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Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürti 

No. ıos32 Kırk Be$illci Yıl FIAf'J (5) KURU$2'UR 9 TEMMUZ SALI 1940 
Sovyet ıref iri, Alman ıref J 

rile görüştü ve gitti HAl\.KI OCAKO!iLU 

ABONE ' ŞERAİTİ 

ıJEVAM MÜDDETİ Türkiye için Hariç ıçın 
Senelik....... . 1400 2900 
Altı aylık... .. ... 750 1650 

Giinii ı?eçmiş nüshalar (25) kuruştur .. 

'-- T E L E F O N : 2697 

• ' 

Ncvvork, 8 (Ö.R) - İstaııbuldan bildiriliyor : 
Sovy<!t sefiri Br Trentiyef Alman sefiri B. Fon 
Papen1~ ;ki saat süren bir görü ·meden sonra 
Moskovaya ~areket etmiştir. 

Roma, 8 (Ö.R) - Odesa~a hareket eden Sov
vet ~cfiri Trentiyetle görüşen Alman sefiri Fon 
Papen J-,ugün Ankaraya dönmüştür. 

·------' 1l:in miindl'recatındtfn gazetemiz mesuliyet kabul etmez Cümhuriyetiıı ve Ciimhuriyet eserinin bekçisi, sabahları çıkar siyasi gazetedir YENt ASIR matbaasında 

eıa rlandaya 
Başvekilimizin mühim emirleri 

-* 

Toprak mahsullerimizin 
kıymeti artmıştır 

---------------------·--N---------------------
M emleketi n müdafaası ve cif teinin menf aatı bakımlarından . ' 
mahsulde en kücük 

• 
bir haybe, zarara bile meydan verilmiyecek 

Ba~·t:ckılimiz doktor B. Refik Saydcım 

Yarının 
Emniyeti için _* __ . 
Bugünden iktısadi 
bünyemizi her türlü 
sarsıntı1arc1an 
korumalıyız-. -·-HAKKI OCİ\KOGLU 

b ?ünya biiyük bir hercümerç içinde 
1! unuyor. Avrupaıun göbeğindeki ateş, 

~ılletlerin hayat \e istikJaUerini kasıp 
J a~·uruyor, bir anda yok ediyor. Hadise
ı?ın nasıl ve hangi istikametlerde ın-

1 a!. edeceği bilinl'miyor. 
. Dunkii ınütte{ikler hu~ün hasım \'a

r.ıye!tc bulunabiliyor. 
Kıınc \'C neye itimat edileceği anlasıl· 

ınaz hir ,·az·ı . t ı Ad' 1m t B .~ d lC m ıs o u~ ur. ugun-
/0k Yarına kimsenin hiç bir seye itima-

1 alınnnıı tır. 
lln.rat \'C istikliıllerini korumak isti-

Yen ·u · k ını etler her ~eyden en·el kendi 
d UV\•etJerinc gih·t•nmek, her zamankin-
,,~ ddaldı~ kun·ctli bulunmak mecburi
., ın e ırler. 

rn·B\ hakikati miidrik bulunan milleti
ed'~ 1!gi~nün <'n hiiyiik silahını t~kil 

en bırlık •e b"t•· l"k .. 1 h .. }ü t 1 l"k : .. u un u · ıçın< c er tur-
k .. e 1 

•
1 ~lcrı onlcnıek İ\'in rnlısıyor. Hü-

unıetınıız b .. t.. d"I k • nu ı ~ d" · .u un ı • at \'c teyakkuzu-
1 ı 1

'
1 ısc.-lerııı in ki arma te\'cih e:-, lemis 

ıu unulor. • . 

nuBugi~ı harp lıariciyiz. Sulh ve !>iiku
ki ınu ~faza t'' leınek idealimizdir. La-

n cnını'-'et" · · kiiçük b:' ımızc tevcıh olunacak en 
gibi k"kır ta~rnız karşL'>ında arslanlar 
Por~\reın~c. diivüşmeğe hazınz .. 

tir s1 iı nınız gayet açık ,.e gayet sarih-
7.Ü~ü~· 1 '~l uz. 1'o::ırruuı uğrarsak gö
knrş ~1 ırpınadan biitün bir cihana 
diit 'ı:·· ~ 01~ kan ı1ökmekte asla tered-

1\ os errnıyece_i!iz.. 
vru11ada e e . . l'k h A n cnınıl·etsız ı avası 

vrunad•ıki ı ·· ··k ' c:ok d'kk' . >ııyu yangın bu mevzuda 
ı atlı \'e c: k h b ] 21 icarı tf . o assas u unmamı-

Yız 'A e ırı~·or. Hugiin harbin dısıftda-
~ihl. ha rn~k } arın harbe girecek imişiz 

Askc~;~kı lı bulunnıağa mecburuz. 
snrilı n 

1 h:ıkmıından vaziyetimizin 
tinden 

1::ı11~5~ budur. Ordumunı'o kuvve-
) r.k· ınız Onn in d Mı ın iktıs d · . anımız sonsuz ur. 
Esn en lıiç \~11 h.:ırbın dışında değiliz. 
altında ken~~. n~ıllet bugi.inün şartları 
• 1 ı ını harp k . . . 
ıcap arının dı ınd e onomısının 
Bu h:ıkımdnn .. a kalınıs farzedemez .. 
içinde kalın ~ rnucndelenin icinde}·iz ve 

Y agn da nınhk A 

an111n cın . umuz. 
sadi bün:vcıniz7ıl ~ artları ic;inde iktı
hr. İkt•"~<I" b .. 11 uvvcti ön .!>afta yera-

~· ı unyeuıiz" h 
dalın km, etli b 1 

1 er zamankinden 

Ankara. 8 (Hususi) - Başvekil Dr. 
Refik Sn~ dam umumi müfettişliklerle 
vnlilere nc:ağıdaki teblıgatta huhınmuş
tur : 

1 - Dliıı) a vaziy<>tirıin karışmağa ve 
bir Avrupa harbiııin helinneğe başla
ması üzerine cylCıl HJ3!l da yaptığım 
bc.vamıtta Türk ciftçisini fazJa ekime 
davet cımiş ve bütün idare amirlerin
den de istihsal ıncvzuunda azami alaka 
ve gayret istemiştim. Büyük bir mcm
ınuniyetlc kaydederim ki müstahsilin, 
idare amirlerinin ve 7Jraat teşkilatının 
birbirini tnmnmlrıyıcı mesai ve tedbirle
ri ile hu yıl her yıldakinden daha fo1Ja 
ekilmiş ve ekilen de hemen her tnraft:.ı 
bir çok yıllardakiıı<lcn daha büyük bir 
feyiz ve bereketle yetişmiştir. Dünya 
buhranı devam etmektedir. Bir çok 
memleketlerde, bilhassa Avrupada zira
~t vaziyeti bu yıl müsait geçmemiştir. 

EV\ clki beyanatımda da işaret etmiş 
ol<lu~rum gibi gerek memleket iktısadi
yat ve müdafaası, gerek çiftçinin kendi 
ınenfm ti bakımından toprak mahsulle
rinin dıcnımiyet \ c kıymeti artmıştır .. 
ll~Jrn da nrhnnsı beklenebilir. Bunun 
için idrt!k cdi!en mnlısuliin hiç bir zi:vaa 
uğratılmndtn vakit \'C zamaniyle kaldı
rılmac;ı giiniin m~ihim i~lerindcn biridir. 
Bu işte idare amirlerinin kendilerine te
rettüp c>dcn çok dıcmmiyetli ve mesuli
~ etli vazifeleri azami bir gayret ve basi
retle bac;aracakforından eminim. 

2 - Umumi dünya vaziyeti karşısın
da 101cmlckct miidafansı bakımından 
uyanık bulunmak \"ecibe i Jıükiimcti ba-
21 sınıfları silah allına ı;ağırmağa ve bir 
kısım lı:ıyvan ve nakil ,·asıtalarmı satın 
~lmağa nıc<·bur etti ve dalın da edebilir. 
Memlekette umumi olarak mahsul nor-

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİ1''EDE -

Berlinde neler konuştular? 
x.y.x 

lngiltereye taarruz işi 
münakaşa edilnıiş 

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

J J k saf ha lrlandaya' hücumla başlıyacakmış 
Şimali lrlanda Başvekili Londrada 

Londra, 8 (A.A) -- Royter : Dün öğ
le vakti Hitlcrlc Ciano arasında yapılan 
iki saatlik müHlkatta münakaşa edilen 
meseleler hakkında ne Berlinde ne de 
Roınada şimdiye kadar malumat veril
memiştir. 

Kont Ciano Alınanlar tarafından ba
tJda işgal edilen araziyi gezmek üzere 
dün aksam Berlinch:.n hareket etmiştir. 

Müliikat hakkın& Stefani ajansı tara
fıııdan verilen bir rıokta: harbin de,·aın 
\'C inkic:afı ile :\'eni Avrupanın ihdası 
mesele.s i hnkkında tam bir anlasmadan 
bahsetmektedir . 

Zurihten gelen bir telgrafta. Neye 
Znrdıcr Zcitun~n Berlindeki muhabi
rine nazaran; Kont Ciano - Hitlcr mii
IUkahnın İtalya ile Almanyanın bütiin 
meselelerin mu~lilıanc bir surette hal
linde al:i.kadar bulunduklan doğu cenup 
hadiseleriyle miinoı:;cbattar olduğu bil
dirilnu.•ktedir. 

Basler :. 'ahrihtcnin Roma muhabirine 
göre, Cinno ve Hitler İngiltereye karşı 
taarruz mcsell•• ini münakaşa etmMcr
dir. 

Muharrir diyor ki : 
$imdi İnııiltereyc karşı taarruzun ilk 

safhası Irlandadll" n mülakatta bu me
selenin görüşiildüğü bildirilmektedir. 

Avrupa kıtası üzerindeki siyasi ınü
ıınscbetlerin müştereken halli de mii
lfıkatta müzakere ellilmiştir. 

SL\IALI IRLANDA BAŞVEKİLİ 
MEMNUN 

Hitler - Ciymıo miillikatwa ~ahne olaıL 
Berlinin zafer münasebetiyle 

donanmış hali 

Londra, 8 (A.A) - Şimali Irlanda 
başvekili Lord Craigavon dün sabah 
Londraya gelerek gününü istişarelerle 

- SONU 2 inci SAYFADA -

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

ltalyan tay yare/eri 
. 
ışe yaramıyor 

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

Sistemleri eski, tayya
recileri talimsiz dafo:ı snrtlıırın ~ı undurnıak milli mü

tcşkil eder.' ıızın esnslarınd:ın birini 

Yarın milli hud ti x"'x 
}aııacak lchn t ·~l! nrın miidafaasını Almanlar u"mı.tlerı·nde aldandıla .. · ınak : . ıc çı~m kudretini arttır- ' 
hcpiın~a~ıfcsı lmı::-iinden küçiik bii,·iik . 

'f' lızıq omuzları iistiindedir J Londra, 8 (A.A) - Italyan hava noksanı olacaktır. Ve lüzumu veçhile 
ar asında çj(f · h · kuvvetlerinin ui,•radığı zayiat bir ta- talim için de bir <'Ok aylar lazımdır. 

"'ıncl·ı btıl 11111 ve anıımunın ha- f b k l k 1 ı· 1 1 " • tınan nk sakall t d 1 a a ıra ·ı ına l zm·e ta yan ıavacı- Alınanlar İtalyan tayyarelerinin fn-
"a''retı· ·ıı h d 1 ,.a an asın 1 r. 1 kk d "lr.h J d d' 
.. J e u tt b l ı,..ı ın ııı ::ı şu mu .ı aza ar r-;cr e ı- giliz adalarına lıiicuın için kendilerine 
i!in şerefli b k ~.~~ u unan l\Iehmetc;i- 1 bT 
.. :re . 

1
• . c çılıı:ı arasında tam hı"r \'a- e . ı ır : kıymetli yardımı dokunacağını \'e ay-

,.. ı ır k d Italvan ha\•acılını \iç dört sene ev-b" . . a ı \'nr ır. Hu iki km·Ht bir- " ni zamanda İtr.lyan tayyarderinin 
ırını tamamlar. ~::!.~~~:~agn~n~~~Ja'iın.bbeekri nıonkotdaselılnear ilavesi) le adcdcn kahir bir faikiyet 11hnıu biil lece hiitiiıı \'atandaşlarm " · d ki · · 1 d F nn anın •·- eskimis. moto .. rl'·rı·n takatı azalıılış ol- tcmın e ece erını ummuş ar ı.. a-

h 
1
' ~' rama-.ı milli Ye ,·atani b"ır - '"' 1 kd d k d v daki orctur. duguıı.dnn bu dört senelik tayyareler mt A eııi.z e \'C ~·a ın ogu 

Harı> b" • ı · k artık lngilizlere kafa tutacak surette tecriibelcr lhılyan tnyyarderinin ~ok 
1 1 

• ızı Hr \:O ınahrunıiyctlcre d İ 
hkfım <"de bilir Her istediv · .. b 1 eğilll•rdir. talyr.n tayyarecileri iyi mahdut bir yurdunda bulunabilecek-
- S01'i U 2 t N • ·j ~ i gınıızı u - /.1tıc-ı deiiildirler. Bunun sebebi talim ]erini isnat etmiı;tir. 

• """ SAIJ Jt.E.UK - • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Saldıracaklarmı ___ 
F raıısa har ha girmek istememiş imi 

Reisicümhur LöbrönJün istifa edeı 
ceği ve yerine diktatör olarak 

Mareşal Petenin geçeceği sö yleniyoı 
--------------~----~*~~------------------

"B - h b onn n~,, ye gore ar a Polonya ve lngiltere- sebep olmuşlar! 
Londra, 8 (ö.R) - Buraya gelen 

ve henüz teeyyüt etm.iyen haberlere gö
re B. Löbrön istifa etmek niyetindedir. 
Yerine d. :tntör olarak Fransız Führeri 
namile Maretal Pcten geçecek imiş. 

Fransız parlamentosu bugün öğleden 
sonrn toplanacaktır. Meb'usnn ve Ayan 
meclisleri evveli\ ayrı ayrı içtima edecek
lerdir. Bu ilk içtimalardan sonra her iki 
meclis, milli as:ımble olarak beraberce 
son bir içtima akdedecckler ve Lavalin 
planları üzerine yeni teşkilatı esa~iye ka
nunu tanzim İçin Peten hükümetine sa
Jiihiyet vereceklerdir. Lavalin planına 
göre yeni kanun Fransız 1789 ihtilalin
den doğan c.Hürriyet, müsavat ve kar
deşlik> esasları yerine «İş, aile ve vatan> 
prensipleri iizerinde kurulacaktır. 

TEK PARTi 
Vichy, 8 (A.A.) -- Hava~ ajansı bil

diriyor: 
Bir meh'u9 İçtimaında B. Spihass ile 

B. Xavier Vallet söz alarak Fransada 
hütün partilerin birleştiğinden dolayı 
memnuniyetlerini beyan etmişlerdir. B. 
Vallet şunları söylemiştir: 

c. - Teşkilatı de~iştirmek lazım. Fa-

- SONU 2 İNCi SAIUFEDE -
1stifcı etmek ııiyetinde olduğu bildirilen Fransız Cumhun-cisi B. 

Fransanın iyi günlerinde Pariste bir rasime esnasında 

Tica.-et Vekili dün şehrimize geldi 
-*-

Tarım satış kooperatifleri ibrliği 
heyeti de dün toplandı 

A 

umumı 

-*-B. Nazmi Topçuoğlu temennileri dinledi, Mühim beyanatta bulundu 
Mılli Şef in müstahsil hakkındaki direktiflerini bildirdi 

1zrrr.r incir ve iizüm tarım satış koo
peratifleri birliğinin senelik umumi 
toplantısı dün saat on be§te, Ticaret ve
kili B. Nazmi Topçuoğhınun huzuriyle 
yapılmıştır. Toplantıda 242 kooperatif 
mümessili asaleten veya vekfıleten tem
sil olunmuştur. 

Toplantıyı birlik başkanı B. Dr. Sabri 
Akın açmış, riyasete Manisa mebusu B. 
Yaşar, katipliklere Salihliden B. Rid
van ve Umurludan Çöriiş seçilmi"tir. 

ATATüRKüN HATIRASI 
B. Ethem Mendre~ (Aydın) ın teklifi 

üzerine Atalürkün büvük hatıralarını 
tebcilen ayakta bir dakika saygı vazife
si yapılmış ve büyüklerimize koopera
tifçilerin taziınlcrinin telgrafla arzı mu-
vafJk görülmüştür. • 

Bir kooperatif azası, Germcnciktcn 
B. Halim Saatcı söz alarak demiştir ki: 

- cTicarct vekilimizin toplantımıza 
teşrif edecekleri haberini e'Jl evvel Yeni 
Asırdan alınca heyecan ve ~evincimi?. 
pek biiyük olmuill.lr. Şimdi aramızda 
bulunan B. Nazmi Topçuoğlu kooperati
fimizin ilk azasıdır. Kendileri pek çok 
mihnetimizi, ıneşakkatiınizi çektiler. 
Kendilerine bu vesile ile teşekkür ve 
minnetlerimizi bildirmek isterim.> 

Bu güzel başlangıçtan sonra birliğin 
940 iş yılı raporu VC' bilanço heyeti umu
miyesi reye konularak kabul edilmiş, 
idare heyeti ibra olunmuş. yeni aza se
çimi yapılmıstır. 

Birliğin karı 400 küsur bin liradır. 

Türkiye - Bul
S{aristan mü

asebetleri 
--*--

Sofya sefirimiz 
ınünasebatın son derec

cfostane olduğutlu 
söyHyor 

İ.stanhul, 8 (Yeni Asır) - Sofya se
firimiz B. Sevki Berker bugün şehrimi
ze ~elmiştir. Bir kaç giin knlclıktan son
ra Ankarnya gidcC'Cktir. 

Sefirimiz demişti•· ki : 
• - Bulgaristanla ariUJlızda hiç bir 

ihtilaf voktur. Miinascbat.Jımz son dere
ce dostanedir. Bulgaristandaki Türklere 
çok iyi muamele ediliyor ve bunların 
vaz.il·eü b>iclir.• 

Ti<:ııret vekili B. Nazmi Topçuoğlu 
dün k("lldisini getiren ı:apurda 

Geçen senelerden kalan zararların itfa
sına hasredilen kısımla birlikte 650 bin 
lirayı geçmiştir. 
KONUŞMALAR 
Birliğin iş raporu ve icraatı müzake

re edilirken ortaya atılan meseleler her 
sınıf miistahsilleri alfıkadar etmesi ba-

kımından ddden şayanı dikkattir. 
B. Ethem Mendres, birliğin umum! 

miidiirü B. Muhip Özyiğilten izahat is. 
temiş, mazot \'e motörin ihtiyacından 
bahsetmiş, müşkiilat çekildiğine işaret 
eylemiştir. 

Verilen izahatta, birliğin icabına göre 
1zmir veya kooperatif merkezlerind 
pamuk çır çır fabrikaları tcsLc; edeceği, 
hali harp dolayısiyle şimdilik bu saha. 
da faaliyete geçilmediği ve pamukların 
.şimdılik mevcut fobrikalar<la i*letilece
ği kayckdilmiştir. 

Motörin ve mazot bahsinde birliğin 
bütiin taleplere elinden gelen imkun v 
vasıtalarla cevap verdiği tebarüz etti· 
rilmiş molörin tedarikinde kap tem· 
müşkülatı ileri sürülmiiştür. Pamu. 
dan istifade edilerek çuval ve kanavic 
ithalin .. teşebbiis ettiği anlnsılmı tır. 

MUHTELtF 1'EMENN"tLER 
B. Mustnfn (Turgutlu). Gediz pamuk· 

çuluğundnn bahsederek birliğin ortak 
larına mibzer ve capa makineleri tem' 
etmesini temenni eylemiştir. 

Atça kooperatifi reisi B. Mustafa Ak. 
soy, ekilen pamuğun müstahsilin elintı 
geçmesi için l\fondres nehrinin zarar. 
larına mani olunmaı;ını ve iki metr~ 
yük~ekliğinde sedler çc>kilınesini temen, 
ni etmiştir. 
Aynı zat, Nazilli pamuk istasyonun· 

da mevcut iyi kalite tohumların bir ka· 
zayı knplıyacak kadar çok olduğunu, 
bunların müstahsile dağıtılmasını, pa
muk cinsinin kötüleşmesine mani olun· 

- ~Ol':U 4 Ü. 'C.t' SAHWF.DF -
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1940 

Romanya ve Bulgarist,..ndaki lngiliz~er Yarının 
-~~~~~~~~x~x 

Londr aya gitme'- Üzere ı~~;......;.~ııs::--=-:~~~~---~----=:~---...,, 
~yeti için 
--*--

Bu ci ilrtısadi 

Istanbula geliyorlar 
Dün altmış lngiliz geldi 

tstanbul 8 (Yeni Asır). - Bugünkı.i trenle şehrimize Ronıanyayı terkedcn 
dokuz. İngiliz. memuru ve taciri ile Bulgaı·~standan on bir tn.g~liz. gc1~i~tir. ,Ay
rıca deniz yoliyle de Romanya ve Bulganstandaıı kırk tngılız gelmıstır. Bun
lann lngiltercye gidecd<leri anlaşılmaktadır. 

-~~---~~~-~~---~~-

Hain olmıyan her Fran
sız barba devam etmeli 

------x~x-------
Londrn 8 (ÖR) - General Dogol bugun Londra rnd:rosunda şu hitabede bu-

lunmuşt.uı·: . 
c- Vişıdckı kukla hlikiınıet bizim için hiçfü. Fransarun kalbı şıındı 1-'?~dr~

da çarpmaktadır. Vişı hükümeti ne isti,ror1 Fransa esaret altındad_ır. Vı~ı hu
küml'tı onu kurtaıamaz. Halbuki lngil tere h rb d vnm etmEk azmınd •dır. Bu 
sayed de Fransanın kurtuluşu temin edılecektir. Frnnsa silahtarı ter~et~!ği 
hald .. tnwlt~c elinden silahları bırakmamı tır. ölecek olursak beraber olelım, 
ynşıyacnksak l- ine beraber ya§ıyalim. Bu sebeple hain olmı_} an her Fran ız 
Alınanya ve Jtallnya karşı harbe devam etmelidir.• 

-~~-~~~-~---~~~-

Martinik Fransızları 
mukavemete taraftar 

------x.,.x 
Antilles 8 (A.A) - Buraya gelen habarlerc göre, Martinigue'de hissiyat hiç 

şüphesiz Brit.anya lehindedir. Halk, Fransanın mütareke şartlarını kabul et
mesi üzerine hayret ve fütura düşmüştür. Fakat memurlar vaziyetin müphem 
olması yüzünden her hangi bir harekete tevessülde tereddüt etmektedirler. Bir 
çok kimseler her hangi bir müxaheret organize edildiği takdirde gmeral De 
Gaulle'e müzaheret anusundadırlar. 

Berlinde neler konuştular? 
~--------x.,.x~---·~--~~ 

- BAŞTA.RAFI 1 inci SAYFADA 
geçirmiştir. Dün akşam Belfasa dönen 
lrlanda başvekili hareketinden evvel be
yanatta bulunarak B. Çörçillc ve diğer 
Britan..va nazırlariyle yaptığı konuşma
lardan tamamen memnun \•e mütmain 
oldu~unu bildinnistir. 

CIY ANO TEKRAR 
BERL1NE GELECEK 
Berlln 8 (Ö.R) - Kont Ciyano B. 

Hitlerlc iki saat görüştükten sonra Bcr
Hhden ayrılarak Majino hattının islih
lqlmlarını teftişe gitmiştir. Çarşamba 
günU tekrar Berline dönecektir. Stefoni 
ajansına göre 1tazya \'C Almanya tara
fından tatbik edilecek si\·asetin tesblti 
ile uğraşılmaktadır. · 

MACARLARIN BEKLEDtKLERl 
Budapeştc 8 (ö.R) - Macar gazete

leri Kont Ciyanonun Berlin görüşmele-

"Ruzvelt,, yeniden 
namzetliğini koy
mağa karar verdi -·-Vaşington 8 (ö.R) - Gazeteler B. 

Ruzveltin üçüncü defa Reisicümhurlu
ğa namzetliğini koymıya karar verdiğini 
yımyorlar. Demokrat partisi Cumnr esi 
günil Şikagoda toplanacaktır. 

HARBtYE VE BAHRlYE 
'NAZffiUKLARI 
Va~ington 8 (Ö.R) - Amerikan se

natosu bugün harbiye ve bahriye neza
retlerine getirilen Cünlhuriyelçi Stinı
son, Kuoks'un tayinlerini rn tasvip \'e
ya reddedecektir. --·--Bal ci ka muhacirleri • 
dönmeğe başlı_yacak 
Brüksel 8 (A.A) - Kral Leopold, ls

\'eç hükümetinin Belçika mültecilerinin 
memleketlerine dönmesi için Fransa \'C 

Almanya hükümetleri nezdinde teşcb
bUste bulunma ını talep ettikten sonnı. 
Belçika Kızılhaç ı-eisine bir mektup 
göndererek mültecilerin a\'deti için bu 
teşkilatın bilfiil çalışmasını istemiştir. 
Alman mnknmları da Fransada ckrhal 
husust tedbirler alınışlardır. Bütün iş
gal kıtn1arı kumandanlanna mültecile
rin avdeti için her türHi kolaylığı göster
meleri ~rnredilmiştir. 

rine çok büyük bir ehemmiyet atfetmek
tedirler. Hükümet gazetesi bu yeni gö
rüşmeleri Münih ve Brenner mülakat
lannın bir devamı olarak gösteriyor ve 
Her Mussolini - Hitlt"I' mülakatını takip 
eden faaliyetin bu sefer de kendisini 
göstereceğini yazıyor. 

ingiJteredelıi h02ırlılı 
1..ondra. 8 (Ö.R} - İn!!iltcredc ~ilah 

altına ,;inde yedi hin ki i ahnmakta· 
dır. Ounkerktcn ~eri c:ekilen doku7 fır
knnın te~hiwtı ·enidcn tekemmül etti· 
rilm~tir. Her ~Un bini rcc 'c)nüllü kay· 
dolurıınaktadır. İngiliz lutalan yanında 
mühim mikdarrla .Ahu tural)·alı, Zclan· 
dalı, Kanadalı. Fr:m .. ız. Ccko lo\·ak, Po· 
lony:ıh, ll<'f\'.ikalı \'e ;-;on·ecli ask<'rler 
buluıınulktadır. İı~iliz ordusunun ku\'· 
,. •i ınanc,·bcsi eok yüksektir. 

ltalyan tay ya eleri 
lskenderiyed _n kaç
mağa mecbur oldu -·--Kahire 8 (Ö.R) - Bugün yeniden 

ltalyan tayyareleri 1skenderiyeye hü
cumda bulunmak istemişlerse de Fran
sız ve İngiliz gemilerinin ateşine maruz 
kalarak geri dönmeğc mecbur olmuslar
dır. --·--Çin Japon harbında 

verilen zayiat 
Lcındrn 8 (Ö.R) - Çanka~·şek hükü

metinin harbiye naurı beyanatta bulu
narak, üç senedenberi devam eden Çin
J apon harbı esnasında japonların 2 mil
yon asker :ı:.ayi ettiklerini bildirmiştir. 
Japonlar da Çinlilerin 1 milyon 500 bin 
kişi kay~ttiklerini iddia ctmektcdfr. 
Yine Çin harbiye nazırma göre Çinin 
silah nllında 6 milyon askeri vardır ve 
beş milyon genç le ~·ctiştirilmek üzere 
talim göm1cktedir. 

Bir çok gazeteciler 
italyaya gitmiş 
'fürioni 8 (A.A) - Alman. Macar, 

İspanyol, Yugoslav, İsviçreli, Amerikalı 
Japon ve Hollandalı bir çok gazeteciler 
buraya gelmişlerdir. Maksatları halk 
killt~'rü nazırının tesebbi.isii iiwrine 
garbi Jtalyan CCJlhesi • mıntnkalarını 7.İ
yaret etmektir. 

DEMiR MASKE 
(JKJNCJ KJSJM) -218- 1 

O şimdi karşınızda gördüğünüz 'ŞU 
ııınjcstc on dördüncü Luinin hassa nla
yı kumandanı Kolonel Jan Kaval)•enin 
babası idi. 

Rouırj işittigi sözl rderı tcdehhüş ede
rek geriled:i 

- Babanız. dıycbildi. 

- Evet babam ... Sizin üzerinizde her 
kesten fnzla niçin hakkım olduğunu 
şimdi anlı)•abildiniz galiba... Sizi bir 
köpek gibi gebertmeden ewe1 siz.in cin
sinizden korkak \'e alçak canilerin çeh
relerinde sözl~riınin yaratacağı tesiri 
görmek isti)onını. 

Rozarj davranmadan Jan Ka\'alye kı
lıncını çekmişti. Pml pml yanan ucunu 
hasmının çehresine değdirecek bir vazi
yet almıştı. Tnm bu hnld sözün!' c:u u
rl'tl d wı rtti · 

- Buna layık olmamakla beraber, 
kendiniti müdafaa ediniz bakayım. Sizi 
şöyle karşı karşıya bir mücadelede "te
pelemek istiyorum. Ta ki cinayellerini-
7.in cezasını nasıl çekeceğinizi göz.lerim
le görmek zevkini tadayım. 

Roznrj geriledi, kılıncını kınından 
çekti, sonra kudurmuş bir köpek gibi 
haykırarak Jan Ka\-alye üzerine atıldı: 

- Hay çingenenin piçi.. . Şimdi ne 
mata olduğun anlaşıldı. Seni de babanın 
yanma yollıyacağım. 

Manzarayı sükunetle seyreden Fari
bol vı:ıziyetten memnundu: 

- Kuyruğu kopsun herifin, dedi. Da
ha eskrimin clifini bilmiyor. Ah benim 
karşımda olsaydı, şimdi onu bir hamlede 
devirmiş olacaktım. 

M t fl ·· d k' k 

Mahsul vaziye
timiz nasıl? 

un •• akşamki ziyafet 
~~-------x~x~-~~-----

bünyeınfizİ her türl · 
sars:ntılardan 
korumahyız ... 

--:t:--
'Üzöm ve incirlerin 
olması gecikti. .• 
Tütüne gelince-

1 T. Sa tıs kooperatiiinin toplantısı münasebetiyle 
verilen ziyarette Ticaret vekili de bulundu 

- BASTARAFl 1 İNCİ .SAHİFEDE -
mn·3biliriz. Eıılduklarımuı biraz baha· 
hy~ lt.'darik t'.\ lemi olabiliriz. Bu gibi 
,-azi,·cdcr bidt"rİ : .. ıa ım.-,·us ehııcmcli
ıHr. Harı> <•kononu~iniıı seyri hu ıribi 
mahnımİ\ etleri tahii kıJaı·. Bilakis bu 
mahrumi~·ctler bizin1 <'ahsma azmimi7j 
kun etlendirmdid\r. --•-

Yeni mevııim mahsul va:r.iyeti hakkın-
da n ağıdaki malumat alınmı,ştır: 

Bu sene ha,·alann müsaadesizliğin· 
den ekseri mahsullerin rekolteleri müte· 
essir olmu tur. Bılhııssa son dolu Meti
nin te,,iri bü, üktür. 

07.0M - iNCIR 
Çok şaynnı tecssiırdür ki üziim mah

sulü. ılk ınhminler hiliıfına bu sene bol 
olmı) acnktır. Raşhı Manisa bölne"i ol
mak üzere bazı verlerde hastnlık m h
sulün artmasına ~ıani olmuştur. M ni
.,adn hastalıkla mi.ıcudele ynpılmı>\lır. 
Bilhassa iyi kelıtelı uziımler umumi re
l:ohe üz. rinde tesır icra edecek kadnr 
az olacaktır. 

Mahsuliın oluşu da gecıkmiştır. Bu· 
nunln beraber bazı mıntnkalarda şimdi
den doneler büyümüştür. Müstahsil has
talığa kar ı çok titiz hareket ederek kafi 
derecede iliıc:; kullanmıştır. Üzüm piya· 
&asının Ağustos sonunda açılması ihtimnl 
dahilindedir. 

1 neir mahsulünün vaziyeti daha mü
sait görünmektedir. Mahsul olmaktn 
devam ediyor. Henüz incir rekoltesi 
hakkında bir tehminde hulunmak müıı
küldür. incir mahsulü de geç kalmı trı 
ve pivasn Ağustos onunda açılabiliı 

·roTüN MAHSULÜ 
Tütün ınah ulünün ekiliş sahası bir 

hayli geni lem~ e de umumi rekolte üze• 
rinde şayanı dikkat bir deği ikli~e inti-
7ar etmemek lazımdır. Müstahsil mah
!.ulün nefasetini temin eylemdttedir. 

Akhisar mıntakasında mahsul fazla 
değildir. Miliıs kazasındaki mahsulün 
bu ene g~en seneki ile kıyas t-dilemi· 
yecek kadar Üstün olduğu anla. ılıyor. 
Rekoltenin 35 bin tonu g~miyt'ct-ği 
Lanneclilmekıt·dir. --·--Bir İstanbul gazetesinin 

ne~rlyatı teJızip 
ediliyor •. 

Tasviri Erkar gazetesinin 10 haziran 
940 tarihino\! cıknn 43fı6 numaralı nüs
hasında İzmir işci esnaf kurumları bir
li~i başlığı ultındak· n~Tiyatını mezkCir 
v.azctcnin karileri arasında bulunmadı
ğıın için nncak bur.ün okudum. 

Birliğe ntfe<liler. mütalfıal:ırın yersiz 
oldugunu ve bilbhlSA teşekkülde bulu
nan nrkadaslarımızın bugünlerini ve ya
rınlarım en kat'i bir emniyet içinde ya
şadıklarını \ (' yDşıyacaklannı beyanla 
beraber muharririn birliğe izafetle neş
ı cltijii beyanatın hPkikate uygun olma
dığını tm·zihan telo:ip eder ve bu ınaru· 
zatunın muteber gıızetenizle ilanını rica 
ccleriın .. 

hnıiı· işı.;i e nar kurumları birliği 

Tıica1'et rekilmitı l::ı ıfrde ı kbahnden bır intiba 
Tarım Satı~ Kooperatifleri yıllık top· ihracat birlihleri idare heyetleri Ticaret 

lantısı münasebetiyle dün gece lnciral· odası erkiını devair rüesası, gazeteciler 
tında Plaj gazinosunda iiç yüz kişilik Birlik içtimnına ta!lradan da gelmiş olan 
bir zıyafet verilmiştir. bh 1 h ~b 1 l d 

7 . ( h · · d b l k \ munı ns nr a:z.ır u unmuş ar ır. 
ıyn ette ııe nmrz c u unma tta o an ~ . . • . .. 

~ayın Ticaret Vekilimiz Bay ;\Iazmi :ziyafet gayet samımı bır hava ıçınde 
Topçuoğlu, Vali, Kumandan, Bdediye 1 devam etmi uimette olduğu gihi avdet
reisi C. H. P. müfettişi C. H. P. Vilayet te de ~ l:zmir '\-apuru davetlileri iz. 
idare heyeti ba kanı. Banka müdürleri, mire getirmiştir. 

GC(,'.l'Jl ~iin de tekrar etti~imiz J:ib\ 
Tiirki~ e hu;:ün A' nıpada yasayan mil
letlt•riıı l'll halıtb·arıdır. Harp içinde \•e 
ha1'1l d ;ın bulur.an hir ('(lk memle
ketler biı· <·ok maddeler iizcrinc tahdidat 
ko)·rnuslnrdır. A uupa üdela biiyiik hir 
:edik tehlike · c maruzdur .. 

. ükranlıı kaydedebiliriz ki bizim 
mt'ml~kctinıi • için bu ı:ihi hallerin hi( 
hirisi \ rit <ll·~ildir 

Filh ikn piyasnmrr.dcı biraı. darlık, 
bir:.z luırckctsizlik mC\'CUttur. l..fıkiıı 
keliiyct iıtSnfla rutitalfuı edilir, milyon· 
larcn insanın maruz ltaldıf!ı felaket \ 'C 

ıstır:ıı>lar göz i.iniiuc ı:tctirilirse şimdilik 
A \'FtlJla harbinden en az zarar gören 
milletin 1?.ler oldn~ıınu itiraf eylemek 
bir ' zif olur. 

Eğt!r istihsal ga~ retimizi arttırır, mil· 
li tftSarntfn rial etkiır olur, harp cko· 
nomi ine ayak uydurmak lıususund:ı 
im "l·et ~·fü,terir:;ck bu b dircdcn yi. 
ne en az zararlı c;ıkncak bizler olunız. 

!\lillı ckonomimh.i hl'r türlü sa tı 
)ardan siynnct eylemek mesuJ devle~ 
lıtiamlanndnn tutumrı d t rlabnl • 
t;İft(ih.•.re, bo lnnt ki 'mSDl" \'e tacir· 
le.re, itnli lehlik \'atrındaşlan kadar kü· 

Umumi Nüfus YENİ KADASTRO <ük u bü!.·ük hcptınmn ,-uücsidir. 
sayımına doğru I' AYJNl..ERİ . Milli uıiru, •nilli bidi!i bu mevzular· 
Bu sene yapılaC'ak unıuıni nüiu:s sayı- Menemen kazası tal>U sicil muhafulı- da da hlikim kılnuiliyaz. 

uıında vilayet ve kaz.nlnrın nüfus kesa- ıtl katibi B. Rasim Yörıdem Kara İsalı Yarınm eııınheti buzijnün bu sCkil· 
{ k la la ka ·• . • .ı_ .... _ ·---L deki bakimiyet.indNir. etini sıhhatJi .r.ı :un r l ı surette tapu sıcil ınemurluğun.a, ka~lol-o rnea.- y· ...r.kruıJ.a len)~ mccbatw 
tesbit etmek için 1935 sene. inden beri tebi memnlanndmı B. Nuri Cetıkap ki .:U'ku "14" • • iktısad.i ıneselelcri Mi 
viliyet rnerkeileri ile kazaların mesa- İzmir kadastro müdürlüğü 'kltiı>lW~ .. di. =~ üudc bü,yi1k b1r e1ııea: 
hai &ıthiyelcrinde İJUSUle gelen oeğişik- Uy-İn edilmişlerdir. ~ \ a L--~~. 1 tJakİ •lemokt -
liğin ~imdiden tesbit l'dilmesi şehrimiz- ~e....ıw- ~u-et \'e 1._.Jf't c P "l e 
deki alakndnr dairelere tebli~ e<lilmL<;tir. İKİ MAHİYE MÖDtl'R• iirGoc:cn i'>tibial de\Tf!Sioc oe Pllar 

--•~- LVCtt BİNASI ı.>n müsait :şarııar a1tmc1a cinü..;au 
Y E R L E R 1 ur • Ali ....x. n.:ı...-:~· B' 1aatumdur. De\·lclte almmış miisltet 
D ~ i ti il .., . . I ~·ııenemenın •Jj;• ve ~ın ır- • . ...,_,_ eg J r en HOY er gi :nah~·e müdilrlUkleri binalarının ta- tedbirler _bütün. ~rnz tchltkclttı va..::-
Dikili \'C Beı·~ama ~zalarında zclzc- miri için l\laliye veklletinden üc yfü li· mefe ki.fı ~ ~r. 

le münasebetiyle yerleri değiştirilen ra ~öndcrilmiştir. Çok. ~-akın~:ı y~e ~eni bir i~l 
köylerin yeni yerlerini t~bit ede:ı Aız.ı- İ İ dev~·~~ .~ı~c~ız: Şartlarım12 . Y~ 
ia}· hC!\'eti diiıınıiislür. Kabakum köyü B R r AY H J:ayrı musmth~. L?kı~l geç~~ ~ene~·~·~· 
AktPpc me\·kiine naklcdilmiı;tir. Divriki ziraat muallimi Mahmut kat \'C lıassasıyctı yınc lıukumctmu.zın 

--·-- Kamıan İzmir ruUc:t<:lele istasyonuna ta- göstcrccc~indc süvhemiz yoktur. 
KISIKLJ NAHİYESı vin edilmiştir. BcynelıniJcl ik~ısacli n!iim~sebet~erdc 

• • • • • • ,,;ı., •• sartlar o kadar nuUchan·ıl hır şekil al· 
MIJDIJRLIJvll BÖK.REŞ • ATİNA mı hr ki buxUnden bu huc:tL'ilD bir şey 
Münhal bulunan Kısıklı uahıye mü- -• W!'l-w söyleııcnıc7.. 

dürlü.itlinc Dağ Kızılca nahiye müdUrü HA VA SEFEn.&aDAA Sö~·lrncbilctck hır ~c,· rnrsa o ela 
B. Ragıp Tuğtekim 1ayin edilmistir. Bükrcş 8 (A.A) - Rwnen hava şir- alınması ınHmkiln olan bütün tedbirle-

- -·-- ketleri bugün 8 Temmuzda Bükreş, Sof- rin hükün1ctt"e astn ihmal ed.i.lmiyeceiİ· 
LAGIM VE yn, SelAnik \'C Atina arasında munta- dir. Huna itinut ~cmeli,v.iz. Dikbt 

KALDIR.M 1
-~LERI. zam beynelmilel hava seferlerine başlı- <şliyeceğimiz noktafar telis '-c heyecau 
~ yacaklardır. göstermemek, solu~ clden hl· 

Dün belediye n·isi Dr. Bch~t Uz, ALMANLARIN rakmamnk, devletin alacaiı tedbirleri 
kenar mahalleler ile İnönü roddesindc muvaffak kılmak idn azami galTCt ,.c 
~ol \'c kanalitasyon inşaatını sı;ö-Lden Parislllere bir lütıu! faaliyet göslcnııck, ferdi dihüncc ,.c 
gccirmiş. bazı seıı.tlcrde de belediyeye Nevvork, 8 (Ö.R) - Paris mcmbai- fazla kauwç hu, u..;unda ihtiraslardan 
nit işleri teftiş ~tmlştir. le ı:österilen, fakat Berlinden gelen bir tıclsimiı:i korumaktır. Tehlikeler, toplu 

Belediye rei'>inin ö~lcdcn som·a riyn- telgrafa göre Almnnlar Pari<; halkının bulunınanuzı remlvct menfaatlerini her 
set etliği daimi encümen yeniden bazı muha{aı:a ettiği sUk\)oeti nazarı dikkate şeyin ii tünde tutmauuzı amirdir. 
kaldırım \'c lı\qıml~rın in--asını karar al- :.lar:lk Paristcld kahvelerin 9.30 yerine Dc,.fclçc \'-O millct(c birbiriAi tamam· 
tına almıştır. 10.30 da kapanmasını bbul etmişlerdir. hrnıı bir mesai taro bir rok mü külleri 

----------------------------------------------- y~ıımek ir:in kufi bir kuwct te~ eder. 
reisi : M. RASİM DİRbl 

F raıısa barba girmek istememiş imiş ?.!~ı!;iifG::t~~f.t!?~rl~:~~Do:~: 
HAKKI OCAKOCLU -·-- BA~TARAFI 1 İ 'Cj SAHİFEDI~ - idaresinde ve politik. sivil ve nskeri nok-

kat insanlar bu teşkilatı ifsad ettikleri ci- talardan bütün mes· uliyetlerin araşbrıl
hetlc insanları da deği~tirmek lizımdır.> ması ile bunlann biliak.k.in tecziyesini ta-

Harbin ilanına tekaddüm edc.n dip- lep edt-n kanun layiha"ını kabul etmiş

LA VALiN SöZLERi 
lomatik badüattan bahseden Daladiye tir. 
kabinesinde hariciye ne:ı:m bulunan B. 
Bonne 1. 9. 939 da ttalyanm bir konfe
rans toplayarak Alman - Polonya ihtili· 

Bili.hare Pierre Laval, hericiye nazın 
olduğu zaman F ransanın diplomasisini 
ne gibi şerait dairesinde idare ettiğini ve 
F ransaya tngilterenin Fazla i !erine ka
rışmak tan muhafazl\ etmekteki gayretle· 
Tini izah etmiştir. 

fmı halletmek için yapmlf olduğu teklifi 
Fransa namına kabul etmiş olduğunu 
beyan etm.İştir. 

Polonya harbe girdikten sonra sulhun 
idamesi için cayretlerini sarfetmekte de
vam eylediğini ilave ederek hafta :zar
fında bir konferanaın toplanmasını ka
bul ettiğini, fakat buna lngılix ve Polon· 
ya kabinderinin Almanlarca iıpl edil
mİf olan aruinin derhal terki f&rlını ko· 
tarak imlıin bO'akmam11 olduklarmı da 
biJdirmiftir. 

HARP MES'ULLERl TECZiYE 
EDfLECEK 

Vichy. 8 (t\.A.) - Dün öğleden 
onra Vichy de toplanmış olan mühim 

bir meb'us grubu meb"us Tix.ier Vingnan 
Courtun teklifi üzerine, harbin başlama· 
"ında ve idaresinde, Fransız vesaitinin 
kifayetsizliğind~ ve harekatın sevk ve 

Lava! demiştir ki: 
- Bizi harbe evketmiş olanların ha

fif davranmalarının bizi siirük.lemiş oldu
ğu f claket karşısında en mukaddes va
:r.ifeınU. f'ransanın hattı hareketini tan
:.tim etmektir. Bunun için. yük.sek. ma
nevi şahsiyeti yapılacak i~n mahiyetini 
garantiye kafi gelen Mare$8İ Petainc it
tifakı ara ile emniyetimizi vererek iş.in 
başarılması için lazım gelen vesaiti bize 
vermekliğini.t: lazımdır.> 
PETEN HOKOMETt ve tNGILTERE 

Londra, 8 ( Ö. R) - Peten "iiltüme
t.i Alman efendilerinin emir ve t.a.lıriki al· 
unda şimdi Fransız milletinin namn dik
katini kendi korkak !!iy.uetinden başka 

tarafa çevirmeğe, yani Fransız milletini 
Büyük Bntanya aleyhine teşvike çalq
maktadır. 

Bu meyanda Orandaki Dunkedt 
F ransrz tıtemiainin Britanya tayyareleri 
tarafından bombardımanı eana.aında g(i
ya geminin güverteainde bulunan F nn· 
sız bahriyelilerini tayyarelerin mitralyöz 
ateşine tuttuğu iddia edilmiştir. Londra 
resmi mahafili bunu Tesmen tekzip et
mekte ve tayyarelerin hiç bir §Ckilde 
mitralyö7 kullanmadığını bildirmekte
dir. 

ORAN HADiSESlNDE iNCiLiZ 
ZARARI YOK 

Londra, 8 (A.A.) - Amirallık dai
resi tebliğ ediyor: 

lngiliz amirallığı Oranda demirli blt
lunan Ounkergue Franmı: kruvazörüne 
karşı lngiliz tayyareleri tarafmdan ya
pllmış olan ikinci hücumdan bahseden 
bir tebliğinde iki f ngiliz tayyaresinin av
det etmediğini bildirmİ§tir. 

Gelen yeni raporlara nazaran mez
kur hareUt esnuuıda hiç bir i ngaiıı 
tayyaresinin kaybolmadtğı anlaşılmak
tadır. ingilizler tarafından insanca -zayi
at ta yoktur. 

üzerine bir çok ı·aka\nlar kaydetnıe'kle 
meşguldu. Halbuki karşısında cereyan 
edeh mücadelenin merhametsiz bir bn
yat \'C ölilm mücadelesi olduğu besbelli 
idi. İki adamın kılınçları birbirlerine 
çarptıkça etrafa kıvılcımlar saçıyordu. 
Faribol hükmünde aldanmıştı. Onun 
hasmına ademi tenezzülle bakmasına 
rağmen Rozarj miith~ bir eskrimci idi. 
Cc\•ikliğine bin bir hileyi il:h•e ederek 
diiğlişüyordu. Jan Kavalyenin tec·ri.ibe
sizliği ise bu mücadelede onu daha 7.aif, 
daha diişkün bir mc\'kicle bırakmakta 
idi. Hic,; şüphe edilemez ki sün~ülcrin 
ve kılınçlarm körükörünc sallandığı bir 
cidal sımsmda ve kahrnmanlıklarivle 
harikalar yaratabilen bir insandı. Fakat 
bumda va1Jyct bambaska idi. Jan Ka\'al
ye hayatuu müşkülatla koruyabiHyor
du. Bir aralık hu hakikati o kadar iyi 
anladı ki en basit ihtiyat tedbirlerini 
ciğniyerek Roznrjın üz.erine atıldı, kı
lıncını hasmının çıplak sine;ine dayadı. 
Yazık ki cesareti para etmedi. Ayağı fe
na halde kaydı. Şimdi nerede ise mu
vazenesini kaybedecek, devrilecekti. 

N ergiz ................................... . 

-BiTMEDi-

.............................. Kokulu Kız 
Milli Roman: 30 YAZAN: Adnan Bilget 

Mükremin içici masasına oturmak is
tememekle hnkkımdaki kanaatini açığa 
vuruyordu. Buna İ~rel ettim. Mükre
min: 

- )' anlış anlıyouunuz. dedi Ben si
ze daha evlendiğim gün icap eden notu 
vermiştim. Şimdi rakı İçmenize mani ol
molc istemem, sizi düşündüğüm iç.indir. 
Rakı masası başında ha:ratınızı zehirle
menize gönülce bir türlü razı olamıyo
rum. Bilmiyorum mak!ladımı anlatabil
dim mi~ 

- Anlıyorum. dcdinı. Her şeyi anlı
) otum. Bu geceki içmemiz, iıuının ki 
dün c.._ecekine benzemiyecek. Sırf istiba 

G .. ı- k d l 1 le 

!ık ki içmesem yemek alamıyacağım. 
İşl~ yine ilk kadehlerimizle ba. lıyor

duJc. ilci,er kuvvetli yııdum alc:Wctan son· 
ra qe nib.yet verileceğini z.annediyor
d um. Fakat bu alc~m t&hminlerim ta· 
.mamcn aksiue çıktL Ben rakı ıse!lını or
tadan kaldırırken Mükremin: 

- Bir daha. rica ederim bir daha, 
deyip duruyordu, 

Kısa bir :zaman içinde başlanmız 
epeyce yükselmişti. fükremin bu sar
hoş haliyle ~ercden dolan rüzgarı 

~aret ediyor; 
- btcrar:niz. diyordu. Biraz terasa 

ç.ılcalım. Tam zal'!'&nıdır. Mehtaptun da 
· t'fad d 'z 

Uzak Şark, 
Amerika ve 

Japonya 
Roına, 8 (Ö.R) - Şanghay beyneJ.uu

lel mıntakasında faaliyet gösteren alb. 
Japon casusu Amerikan askerleri tara.
fmdan tevkif edilmişlerdi. Japonyamn 
µro~to undan sonra bunlar serbest bı
ıaktlllll$lardır. Fnkat Japonların ·Böyle 
bir ,·aziyct tekrar basıl olursa ('Ok Iena 
bir ucticc \·erecektir• demeleri Ameri
kada bir memnuniyel'iizlik uyandırmış
tır. 

Roma. S (Ö.R} - Amerikan filosu
nun başkumandanı amiral Ridsoıı Va
şiııgtona gelerek Ruzveltle mi.ihim bir 
görüşmede bulunıııuştur. 

SOVYET-YUGOSLAV 
MÖNASEBATI 
Mo~kO\·a, 8 (Ö.R) - Yug~la\'yanm 

ilk sefiri bu,ı:ün buraya gelmiştir. 
Bel.s;:racl, 8 {Ö.R) - Sovy(..'(: Rusyanın 

ilk sefiri bu.gün hurr.ya gelmiştir. 

Mültremin bu gece neş'eli görün\iyor· 
du. Onda dün gecekinin ahine büyu"k 
bir tebeddül 1.-ardı. Terasta karşı kar· 

ya gcçrnİ1tilc. l ığını kısl...'anan bir meh
tap bizi çerçevdiyordu. 

Az ic;m· tik, fakat sarho.tuk. Bunu 
I Mükreminin hareketleri bana gayet iyi 
an1atıyordu. Hiç beklemediğim bir 81-

rada, hazırlıklı olmadığım bir anda ba
.ftmı iki elleri arasına aldı. Gözleri gö,;
leriınde idi. Cözlenmi derin bir diklt.at-
le tetkik ediyordu. Hafifçe, ancak i ide· 
bileceğim bir sesle konuştu: 

- Fikret dedi. Sana bir .ey sorara· 
ğım. Hiç c;ekinmeden ve yalan ııöylem~· 
den bana her evi söyliyt-bilir misin~ 

- Sor r\lükre.min. ~ni dinliyorum 
- Onu se,•din mi? 
- Kimden bahsediyorsun. 
- Kimden bahsettiğimi bilirsin. Se. 

ni aldatan ndamdan. 
Cevap vermediğim için sualini tekrar

lıyordu: 
- Mükr~nin, dedim. Bana bundan 

bahsetme ... 
- Amma beni yakından alakadar 

ediyor bu mevzu. 

-BiTMEDi-
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~ ····· ·· · · ································· . 
gilter e harp azmi E 

~~.~~ : 

A1nerikaya bir n1il- : 

Harp k d b
•t k • t: yardolarlıktavyare 

ya ın a 1 ece mış ı. ısm:::.ı:.::dı 
--------,..- lngilteredeki imalat ta 

h k 
• k iki misli arttı.- ~ 

·Macarlar buna int izar en 
tedbirlerini 

a re ete geçmıyece ' Londra, 8 (A.A) - Tayyare iıua- E 
.:> latı nazn"I Lor<l Bea\·erbrook, haziran : 

askeri th ki ayında 1<1\'\'are mıalfttının rekoı· teş-: ar raca ar kil ettiğini bildirmi"tir .. Bu ay 11.arfm-: 

-*-
Harp bitince Romanyadan iste
diklerini alacaklarını umuyorlar 

.......,_,* _____________________ ~ 

a biithıı meselelerin ruzn:mıcyc alınacağı zan· Su~apew•. 8 (AA) - Yan resmi surette teblığ C'dıl.miş· ınır.dnn ~oı 
tir : f:>on h:r kaç giın zarfında sivasi muhfillerle cfktırı umu- ncdili}or. 
miycde R"manya meselesi hnkhnda müsahede edilen heye- Bununla bcralıcı Romatı.\a scl'Lrhc.rliğinuı M!hcı• 
camı faalivet 3crın= dalına büyüyen bir sükilnctle bırak- oldui,!u 1\bı·ar askeri tedbirlerinin Rumenler tarafından bir 
makta ve R•ımen meselesinin inkisdı tam bir itimatla müt.a- tcşebbiis \'ı;ıki öltınt'J:'l'a kadar idame edileceği kaydcdilmck
lan <'dilmnkt('dir. Harbin yakın olacağı tnhmin edilen Jıitn- tcdir .. 

Alman ve Fran
sız iddiaları -·-Boıdo 8 (Ö.R) - Cebelüttarıka kar§! 

~ apıl. n Frruısız hava kuvvetleri hücu
mundan bahseden bir Frnnsız tebl i~i 
Cebelüttarıkta demirli bulunan büyük 
bir harp gemisine bombalar isabet etti
ğini bildirmektedir. Bu hücumdan sonnı 
C~clüttnnktn tek bir İngiliz harp gc
mlsı kalmamış imiş. 

Koordinasyon heyetinin bir kararı 

Den.ir 
insaat 

..!t 

sarfiyatı ve 
tahdit edildi 

----------'le ~x 
Mukavelesiz tez yini mahiyetteki bil 'umum 
inşaat, 

ve 
yol, bahçe tanzimi, havuz inşaatı .• . 

da ' 'erim gecen ~nenin ayni ayında
kinin iki misli olmUt>"tur. Keza iki 
misli ınotör imal edilmiştir. 
Anıl'riknmn ta~ ynre tc:sliminc ge

lince: Lord Bcau•rbrook, Bii_yük Bri
hın.\ anın on hafta -zarhnda mühim 
mikdarda tayyare n• moför ~atın nl
dıibnı bildinnİ!?tir. 

Amcrikaya yaı;.ılan siparişler yckil
nu bir mih ar doları geçmekte idi. 

Londra, 8 (Ö.R) - İngilizlerin 
Amcrikaya ısmarladıkları t.ayyarele
rm kıymeti 250 milyon İngiliz lirası
na baliğ olmustur. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

elçik da Al anlara 
karşı sabo aj 
Londra, 8 (Ö.R) - Royter bıldiriyor: 

Alman kontrolii altında bulWlan BrUk
scl radyosunun bugün ifşa ettiğine göre 
Belçikada bir çok tel~af ve telefon scr
\•islerinde sabotaj olmuştur. Radyo bu 
~ibi harekata teşebbüs edenlerin ağır 
cezalara çarptırılacağını ila\•e etmekte
dir -*-Amerikaya giden 

Transatlantikler 
Ncv.vork, 8 (Ö.R) - 24 saat zarfında 

Nevyork limanına ikinci İngiliz transat
lantiği vamuştu·. Bunlarm içinde İngil
teredcn tahliye edilen :>00 cocuk bulun
nıaktndıı·. j Berlin 8 (Ö.R) - Alnıaıı amirallığı 

spanya sahilleri açıklarında Alman 

tnhttelbahirlerlnin ceınnn 20 bin •on 
dlişmnn gemisi batırdığını iddia etm~k-
1edir. 

ilah .. . derakep tatil olunacaktır 
rısı dc,·ıctc ait t~kküllcr tarnfından Tarihi vagon Berlinde Anlı::ar.t. 8 (A.A) - Bugün ic;inde ·a

~dığunız dünya vm.i\'etinin her tüdü 
inşmıt malzcnıcsind~ azami tasarrufu 
amir bulunması Vt! bilhassa demir '-'e 

bcrn~lıi ali esaslar dairesinde tadil ve- Berlin. 8 (Ö.R) - 1918 le 1940 ınüta-

- -·-- em..,alinin harictcıı ithal ınü::zkülfıtma 
a. mukabil milli ınüd:.fua bakımından bu 
P&Üreftede fıOZG ınaddclt>rC olan İhl;VaClll artınru.ı dola-
Borsası açıldı yıSiyle Mi~li ınü~:~a. dcmiryollaı·~· şo-
A ~eler, fabnkalur ıçın yapılan zanırı ın-

nknrn, 8 (Hususi) - Müreftede bil' saııtla m:ıclcıı ihracına müteallik te:-oisat 
~oza borsası açılmıştır. Hararetli satış-ı m\istcsna o\mak üzere devlet daireleri
ıar Yapılıyor. Kozalar 65 - 81 'kurus ara- le mülhak vp husu:-;i bütceli idare \'e 
sında muamele gönncktedir. · müesSt.-seler ve scı maye.sinin en az ya-

,.a tahdidi kooroiım~yon heyetince te- rek:clC'.rinin içinde imza edildijti vagon 
karrüı· ettirilerek i1gili makamlara bil- , b~ün Beilinc getirilınistir. 
diı·ilmiştir : 

A - Yapılnıa~ı tekarrür etmi~ olup 
ta hcnü1. ihale olunmı~·an '-eya ihalesi 
tckcınmtll l•tıniyen insaatm ihalesi te
hir olunacaktır. 

B - Kısım kısıın yapılmakta olan iıı
~antlan bir kısmınııı yapılmı:? olması ha
linde clij°!cr kısımlımmn ihalesi tehir 
odilt.~ktir. Ancak di~er ktsımların in-

~tının d<!\•aın \'~ ikmaline kafi bir 
zaruret \•arsa ihalenin icrası başvekale
lin muvafakatine b.-ğlı bulwıacakb.r. 

C - Miitcahhitlc bir mukaveleye 
bajtlanınaclaıı yapılmakta bulunan tezyi
ni mahiyetteki bilumum inşaat, yol, 
bahçe, tanzimi, hn\'uz inşaati ,.e ilah ... 
derakap tatil olunacaktır •. 

lngiltere cevap verdi 
:x~x 

Çine yardımda bulu-
bildirdi "" 

nacagını 

l ngiltere - Japon ya arasında 
gerginlik baflamasından 

ciddi bir 
korkuluyor 

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

Roma, S (Ö.R) - Tokyodan bildirili
yor : Japonya hükümeti Ingiltere hükU· 
meti nezdinde protestoda bulunarak 
Birmanya ve llong Kongtan Çinlilere 
s.ilfilı sevkedildij'!in! bildirmiş ve silfilı 
sevkiyntınııı derhal durduru1masını ta
lep etmiştir. 

İngiltere hükümeti buna verdi~i ce
vabında İngiltercnin bu gibi sevkiyatı 
durdurnnuyacawnı bildirmiştir. Bu va
ziyet üzerine Japon hariciye nezareti 
nnmına söz söylcmt-ğe salahiyettar bir 
uıt İngiltere ile Japonya arasında ciddi 
bir gerginlik husul~ gelebileceğini söy
lemiştir .. Jnponya Ingiltereden vaziyeti 
bir daha tetkik et~ sini talep etmekte
dir. 

Maltaya ltalyan 

Londra, 8 (Ö.R) - Japonya - Çin mu
harebesinin üçüncU yıldönümü münase-
betiyle hugiin general Çan Kay Şek bir 
ı.utuk irat C'dcrek demiştir ki : 

• - Japonlar memleketimizden as
kcdcriııi <;ekinciye kadar mücadeleye 
dc\•anı edeceğiz ... Japonyanın Hindi Çi-
niyi \'C ark Hint odalarını tehdit ettiği
ni ~örüyoruz .. Bun!arm da müdafruısınrı. 
butün gayretimizle çalışacağız.. Aıncri· 
kanın \'C SO\ v11Uerin yardımını talep et· 
tik.. Bu devletler Avrupa harbine işti
rak drneıniş oldu;1undan dolayı bizo 
vardım edebilecek vaziyettedirler ve 
bunu yapmnlan k1.:ndi menfaatleri ikti
zasındandır .. 

hava hücumları 

Yeniden üç ltalyan tay
yaresi daha düşürüldü 
•• 
Olü ve yaralılar arasında kadın 

ve çocuklar da var 
• Malla 8 (A.A) - Hafta talili esna

sında üç dilşman tayyaresi düşürülmüş
tür. Bu tayyarelerin ilcisi Cumartesi ge
cesi yapılan baskın esnasında denize dü
şürülmüştür. Cumartesi günü bir asker 
ölmüş, 4 si\11 yaralanmıştır. 

Pazar glinü 4 alert verilmiftir. Sut 
9.15 te düşman tayyareleri mUteaddlt. 
bomba atmışlardır. 2 asker ölmüf, G as
ker :raralarunış, bir kısmı çocuk ve biri 
kadın olmak i..izcre 9 sivil ölmüs, 1 sivil 
yaralanmıştır. ~ 

------------------------------------------- ~!!!!!!!! ......... --~--.."!""'!~~ ...... ~--~==~~~------------------------------~~------------------------
i~mir ~eza ve t evkil evinin eJr..1.ıek ilanı: 

94 
- tunır ceza evinin 940 mali yılı için ihale tnihinden itibaren Mayıs 

1
. 1 sonuna lcadar ikinci nevi ekmek ihtiyacı sartnamede yazılı şartlarr dahi
ınde kapalı zarf usuliyle tekrar yeniden münakasaya çıkanlmı;ıtır. 
~ 2 - ihale 18/ 7 /940 Perşembe giinü saat 16 da İzmir ceza vr te\'kif evi 

nıudürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
le ~ - !steklilerin 10000 lira muhammen bedelin )'Ü:1:de } edi buçuk hesabiy-

50 lıra muvakkat teminat \'ereceklerdir. 

d 
4 - Senelik tahmin edilen ekmek mikdan beher a<lt·di 960 grnm sıkletin· 

e olmak üzere 117647 kilodur. 
5 - Teklif mektupları 18/7/ 940 P~r,embe günü saat 15 şe kadar sıra 

nu~aralı makbuz mukabilinde ikinci maddede yazılı yerde komisyon reisine 
v~rı ecektir. Şartnameyi görmek ve fazla İ7ahat almak istey,.nlcr Rahribftba 
cıvarındaki ce7a evi müdürlüğüne nıürncaatlrı ilan olunur. 

29, 5, 9, 13 2449 ( '340) 
-----~---------------·----· 

tznıir Muhasellei Hususiye müdürlüğünden : 
286 

ramalı Sait .namına mukayyet olan Mesudiye mahallesinin 1 nci korkonda 

1 
f'bmaralı bına müterakim vergi borcundan dolayı tahsili emval kanununa 

tlv 1 n mülkiyeti hacız edilmiş olduğundan 2 l gün müddetJe satılığa çıka-
~ '?ı§t_ır. Pey sürmek ve tafsilat almak isteyenlerin lzmir muhasebei hususiye 
aıresıne müracaatları ilan olunur. 30, 9 2466 ( 1 345) 

Zi~AI' MÜDÜRLÜCiJHDEH: 
t I 

1
- Zıraat Vekaleti namına 30 ton gövtaşı ve 10 ton .\vrupa kömürü sa

ın a ınacaktu. 

; - Şartnameleri Ziraat Müdürlüğünde ~örülebilir. 
Pi 

-k Açık eksiltme 24/7/940 gün ve !!l!ll'lt 15 te Zira:al müdürlüğünde va-
ı aca tır. · 

4 - Muvakkat te.ıııinat 750 liradır. 9 13 17 21 2604 ( 140S) 

~OS~A rELG.RAF İZMİR H'ÜDÜRLÜG'ÜNDEN 
Yer fre.nuze en aşağı orta mektep mezunu ol mak şartile mii5abalc.a ile aatej

sikala a ınıı.ca~?r. Bunlara verilecek Ücretle mümtbakaya İştirak için aranacak Ye
c;:;... ~1•.n nev ı ve mhiyeti Vilayet Posta Tdgraf ve Telefon MiidürlüklerindM 

... enı ır. 

b 
1
f1tihanlara vilayet merkezinde ıLiı ~ustos PerFnık ı:ününde saat 9 da 

aııanacaktır. 9 ti 13 16 256 1 (1406 ) 

~~~~SA BELEDİYESİNDEN : 
lunıı. k ıra muhammen kıymetli bir etüv makinası açık eksiltme ile mübayaa 

ca tır 

Muvakk~t t • 82 1. thal . cınınat ıra .50 kuruştur. 
rtnn esı 19 /7 /?40 Cuma gün.Ü aıaa t 15 te Bcl(·d iye dairesindf' yapılacaktır. 

rne ve re.."ımler Bdediye tababetinden veril ir. 

~----___ _:_9_:.l~I 13 16 2582 ( 1409) 

!~~İRm D~~ERDARLICINDAN: 
vı haciz df ııcttının Başturak 1ubcsinf' olan lı:azanç vergisi borcundan dola
ıay111 \ e 20~~ A.hmet ağa M. Meyveler gümrüğü 863 ncü sokakta kain 8 - 10 
790 h~c . ,. . lıra ~ıymetindeki mağazanın 1654 hissede borçlııya ait olan 
knrılrnr... 1 

\ ılayet ıdare heyeti karariyle 21 gün müddetle müzayedeye çı-
ı· ,,.ır. 

. aliplcrın 3 1 T 
lıne ınü emmuz 940 <;ar amLa günii saat 15 te vilayet idare heve-
- racaatlan ilan olunur. 9 16 23 ( 2605) . 

İZM . 
AH 0fı~ HDEfTE~ARLIGINDAN : 

harcından I acı / ?ınedın muamele ve istihlak vergileri şubeaine kadastro 
düz .sokağı~d:n k~~ tıra .horcund_an dolayı haciz edilen istiklal mahallesi Cün
Yet idare he . kaın ~· 3 7 yenı 2 7 sayılı ve 3 120 lira kıymetindeki e\'i Vila-

T 1 Yeti ararı ... le 2 ı - -dd 1 - .1 . n İplerin 31 T " gun nıu et ~ muzayecıcye c;ıkarılmı.ştır. 
tıne ınüracaatJa ue-~mu,z 940 Çarşamba günü saat 1 3 t.e vilayet idare heye-
- rı anolunur. 9 16 23 (260 7) 

İZMiR DEFTERD 
Maltinacı Şerifin n tur ~ICIN~~ ~ 

dan dolayı haciz cd 1 aş l>' ~k ~ubemne olan Malı cmlalt satış bedeli borcun
da kain 6 ~ki ı 

1 
~en ılırıncı Süleymaniye M. Tok.aydır. Kamil bev sokağın

kara · 1 .z aJ say ı ve 960 lu' k ı· d L· • \'')• 'd h · ny e 1 gün müddeti .. a ıyme ın eıu evı ı nyet ı are eyetı 
T aliplcrin 30 T e nıuzayedeye çıkarılmıştır. 

ınli l emmuz 940 1 .. .. l 5 \' I racaat arı ilan 1 a 1 gunu saat te i ayet idare hryelİıı~ 
-

0 unur. 9 16 23 (260S) 

İZM. 
Mchnı!~zı~~~ERD~Rl..~GINDAN : 

cundan dola) 1 haciz d:aş~~~k şubesınc olan Milli emlak salış bedeli bor
sayılı \e 600 lira kı ~ 1.end kuzelyalı Eminali sokağında kain 47 eski 23 taj 
det! . Ymetın e i ev· V'l• ·d h · k · r- muza) ,.de) e ıkar I 1

, .' ayet ı are eyetı ararıyle 21 gün müd-
saat • • . ç 1 ınışt.ır. 1 alıplcrin 31. !emmuz 940 Çarşamba günü 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
Devlet Demir Yollarından ~ 

. . . . . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sirkeci garı meydanı ile planda gösterilc:n yotlann topdı;a sistemi asfaltlan· 
mnsı işi 28819.20 lira muhammen bedelle ve kapal ı zarf usuliyle münakasaya 
konmuştur. 

Bu i in muvakkat teminatı 2161.44 liradır. Münakasa 20/7 /940 Cumartesi 
günü saat 1 1 de Sirlı:ecide 9 i§letmc binasında A. E. Komisyonu tarafından 
yapılacaktır. isteklilerin ayni gün saat 1 O na kadar kanuni :vesaik teminat ve 
ehliyet \'e.!ôikalarını ihtiva edecf'k olan kapa1ı zarflannı komisyona vermeleri 
lazımdır. 

artnnmeler 144 kuruş m11kahilinde Sirkeci veznesinden verilmektedir. 
5 7 9 ı1 2481 (1385) 

D. D. Yolları 8 nci İ!letme Komisyonundan: 
Menemen boğazında KLM. 50-55 arasından alınacak 4000 M3. balastın 

8 7 / 940 tarihinde yapılacak ihalesinden sıırfı nazar edilmiştir. 25 79 ( 1403) 

srANBUL BELEDİYESİNDEN : 
Vilôyct dahilindeki makadam şöseler üzerine yapılacak katran kaplama İ!Iİ 

kapalı zarf wuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 3 t 006 lira ·ve ilk teminatı 2 325 lira 50 kuruştur. Muk:avele ek

siltmeye bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şartnameleri ve buna müte
fcrri dii;er e\·rak 156 kuruş mukabilinde nafıa müdürlüğünden verilecektir. 

ihale 16/ 7 /940 salı günü saat 15 ele daimi encümende yapılacaktır. 
Tal iplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tarihinden sekiz gün 

evvel nafıa müdürlüğüne müraeaatla alacaktan fenni ehliyet ve 940 yıhna ait 
ticaret odaııı vesikaları 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlıya• 
caklan teklif mektuplarını ihale günü saat 1 4 de kadar daimi encümene ver• 
meleri. 1, 5, 9, 13 2439 (1352) 

İZMİR DEF!'ERDARLICINDAN : 
Abdullah oğlu Keresteci ismail Hakkının Milli eml.ik satış bedeli borcun

dan dolayı haciz edilen 3 ncü Karataş E.nveriye sokağında ki.in 155 eski 133 
yeni sayılı ve 288 lira kıymetindeki evi vilayet idare heyeti karariyle 2 \ gün 
müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 30 Temmuz 940 Salı günii aaat 1 5 it Vilayet idare heyetine mii-
ra~atları ilin o lunur. 9 16 23 (2618) 

lZMIR BELEDiYESiNDEN: Z AY l 
ıthalAt gümrüğünden almış olduğum 

58-3 no. ve 17-2-940 tarihli ayniyat mak
buzunu za)•i ettik. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü ka1mıyacağmı ilan 
ederiz. M.J. Taranto 

940 yılı tephir ilaçları satın alınması 
yazı işleri müdürlüğündeki şartnamesi 
veçhile bir ay pazarlığa bırakılmıştır. 
M uhammen bedeli 1327 lira 50 lmruş 
muvakkat teminatı 100 liradır. Taliplerin 
te.ıninau ciğleden evvel iş bank.ası.na ya-
tırarak ınakbuzlarile ihale tarihi olan NAZtLLt HUKUK MAHKEMESİN-
15-7-940 P azartesi günü saat 16 da en- DEN: 
cümene müracaatları. (1138) Nazillinin Aydoğdu mahallesinde otu-

Belediyemize ait 21 inci ad.ada 12134, ran Mustafa kw ve lzzet karısı Fatma 
75 metre murabb3.Jndakl arsanın satışı Akyürek ~af ı~ . Kuşadas~a tabi 
Y'::l!.l işleri müdürlüğünden 270 kuru$ Spalç;ık nahıyesınde ıst.asyon c;vannda 
mul-..abilinde tedarik edilecek şartname- Keç~rlulu ~rkes O~~ .oğlu 1zzet 
si mucibince kapalı zaıilı artırmaya ko- Akyürek alcyhıne .açtıgı ihtar davasın
nulmuştur. Mı.ihaırımeJı.bedeli 97078 li- dan dolayı icra kılınmakta olan ınuha
ra, muvakirat tem7natı 6104 liradır. tha- kemesi .sırasında müddeialeyh ikamet
lesi 10-7-9ıO Çarşamba günü saat 16.30- gahında bulunmadığından ve bu suret
ciadır. 2490 sa\•ılı kanunun tarif.atı dahi- le ikametgahının meçhul kaldığı ve ne
linde hazırlan~ı teklif mektuplan iha- reye gittiği anlaşılamamış olduğundan 
1 ~ünü azami saat 15.30 a kadnr ı-ncü- mahkemece ilanen tebligat icrasına ''e 
men rfrasetinc \·erilir. muhakeme 7-9-940 tarihine talik kılın-

25-28-5-9 2372 (1302) mı· olmakla .:}'e:ı:mi mezk\ırda Nazilli as-
ı:nı cü sokakta lON cü adanın 2705 liye hukuk salonunda hazır bulunması 

ıııclrc murabbaındaki 2 _sayılı arsanın 1.5 gün ınüddetle ilan olunur. 
~tışı, yazı ·işleri müdürlüf,>ilndeki şart- 2850 (1410) 
naıncsi n>Çhil ~. k~·ralı zarflı artır:ınaya 
komılımı~tur. M ıhnmmcn bedeli 18935 
lira ınu\·akkat teminatı 1421 liradır. 
ihalesi 15-7~940 Pcı.zartcsi ~ünü .-;aat 16, 
·rn dadır. 2490 sn)> ılı kanunun tarifatı 
wbilindt' lıazırl:-nmış teklif mektupları 
ihale J?Ünü auııni .s:::at 15,30 a kadar en· 
cünıeıı rkasctiııe verilir. 

28-.3-9-14 2447 (1333) 
l - Kültür mahı.llesi 1379 sanlı so-

1<.ağın, 1382 inci sokaktan Vasıf Çınar 
::addcsine kndar uı.:.nan iki tarafına 200 
metre hoyda yeniden kcsnı.e kordon çe
!dlmesi, fen işleri müdürlüğündeki ke· 
sif ve şartnamesi veçhile acık eksiltme
ye konulmuştur. Keşif bedeli 425 lira 

teminatı ö,illc<len e\•vel is bankasına ya
tırarak ınakbuzlnrile ihale tarihleri olan 
10-7-940 Carsamba günü saat 16 da en· 
cümene müracaatları. 

2 - Dciiirmcndaj!ı 334 sayılı sokakUı 
lOO \'e 397 sa)·ılı ~okakta 60 metre ki cc
man 16-0 metre bo~ da kanalizasyon yap
tırılması. fen işleri müdürl~ündclci ke· 
şif ,.e şartnamesi \·eçhile acık eksiltme
ye konulmuştur. Keşif bedeli 840 lira 
muvakkot teminatı G3 liradır. Taliplerin 
temiıınu öğleden evvel iş bankasına ya
•ırarak makbu:ilarile ihale tarihi olan 
10-7-940 Çarşnmba ,::ünü saa~ Jfl da en
cümene müracantl:ın. 

ihracatçı Birliklerinden: 
~ 

hmirde bulunan Sayın Ticaret Vekilimiz Nazmi Topçuoilu'oan 
huzurluiyle 9.7.940 Salı günü saat 15 tc Ticaret ve Sanayi Oda
sı aalonunda yapılacak toplantıda izmirde mütefekki.l bil'umum ih
racatçı birlik lerine dah il axalanmızın İştirak ebnelerini rica ede-
riz 2612 (1411 ) 

Enalcilı oe Eytam Banhasından : 
P ESf N 

c. 
Esas No. Yeri 

N·'· su 
Es. Ye. Tni 

Nt!v·i Kıymeti T.l_ 

2 7 7 Kar ıyaltada Bahariye M. Hatem 1 Z Ev 250.- S0.--

700.-- 140.-

30.-- 6.-

1.S o .- 300.--

So. Ada t 62 parsel 11 (84.M2.) 
287 Dolaplı kuyu Mah. Kayabası sok. Ev 

Ada 472 parsel 16 ( 121 M2.) 
288 Oeğinnendağ Battıll sokak Ada 21 Arsa 

533 parsel 8. (55 M2.) 
316 Birinci .Süleymaniye 1\1, 482 ncı 2 1 

Sokak. Ada 1666 parsel 14 
( 113.50 M2.) 

T AK SİTLE 
180 Mesudiye Mah. tkinci kordon 368 118/1.'72/I 

Ev. 
3.SOO.- 700.--

225 l'.epecik Mah. Sürmeli sokak. 14 ~ 4 1 U c 1.600.- 360.-
250 Cüzelyalı Şaban zade sokak. Z 1 15/A 1 S/B. « 1.000.-- ZOO.-

Ada 866. Parsel 6. 144 M2. 
296 Mersinli Mürüvvet ve Yunu5 bey 

So. { 172. 36 M2.) 
2,2/1 900.- C60.-

296 M ecid iye M. Ziver aia sokal.: 22 20 
A da B 1. parsel 15, 72 M2. 

EY ve 
dükUn 

Ev 800.- 160.-

.3 1 1 Bornovada Büyük cami M. Ha· 36 ~8 
marn So. (371 M2.) 

Ev 1.300.- 260.-

3 14 Süvari Mab. Morahane okak ~ 44 1 H 18 Ev 1.000.- 200.--
Ada 401, parael 1, 81 M?. 

1zahab yukarıda yazılı gayri menkullerin peşin ,..e takside - tak.a:itli olanlar 
senelik 1cı 8. 1 /2 faize tabidir. - satıŞtan 22/71940 pazartesi günü saat { 1-0. JO) 
da ihaleleri yapılmak üzere artırmaya konUlmu}tur. 

1: - istekti o'lanların hizalannda yazılı depozito akçelerini \'euıemiu yatı
rarak artırmaya girmeleri. 

2: - Müzayede sırasında verilen bedd. mUk.adde~ kıymeti .:eçtiği takdir
de blliplerio depozitolannı niSbet daireaioc:le tezyit eylemeleri ve mühür kulla· 
nanlarıo mühürlerini Noterden tasdik ettirmderi. 9 4 -4 25 70 ( UO)) 

P. T. T. izmir müdiirliiğtlnden: 
Yük.ek okul mezunları .için 8 T emmuz 940 pazartesi gÜnünde ?.'.apılmaıu 

mukarrer olduiu ilin edilen müsab aka imtihanı bu tah!illilerin talip ı:tihur 
etmemesi hasebiyle 8 Aiustoı 940 perıemhe günü saat 9 :ra tatile edilmi~r. 

Taliplerin buna göre müracaatları. 5, 6, 9, 12 2532 ( l 38n 

İZMİR DEF'l'ERDARLICJHDAlf : 
Mehmet S~ri oğlu Ziyanın satış bedeli borcundan dolayı haciz edilen bi

rinci Karantina tramvay caddesinde kain 514/2 eski 628/2 yeni sayılı ve 
4400 lira kıymetindeki evi Vilayet idare ~ydi karariyle 21 gün müddetle 
müza,v.edeye Çlkarılm~tır. 
Taliplerİll .30 Temmuz 940 Salı günü sa 1.3 le Vilayet idare heyetine mü-

racaatJarı ilin olunur. 9 16 23 (2609) 

tŞMtR 2 inci 1CRA MEMURLU
GUNDAN: 

Y. Asır gazetesinin 31-~940 .tarih \'e 
1049:i sayılı niishasının 4 ncü sahifesi
nin 6 ıncı sütununda 16 ve .31-7-940 ta
rihlerinde 14 te satılacağı ilAn olunan 
Kabakçı sokağında 48-48 tajlı gayri 
menkul hissesinin salış saatlerinin on 
l)es olnrak tashih edildiği ilan olunur. 

2588 (14-07) 

tZMtR S1C1Ll TlCARET l\fO'IUR
~ ... ucuNDAN: 

[ mail Hakkı Başlı ticaret uıl\'arıile 
lzmirde Ç.Crçi oğlu hanında 7-7 numa
rada her türlü :toprak mahsulleri ,.e sai
Te ticaretile iştigal eden İsmail Hakkı 
l3aşlının işbu Un\ ~ı ticaret knnunu 
lıi.ikümlerine göre sicilin 2789 numarası
na ka t ve tescil l'dt1d' ~ ilan olunur 

............................................ 

OLfVIER VE 
StlREKASI 1.TD. 

VAPUR ACENTASI 
ATA TORK C ADDESI Rees binasl 

TELEFON: 2443 
Londra ve Uverpol hatlan için 

piyasanın ilıtlyacına göre vapurla
nmız ısefer vapa<'Bklardır. ............................................ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
• W. F. H~ Van Der 

zee ve şürekası 
Daha Cazla b!sitat için ATAT,ÜRK 

cadd i 148 No. d:ı \V. F. Henry Vaa 
Der Zcc \'c ı . Vapur acentalığına . 
miirnca:ıl edilmesi rica olunur. • 



SAHiFE' l'ENJ ASIR 9 TEMMUZ SALI 1940 ' 

''250 '' Alman Tayyaresi düşürijldü 
Alınanya bonıbalandı Baş vekilimizin mühinı emirleri 

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

Tayyare meydanları, kanallar, bah
inşaat tezgahları ve silah depoları / 

rı 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - yerek yalnız mühim bir noktaya dikkat 
malin üstiinde iken bir de kol ve hay- nazarınızı celbedeceğim. 
van kuvvetinin eksilmesi karşısında ha- Köylüye işlerini kendi aralarında 
sat ve hannan işlerini aksatmamak için kendilerine yaptırmak, bu hususta on· 
ııayretimizi arthrmak, mevcut imkıi.nlar- !ara yol göstermek, kolaylıklar ve yar
dan azami istifade tedbirlerini mahallin- dımlar yapmak, dışarıdan her hangi bir 
de aramak ve bulmak icap etmektedir. müdahaleye tercih edilmelidir. Yersiz 

Ayni köyde hatta birbirleriyle alaka- \'e zamansız bir müdahalenin aksi tesir 
lı ve münasebetli köyler arasında iş bir- yapacağından, isleri bozacağından endi
liği yapmak, mcsalyi tanzim eylemek, şe ederim .. Bu itibarla dışarıdan müda
insan ve hayvan kuvvetlerinde müvaze- haleye zaruret hasıl olur. bilhassa milli 
neyi tesis etmek suretiyle çerçivelene- korunma kanununun 37 inci maddesi
bilecek tedbirlerin mahallin icap ve hu- nin tatbiki icap ederse derhal bana mü
>usiyetlerine uygun olmak şartiyle çok racaat edin .. 

itibarla elde mevcut vasıtalarımızı 
nıiimkiin oldu!u kadar azaıni randman 
temin edecek bir •urette ve en lüzum
luswıu tercih seklinde tevzi ve taksim 
etmek lazım ııelir. 

Bunların nerelere ve ne kadar ayrıl· 
dığı, ne suretle ve ne şartlarla işletile
ceği ziraat vekaletince tesbit ve takip 
olunmaktadır. Bu hususta ziraat vekfil ,_ 
tinin iş'arı dairesinde hareket edil.m<~~i · 
ni ben de dilerken şu noktaları da !ı;,. 
tırlatırım : 

•• • 
uzerıne 

Londra 8 (A.A) - Hava nezaretinin 
ıebllği: 

Son 24 saat zarfında havanın müsait 
olmamasına rağmen hava kuvvetlerimiz 
faaliyetlerine devam etmişlerdir. Dün 
Knoke, Evreux ve Ybenburg tayyare 
meydanlarına, Zvollede ve Katavijk ka
nalı üzerine, büyük motörlü mavna1ara 
bombalar atılmıştır. Tayyarelerimizden 

isabetler temin edildi 
biri dönmemiştir. 

Bu gece Bremen ve Kiel'de gemi in
şaat tezgablarile Emden'de silllh depo
ları üzerine hücum ettik, Brunsbuttele 
ve Kiel kanalı methaline yangın bom
balariyle büyük infilak bombaları bı
rakılmıştır. 

Nordeney ve Hornum deniz tayyare 
üsleri de bombardıman edilmiştir. Bu 

gece harekfıtından iki tayyaremiz dön
memiştir. 

Sahil tayyarele'!'İmiZ tarafından dün 
yapılan müteaddit harekat esnasında 
tayyarelerimizden il<lsi düşman avcıları 
tarafından düşürülmüştür. Mürettebat
tan 5 kişi İngiliz harp gemileri tarafın
dan toplaruruştır. 

faydalı ve tesirli olacağına kaniiın. Dar 3 - Bu mevzu üzerinde ehemıniyet
ve sıkışık zamanlarda Türk köylüsii le durulduğu daha işin başında iken 
kendiliiinden iş birliği yapmağa, iş mü- bazı vilayetlerden hasat ve harman için 
vazenesi kurmağa alı.şıktır. yardımlar istenmesinden ve bütün ted-

Bu hususta yer yer teessüs etmiş tea- birlerin merkezden beklendiğinden an
müller vardır. Köy kanununda, milli laşılınıştır. 
korunma kanununda buna ait bazı hü- Esasen Ziraat vekaleti elindeki bütün 
küınler mevcuttuı'. Her tedbirin yeri ve vasıtaları bu iıse tahsis etmiştir,, Hükü
zamanı vardır. Bunları direktif halinde metin de son zamanlarda büyük fcda-

2500 ALMAN TA YY ARESt teferrüatiyle uzaktan tesbite imkan karlıkla yeniden Amerikaya ısmarladı-

Makineleri iyi kullanmak ve onlar
dan azami rando1211 almak esastır. Bu
ntın için de makineleri iyi çalışbrmak, 
kontrol ve idareyi giiçleştirecek suret
te dağılmamak, f07uJi gidip gehnele'"!" 
makineyi beyhude yormamak, iştı:n 
kaybetmemek, beklemelerle vakit geçir
memek, kabil ise iki Üç ekiple çalışarak 
çok iş yapmak gibi noktalara dikkat et
mek lazımdır, 

····xım·~~···ı·a·yy.arete~i····ı~=···· 
D"OŞ"OR'OLDü yoktur. En isabetli tedbiri işin içinde ve j(ı bir takrm hasat ~·e harman makincle-
Londra 8 (ö.R) - İngiliz tayyareleri başında olan, vaziyeti adım adım takip ri gehniştir. Fakat takdir edersiniz ki 

çok geniş bir faaliyette bulunmaktadır- edebilecek mevkide olan idare amirleri bunlann mikdarı mahduttur. Her yere 
lar. Norveçten İspanya sahillerine ka- bulabilirler., Bu itibarla tafsilata girmi- makine yetiştirmei!;e imkan yoktur. Bu 

dar düşmanın bütün harekatını takip 1 , •mız;ıı•m••••••••••a•••••-

4 - Hasat ve barınan işlerini gerek 
siz, gerek kaymakam ve nahiye müdür
leri aleddevam ve muntazamen yerle
rinde takip ederek her hafta başı vazi
yeti telgrafla bana bildireceksiniz. Mu
vaffakıyetler temenni ederim. 

giltereye yaklaşmak 
fırsatını pek bulamıyor 

etmektedirler. ı -.?Z"Ll V.//.J' //J'V/YY?JYA'""r///TY ///Y//.-~ı:t:77 /7.J--
:r~:~ ~~~~;e~;~~~~=:ed~ı%3: ~ A vusturalya Başvekilinin beyanatı 
ge muvaffak olmuşlar ve Almanyada 
Kassel tayyare meydanını bombardıman -* 
ederek hangarlarda bulunan bir çok M e • he t e 1 A t f k l 
ta~:;~~~:;;~~ie:;~~;~~~edehar- u ımma ıma a 1 ev a -~~~~~~~~-x~x~~~~~~~~~ 

Londra, 8 (A.A) - Hava ve em- Bir düşman tayyaresi dün öğleden 
niyet nezaretlerinden tebliğ edilmiş- sonra sahil açıkl;;rında dafi topları 

bın ba.şlangıcındanberi İngilizler 2500 \ 
Alman tayyaresi düşürmüslerdir. 

tir : Dün öğleden sonra düşman tay- tarafından düşürülmüştür. 
tTALYANLARA GELtNCE... A d be e b tt tt 
ttalyanlar ise harbe girdiklerindenbe- a e 1 r n 1 s e e ar 1 var"1eri Manş sahili yakınında faali- AJ,MAN İDDİALARINA GÖRE,, 

vette bulunmuşlarsa da hava müda- Berlin, 8 (Ö.R) - Alman tayyare- ri Afrikada bir dakika bile rahat yaşı-
faa bataryalar= şiddetle mukabele- !eri bu sabah İng;Jterenin şark ve ce- yamamışlardır.Mütemadiyen İngiliz tay

yareleri İtalyanın Afrika müstemleke
sinin her yerini bombardıman etmekte
dir. Buna mukabil İtalyanlar ancak mü
dafaa vaziyetinde bulunmakta ve her 
hangi bir taarruz hareketinden çekin
mektedirler . 

de bulunmuş ve mühim biç bir hü- nup sahillerine hücumlar yaparak bir 
cum kydedilmemiştir. cok bomba isabet ettirmişlerdir. Atı-

imalat miktarı geçen umhmİ harpteki ile 
kadar büyüktür 

• Batı İngilterenin sahil bölgelerine lan bombalardan bir çok kimselerin 
düşen bombalar bir kaç evi tahrip et- öldüğü ve yaralandığı tahmin edil-
miş ve bir mikdar ölü ve yaralı vu- mektedir. Niyukastelde bir kimyevi. 

kıyas olunamıyacak kuuna sebep olmustur. fabrika berhava edilmiştir. : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ticaret Vekili dün şehrimize ~el<li 
Londra. 8 (A.A) - Avusturalya başvekili B. Menzies beş misli daha fazlalaşacak ve bir hu kadar insan da mü

bugün Sydney raciyosunda söylediği nutukta, Avustural- bimmat imalatında lazım olan iptidai maddeler için faa
yanın munarebe için sarfolunan gayretlerden bahsederek liyete geçecektir .. • 
ezcümle şunları söylemiştir : . . • . . 

- BAŞTARAFI 1 iNCİ SAHİFEDE -
masını temenni etmiştir. 

B. Abbas Kara Osman (Manisa), bir
liğin Manisada yaptırmakta olduğu şa
rap fabrikasının in~aatının ikmalini is
temiştir. 

B. Hakkı Oral (Urla), Urla üzümleri
ne kalitesi yüksek olduğu için verilen 
bir kuruş fiat farkının esa"lı bir şekle 
iirağını temenni etmiş, bu farkın veril
mesi takdirinde- bütün Urla müstahsil
lerinin kooperatife gireceklerini teba
rüz ettirmiştir. 

Kooperatif umum müdürü bütün te
-nennilere mukni izahat vererek a13ka
·larları tatmin eylemiş, kooperatif dışın
da yapılacak işlerin de temenni mahi
yetinde alakadar makamlara arz edile
cej!ini söylemiştir. 

B. Fuat Saatçı (Manisa). Manisa bağ
larının vaziyetinden ehemmiyetle bahs
ederek bağlarda Celik ve Pronos hasta
lıklarının mevcudiyetini ileri sürmüş, 
alman tertibatın geciktiğinden şikayet
le bulunmuştur. 

B. Muhip, zirai sigorta işinden bahse
derek ortakların her sene mahsul tuta 
rından yüzde bir nisbetinde bir fon ayır
malarını, bu suretle kooperatif ortakları 
arasında mütekabil sigorta usulünün 
ihdas edilmiş bulunaca.'!'ını anlatmış ve 
bazı ınüfit izahat vermiştir. 

Başta mazot i'"}İ olmak üzere, muhtelif 
isleTin tedviri icin idare heyetine sa15-
hi.vet veri1mio;;tir. 

VFKIL!N BEYANATI 
Bunu müteakip kürsüye gelen Tica

rrt vekili, koopf'ratif ortaklarını tenvir 
edrn ""'~ıdaki beyanatta bulunmuştur: 

•-Aziz kooperatifçiler, 
Sekiz, dokuz aydır lzmirde, ka•abala

rın1za ve hatta köylerinize kadar gel
mek benim için en büyük arzu idi. Bu
güne kaJar bu hnsretin ıshrabını çek
tim. Umumi heyet toplantınız ba
na bu hasretimi tadil vesilesini verdi. 
Bu fizüntümü bueün kaldırdı. 

Eski bir arkadaşım kooperatif
çilikte ve bugünkü toplantının esa
sında bir hizmetim vardır diye bana 
çok kadirşinas bir iltifatta bulundu. E~er 
<>rta yerde kurulmuş bir eser, muvaffak 
olan bir eser varsa, bu hepimizin eseri
dir. Bu arkadaşıma minnetlerimi ve te
şekkürümü ifade ederim. 

Birliğin bir senelik mesaisini göste
ren raporu ve bilançosunu gördüm. Se
Vın"i n arttı. Ümitlerim takviye edildi. 

: _ Mühimmat imalatı için bugün memleketimiz geçen Denız aşırı ımalatı harbın ılk on ayı zarfında 1914-1918 

1 muharebenin en hararetli zamanında olduğundan altı harbinin ayni devresine tekabül eden müddet zaı·hnda 
misH fa1\a işçi çalıstırmaktadır. Gelecek sene bu mikdar oldui(u11'"1an 25.000 kisi fazla insan çalıştırılmaktadır, 
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Fransa - lngiltere arasındaki siyasi 
münasebetler fiilen de kesiliyor 

Ff!areşal 
• • 
ımış 

Peten 
ve onun 

general Frankonun icraatı 
gibi diktatör olacakmış 

~~~~~~~~~~-...... * 
Dünkü içtimada• bir i1'tiba Londra, 8 (O .. .R) - Fransız sefaret er"0 -· barı'cı'ye neza- b t kt" B .. k' · d 1 d La 1 V d k d B b h "'"u eye e verece ır .. u uç ısı e şun ar ır : va , eygan 

Kooperatif yolunda çalışmak için ener- vasıtaları verme lazım ır. itta i e- retine Londr3y1 terkedeceğini bildirmistir. ve Marke .. 
jimi son haddine kadar götürecek bir men buna imkMı yoktur. Bunu fertler FRANSAOA. DİKTATÖRLÜK REJİMİ Bütün Fransanın esas kanun teşkilatı yeni sistem üzerine 
haldeyim.> yapamaz. Fakat siz işte bunu yapıyorsu- Gronobl, 8 (Ö.R) - Fransız sansörüne tabi Le Pöti Dö- tadil edilecektir. Burada dolaşan rivayetlere göre Fransız 

Vekil burada bilançonun mükemmeli- nuz. Kooperatifler bu gayeyi tahakkuk finuva ııazrtesi Fransız rejiminde yapılacak tadilat hakkın- rejimi bir diktatör rejimi olacaktır. 
yeti hakkında takdiratta bulunduktan, ettirmektedir. Böylece Milli Şefin di- da şu malOmatı veriyor : DÖ LAROK SAHNEDE 
bu neticeyi istihsal edenlere teşekkür rektiflerinden birini yerine getirmiş Mareşal Peten general Frankonun İspanyaya getirdiği Londr3, 8 (Ö.R) - Eskiden Fransada halk tarafından re-
ettikten sonra şöyle demiştir: oluyorsunuz. Tohumun, mibzerin, mo- idareye hayrandır v& daima Fransız kabine içtimalarında zil edilmiş ol:ın kolonel Dö Larok yeniden siyasi bayata atıl-
Arkadaşlar muhtelif dileklerde bu- törinin temini işte bu esas içinde topla- Frankodan hayranlıkla bahsetmiştir. Peten memleketin ba- mıştır. Kendisinin Peten bükümeti azasiyle fazla temasta 

lundular, ihtiyaçlardan bahsettiler. rur .. Biz ihtiyaçlarınızı kabil olduğu ka- şına geçerek memleketin idaresini üç kişiden mürekkep bir bulunduğu gi\rülmektedir. 
Fertlerin yapamadığı işi cemiyet ha- dar çabuk temine çalışıyoruz ve çalışa- -------------------------·------------------------· 

)inde yapmak çok kolaydır. Birliğiniz cağız. 
olmasaydı, bu işler de yapılamazdı. Ça- Sizinle dertlesmek benim için bir ar
lışmanın karşılığı bu kadar parlak elde zu idi.. Bugün sizin ihtiyaç ve dertleri
edilemezdi. nizi öğrendikten wnra bunun benim 

Pamuk ziraatiyle alakalı olanlar mo- için ayni zamanda bir vazife olduğunu 
törin ihtiyacından bahsettiler. Motörin anladım. Sızlere ve burada bırleşmek 
ziraatte büyük bir ihtiyaçtır. Koopera- vesilesini bana veren bütün arkadasla
tif işlerinin bir kısmı yeni doğmuştur.. r':"ıza ve bilh=, um~ müdür B. Mu
Motörin ihtiyacı gibi.., Eğer bu ihtiyaç- hı be çok teşekkur ederım arkadaşlar .. • 
!arın hepsini temin edemiyorsa, bunu VEK1L1N GEI..1$1 TAFSiLATI 
gençliğine ve çocukluğuna atfedin. VE TETKlKLERt 

Molörin bir meseledir. Getirilmesin- Diln sabah Tırban vapuriyle İstan-
de, memleket içinde nakil ve tevziinde, buldan şehrimize gelen Ticaret vekili
depo edilmesinde zorluk vardır. Kap miz B. Nazmi Topçuoğlu hararetle is
ihtiyacı vardır. Elimizden geldiği kadar tikba) olunmuştur. Vekilin refakatinde 
İzmirde bu ihtiyacı k~ılamağa çalışı- kalemi mahsus müdürü B. Fazıl bulun
yoruz. Bugün elimizde 610 ton motörin maktadır. 
vardır. Yalnız İzınirin aylık ihtiyacı 300 Tırhan vapuru saat 9.45 te rıhtıma ya
tondur. Denizliye kadar olan kısım da- naşmıştır. Vali, kumandan, belediye rei
hil, ihtiyaç 800 tona yaklaşır. Cenup vi- si, parti başkanı, parti müfettişi, bele
layetlerimizde de aynı sıkıntı b§kimdir. diye reis ve muavini, defterdar, ticaret 
Akdenizin ve adalar denizinin bugünkü Vekaleti daireleri şefleri, banka müdür
vaziyeti içinde yola vapur çıkarmak bir !eri, ithal§t ve ihracat tacirleri, birlikler 
hayli müşküldür. 1stanbulda 4800 tonluk erkanı Vekili istikbal etmişlerdir. Va
bir vapur motörin yükliyor. Şimdi ve- purdan inen Vekil karşılıyanların elle
receğimiz bir emirle bunun 1500 tonunu rini sıkmış, musafabada bulunmuş, as
!zmire, mütebakisini cenup vilayetleri- keri ve polis ihtiram kıtalarını teftis et-
mize nakletmesini bildireceğiz.> miştir. Kordonda toplanan halk klitle•i 
MiLLİ ŞEFtN DiREKTtFLERt Vekili alkışlamıştır. 
Vekil beyanatının bu kısmında kap 

noksanından bahisle alınması mümkün 
tedbirleri işaret eyledi. Ve 'özlerine 
şöyle devam etti: 

c- Türk köylüsünün, Türk çiftçi ve 
müstahsilinin kurtarılması ıçın Milli 
Şeften daima almakta olduğumuz direk
tifleri üç noktada hü!a,a edebiliriz: 

* 1 - Köylünün mümkün olduğu ka
dar toprak sahibi ve müstahsil kılınması. 

2 - Köylü ve dltçinin zaman \'e sa
yinin heder oln1a1"tan korunması .. 

3 - l\lüstnhsil sayinin kıymetlenmesi. 
Köylü ve müstah5il zaman ve sayinin 

heder olmaktan korunması en radikal 
bir şekilde, ancak sizin kurduğunuz teş
kilatlar sayesinde mümkün olur. Onla
rın günlük mesaisinL randımanını en 
azami hadde çıkarmak için en modern 

B. Nazmi Topçuoğlu doğruca ihracat 
birlikleri merkez binasına giderek bir 
müddet istirahat eylcmis, müteakiben 
birlik umumi katibi B. Atıf İnandan 
birlikler işleri hakkında izahat almıs ve 
muhtelif tacirlerle, birlikler idare heyet
leri reisle-riyle görüşmü5tür. v~kile ıh
racat ve ithalfıt isleri hakkında maru
zatta bulunulmuşt~. 

Vekil bilahara vilayeti, partiyi, ku
mandanlığı ve belediyeyi ziyaret eyle
miş, tekrar birlikler binasına dönmüş 
ve- muhtelif ticari işler hakkında etüd
ler yapmıştır. 

BUGÜN 
Vekil bu sabah saat dokuzda birlik 

bina'1nda ihracat birlikleri idare heyet
leri reisleriyle görüşecek, saat 15 te bü
tün ihracat tacirlerinin iştirakiyle Tica
ret oda-'ı •alonunda yapılacak içtimada 

Romanyada yine kabine 
buhranı başgösterdi 

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

Bükre~. 8 (Ö.R) - Demir muhafızlardan dört nazır isti- sulh için w iyi olarak geçinmelerini temenni etmiş, Bulgaı'
fa etıni.,ıir. Böylece yeniden bir kabine buhranı baş göster- !arın bu St•1h sük(ınu bozmamaları kendi menfaatleri iktiza
miştir. Yeni kabinenin teşkili için başv<kil görüşmelere baş- sından oldıoğunu ilave etmiıstir. 
lamıştır. YENİ SOVYET SEFİRİ 

RUMEN BAŞVEKİLİ VE BULGARLAR Bükreş, 8 (Ö.R) - Romanya kralı Karo! bugün yeni Sov· 
Bükreş, 8 (Ö.R) - Rumen gazeteleri Romanya başvekili yet sefiri T..avrentiyefi kabul etmiştir. 

Gigurtamn Bulgar Utre gazetesine vaki olan beyanatım Bu zamana kadar Sovyet Rusyayı Bükreşte bir maslabat
yazmaktadırlar. Rt>.men başvekili Bulgar milletine derin güzar temsil etmekte idi.. Yeni sefü Moskovanm Bükr~ 
dostluk hıslerini bildirdikten sonra iki komşu memleketin verdiği no1adan evvel tayin edilmiş ve Bükreşe gelmişti. 

Siyam impara
toru öldürüldü -·-ROMA, 8 (Ö.R) ··Siyam 
imparatoru Annamda 
bu~ün öldürülmüştür .. 

Taisilat yoktur. --·--İngiliz vapurları Hindi 
Çiniye gidiyor 
Şanghay, 8 (A.A) - $anghay - Hong 

Kong ve Fransız Hindi Çinisi arasında 
İngiliz vapur seferlerinC" ba~Janmıştır. 

hazır bulunacaktır. Saat 17 de ithalat 
birlikleri idare heyetleri azalariyle bir
lik binasında görilijecektir. 

Bu gece Kültürparkta Ada gazino
sunda belediye tarafından bir ziyafet 
vcTilecektir. 

B. Nazmi Topçuoğlunun yarın sabah 
Aydın ve ha\'ali•ine gitmesi muhtemel
dir. 

lngiltereye kaçan 
Fransız gazetecileri 

-~~~~~~~~x.x·~~~~~~~~~-

Londra 8 (ö.R) - Fransanın en meşhuı· gazetecilerinden Bn. Jeneviyev 'l'a
buis, B. Emil Büre ve Pertinaks Londraya kaçmağa muvaffak olmuşlardır. 
Fransız sabık mebus ve gazetecisi Hanri Dökerilis te Londrada general Doı;oJle 
temasa geçtikten sonra Amerikaya doğru hareket etmiştir. Orada Amerikm 
efkiirı umumiyesini harekete getirmeğe çalışacaktır. 

Londra 8 (Ö.R) _ Fransız gazetecisi Hanri Dökerlis Kanadadan Vaşingtona 
geçecektir. Orada B. Ruzveltle görüşmelerde bulunacaktır. 

Kanadada matbuat mümessillerine yaptığı beyanatta, Fransızların İngiltere
nin yanında harbe devam etmeğe mecbur olduklarını bildirmiş ve cFran.-a; 
ancak bu suretle kurtarmağa muvaffak olabiliriz demistir. 

Norv ec kralı istifa teklifini 
kat'iyetle reddetti 

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

Londra 8 (ö.R) - Almanların tazyiki altında bulunan Norveç parla'.'•·:.,nio· 
sunun reisi bugün Londrada bulunan Kral Hakana bir telgraf çekerek kralı
yetten istifa etmesini talep etmiştir. Kral Hakon da bu talebi katlyetle reddel.
miştir. 


