
yanlar arasında mühim bir mevki tutan 
Kambon ailesine mensup bu diplomatın 
bu hareketi kolayca anlaşılan bir mana
yı ihtiva etmektedir. Vişi hükümeti bu
nu bildiği cihetle inzibati tedbir olarak 
B. Roie Kambonu vazifesinden azlet
m.istir. 

Çemberlaynın 
istif ası isteniyor 

Moskova. 9 (Ö.R) - İngilterede bir 
çok amele te.kiliitı Çemberlaynin ve 
taraftarlarının kabineden cıkanlmasını 
istemislerdfr. Niyuz Kronikel gazetesi 
İnJ(iliz efkarı uınumiye enstitüsü tara
fından bu hususta yapılan tahkikata na
zaren yüzde vetmif besin Çemberlayn 
ve taraftarların ın kabineden çıkmasını 
istediklerini kavdctmis ve bu sebeple 
Cemberlaynin istifasını talep eylemiştir. 

İngiliz harp masrafları 
Londra, 9 (Ö.R) - Maliye nazın İn

J{ilterenin harp ma.,aflarının mart ayın
da günde dört mil~·on iken $imdi günde 
oltı buçuk milyon liraya çıktığını ve 
bunun İngiliz harp gayretinin azameti
ni ~öst.erdi~ini söylcmistir. 

İngiliz milleti wferin istihsali için ne 
mali ve ne de diğ,·r hiç bir fedakarlığı 
t-sirf?.• •meınck azmi ndedir 

, 


