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Fuarınia bütiin Türk eserlerini göreceksiniz 
İnsanlık tarihinin ve medt:niyet aleminin en 

eski ve en büyük Atası olan TÜRK ULUSU
NUN ikbsadi ve kültürel bakımdan meydana 
getiJ·diği bütün faideli eserleri İZMİR ENTER
NASYONAL FUARINDA teşhir edilir. 

20 Al:USTOS • 20 EYLÜL 1940-' 

recatından . 
- gazetemız mesuUyet kabul etmez Ci<mhuriyetin ve Cfünhuriyet eserinin bekçi.'li, sabahları çıkar siya•i gazetedir YENi ASIR matbaasında basılmıştır 

Yugoslavl n aşma imzalandı 

B. MOWTOF 

8. Moloi:ofun 
Avrupa vaziye
ti hakkındaki 

beyanatı 
--·--

uAlman31a ile dostuz ... 
ital31a ile münasebetle· 
rimiz düzeli31or. ingUte· 
re ile m!inasebatımızı 
dUzeltmelı müşlıüldür.u -·-Moskova,2 (AA)- Tas ajansı bildi-
riyor: 

Sovyet Şuraları birliği yedinci ali 
konseyinin içtimaı münnscbctiyle Hari
ciye komiseri Molotof siyasi bir nutuk 
irat etmiştir. 

- SONU 4 ÜNCÜ SAOİFEDE -

Yeni bir kanun hazırlanı3~0!_ 
~-------x~x---------

Almanlar bir 
şehri bomba ve 
mitralyöz ate

tuttu • 
şıne 

--*--
Bir ayda 240 Alman 
tayyaresi ciüşürüldü 

--o--
Londra, 2 (A.A) - •Royter• Alınan 

tayyareleri öğled~iı' sonra İngilterenin 
cenubu şarki.sinde bir ~ehri bomba ve 
mitralyöz at<'şin<? ıutmuslardır. Atılan 
bombalardan yangın ba .. ı~nt"1('1 Çtkmıs 
ve bazı telefat olrr.ustur 
DÜŞÜRÜLEN ı\LMAN 
TAYYARELER! 
Lonclra. 2 (A.A) - İngiliz hava ne

zaretinin bir tebliğ-!ne göre, temmuz ayı 
zarfında İngiliz hava ordusWla mensup 
tayyareler ile tayyare dafü bataryaları 
tarafından asgari olarak 240 Alman tay
yaresi düşürülmü~\ür. Dolayı.siyle as
gari 600 Alınan t~yyare zabiti ve eri 
ölmilis veya esir düşmüştür. 
Yukarıdaki rakamlara yalnız tahrip 

edildikleri kat'iyetle bilinen tayyareler 

Eşhas nezdindeki silah dabHild:. d. • • H 
1 

d•• b• l h .. k.. ın ıçını, o -ve ur ın er u umetçe landal[indistanı 

Müd.<!Jaa teşkilatını" projektör hi<zme!eri ve şiddetli mukabelesi ara•ında 
yapılan bir tayyare hücumu ... 

Akhisarda yapılan hava gösterileri 

satın alınabilecek ve Japonya --·--
Paraşütçülerinıiz dün 
Akhisarda yere indiler ------x.x.-------

İstanbul 2 (Yeni Asır) - Eşhas nezdinde bulunan silah ve dürbin
lerin icabında ordu ihtiyaçlarında kullanılmak üzere satın alınabilme
si için bir kanun projesi ha:ı:ırlandığı Ankaradan bildirilmektedir. Pro
jeye göre elinde silah ve dürbin bulunanlar, muayyen bir müddet zar
fında hükümetin alakadar makamlarım keyfiyetten haberdar edecek
ler, bunların cinsini ve evsafını bildireceklerdir. Bu kanunun hüküm
lerine riayet etmiyenler hakkında şiddetli cezai tedbirler ittihaz olu
nacaktır. 

ihti- Afrika da 

Bu seneki fuarın hususiyetleri 

Çok cazip sun'i mehtap 
eğlenceleri de yapılacak 

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

Renk ve ışık bolluğu geçen 
senelerdekinden fazla olacak 

(TOKYO) nun göz 
lıo31dıığu ):erler-
Tokyo. 2 (AA) - Japon hariciye 

nezaretinin söz söylemcğe salahiyettar 
bir memuru şu beyanatta bulunmuştur: 

Fransız Hindi Çinisi ve Hollanda 
~rki Hindistanı gibi cenup denizleri 
mıntakaları japon hariciye nazırı B. 
Matsuokanın mü~terek refah için derpiş 

- SONU 4 ÜNCÖ SAHlFEDE -

·-

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

havacılarımızı hararetle Halk 
karşıladı ve alkışladı 

Dün salıah satt yedide bir Türkku.şu Demir de filo ile Akhisara gitmiştir. 
filosu İzınirden Akhisara gitmiş, Akh!-J Paraşütçüleriınizi hfunil olan ikinci 
'!"'da parlak bir surette karşılanmıştır. 1 bir tayyare İzmirden hareket ederek 
Izmir hava kurumu müdürü B. Şevki saat dokuzda Akh;sar Malanda görün

müştür. Akhlsar halkı esasen buna İn• 
Uzar etliği için büyük bir alkış tufanı 
ara..c;;ında paraşütçü ~erimizi karşılamış-
tır. 

Paraşütçülerimiz Akhisar afakından 
yere paraşütle inmişlerdir. Halk para
şülçülerimizi haraıeUe karşılamış, izaz 
ve ikramda bulwunuşlur. 

Bilhassa paraşül~ü bayan Edibenin 
etrafını sararak ke;ıdisini ve arkadaşla
rını hararetli bir surette alkışlamışlar
dır. 

Hava kurumu müfettişi B. Eınin Ali 
tarafından bir hitabe irat edilmiş, buna 
Akhisarlılar namın>< B. Ahmet mukabe
le etmiştir. Bunu müteakip Akhisar be
lediye•i tarafından havacılarımız ~refi
ne bir ziyafet verilmiştir. 

Tiirk1'U§u ge11~leri tatbikat talimleTi eımasmda .. 

Paraşütçüler ve layyarecilerimiz dün 
akşam İzmire avdet etmişlerdir. Pazar
tesi günü Ankaraya avdet edeceklerdir. 

BAŞVEKİL 
Bugün lstanbul

da bulunacak -·-ANKARA, 2 (A.A) - Başvekil Dr. 
Refik Saydam yanında hususi kalem 
müdürü olduğu halde bu akşam ( Dün 
ak§am) ekspresle !stanbula hareket 
etmiştir. 

RUMENLER 
--·--

Bul~aristan ile 
müzakereye 
başlıyorlar -·Macal'istanla da 

rnüzafıere a~ılma&ı 
befıleni31or-
Bükreı. 2 (AA) - O. N. B. Bildiri

yor: 
Romanyanm Belgrad sefiri B. Caderl, 

cenubi Dbric:anm terki hakkında Ro
manya ve Bulgar bülrumetleri araımda 
cereyan edecek göriifmelerin ilk tema
smı tesis etmek üzere bir kaç gÜn kadar 

'"Tii~k'iy~ .. ·=·"Y"iig.osI~~·y·~· .. : 
ticaret muahedesi dün 
Ankarada imzalandı 

Ankara 2 (Yeni Asır) - Yugoslavya ticaret heyeti ile burada cere
yan eden müzakereler neticelenmiş, yeni Türkiye - Yugoslavya ticaret 
mukavelesi imzalanmıştır. 

Anlaşma iki memleket arasında emtea mübadelesini kolaylaştır
mak ve ticaret hacmini arthrmak gayesini istihdaf eylemektedir. Ay
nca Yugoslavlar döviz mukabilinde bizden üç yüz ton pamuk aabn 
alacalrlardır. 

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

Bol miktarda kinin gönderildi 
--------x•x-------~~ 

Sıtma ile mücadele için 
tedbirler alınıyor 

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

sıtma mücadele teş· 
kurulması muhtemel 

lzmirde de 
kiiatı 

Sofyaya gidecektir. Garbi Anadolunun bazı mıntakaların- gibi kazalara da lüzumu kadar parasız 
kinin gönderilmişt:r. Bunlar halka tev
zi edilecektir. 

Rumen mahfillerinin tahminlerine da Adeta salgın olan sıtma ile mücadele 
göre, iptidai müzakerat biç bir müıkü- için ciddi tedbirler alınmaktadır. Sıhhat 
lata tesadüf etmiyecr.k ve bu suretle ve içtimai muavenet vekA!eti, Aydın ve 
esaa konferana zaonedildiğine göre, Manisa sıtma müc:ıdele teşkilatlarını ba
Krjovada toplanabilecektir. rekete getirmiş, bu mıntakalarla İzınire 
8- ı.-.. bir Yallifecle Macarlsten Ufi miktarda kinin göndenniştir. 
- SONU • tlNci) SABll'EDB - Halen bayilerde kinin mevcut olduğu 

Diğer taraftwı İzmirin tamamen sıtma 
mücadele mıntakası için~ alınması içiıa 
Sıhhat vekaJeti tetkikat yapbracaktır. 
İzınirde sıtma mücadele teşki!Mı kurul
ması da muhtemeldir. 
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r'.1111 .. H!ll"'!BCZ: G' .. lmlllliMlllll ...... l:ll .... llZ3Milll .. lll:Z2•E·Z2ZJl~1'37'ifD 

Milli Roman: 39 YAZAN: Adnan Bilget 
Mü~1ini11 bu tehlikeli kadınla ko

nuşmasına, münasebetlerini temadi ettir
mesine razı olacak mıydım? 

:Eğer buna müsamaha edersem, cere
yan edecek tehlikeli oyun nasıl bir ne
tice verebilirdi? 

Nihal hnntm efendinin namuskar ze-.·
ci, karısının bu münasebetine nasıl göz 
yumacak- \-eya bunu nasıl tefsir edecek
ti?. 
Şimdi vaz.iyctimi bütün vuzuhile kav

nyor, gözlerim önUnde derin bir uçu
rum bUtün korkunçluğile vücut bulu
yordu. 

Milkreminin hoşuna giden kadın du
daklan ne kadar rengin ve kokulu olur
larsa olsunlar; bana tercih edilmemeliy
di. Bu, her şeyden evvel izzeti nefsim 
fçin, kadınlığım ve mevcudiyetim için 
gayet ağır bir darbe idi. 

Mükremin bu dilşOncesiz hareketile 
beni tA kalebevimden yaralamıştı. Sa
bah olunca Mükreminin yanına gitmek, 
eüzdanından bulduğum mektubu yüzü
ne fırlatmak ve cbana bunu mu yapa
caktın. Gömleğindeki ruj lekeleri vazi
yetini ve bana karşı hissettiğin alakanın 
derecesini gösteriyol'> demek mümkün
dü. Bunu yapınca da hemen misafir bu
lunduğum oteli terk etmek 15.zımdı. Hal
buki yanımda param yoktu. Mükremine 
güvenerek bu seyahate iştirak etmiştim. 

Birnz dnhn makul düşününce anladım 
ki insan kendi yaptığı hatalara rağmen 
muhatabının ve ümitle bağlandığı bir 
erkel?in yaptığı bir hataya razı olamı
yor. Kadınca bir hissin pek tabii neticesi 
olan bu vaziyeti kalbimle ve vicdanımla 
mütaUia ederek kabul eylemek elimden 
gelmiyordu. 

Sant gecenin üçüne işaret ediyor. Ben 
henüz uykuyu hatırımdan gecirrniyor
dam. Uyumnk, hem de miisterih bir uy
kuya yatmak benim için ne kadar lü
zumlu bir şeydi. Yorulan asabımı din
lendirmek için elime aldığım kitap asa
bımı büsbiitün bozmaktan başka bir işe 
yaramıyordu. 

Simdi ne yapmalıydım? 
Çaresizlik içinde bocalayan, kalbinden 

yanılt insanlar gibi miiteessir ve ümit
sizdim-' 

Neden bilmem bu gece, genç kızlık 
havatımdn iken muntazam surette hatı
ralarımı kaydettiğim not defterimi hatır
ladım. Şu anda böyle blr deftere sahip ol-
aydım. lliç olmnzsa derdimi onun yan

raklanna tevdi eder, kısmen müteselli 
olurdum. O deftere o hatıralar hana ne
ler hatırlalmazdı. 

Simdi o defterin nerede, nasıl kaybol
du~unu bile hatırlayamıyorum. Ben bu 
dt>ftere ~enç kızlık ve gelinlik günleri
min en bakir ve temiz hislerini bütün 
hPvecanımla tevdi etmistim. O defterle 
bMikte kaybolan nergi~ kokulu kızın 
hiivlyeti artık sönmüş, unutulup git
mi-.tir. 

Simdi, beş mumluk bir gece ampulü 
bana karşımdaki aynadan haberler tac:ı
makla meşgul.... Kombine-ıonum altında 
titrek bir sekilde aynaya akseden haya
lim bana bir cok şeyler söyliyor. Çeh
rem o kadar korkunç ki ona ben bile 
bakmağn cesaret edemiyorum. Gözlerim 
kızıl rengile bana hissiyatımı üşa edi
yorlar. 
Yatağımdan kalkıyor, aynanın karşı

sına geciyor ve nynanın lisanından ken
dimi mütalaa ediyorum. Aynp diyor ki: 

c thtiyarlnvorsun artık... ~ıski füsun 
Ye endamını kavbedcn vücudun o kadar 
hıroalanmış ve ·harcanmış ki hu viicutta 
şimdi ncrgiz kokulu kızın ruh ve hüvi
yetinl araman pek beyhude .... 
lhUvnrlıyorsun artık ... Göğsünün eski 

canlılıih kalmamıs ... E rsuyan göğüsle
rin, cök"n gözlerin, bunısmağa yilz tu· 
t"n cildin yakın zamanlarda seni seven
leri, daha doğrusu vücuduna nşık olan
ları senden uzaklaştıracak. Kendini iyi 
idPre et_ 

Bu sözler kulaklarımı kamçılayıp du
ruvor. Ben de aynanın karşısına şimdi 
dlkilerek onun yüziine karşı csus artıh 
dlve haykırmak istiyorum. Bu me~m 
li1°t, sanki Mükriminin müttefiki imiş 
gibi baruı onun lisaniyle serzenişlerde 
bulunuyor. 

* Sabahleyin MUkreınin yatağından 
kalktığı 7.aman biraz rahatsız olmasına 
ra<hıen neşe-li gürUnüyordu. Odama 
geldi: 

- Günaydın Fikret! dedi. 
- Günaydın Mükrimin .. . 
Sesimin titreyişinden bir şeyler sezen 

Mükremin beni kucaklarken birdenbire 
ha;Tetle bağırdı: 

- Fakat çehre.n sapsarı. . . Yine ne 
var, uyumadın mı Fikret? .. 

Biraz canını yakmış olmak arzuma 
htlkim olamadun: 

- Uyuynmadım. Gece seni gelinceye 
kadar bekledim. Geciktiğini görünce 
maazallah başına bir felaket gelmiş ol
masından Urktilm. Geldiğini görünce 
müsterih oldum. Buna rağmen. asabım 
bozulmuş olacak ki sabaha kadar uyu
yama<lım. 

- Şu halde bir banyo al yavrum. 
Hemen banyoyu hazırlasınlar. Biraz 
uyursan kendini toplarsın. 

-BiTMEDi-

Şehrimize gelenler 
Denizli mebusu B. Tahir Berkay, 

Trabzon mebusu B. Mithnt Aydın An
kanıdan şehrimize ~elmi.şlerdir. 

Bir yaralama 
Fcvzipaşa bulvarında Hüsnü Akyıl

dız., sarhoşluk saikasiyle kavga ettiği Sa
it oğlu Hasaru bıçakla sağ baldırından 
yaralamış ve tutulmuştur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nüfiıs saı:ımına doğru 
Sayımın bütütn yurtta bir günde 

başarılması Soysal birlik ve çalışma
mn en güzel bir belgesi olacaktır. 

Bu büyük günde devletin buyruk
larına hepimiz uymalıyız.. 

BAŞVEKALET ı 
İstaticrti.k umum müdürlü~ ·· .•.•......•..••...•••....••••.•••••••• w. .. 

Ankara radyosu 
BVGVN 

7.30 Program ve memleket saat ayarı, 
7.35 Müzik (pl.) ~ 00 Ajanı; haberleri, 
8.10 - 8.20 Ev kadını - Yemek Listesi, 
8.30 Müzik (pl.) 1:1.30 Program ve mem
leket saat ayarı, 13.35 Müzik (pl.) 13.50 
Ajans haberleri, 14.05 Müzik : Plaklarla 
muhtelif şarkılar programının devamı 
14.20 - 14.50 Müzik : (pl.) 15.30 Müzik: 
(Cazband (pl.) 18.00 Program ve mem
lc:ket saat ayan, 18.05 Müzik (pi.) 18.30 
Müzik : Radyo caz orkestrası 19.15 Mü
zik : Alaturka 19.45 Memle.ket saat aya
n ve ajans haberimi 20.00 Müzik : Müş
terek şarkılar ve tt:rkülcr 20.30 Konuş
ma (Günün meseleleri) W.50 Müzik : 
Alaturka 2L 5 Müz.ik : Nihat Esengin 
Saksafon solo .. 21.30 Konuşma (Radyo 
gazetesi) 21.45 Mü~k : Radyo salon or
kestrası 22.30 Memleket saat ayan, ve 
ajans haberleri, borsalar, fiatler.. 22.50 
MüUk : Radyo salon orkestrası progra
mının devamı .. Yalnız uzun dalga pos
tasiyle .. 22.50 Konu~ına (Ecnebi diller
de - yalnız kısa dalga postasiyle) .. 23.10 
Müzik : Cazband (pl.) 23.25 - 23.30 Ya
rınki program ve kapanış. 

TEŞEKKÜR 
Kardeşimiz, zevcim ve babamız ke

reste tüccarı Osman Mestanın cenaze 
töreninde gerek biz.zat ve gerekse tele
fon, telgraf ve mektupla beyanı taziyet
te bulunan bütün dostlarımıza ayrı ayrı 
teşekkür etmeğe teessürümüz mani ol
duğundan kendilerine teşekkürlerimizin 
iblfiğına muhterem gazetenizin tavsiti
ni rica ederiz. 

Kardeşleri: Recep, Yusuf, Ahmet 
Mesta zevcesi Hatice Mesta ve çocukları 

··············~·····~····················· AÇILDI 
MAKBULE KADRİ 

Kutluk 
• Dilriı, Biçki yurdu ve sergisi 

bugün açıldı 
Sergimiz on beş gün devam ede

cektir. Sabah 9 dan akşam 20 ye kadar 
açıktır. Bu müddet zarfında talebe 
kayıt ve kabul olunur. Ders müddeti 
iki senedir. İkinci sene nihayetinde 
Maarif vekaletinin ve ?.1aarif müdür-• 
lüğUnün ta.sdikile diploma verilir. : 
Sergimize teşrifinizde müdürlükten : 
iz.. hat olabilirsiniz... : 

ADRES: Çivlci hamamı civan 839 : 
~okak 38 savılı evde. : 

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

(iKJNCJ KISIM) - 232--
Çehresi aapaan olmuına rağmen teh

ditkar manasını k.aybctmi~i o vaziyete, 
icap hale göre çehresini manalandırma
yı ve zehirlcndirmeyi bilen biT kadında 
ertık kaybolduğunu inandıiı bir dava 
Üzerinde durmuyordu ıunları söyledi: 
• -- Ah SirJ Majestelerinin çok halckı 
vardır. Rcçalasunun kıymettar vücudu 
aahaneleri için beslediğim endi~elerden 
doğduğuna inanınız.. Sir 1 Kuaummu ıi
zi her şeyin üstünde ve her şeyden çok 
even muhabbetime bağı~ayınız. .. 

- Oh madam üzülmeyiniz hiç sizin 
hakkınızda kin besleyebilir miyim} Böy
le bir haksızlığa düşebilir miyim> Sa· 
dakat ve muhabbetinize itimadım layc• 
zaldir. 

eden kahramanlığınıza hayranım. 
On dördüncü Lüi madam Dömente

nonun gözünden kaçnuyan bir titreme 
geçiriyordu. Kurnaz kadın sözüne de
vamla: 

- Sir, aiLdcn başka bir zaman bulu,-
maldığıma müsaade ediniz, dedi. 

- Kimin için} 
- Benim jçin Sir .• 
- Söyleyiniz Madam .. 
- Majesteleri lvonun tevkifini enı-

redecekler ... 
- Hemen oimdi... . 
--- Kral maaa. üzerindeki tevkif mü-

zelckeresine mührü bun ve hizmetine 
k01an maiyet zabitine: 

-- Emniyet müdürü Brienonu bana 

3 A~u~tos Cumartesi 1940.A 

lnciralhna yeni 
seferler -·-Kon~ııtan her gü'n ilii 

11apur lıallıacalı 
Devlet denizyolları idaresi, halklıı ilı

tiyacını nazarı itibara alarak. 5 Ağustos 
tarihinden itibaren Konaktan İnciraltına 
her gtin vnpur tahrik edecektir. Konak
tan her sabah ~t 8 35 ve ak.şamlnrı 17. 
40 ta hareke~ edecek olan iki vapur İn
ririltına gidecektir. Bu vapurların av
det saatleri 11.25 \"t' 21.35 tir. --·--

Maarife ait 
yeni kararlar 

Viyana, .Selanik 
grad. fuarlarına 

ve Bel
hazırlık 

....;;'--~·-----------x.•~---------------~• " D~ ticaret dairesi rapoı-törlerinden iJıisi, mah
stiJ nümunelerlnl tesbit etmeğe geldUer 

x•x-------------
'ficaret vekaleti dış ticaret dairesi ra- ıneşgul olacakfardıı . 

portörlerindcn B. Hüsameddin Abanoz MezkQr fuarlarda teşhir edilecek Türle 
oğlu ve B. Hakkı Arınan şehrimize gel- mahsul nüınuneleri İzmirde tesbit cdi-
mişlerdir. ı k b ı · _..J:1 k d hal eo-ı· 

H .. k.. t · . L-L-- y· ere am a aJ '-"UJecc ve er Ot:' a-u ume ımız. son uaıülC ıynna pa- . _ . . . 
nayıriyle Eylülde a~cak olan Selanik ı nıge ve Be.lgra~a ~vkedılecektir. Bu ı.ş
ve Bclgrat beynelmilel fuarlarına işti- lerde, sergıdeki Türk pavyonlannın çok 
rak edeceği için B. Hakkı ve B. Hüsam- 1 mükemmel olması için hiç bir fedakar
cddin şehrimizde bu hususta hazırlıkla lıktan kaçınılmıyacaktı.r 

:\IAHKEMELERDE 

Karantinada 
bir yangın 

Van doğum evi 
mütehassıslığı 
Memleket hasta:ıcsi asistanı ikcıı bi

rinci sınıf viladiy~ mütebassı..sı. olan Dr. 
Nezihi Orhun, Van doğum evi mütehas
sıslığına tayin t:dilmi.ştir. 

lngiltereye-ya
pılacak taar
ruz geciktikçe -·--
Harbın çolı uzun 
sürmesi ihtimaııeri 
lııwvet bulmalıtadır -·--- BAŞTARAFJ J ISci SAHlFEVS;. 

kendi milletini ,.e kendi ordmmnu d 
süneccktir. aJel 
· Avrupayı büyük bir açlık ve sef d 
saracaktır. Alllma, Almanya ordusUll~ 
beslemek için her ~yi göze aldır.ıtt 
merhametsizce dauanacaktır. . 

Mücadele ya Almanyanın ,·ey~ ~ 
terenin zaiflemesi, tahammül ku~ 
kalnıanıbı ile sono e~ceğine göre ,.aJ· 
hu yakın zamanlarda beklemek ıo-' 
sızdır. 

Her za.ıwın tekrarladığımız gı"bi .,._ 
ğu~ uzun süttcek ve çok çetlıt oı-: 
cnktır. Daha harbın patlamasına le~b'ı • 
düın ed;n yıllarda tahmin edildiği fi 
büyük tahribatı mucip olacak ve A~; 
pa medeniyetini çökertmek tehlikCSJP" 
a.rzedecekür. 
Artık harbm şekli beynelmilel ka~ 

terden çoktan uzaklaş1111Jitır. Hava il',. 
ları ~ehirleri bombalamakta:, askeri ~~ 
dener kadar sivil halk üzerine de.,.. 

Yabancı okulların kapanması halinde 
bu okulJardan resmi ve hususi Türk 
mekteplerine geçcct:k talebenin imtihan
sız olarak aynı sınıfa kabul edilmesi Ma
arif vekfılctincc tckarrür etmiş ve key
fiyet şehrimizde.ki alakadarlara tebliğ 
edilmiştir. 

Karantinada 302 inci sokakta otw·an 
Bn. Leya ve Davi kızı Bohora, tomat 
suyu yapmak için ocakta ateş yakarken. 
temizlenmemiş olan baca kurumları tu
tuşarak çah kısmına sirayet etmiş ise 
de yangın söndürülmüştür. 

••••• ••• •••• • • ••• • •• •• • •• •••• ••••• ••••••••.. dırmaktadır. 
E Bu tarzdaki ınubarebeleı-in bir beclefı 
: de miitekabilen halkın maneviya~ Cmna gecesi kandil İLK TAHSİL İMTİHANLARI 

Hariçten ilk tahsili bitinne imtihanına 
girenlerin muvaffak olamadıkları takdir
de dört defa imtihana girebilecekleri de 
Vekaletçe biJdirilmi.ştir. 
İLK TAHSiL DİPLOMALARI 

Kadın kavgası 
Kahramanlarda oturan 25 yaşlarında 

Bn. Hatice, bir cam kırme.k meselesin
den kavga elliği 18 yaşında Bn. Ayşeyi 
desti ile başından yaralamış ve tutul
ınu~tur. 

Mübarek Regaibin önümüzdeki: hırpalamak, harp fecayüni arttıl'Jllll"' 
Perşembe gilnü akşamı yani Cuma: dahili memnuniyetsizlikler tevlidi ,-o
gecesine rastlıyat·ağını necip milleti-E liyle ~ ullı talebinde bulunmağa aıccbı~t 
mizc bildiririm. : kılmaktır. Hangi tarafın daha evvel si~ 

İzmir müftüsü : bo-Lgunluğunn uğrıyacağı şimdilik kesti' 
R. Çelebioğlu E rilemez. 

İlk okul diplomaları üzerinde de bazı 
tadilat yapılmıştır. --·-- Pançar çiftliğindeki 

ceset 

...... , .. ,, .. ,,,, .................. , .. , .. ,: Temmuz ayı içinde söylenen nutıtklJ' 
Almanya ve ingilterenin kolay kola1 

Fuar yaklaşıyor teslim olamıyacağım katiyetJe mey~ 
lzmire yüz bi.nkrce misafir getiren koymu~tur. Bina<:naleyh harp bu i1'i 

fuarımız bu sene ümitler fevkinde ne- devlet arasında kaldıkça senelerce clt' 
Çocuklara yapılan 

yardım 
İzmir çocuk ~i.rgemc ,kurumu mer

kez.ince geçen Temmuz ayı içinde ( 403) 
c;ocui:ta günde üç defa sıcak yemek ve
rilınek suretiyle bakılmış, bunların gi
yecekleri de temin edilm~tir. 

Kayas Pançar çiftliği civarında dere
de bir insan cesedi bulunduğunu evvel
ce haber vermişi.tk. Mahalli adliyesince 
yapılan tahkikata nazaran ceset, çiftlik 
nmclcsinden Tavaslı Mehmet Alinindir. 
Bu amele su içmek için dereye giUiği sı
rada sar'ası tutmuş ve ölmüştür. 

um edebilecektir. Fakat harbm usa· 
şeli olacaktır. Şehrimiz otel ve lokanta- ması miicadeleyi me\'2Ü de ~; 
tarımla aynca tertibata başlanmış, bazı CI" 
oteller ~imdiden angaje olmuştur. Hilal caktır. Bozulan dünya muvazen~. >"_...ı 

.· ahibi Ke al Kıı.-n /ı. w~~ di- menfaat tesadümleri yaratıyor. :SOV! ..... 
eczanesı s m cuu ........ ~ R . Am • ._ ··t d' ~ 
yor ki: Güzel memleketimizi kolonya- m;ya. ve , erı~ mu ema ryen . ,_1_,. 

Yirmi beş çok çocuklu fakir aileye 
(350) lira loymetindc giyecek eşya tevzi 
edilmek suretiyle ~·ardım edihniştir. 

Ağaçtan düşerek öldü 
siyle m~hur etmek zaferini kazandı- lanmak~ 'e harp ha;arlıklarıru ge~ 
~-dan k bahti . Altmril k rnektedırler. 
ıı;uu pc ;arım. ya O- B "ki b" ··k d l tin ala - ~· 

Torbalının Akk,zılca nahiyesinden kumuzun içinde u~an incelik bana bin- ıan:: ı uy~ c~ e ~gı li ,16 

Çocuk hnkım evine müracaat eden 
(771) çocuk muayene ve tedavi edilmiş 
ilaçları da meccanen verilmiştir. 

Hü.seyin oğlu 35 yc...şlarında Ahmet Üz- lerce İstanbulluyu müşteri ve dost ka- . ne ola~gını kim~ ~~ ey 1 • 
.. k _1_ .. b" - ~·ı,.-·~ d t Zc k ~~--- taklit ka mıyor. Amerikanın ,·az.ıyeti a.şagı y~ gun, esmca. uzcre ır agaca ............. ~. mu- zan ırmı.ş ır. v ve ......... ~ - 1 A d 0 h . . '-·~•·-' 

vazenesini kaybederek düşmüş ve öl- bul etmiyor, bu tabiabn ebedt düsturu- rı Dma um u~. .' cep ~1':11. a~u.· uJJtl 
ınüştür. dur. Böyle gelmiş böyle gidecektir. ~m?~a•ıılcrın ~aferuu btı31or. 8 

tcmın ıçm de in~ıltereye elden gcleJI 

Aslıerlilı tetlıilıleri 
••••••••••••••• 

Bu harbın bir farikası: Aldatmaca! 
-----..,_,,~ ..... _...----------~--------

Tuzak tren, tuzak tayyare 
meydanı yapılamaz mı? 

------~-----------------•.-...-.~----~~----------
'J'ahtelbahirlere lıarşı lıullanılan tuzaJı gemiler gibi tayyareye Jıarşı 

tuzaıı vasdalarının da iyi neticeler 11ermesi çoJı mümlıündür 
Geçen dünya harbı esnasında Alman adet olduğu üzeıre, topçu mermisi ile saldıracak tayyarelere karşı da tesirli 

denizaltı gemileri itilaf devletlerinin de- batırmayı tercih ediyor ve su üstüne çı- dafi .silahlarla çevrilmi~ bir tertip, sık 
niz muvasalası üzerinde tehlikeli bir va- kıyordu. sık yer değiştirerek her meydanda ny
ziyet yaratmağa başladıkları zaman iti- Denizaltı .su yüz.üne çıkarken tuzak nı tehlikenin bulunduğu kanaatini h:ı
laf bahriyelcri bir sıra müdafaa tedbir- gemisi birdenbire süratini artırarak sıl ettirecek bir kıymet arzedebilir. 
leri meydana getinneğe koyulmuşlardı. düşmana saldırıyor ve bir takım kapak- Bunun gibi, tayyare taarnızlariyle en 
Su altında patlıyan bombalar ve deniz- la.rın açılmasiylc meydana çıkan kuv- çok karşılaşılan sahalarda dolaştınlacak 
altı gemilerinin yerlerini tayin eden ci- vetli toplan ile şiddetli bir ateşe başlı- dıştan yük ve yolcu vagonları manzara
hazlar bunlann en mühimlerini t~şkil yordu. sını veren çok iyi silahlanmış vagonlar
etmckteydi. Fakat bunlardan ba~ka tn- Tuzak gemilerinin geçen ~üyük harp- dan mürekkep bir kaç tren her halde 
gilizlerin dilşünmü~ oldukları bir tertip le çok fazla i~ gördüğü, dcnizaltılann tuzak gemisinden daha fazla müessir 
daha vardı ki, diğerlerinden çok mi.i- son harp senesind;! tesirlerini mühim öl- olmak vaziyetinde bulunacaktır. 
himdir. Bu tertip, denizaltı geml1erini çiine kaybetmiş olmalariyle anlaşılır. Tayyareleri umumiyetle yüksekten 
tuzağa düşi.irmek gayesini istihdaf et- Büvük harp boyunca - Almanların uçmağa zorlamak neticesini verecek 
mektedir. verdikleri mnlômata nazaran - 18 mil- olan böyle bir tertip, üzerinde ehemmi-

tngilizler bir takım süratli gemilerini yon 716 bin küsur ton muhtelif milletle- yetle durulmak ltızım gelen ciddi bir 
- dış f!Örünüşleri itibariyle - süratsiz, re ait harp ve ticaret gemisi batırmağa müdafaa vasıtası teşkil etmek istidadın
çok yüklü gemi manzarası vererek iyi- muvaffak olan Alman denizaltılarının dadır. 
ce silahlandırmı~lar ve bunları deniz.al- son harp yılında iş görmez hale düşme- Kamyon kollarından da aynı suretle 
tı gemilerinin bulunduğu öğrenilen sa- leri, tuzak mesele..<ıinin ehemmiyetini bir tuzak kafilesi meydana getirileme-
halara sünnU;lerdi. Bu gemilere ctu- açıkça gösterebilir. mesi için hiç bir sebep yoktur. Motörlil 
zak gemisi> adı verilmiştL * tayyare toplarını büyük bir yük kam-

Tuzak gemileri, denizaltıların teca- Tuzak gemilerinin bu muvaffakıyetl, yonu haline koymak, daima ve kolayca 
vüzüne uğrayınca, bir taraf tan kaçıp tayyarelere karşı da karada ve denizde mUmkUn olacaktır. 
kurtulmak ister gibi ocaklarına kömür tuzaklar hazırlanması imkarunı ilham HülAsa. denizaltı gemilerine karsı tu
atarak bacalarından duman savuruvor, etmektedir. Tayyarelere karşı denizler- zak gemileri meydana getirmek fikrini, 
bir taraftan da kendilerine mukadder de tuzak gemileri, karada tuzak tayya- aynı esaslar altında, tayyareye karşı ~e
olan sanki batmaknuş gibi. tayfalan re meydanları, tuzak trenleri. tuzak killendirmek te mümkündür. 
cankurtaran sandallarını hazırlama~a otomobil kafileleri... vü~uda getirmek Bugünkü harbm baştan başa aldat
koşar J!Örilnilyorlardı. Periskopu ile bu fikrini kolayca redde imkan olmasa ge- mıya ve tuzaklara dayandığı dü.şünü
vaziyetleri gören deniwtı komutanı, rektir. . lürse, ileri sUrUlen bu imkanlara layılc 
gemiyi pek pahalı o]an torpido ile batır- Havadan bakıldığt zaman faal büyük olduğu kıymetleri vermek her halde bir 
mak yerine, bu gibi hallerde çokluk bir tayyar~ meydanı manzarası veren, zaruret olacaktır. 

bütün yardımını 3·apıyor. Bu yardıJSI 
keyfiyeti acaba Amerikayı harbe knb' 
~ürükliyccek mi? Bu sualin cevabıJll 
zaman \'erecektir. 

So,·yetlcre gelince.: Bu memleket ~ 
yapmak istediğini, dünya muvazenesiıtiJI 
bozulmacıı kar .... J.Sllld:a düsünccleriuin ntı 
olduğunu asla· hissettin:Demektedir. 

Son bir yıl jc:indc en ıu; konu.şan dip· 
lomatlar, Sov~·et devlet adamJarı obJJoŞ" 
tur. Konuştukları zaman da yapacakfıı· 
nnı değil, yaptıklarını anlat~dıt· 
Bununla beraber Sovyet1erin askeri bıı· 
zırlık.lan çok geni'ilctilmiştir. Bu ltaJlC' 
lık1ann hedefi maliım değildir. 

Zahiren ınih\'er cı<;vletleri ile dosttur· 
lar. Llık.in bir türlü giz!enemiyen ıneıt· 
faat ayrılıkları da bu dostluk havıı~1 

içinde sırıtmaktadır. Sıla bir ketumiycl 
icinde Sovyetlcrin hareketlerinden bİÇ 
bir şey öğrenmek mümkün ol::mıyor. . 

.Simdi maltım olan hakikat şudur iti 
Ai:uslos içinde Almanya İngiltere>' 
kar.,.ı hazırladığını söylediği taarr11ı1' 
yapaına~ iinümüzdeki kış yine bat9 
Jmzırlıklariyle ge~erek, muharebe taına· 
men taluımnıül harbı şeklini alacaktır 
ve gelecek ilk baharın sürprizlerini bek• 
lemek icap edecektir. 

HAKKJ OCAKOt:Lll 

iki ltalyan tayyaresi 
imha edildi 

Londra, 2 (A.A) - lngiliz Amiral· 
lı~ınden tebliğ edilmiştir: 

İngiliz donanmasına mensup 2 denİt 
tayyaresi pazartesi günü Akdenizde S.
uva 79 tipinde üç İtalyan tayyarcsinill 
yolunu kesmiştir. 1talyan tayyarelerin
den bi.ri 8.levler içinde düşürülmüş. ikiıt• 
eisi de ağır hasara uğratılmıştır. 

T ayyarelerimizden biri denize inrne 
ye mecbur edilmiştir. --·-Sovyetler. Romanytı 

ve Alman görüşü 
Bükreş, 2 (A.A) - D. N. B. bildiri' 

yor : BükrCş siyasi mahfilleri, Molo~ 
fun nutkunu Romanya ile Sovyeı bi.l'li· 
li nrasındaki münasebcllerde aşildr bir 
aalih delili olarak tefıir ediyorlar. 

uzaklaştı. - Güzel fikir... Fakat madem ki ben bu muhteşem hakikaten tedbirlerini almı.ştL Onu heP 
Kral tekrar Madam Dömenteno~ - Yemin ederint ki 3şıkının kurtula- m~emeti paylaşamıyorum. KUçilk bir in- diz çökmüş olarak Allaha dua ederkcP 

ne dönerek! ca~ı ümidi ona ht:r şeyi söyletecektiı'. tikam nefesi bu ihtişam ve şa'şaayı bir görmüşlerdi. İncilin sahifelerini karı~' 
- Sizi dinliyorum Madam... - Anlaşıldı Madam... Emniyet mü- lahzada söndürebilir. Kendi emniyetini rıyordu. Ansızın ~özlerine kitabı ıuıJ· 
- Majesteleri bu kadını i,ltenceye dürüne arzunuza göre hareket etmesini tehlikeye dilşUrmemek için ne yapmak kaddesin kenarında kurşun kalemi ile 

tabi tutma1' niyetinde midir> emredecejUzn. l!z.ımsa yapacağım, hangi çareye baş yazılnuş olan şu bir kaç satır ilişti: 
- Kendisi evvela isticvap oluna- On dördüncü Lui Madam dö Mente- \•urmak liiz.ıaı geli..""Se ona teşebbüs ed~ (Bu gece. on dördtincU Lui cinayetle' 

nak.. nonun alnına bir buse · kondurduktan ceğiın. rinin hesabını vcmıek için Tanrmın h~; 
_ Majeswlc:ri lvonun ağzından bazı sonra mÜtC'harrik iskemlesine oturdu. Bu sözlerle vicdanını tatmin etmiş gi· zu.runa gidecektir .. Yarın İskaron'un d1J1 

ifşaat almağı ümit ediyorlar ıru? Oda hi:l:nıetçileri kendisini daireıine bi ibadet salonuna gitti. zevcesi Marklı dö Mentenon hayAta ve-
- Ümit te söz mü? Onu söyletmeğe naklettiler. Gece olmuştu. Büyük mumlar yan• da ~tmi.ş bulunacaktır.) · 

her şeyi itiraf etfümeğc muvaffak ola- Kralın kendi daiı esine çekilmesi Mar=- ınışb. Bu sessiz inziva yerini aydınlatı· Madam dö l\'lentenon korkudan tsS 
ca~ıma eminim. kizin <:ehre~ine bir sertlik ifadesi verdi. yordu. Madam dö Mentenon burada kesilmiş gibi idi. Bu müthiŞ tehditle tl.t 

- Bu kadının ye:nilmez bir enerjiye Kral kapısından E>yrılır ayrilmaz bu kendisini her tchLkeden masun zanne· tir titriyordu. Muketddes kitap elindeP 
şahip oldu~1;1nu ~esa~a. katmak lf ·ı mdır. ~rtlik ~rif edilemiy~ek kadar .şi?detli diyordu. Her ölüm teşebbüsü sankf o~a dUşerek halılar üzerine yuvarlandı. 

- Daha ivi va .. Istırabı daha fazla bır asahıyet ve kine ıntikal etmıştı... yaklaşama7.dı. İcap ederse gece gtinduz - Yarın! ... Yarın! ... Ben bir hiç ota ... 
olacak.... · · - TuhnI sey .. İşte bir sevme tarzı da- buradan c;lianıyacak, ' burada kalacaktı. cağım, ben hiç ol.ıcağım. Yarın gö.zl~ 

--- Fakat suc ortaklannııı isimlerini ha. Bu bahtsı~ hü.i.:ümdara karşı bütün Yemeğini yerken yağının da orada ya- rim artık güneşi görmiyecek ... Şu ha~ 
saklıyacak... minnettarlık duygulanmdan doğan bir pılmasını emretti. Bu ihtiyari inziva ka- denilen tntlı varlığın sesini duymıyac'' 

- Suç ortaklaı·t da var nu? sevgi tara dilimin döndüğü halü tavrı- ran bir saat sonra bütün sarayda duyul- fum. Hayır, hayır ölmek istamiy~·· 
--- Bunn eminim._ mm müsaade etti~im ni:.~bette kendisine muş kurtizanlar bunu haber almışlardı. Niçin ölmeliyim? Ah hainler yakatı'1 

- Su halde onu nasıl söyletmell? anlatmağa çalıştım ki bugüıı ortada Hepsi ~imdi hayntını bir ibadet yeri- bırakmıyacaklar demek... .ı. 
- Onunla konuşnağı bana bırakınız mevzuubahis olan mesele benim için bir niu duvarları arasına emanet eden bu Korkudan. endişeden boğuı sı}tw· 

Sir... hayat memat meselesidir. O ise hakika- büyük gözdenin dindarane hareketini yt,rdu, soluk alamıyor gibi geUyordıı 
- Bir projeniz, bir dii:lünceniz mi ten şahane ademi 1enezülle cevap verdi. hayranlıkla karşılamışlardı veya öyle kendisine ... 

--Sir 1 Esirinizi ajze bırakıyorum devle 
tin emnİ} etiqe kendi emnivetinizi feda 

gönderiniz dedi. 
Zabit hünnctle 

var? l Dudaklarından dökülen cümleler buda- görünmüşlerdi. Madam dö Mentenon ye- Dişleri yine l<otkudan birbirine ~ 
~ MaJestelerinlıı ricalarıma muvafa- laca bir gururun ifade.si idi .. Ala! Mü- mek masasını h.ızırlıyan hizmetçiler pıyordu, küçük bir harekete muktev 

kat eUikleri zehabını vererek onun sa• J kemmel! Büyilk kral, güneş kralı iste- karşısında hareketlerinin en küçük bir değildi. 
nwınn nU!uz eLmet;e ~alışa.cağım. diğinl yapsın bakniım!... dedikoduya mcyÖan vermemesi için ............ 
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YALAN BİR HABER 

Yozgatta Tedbirler 
Zelzele yüzünd~;;- hasat işlerinin 
geri kalmaması ten~in ediliyor 

Orta tedrisat 
programı 

değiştirilmiyor 
Maarif 11elıiJinin dünlıli 

faaliyeti ve beyanatı 
Ltanbul 2 (Yeni Asır) - Maarif ve

kili B. Hasan Ali Yüoel şehrimizde tetı
kikatına devam etmektedir. Bugün Ma
arif müdürlüğünde meşgul olmuştur. 

Vekil, orta tedrisat programlarında 
değişiklik yapılacağı hakkındaki haber
leri tekzip ederek <!emiştir ki : 

Ziraat Vekili Kütahyada 
s•~....,_~--~-----

: ( ö y l ü ile temas ve maki-
neleri tetkik edecek 

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

Dün tüccar ile bir lıasbihalde bulun.da 
• - Orta . tedrisat mües.seselcrinin •••:---------

· Ankara 2 (. . .- - -•-
işlerinin ~irnıt·tL.:=,_Yozgattaki zclzt:le dolayı.siyle hasat man işlerıni tanı.im ve idare etmek üzere Ziraat vekaleli iki 
tedblrler1 ah et ~wnası hususund:c hükümet icap eden uraat mütelı:ıssı~ın1 Yozgada gönde:nniştir. 
ve h~n ~kf· ro~gada evvelce gönderilmiş olan orak Bunlndan maada Kutlay derhal 205 çift hayvanı mUba-

prgraıu ve talimatı1amelerinin değiştiri- K tah (A.A leceği ve yeni bir sistem kabul edilece- Ü ya, 2 ) - Ziraat KazalanlD1%1 ve merkezin bazi 
ği hakkındaki ncşriyabn ve haberlerin Vekili Muhlia Erkmen ·bu aabah nahiyelerini gezecek olan vekil 
aslı yoktur.• Kütahyaya ıelmittir. Ziraat Ve- _ _ . 
------------•k·ı· •ıA t, arı· b 1 d" . koylu ıle temaslarda bulunacak tnadeni ze!?el ne ermden !Uzumu kadarı derhal Akdağ yaa ederc!t bu mıntakaya gönderecektir. 

- c ınıntnkasuuı tahsis edilmi.ştlr. Hasat ve har- B 
ı ı vı aye p ı ve e e ıyeyı • • • 

u seneki fuarın ziyaret etmit ve ticaret odumda ve bılha.ua harman makınelen-
hususiyetleri tüccar ile bir haıbibalde bulun· nin çalıflDA vaziyetini tetkik ede-

mufhır. cektir. 
- BAST-~'?AFI 1 inci SAHİFEDE -

Ahııany anın lsv~ç her-i-ht-im_a_l_e --lk_i_l_t_al_y_a_n_t_a_h_-
nıanız · bwundu- karşı hazır bulanmalı telbahiri daha 

w -·-
Gıda maddelerinin kontrolü. 

gQ m•• k••ıA - BASTARAFI 1 inci SAHİFEDE -UŞ Q at - Bütün memleketlerle dostane mü- batırddı 
A 

-•- nasebat muhafaza etmeğe katiyen az-

toplantı yapmıştır. Bu toplanbya İzmir 
ticaret oda-u umumi kltibi B. Turgut 
Türkoğlu, İstanbul ticaret odası neşri
yat müdürü B. Saip Servet, Samsun 
ticaret odası l.!Illuml katibi B. Osman 

Hile yapanlar şiddetle 
cezalandırılacak 

.. ~IOJıa. ve ta""-e · metmi~ bulunuyorum. Jsveçln hürriyet 
•q,ı .p .pw.r ve istiklalini muhafaza ederek memleke-
Lo .... inın neticesi ti harp harici tutmak için gayretlerimi 
t ndra, 2 (AA) 1 ili sarfetmekten kaçınmıyacağım. lsveç 

b, l\giliz abloka - ng z matbua- milletinin birlik ve azim hislerinin bu 
0 an tı:db· l • sının takviyesi için alı-
au ır crın neti,.··· b"' .. k b' gayretlerime yardım edeceğini ümit 
ı trrnıştır Bu •. -...ıne uyu ır yer 

lt~r', Kala~, Ya:>_:uzdcn Almanyanın Ba· ederim. 
Clltıkçe dah g ve. Petrol tedarik.inde Kral sözlerini şöyle bitirıni tir: 
ltayded·ı k z~r bır vaziyete düşeceği - Avruparun vaziyeti karşısında Is-

. nin Al~::.e t~dır. lngiliz tayyareleri- veç gerek dahilen gerek haricen her 
lltazj Üze • Yda ıle Alman İşgali nltındaki türlü ihtimallere karşı koymağa hazır 
" • ran e yap••r. h- l bulunmalıdır, 
ıa ıçin çok rnüh• "t!>ı ucum nr Alman• 

---~----. 

FRANSADA YENİ BİR 
FİLO KUMANDANI 

~P olrnalt~d ım petrol zayiatına ae
hır niahet dah ~[.· Alman sarfiyatı gen it 
~ırı m 

1
1 ınde rttığı taltdirde de· 

tedarik _ _J ~ eketlerden urtık bir ıe·• 
u .:uemıycc "· • · J' 
11nda Alın. egı ıçın bir kaç ay zar- Vişi, 2 (A.A) - Amiral Landriau 
"'ında le jYa~uı ~ahim bir mesele kar· Fransız batı Afrikası filosu kumandan-

a acngı bildirilmektedir. . lığına tayin t.~tir. -- _......... .."' 
kendinizde veya çoçuklan-

ıı.ı.ızııı.. nızda gördüğünüz 
hlakad kaş KarısuJ.ık. B8%UnSDhk, K ann ainlan. Karan şişmeleri, Burun 
•hıir halle ~uma ı. Oburluk, Ba dönmesi. Salya akmasa, Sar'aya benzer 

rı. Cece korkulara. Gönn:!dc, i~itmede bcınkluk, tibi gayri 
Bunlar Yeyj . • tabii haller; 

lnrda Yetişi ~ ıçilen şeylerin temiz \"e sru otmamasındnn dola.vı barsak
kurtulrnak r. reyen ve k~lanmızı emen solucan!::ırın tesiridir. Bunlardan 
latunız .• ne:hnleczak neden bır kutu alınız.. Ve içindeki tarife mucibin~ kul-

a urtulursunuz. • .. <:.' liER-ECZANEDE KUT• USU 20 KURUSTUR .. 

U Isı......ine 
1 - a G n_f <i, Dikkat 
'-;---------- Gllım::iD'il~J lznıir Yün Men;~c~tı 
T. A ş· k . . u 
lar-~· ır etınrn nal kapı nar kumaş fabrikası 

cutndan me . d 1 . 1 • w vıım o ayıııy e yenı çıkardıgı kumaflar 

SAGLAM ZARiF 
\

7 E UCÜZDUR 
Yen· firsA :ttş içiny EamRii 'ü edin 

Birinci Kordon da 186 numarada 

-- ŞARK HALI . T. A. Ş. 

t~~1~~ttı. BELEDİYESİNDEN: 
Palı 4rf usuli ~ a ~ dahilindeki muhtelif yolların katran kaplanması işi ka
natı 1J36 lir: SS ek ltmeye konulm~tur. Keşif bedel: 15 l 58 lira ve ilk reır;.İke fenni oartna l u~uııtur: Mukavele. ebiltme. bayındırlık işleri genel huausi 
Uruı mukabil• ':Je ~rı ~ro1e. keıif hülasaaiyle buna müteferri diğer evrak 76 

1 
~h~Je 6/6ı94o e en ~~lc:_rı müdürlüğünden verilecektir. • 

l er~n ılk tczninat aa~ı ı:unu saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. Talip
~1 müdürlüğün ma .. buz veya mektuplan ihale tarihinden 8 gün evvel fen it
j llsı Veaikalari el rnıracaatla alacakla~ fenni ehliyet ve 946 yılına ait ticaret 
I a~ teklif meli.:t: İ 49~ numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlayacak

• - erı. ı 1 ~6ann3ı0ihale gü.nü saat 14 de kadar daimi encümene verme-
• • • 3 2824 (1510) . 

b~c --
ib!:nıir ~ ve ~=f ~.müdürlüğünden : 
mu etk olan 11764'7 k'l evının 940 mail yılı ihtiyacından ve tutan 10000 liradan 
19 ~a asaya çıkarıld ~ 0 ~mclt kapalı zarf usuliyle 18 Temmuz 940 tarihinde 

• nul eınınuz !>40 tarih~ ıd ~? teklif vaki olmadığından mezkQ.r ekmek ihtiyacı 
rnıı:~ş olduğundan ~·en :tibaren bir ay müddetle pazarlıkla eksiltmeye ko-
olu ınakhuılarile b· •r.ıerın ceza evinde müteşekkil komisyona 750 lirahk te-

• ur. ır ı te mesai santleri dahilinde her gün müracaatları ilan 

~-------.:22=3=- 2806 (1514) 

izını,. ln1t1 
ı;if~~rnü.dUrlüğürnüz ~?"I~ .~ ~üdiiPIUğlinden : 

i~~-aıı 45 h.l d nası ıttisalındekı emanet ambanmızda mevcut iki 
15 7~ttnl~n be:c: ~ 2469 ltilo tütün açık arttırma suretiyle satılacaktır. 

İ ıradır. Şartn ~sunun muhamen fiatleri 8 ve 10 kuruş teminatları 
g~ ste1!t.li~~in l5/sİ9'1..C0 l~v~zun ı:ıuhemizde tütünler ~mbarda g<irülebilir. 

-..; ıne erı ılön olunu gunu .saat , 15 de ha!!mi.idürlüğümü7dcki komisyona 
r. 3020 ( 1564) \ 

İZAfiR DE 
da~rnet Kenıalin 8 Fl'~RDARLJOJNDAN ! 
eaytl olayı hactz; edil~b adne tubesine olan milli emlak 11ataş bedeli borc.un
detı 1 ve .. 800 lira ktynı f d 0 !lah ef, M. Rana solı:a~nda Uin 31 eski 3 7 taj 

l':ı?1u1 ~Yedeye .,
1
k e 1

1
" eltı evi \•ilayet idare heyeti hrariyle 21 gün müd

ıp erın 20 ~.. arı maııtu. 
racaatiar U Aguetos 940 s ı ·· .. . . 

- ı an olunur a ı gunu saat 1 5 de vılayet idare heyetine mü· 
b . 3. 10. 17 3057 (1589) 

Al euıeı Dernı-. 
'lidiiıeli•"-ü ···.,yolları fıletmesJ İzmJP Şubesi 
1nciraltına -!f ilden • 

cail Ve . Yapılmakta 1 • 
larıfelcrinin ide. l ~ a~ Cumartesi Ve Pazar ıeferlerinin her gün yapıla

e e er e aatınlmıı olduğu ilan olunur. 

---•-- Cudt Gürsoy i"?tirak eylemiştir. 
Kahire, 2 (A.A) - •Roytcr• Akde- Ticaret vckalf'ti, ticaret ve sanayi oda-

nizde son günlerde iki İtalyan denizaltı- tarının İzmir fuarına kollektif bir şekil
.sına İngiliz tayyarelerinin yaptığı hil- de iştiraklerini tensip eylediği için ça
cum tafsilatı :;;im<l~ öğrenilmiştir. ]ışmalar buna göre tanzim edilmiştir. 

1 - Keşif yapm..ıkta olan tayyareleri- Ticaret odaları pav~'onu, sergi sarayı da
m iz deniz fu.tünde seyretmekte olan bir bilinde olacaktır. Bu pavyon için, sergi
dcnizaltısını gönnHşler ve denizaltının de temsil edilecek odalardan nümune
hemen arkasında p~tlıyan ilk grup bom- ler gelmeğe başlamıştır. Şehrimize gelen 
balarını atmışlardır. Denizaltı dalmağa Ticaret vekaleti teknisyenlerinden B . 
teşebbüs etmişse de hava filosu kuman- Hakkı Armruı bu ;şle de meşgul olacak
danı ikinci grup bombaları attımuştır. tır. 
Bombalar denizaltının arka tarafına isa- --------------
bet etmiştir. Denizaltı tamamiyle dal- risine düşmüştür. İkinci grup denizal
mış ve 5<>n bombalar daldığı yere düş- tının tam köşküne .isabet eylem~tir. 
müştür; Deniz sathına' çıkan habbcler Denizaltı tamamiylc gözden kaybolmuş.
gen~ bir yağ tabakası peyda etmiştir. tur ve sonra büyük bir yağ tabakası de-
• 2 - İngiliz tayy~releri diğer bir deni· niz UstilnU kaplamı~ ve epey sonra ce
zaltısı iizerinc iki grup bomba atmışlar- setler deniz sathına çıkmağa b~lamış
dır. İlk grup deniraltının 15 metre ge- tır .. 

Sayın 
Dikkat 

Halkımızın nazarı dikkatine 
Sizi yazın boğucu sıcaklarından kur

taracak cep ve masa Vantilatörlerimizl 
takdim ederiz. 20 gram ağırlığında olan 
cep vantilatörlerimiz zarif ve şıklığı ve 
bilhassa saatte bir kuruş gibi ufak bir 
sarfiyat yapması ve bayanların el çan
talarında kolaylıkla taşıyabilmeleri ay
nca tavsiyeye şayandır. 

Tilrkiye umumi deposu 
Hüsnil Özödemişli Halefleri 

İZMİR DEFJ'ERDARLIOJNDAN: 
Kasım Zade Rizanın Basmahane şubesine olan kazanç vergisi borcundan 

dolayı hacız edilmiş olan Narlıdere köyünde Kavalc.lıpınar mevkiinde 39 dö
niim ve 2 72 3 lira 81 kuruş kıymetindeki bağı vilayet idare heyeti karariyle 
2 1 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 20 Ağustos 940 Salı gÜnü saat 15 de vilayet idare heyetine mü-
racaatları ilin olunur. J, 1 O, 1 7 3058 ( 1590) 

İ~MİR DEF!'ERDARL,CINDAN : 
Mustafa Hayrinin Karşıyaka şubesine olan milli emlak eabş bedeli bor

cundan dolayı hacız edilen Ka11ıyaka Donanmacı M. t-.ski banka sokağında 
kain 4 3 - 45 eski 65 - 6 7 yeni sayılı ve 2960 lira kıymetindeki evi vilayet ida
re heyeti karariyle 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 20 Ağustos 940 Salı günü saat 15 de idare heyetine müracaat-
ları ilan olunur. · 3, 1 O, 17 3059 ( 1091) 

------x4-x:-------
İstanbul 2 (Yeni Asır) - Gıda maddeleri üzerinde sıkı bir kontrol tesis 

etmek üzere hükUmetçe hazırlanan nlumı.name Sıhhat surasında tetkik edil
dikten sonra devlet şfirasına verilmiştir. Nizamname şiddetli hükümleri ihtiva 
eylemekte, gıda m:ıadeleri üzerinde tağşiş ve hileyi menetmektedir. 

Mecidiye kruvazörümüz Tekirdağında 
1C4X;-----

Tkirdağ, 2 (A.A) - Limanımızda bulunan Mecidiye kruvazörü dün Yali 
tarafından ziyaret t.dilmiştir. Misafir bahriyelilerimiz şarap fabrikasını ve teh· 
rin muhtelif yerlerini gezmişlerdir. Bahriyelilerle Tekirdağ eporculan arasında 
yapılan futbol maça 1 - 1 ber.berlikle neticelenmiştir. 

ı-a _E_ml_i_k_al_m_a_k_v_e_s_:m!l~-m-a-k~~--, 

istiyenler ••• 
lmıirde veya kazalannda emlaki olup ta satmak veya almak 

İltiyenlere azami kolaybk gösterilir. -

1 
lzmirde Kemeralbnda Hacı Haıaıı otelinde 60 No. lu 
yazıhanede... C A V t T 

Telefon: 3903 ----
·····;;~;~~i~~~:~·:;:~··ıı 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binas1 

'.l'El.I~·oN: 2443 
Londra ve Liverpol hallan için 

piyasanın ihtiyacına ~öre vapurla· 
rım11 srfer vapaı•aklarchr. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
KEMALPAŞA iCRA MEMURLU

CUNDAN: 

Kadı oğlu Ahmede 500 liraya borç
lu Armutludan lbrahim Varolun borç 
için mahcuz Kemalpaşanın lzmir cad
desinde vaki sağı lstiratinin kahvesiyle 
fınn arsası elyevm sahibi senet solu Yu-

DR. Saip Ali DOLBAK 
DOÔUI\t VE KADIN HASTA· 

LIKl.ARI OPERATÖRÜ 
PROFESöR LtEPMANNIN SABIK 

BAŞ A~iSTANI 
Birinci Beyler Numan zade o kak 

No. 2.. TELEFON : U'70 
Hergün hastalarını saat 12 - 14,30 ve 

17-20 de kabul eder . 
Fukaraya SA L 1 güılleri muayene 

parasızdır_, 

DOKTOR 

Demir A.li KAMÇIOCLV 

IZMIR BELEDIYEStNDEN: 
• ........... •.. ...... ..... .......... ....... vahim halen Cezmi han eşi arwı bah

CiJt ve Tena~ül hastalıktan vo 
ELEKTRİK TEDA VILERt 

Birinci Beyler Sokaie No. 55- hmlr 
Elhamra Sineması arkasında sabahtan 
akşama kadar hastalarını kabul eder. O~vbüslere 14 adet 32X6 1/2. 4 adet 

900X20, 58 adet 7X50=20 lik ceman 
76 adet dıs 15.stik satın alınması yazı iş
leri müdürlüğündeki şartnamesi vechile 
yeniden kapalı zarflı eksiltmeye konul
muştur. Muhammen bedeli 12700 lira, 
!Duvakkat teminatı 952 lira 50 kurustur. 
ihalesi 9-8-940 Cuma günü saat 16.30 
dadır. 2490 sayılı kanunun t.nrifatı dahi
linde haz.ırlanmış ll>klif mektupları iha
le günü azami saat 15.30 z.a kadar en
cümen rivaseline vt-rilir. 

25-30-3-8 2902 (1529) 

- . Belediye otobüslerine l 7 kalem 
muhtelif yedek parça satın alınması işi, 
yazı işleri müdürlüğündeki şartnamesi 
veçhile bir ay müddetle pazarlığa bıra
kılmıştır. Muhammen bedeli 3340 lira 
muvakkat teminatı öğleden evvel iş 
bankasına yatırarak makbuzlariyle ihale 
tarihi olan 9 /6/940 cuma günü saat 16 
da encümene müracaatlan 

t O, 22. 3. 8 2636 ( 1415) 

Mezoaha idaresinde münhal bulunan 
60 lira aylık ücretli vezin ve buz ~tış 
memurluğu için 5 Ağustos 940 tarihin
de pazartesi gilnil sabah saat 10 da im
tihan ile memur alınacaktır. 

En az orta mektep mezunu olmak ve 
askeri hizmetini bitirmiş olun 35 yaşın
dan yukarı olmamak lazımdır. 

Taliplerin v-esilsalariyle birlikte riya
set makamına mliracaatları ilan olunur. 

. 3053 (1587) 

Z AY t 
1937 senesinde Akhisar Misakı milli 

ille okulundnn alın~ oldu~um diploma
mı uyi ettim. Yenisini alaca~ımdan es
kisinin hUkmü li:madığını ilin ederim. 

Akhisar $ıhlar mahall~sinde Huban 
sokağında 7 nmnaralı evde Selime 
Dalkıran 3052 (1585) 

DOKTOR OPERATÖR 
SAMI KULAKÇI 

Kulak, burun. Boğaz hastalıklan 
Mütehassısı 

Muayenehanesi : Birinci Beyler 
No. 4?. TELEFON : 2310 

Evi : C&zteı>e Tramvay Cad. No. 88( 
Tl!:LEFON : 3668 

çıvan Dimitri oğlu Kosti elyevm Kara
fcryeli Mehmet bahçesi önil İzmir yolu 

Gazi Bulvarında bir mağaza ile ile mahdut 92 M.M geni,liğinde ve 185 
dört dükkan, n Belediye caddesin- lira değerinde 14/6/935 tarihli ve 17 

numaralı tapuya müstenit arsasiyle bu-
da bir mağaza kiralıktır. nun ittisalinde sağı bakkal Y orgi karısı 

Kivalık 

Müracaat: Cümhuriyct caddesi 88 halen Giritli Mehmet evi solu yukarıda 
~um.ar~t~ Diş Doktoru Hatiçe Azra yazılan arsa arkası Karaferyeli Mehmet 
... ;t;!~~~.!!.~;; ..... , ....... ~;~ ... ~~~~~ı .. bahçesi önü yol ile mahdut 176/50 

M.M genişliğinde ve 350 lira değerinde 
1ZM1R lK.lNCt İCRA MEMURLU- 14/6/935 tarihli ve 18 numaralı tapu-

CUNDAN: ya müstenit arsası 'Satılmak üzere müza-
Bir borçtan dolayı 909 lira 54 kuruş yedeye verilmiştir. 5 Eylul 940 tarihi

kıymet takdir edilen muhtelif cins kaz- ne müsadif perıcmbe günü saat 11/12 
mir kumaş 12-8-940 Pazartesi günü saat de Kemalpa~ icrasında yapılacak birin-
14 te eski bat pazarında açık artırma ile el artırmasında teklif edilecek en son be
paraya çevrilecektir. deli muhammen kı:ı.'metin yüzde 75 ini 

Verilen bedel muhammen kıymetin bulduğu takdirde ihale edilecektir. Nok
yüzde 75 şini bulmadığı takdirde ikinci san bedel teklifi halinde müşterinin ta
artırma ertesi günü aynı saat ve mahal- ahbüdü baki kalmak §artiyle arthrma 
de ifa edileceğinden alakadarların y~- 1 S gün uzatılaca.ktır. Bu takdirde 20 Ey
mi muayyende mezkılr mahalde bulun- lw 940 tarihine müsadif · cuma günü 
malan lüzumu illn olunur. aynı saatte yapılacak ikinci artbrmaınn-

ZA Yt 
Rize askerlik şcbesinden aldığım ter

his ldğıdı.mı kaybettim. Yenic;ini alaca· 
ğımdan onun bük.inil kalmadığını ilAıı 
ederim. 

Torbalı inhisarlar sat~ memuru Keşfi 
Çamaşuvi 3051 (1588) 

Z AY t 
1339 !'lenesinde şark mektebi !dadl

sinden aldığım şahadetnameyi zayi et
tlın. 

Yenisini alacağımdan eskisinin hUk
mU olmadığını ilan ederim. 

Nuri Mağnet 
3063 (1583) 

-~-------

lualis Zeytinvaimdan mamul 
•• 
Omer Muharrem 

da en fazla ve en son teklif edilecek be
del mukabilinde ih.ale edilecektir. Al
mak isteyen1erin muhammen kıymetine 
ı:öre yüzde yedi buçuk depo akçuı ve
ya muteber milli bir banka mektubu ile 
ihale vaktinde icra dairesinde hazır bu· 
lunmalan ve fazla izahat isteyeiılerio bu 
günden itibaren açık bulunan prtname
yi tetkik eylemden ve mülkler üzerin
de bir güna hak ve alacak iddiaaında 
bulunanların tarihi ilandan itibaren 20 
"IÜn içinde icra dairesine vcsikalariyle 
birlikte müracaat etmele~i ak~ takdirde 
haklan tapu siciliyle sabit olmayanların 
payla~madan hariç tutulacağı ilan olu
nur. Dosya nu~rası 39/61 O dur. 

3061 (1592) 

OPERATÖR DOKTOR 

AHMET CEM1L ORAL 
Fran~ız Hastanesi Operatöril 

Her ıün öile1e kadar Franım: hastane
~inde. öğleden sonnt Birinci Beyler so
kaiınOa.. No. 42- TELEFON : !318 

TELEFON : 3479 

Dr. Süleyman Çoruh 
Çocuk hastalıkları mütehassısı 

TELEFON: 2310 
Muayene hanesi 42 Birinci beyler So. 

Evi: Göztcpe Karakol karşısı 831./1 
Londranın (The Hospital For Sick 

Children) hastanesinde ikmali tahsil et· 
mistir. 

KEMALPAŞA iCRA MEMURLU
~UNDAN: 

Turgutlunun Turan TurJ.!utlar ma· 
hallcsinden Develi sokakta l 9 numara· 
lı evde Boz köyden gelme Molla Ah· 
met kansı Emine ve oğlu Baki taraf-
larına 1 O Mart 9 3 7 tarinli ve 2.J1 1 
umum 3/32 husust numarah lzmir ikin
ci noterliğince resen tanzim edilmit 
bir kıta senetle· kadı oğlu Ahmede 409 
lira borçtan gayri ez teslimat 259 lira 53 
kurus borc\lnurun tahsili hakkındaki 
3814S1 dosyada tecdiden yanılan takip 
talebi üzerine 26/6/939 tarihli arzuha
linizdeki adres namına çıkarılan icra 
emri o evden iki ay evvel ç.1'.tığınn: ve 
ha.len nerede ikamet ettiğinizin belli ol· 
madığı ıerhiyle bila tebliğ gelmit oldu
ğundan icra emrinin gazete ile iline!) ie
raıma karar verilmiıtir. Tarihi illndaa 
itibaren ·l O gün İçinde bu husu.ta .bir 
gU.na diyeceğiniz olduğu ve teslimalınız 
var~ makbuzlariyle birlikte en yakıD ie
ra dairesine yazı ne müracaat ederek 
bildirmediiiniz ve icranın tehiri hallın
da merciden Yeya mallimeden bir b;. 
rar getirmediğiniz takdirde cebri icraya 
devam edileceği tebüi olunur. Dosya 
numarası 38/451 3062 (1593) 
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Evlatlık ÇAMAŞIR SABllNV 
TOPTAN KİLOSU DOKTOR OPERATÖR Sıhhatü bir anne ciört aylık sıhhatli 

( 32 ) kurustur 
CEVAT ALPSOY bir laz çocuiunu resmen evlatlık .-er· 

ASKERi HASTANESİ OPERATÖRÜ mek istiyor. Arzu edenlerin Alyoti 
Hastalarını her Jrlin öğleden sonra biradei"leri. ticaretanesi kavasına mü-
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B. Molotofun 
Avrupa vaziye
ti hakkındaki 

beyanab 
:·················································································································································································= 

Yozgat ,, ta zelzele fası~ --*--
BASTARAFl 1 inci SAYFADA 

HARBIN SAFHALAR! 

Tren Ücretlerin- '' 
de yeni tenzilat 

lalarla devam ediyor Nutkun metni şudur: 
«- Mebus yolda~lar. Sovyet Suralar 

birliğinin altıncı içtimaından sonra ge
çen dört ay zarfında Avrupada büyük 
ehemmiyeti haiz hadL.::eler ct"reyan et
miştir. 

Evvela. Norveçte, Danimarkada ve bi
laharn Belçika ve Hollandada, nihayet 
te Fransız topraklarında Almanya tara
fından yapılan askeri harekatı miitea
kip Avrupa harbı büyük bir genişlik 
iktic;ıp etmiştir. 10 Haziranda İngiltere 
ve Fransaya harp ilan ederek ttalya Al
manya harekatına iştirak etmiştir. Bu 
surl"tln Avrupanın dördüncii büyük 
devleti harbe girrnİ§tir. Bu senenin ilk
baharından itibaren hadisat süratle in
kisaf etmiştir. Norveçte, Danimarkada, 
B el<'i}-.da ve Hollandada cereyan eden 
had · ,ıer üzerinde durmaksızın Fransa
nm üratli hezimetini ve silahlarını tes
lim etmesini bilhassa kaydetmek müna
~ip olur. Bir buçuk aydan az bir zaman 
içinde Alman ordusu, yalnız Fransanın 
mukavemetini kırmakla kalmamış, onu, 
Fransız topraklarının büyük bir kısmı
nın A iman kıtaatı tarafından işgal cdil
mr-ini o:;art kosan bir mi.itareke imza et
mlğ" mecbur -kılmıştır. Bumınla bera
ber r»;itareke yapan Frans:ı , henüz. sul
hu P~d0 etmemiştir. Sulh şartlan hak
kınc'.l umumiyetle hiç bir şey bilinme
mek+ ~ir. Almanya ve İtalyanın iki 
hasmından, Amerikanın yardımından 
istifade eden ve harbe devam etmek 
kararını veren yalnız tngiltere kalmış
tır. 

FRANSIZ HEZtMETt VE 
SOVYETLER 

yapıldı 
--·--

Bazı hatlarda g•dlf geliş 
ücreti yüzde 65, iter yer· 
de amele grup biletleri 

yüzde 70 ucuzladı 
-~-

Ankara, 2 (A.A) - Bu ayın on be
.şinden itibaren i.ş bulmak veya iş ye
rinden dönmek üzere beş kişilik grup
lar halinde seyahat eden işçilere umumi 
tarife ücretlerinden yüzde (70) tenzilat 
yapılacaktır. 

Yine ayni tarihten itibaren İzmir-De
nizli ve Samsun - Sivas kısımlarında 
gidiş dönüş seyahati yapacak yolculara 
yerine göre yüzde 65 ten7J1at yapıla
caktır. 

---~---
Japonya nez-
dinde sadece 
teşebbüste bu

lunulmuş --·--Tokyo, 2 (AA) - Japon hariciye 
nezaretinin beyanatta bulunmağa sala
hiyettar memuru, japonyadaki bazı İn
giliz tebeasının tevkifi üzerine lngiltere
nin teşebbüste bulunduğu hakkındaki 
haberleri teyid eylemiş ve fakat bunun 
bir teşebbüs olup protC11to olmadığını 
ilave eylemijtir. 

ROYfER AJANSINlN 
BlR TEKZtBi 
Londra, 2 (AA) - Royter Ajansı, 

Tokyodaki muhabirin ölümü münasebe
tiyle lngiliz giz1j servisleriyle Royter 
Ajansı arasında münasebetler mevcut 
olduğu ve gizli servis Ajanlannın Roy
ter Ajansının bürolarında mühim mev
kiler işgal etmekte bulunduğu hakkında 
Alman ve İtalyan radyoları tarafından 
yapılan neşriyatı yalanlamaktadır. 

---~.---

RUMENLER 
--·--

Bu harpte hassaten bir zaaf göstermi.~ 
olan Fr::msanın hezimetinin biitün se
bepleri üzerinde burada durmaya lü
zum yoktur. Her kes tarafından bilin
mesine rağmen fena ask~ri hazırlığının 
bu hezimetin yegane sebebi olmadığı 
ftşikfırdır. Bundan az ehemmiyetli olmı
yan bir amil de Fransız idarecilerinin. 
Almıınynnın aksine olarak, Avruoa i~
lerinde, Sovyetler lttihadının rolü ve 
sıkleti meselesinde çok hiffetle hareket 
etmis olmalarıdır. Son ayların hadLcıele
ri daha faz]a bir şey de göstermişlerdir. 
O da, ezcümle Fransız idare mahfilleri
nin milletle birbirine bağlı bulunmadığı 
ve bu mahfillerin millete istinat edccc
öfoe, hürriyete bağlı o1mak gibi şerefli 
bir vasfı hak etmiş olan ve şerefli ihti
lal ananesine sahip bulunan bu millet
ten korkına1arıdır. Fransanın gösterdi-
f!i zaafın ciddi sebeplerinden biri de bu- Bul". an·stan 1·1e 
dur. Şimdi Fransız milletinin önünde ~ 
ifası giiç bir vazife vardır: Harbın açtı- •• k 
ğı yaraları tedavi etmek. Bundan sonra m UZa ereye 
da kendini, yeniden hayat bulmaya has-
retmek. Ancak bu tensikat eski metot- başlıyorlar 
larla yapılmıyacaktır. _ 

ALMANYA HEDEFİNE -·-
VARMAMIŞTIR - BASTARrt. ·· r 1 l~Cİ SAHİFEDE -
Almanya, harpte mi.ittcfiklere karşı · 

büyük bir muvaffakıyet kazanmıştır. tarafından eski nazırlardan B. Bossyye 
Fakat esas hedefine henüz vasll olma- tevdi edilecektir. 
mıştır. Yani arzu edilecek şartlar altın- Romanya hariciye nazırı yapılacak 
ela harbın bitmesi 19 Temmuzda Alman müzakeratı hazırlamak vazifesini üstü
Führe-ri sulh hakkında anl~mak üzere ne alacaktır. Nazırlardan B. Riott bu iş 
lnvilterC'ye bir hitabede bulunmuştur. için lazım olan do~yaları ihzar edecek
Fakat bilindiği gibi İngiliz hükümeti bu tir. 
tE'klifte 1ngilterenin tesliminin istenil
d~ini görmüş ve zafere kadar harbe de
vam edeceği cevabını vermis, hatta es
ki miittefiki Fransa ile siya~i münase
betleri kesmeye kadar varmıştır. 

Bunun manası 1ngilterenin cihanın 
her bir kısmında bulunan müstemlelce· 
lerini vennek istemediği ve Fransız he-
2.imeti ile İtalyanın Almanyanın yanıba
şındn harbe girmesi neticesinde tn~il
tere için daha güclesmesine rağmen 
dünya hakimiyeti için harbe devam et
mE've taraftar olduğu demektir. 

Avrupa harbinin birinci senesi sona 
rrmek üzeredir. Fakat bu harbin sonu 
henüz göziikmemektedir. Simdi harbin 
yeni bir merhalesinde olduğumuzun da
ha muhtemel bulunduğunu nazarı itiba
ra almak gerektir. Bu merhale, bir ta
raftan Almanya ve italya, diğer taraf
tan Amerikanın yardımiy]e lngiltere 
arasında cereyan eden muha~amatın 
ıiddetlenmesidir. 

SOVYET SlY ASETI VE 
ALMANYA 
Zikri geçen hadiselerin hiç biri Sov

yetler Birliğinin siyasetini değiştirme· 
miştir. Sulh ve bitaraflık siyasetine sa
dık kalan Sovyetler Birliği harbe işti
rak etmemektedir. 

Bir sene evvel vuku bulan dönüm 
noktasından sonra Almanya ile müna
ııebetlerimi:z. Sovyet - Alman anlaşma
'liyle evvelden tahmin edilen §ekilde 
tamamiyle idame edilmektedir. Hükü
metimizin harfiyen riayet etti~i bu an
la~ma, garp hudutlarımız boyunca Sov
vet tedbirleri ittihaz edildiği sırada 
Sovyet - Alma:ı münasebetlerinde ça
tışma ihtimallerini bertaraf etmiş ay
nı zamanda Almanyaya şarkta sükunet 
emniyetini temin eylemi~tir. Avrupa 
hi\diself'rinin cert>yan tarzı Sovyet- Al
man ademiteCllvÜz. anla!lmasını zayıAat
madıktan başka bil&kis akdedilmesinin 
ehemmiyetini Vt> müstakbel inkişafını 
kaydetmiştir. 

Son zamanlarda yabancı matbuat, 
bilhassa lngiliz ve i nl;(iliz taraftarı mat· 
buat, Sovyetler ittihadiyle Almanya 
arasında noktai nezar ihtilafı imkanlan 
üzerinde, Alman kudretinin artması uf
ku ile bizi korkutmaya uğraşarnk mü
teaddit ihtarlar yapılmıştır. Bu tf'şebbüs
lerin bir çok defa maskesi gerek bizim 
tarafımızdan gerek Almanya tarafından 
atılın reddedilmi,tir. Sovy~tlerle 

BULGARLARIN tSTEDtKLERt 
Sofya, 2 (A.A) - Royter bildiri

yor: Bükreşten avdet etmiş olan Bulga
ristandaki Rumen sefiri bugün Bulgar 
hariciye nazırını ziyaret edecektir. iyi 
malfunat alan mehafile göre Bulgaristan 
19 18 hududunun vücude getirilmesi 
hakkındaki metalibatını ifa edecektir. 
Dobrice meselesinin Salzburgda müza
kere edilen mc~elelerden olduğu ve Bu1-
garistanın orada kanaatini serbestçe 
izhar eylediği ilave edilmektedir. 

ve komşuluk münasebetlerinin temelin
de hayalet mahiyetinde tesadüfi müla
hazalar değil, fikrimizce Sovyetlerin ol
duğu gibi Almanyanın da esaslı devlet 
menfaatleri bulunduğunu teyid edebi
liriz. 
ıTALYA VE SOVYETLER 
Son devre ltalya ile olan münasebet

lerimizin de salah bulduğunu kaydet
mek gerektir. Bir noktai nazar teatisi 
memleketimizin dııt siyaset sahasında 
mütekabil bir anlayış temininin tam bir 
imkan dahilinde bulunduğunu . göster
miştir. 

Ticari münasebetlerimizin genişleme
sine müteallik ümitler de tamamen ye
rindedir. 

ING1L TERE VE SOVYETLER 
Sovyet - Jngiliz münasebetlerine ge

lince, son zamanlarda esaslı hiç bir de
ğişiklik olmamıştır. Sovyetler ili konse
yi huzurunda bir kerre bahsedilmesine 
zaruret hasıl olan lngilterenin hasma
ne harekatından ~onra M. Crippsin ln
gilterenin Sovyetler nezdinde sefir o1a
rak tayini lngilterenin Sovyetler Birli
ğiyle olan münasebetlerini ıslah etmek 
arzusunu aksettirmiş olması ihtimaline 
rağmen, Sovyet - İngiliz münasebetleri
nin lehine bir inkişaf beklemenin müş
kül olduğunu tasdik etmelidir. 

BESARABYANIN tLHAKl 
Şimdi, son zamanlarda mesut bir su

rette halledilmeleri topraklarım1zın 
ehemmiyetli mikyasta büyümesi ve Sov
yetler Birliği kuvvetlerinin artmasiyle 
neticelenen dı, siyaset me!leleııine geç
mekliğime müsaade ediniz. 

Beaarabya ve şimali Bukovinanın 
Sovyetler Birliğine ilhakının teferruata 
üzerinde tevakkuf etmeğe burada hiç 
lüzum ıYoktur, Bu meseleye taalluk eden 
bütün esaik neşrediJmiılerdir. 

omau a· 

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

255 ölü, 50 ağır, 250 hafif yaralı var. 1000 ev 
hasara uğradı. Kangalda da 47 bina çatladı 

-* 
ANKARA, 2 (A.A) •• Gelen malumata nazaran Yozgat ve havalisinde 

zelzele fasılalarla devam etmektedir. Resmi rakamlara göre bu mınta· 
kada ölü mikdarı 255, ağır yarah 50, halil yarab 250 dir •• Bin kadar da 
hayvan telef olmustur. 
Sivasın Kangal kazasında (22) ev ehemmiyetli, 25 ev ehemmiyetsiz 

şekilde çatlamıştır. 
Yozgat havalisinde hasara ul}ı'ıyan evlerin sayısı bindir .• 

Fransa, "Ankara,, daki 
sefirini değiştirdi 

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

Ankara, 2 (Husu~i) - Vişi hüküme
ti Fransız sefiri B. Massigliyi geriye ça-
ğırmıştır. Yerine başkası tayin o1una
caktır .. 

Ankara, 2 (A.A) - Ayrılmakta bulu
nan Fransız büyük elçisi Massigli şere
fine bu akşam Marmara köşkünde ha-

Alman tayyare 
imalatı --·--lngiliz:erinkinden 
çok aşağı -·-Londra, 2 (A.A) - Ayeroplan mec-

muasında çıkan bir makalede Almanya
run aylık tayyare imalatı yekfulu muh
telif tiplerden 1800 olarak tahmin edil
mektedir. 

Makale bu rakam üzerinde her kesin 
mutabık olduğunu bildiriyor ve diyor ki: 

- Bu rakam esas olarak alınmakta
dır. İngiliz hava sanayü veriminin bu 
rakamı geçecek derecede arttığını bili
yoruz .. Bwıdan başka Kanada ve Ame
rika tayyareleri de gittikçe ve süratle 
artarak bize gelmektedir. 

Alman imalatının günlük asgari tev
zii şöyle tahmin ediliyor : 

10 Messerşmit, 15 Heinkel, 55 Yun
kers ve 10 Domiye .. 

İngiliz ve Amerikan veriminin Alınan 
verimini geçtiğine zerre kadar şüphe 
yoktur. 

ı::;..---

Hindiçini, Hollanda 
Hindistanı ve Japonya 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİ1'~DE -

etmiş olduğu büyük Asya camiasına da
hil bulunmaktadır. 

Mezkur salahiyettar memura, Phup
pineslerin de bu camiaya dahil olup ol
madığı ııorulmu~tur. 

Mumaileyh şu cevabı vermiştir: 
- Derpiş edilen camiaya dahil bu

lunan memleketleri saymak nazik bir iş
tir. Buna cevap vermek müşküldür. Ce· 
vabımızı ancak bilahare verebileceğiz. 

nın Moskova sefiri Davridescu nezdinde 
yapılan teııebbüs aşağıdaki teklifi ihti
va etmekte idi: 

1 - Besarabyanın Sovyetler Birliği
ne iadesi, 

2 - Bukovinanın şimal kısmının Sov
yetler Birliğine terki. 

Romanya hükümetinin teklifimizi ka
bul ettiğini ve Sovyetler Birliğiyle Ro
manya• arasında 22 sene sürdükten son
ra ihtilafın sulh yolu ile halledildiğini bi
liyorsunuz. 

Besarabya ve §İmali Bukovina halkı 
bilhassa Ukranyalı ve Moldavyalılar 
Sovyetler milletlerinin müttehit ailesi
ne ilhak ve yeni bir hayata başlamak im· 
kanını bulmuşlardır. 

riciye vekaleti umumi katibi B. Numan 
Menemenci oğlu tarafından bir dine ve
rilmiştir. Dinede Ankarada bulunan ve
killer, mebuslar, F•ansa büyük elçisi ve 
elçiliği erkfuu, hariciye vekaleti erkfuıı 
ile bazı güzide nfilafirler hazır bulun
muşlardır. 

Fransızların 
hissiyat1 --·--lngilizlerin aleyhinde 

değil -·-Londra, 2 (AA) - Deyli Mey} ga
zetesinin İspanyol hududundaki muha
biri, F ransadan gelmiş olan bir çok 
Fransız ile Fransız halkının lngiltereye 
karşı olan hissiyatı hakkında mülakat 
yapmı§tır. Muhabirin kanaati halkın bü
yük ekseriyetinin Alman propaganda
sına inanmadığı ve Fransa için yegane 
selametin lngiherenin zaferinde olduğu 
merkezindedir. Fransız mültecilerinin 
ifadelerine nazaran; Oran hareketi Al
man ve l talyanlann ellerine büyük bir 
propaganda silahı vermiş ise de F ran
sız milletinin JngiJiz hissiyatının sami
miyeti hakkındaki kanaatini sarsmağa 
muvaffak olmamıştır. 

Diğer taraftan Oeyli Ekspres gazetesi 
Fransızca olarak bir gazete neşredebil
meleri için Londradaki Fransızlara teshi
lit yapılmasını talep etmektedir. Ayrıca 
Fransız halkına, mesela Oran meselesi 
gibi nazik meseleler hakkında izahat 
verebilmek ve bu halka havadisleri da
ğıtabilmek maksadiyle Fransızca bir 
radyo servisin~n de ihdas lüzumunu ile
ri sürmektedir. 

lngilterede ecne
biler hakkındaki 

memnuiyetler -·-İngiltere, Alman istilasına karşı koy
mak ve nihai zaferi kazanmak için her 
türlü tedbirleri ittihaz etmiş bulunu
yor. Her hangi bir ihtimale karşı ecne
biler de sıkı takyidata tabi tutulmuş
tur. 

Londrada oturan bütün ecnebiler her 
gün mahallelerdeki polis mevkilerine 
uğrarnıya ve gece yarısından evvel ev
lerine dönüp saat 6 dan evvel sokağa 
çıkmamıya mecburdur. 

Ecnebilerin bisiklet, motosiklet, oto
mobil, tenezzüh gemisi ve hususi tayya
reye sahip olmaları da memnudur. 

Yer değiştiren ecnebiler deThal zabı
taya haber vereceklerdir. Geceyi evin
den dışarıda geçirecek olanlara gelince, 
bunları misafir kabul edenin en yakın 
zabıta merkezine vaziyeti ihbar etmesi 
şart konulmuştur. 

Ancak bazı kimselere hususi müsaa
deler ve-rilmiştir. Mesela müttefik mil
letlerden bazı şahsiy!:!t1er ve müttefik 
ecnebi gazeteci1er her saatte sokakta 
kalmak ve otomobil1erini muhafaza et
mek haklarına maliktir. 

** 

Bu yeni hayat, büyük malikane sa
hipleri ve sermayedarlardan mürekkep 
Rumen asılzade tahakkümünden kur
tulan bir milletin hayatıdır. Besarabya 
ve şimali Bukovina halkının ne kadar 
büyük bir sevinçle Sovyetler hemşerile-
rinin yanında yer aldıklarını şimdi bili- İngiliz başvekili Vinston Çörçilin da-
yoruz. madı olan meshur Amerikan fantazi.c;t-

44.500 kilometre murabbaında ve )erinden Vik Olivcr bir ecnebi olduğu 
3.200.000 nüfusu bulunan Besarabya için gece :yan<;ından evvel evine dön
ve 6000 kilometre murabbaında ve meğeo mecbur olduğu cihetle dinleyici-
500.000 den fazla nüfusu bulunan Bu- lerine söyle hitap etmektedir: 
kovinanın ilhaklariyle Sovyetler Birliği «Madamlar, mösyöler, biraz çabuk 
toprakları genişlemi~tir. gülünüz, cünkü gece yarısından evvel 

Bu suretle, Sovyetler Birliğinin hu- evde o1ma.klı~ım icap ediyor.> 
dutları, Volgadan sonra Avrupanın en Kırk senedenberi Londrada yaşıyan 
büyük nehirlerinden ve bir çok Avru- ve bir bar işleten meshur Viktor Berle
pa memleketleri arasındaki ticari mü. mon da her ecnebi gibi gece yarısından 
badelelerin esaslı yollarından biri olan evvel evine dönmiye mecbur edildiğin-
T unaya kadar garba ilerlemiştir. den dolayı şöyle demektedir: 

Yoldaşlar, senelerden beri beklenen «- Fransız ordusunda dövüşmüş olan 
Beaarabya meselesinin hallini bütün iki o~lum var. Dunlar ve üçüncüsü de 
Sovyet milletinin ne kadar büyük bir yakında İngiliz ordusuna intisap' ede
sevinç ve memnuniyetle öğrendiğini bili- cek. Buna rağmen gece yarısından ev
yorsunuz. Diğer taraftan,. bundan ı-,:;y. vel eve dönmiye mecburum. işin en fe. 
le Romanya ile olan münasebetler n nast elimden otomobilimin alı~ ol-
normal bir kiJ almalıdır. nıa.rıdır.-

lngiliz tayyare
leri Almanya
yı yeniden 
bombaladı -·-Londra, 2 (A.A) - •Ro~·ter» Hava 

nezaretinin tebliği : Dün Ingi]iz bom
bardıman tayyareleri Almanya ve Al
man ve Hollanda sahilleri açıklarında 
nakliyat yapan ge.nilerc hücum etmiş
ler ve Alman avc.i tayyarelerinin mu
kabelesine uğrarnı~lardır. iki düşman 
avcı tayyaresi düşürülmüştür. Bombar
dıman tayyareleriınizden biri üssüne 
dönmemiştir. 

Hanovre ve civarında 1ılisburg ve 
Ahnan - HolJanda hududu civarında 
Emmeich petrol tasfiychaneleri dün ge
ce . bombardıman tayyarelerimiz tarafın
dan bombalaruruştır. Diğer tayyareleri
miz de Obnabrug levazım deposunu ve 
Almanya - Hollandadaki tayyare mey
danlarını bombardıman etmişlcrdir. İki 
tayyarcmizi zayi et.tik. 

Dün bir deniz nakliye koluna refakat 
eden A vusturalya hava kuvvetlerine 
mensup Surderland tipinde bir deniz 
tayyaresi düşmanın üç hücumunu püs
kürtmüştür. Norveç sahilleri üzerinde 
keşfe çıkan sahil kumandanlığına men
sup tayyaremiz üs~line dönmemiştir. 

----t?---

R OMAN YA 
Transilvanyayı 
vermek niyetin

de değil 
Bükre~, 2 (A.A) - ıRoyter• Macar

ların Transilvanya hakkındaki istekleri 
Romanya vaziyetine h5kiın olınakta 
berdevamdır. Cenubi Dobricanın Bul
garistana terki meselesi ikinci pl5nda 
yer almaktadır. Bu meselenin bu ay 
zarfında Bükreşte doğrudan doğruya 
yapılacak müzakereler yoliyle halledile
ceği zannedilmektedir. Bununla beraber 
Almanyanın Macar isteklerine şiddetle 
müzaheret ederek işin eylul ayma . ka
dar hallini ısrarla istemesinin Roman
yayı müşkül bir mevkie düşürdüğü an
laşı ]maktadır. 

TRANSİLV ANY AYI VERMEK 
İSTEMİYORLAR 
Bizzat Transilvaııyalı olan Milli köy

lü partisinin reisi B. Maniunun harici
ye nazın olması milli mukavemetin bir 
remzi olarak telakki ediliyor. Verilen 
malfunata göre, Kral Karola Transil
vanyadaki milliyetperver parti reisi Dr. 
Vajda Vocvoddan gelen bir mektupta, 
bütün Transilvanyanın B. Maniuya mü
zaheret ettiği ve eski parti kavgaların
dan vaz geçtiği bildirilmekte ve kralın 
ancak B. Maniunuıı tavsiyeleri veçhile 
hareket etmek suretiyle Transilvanyayı 
hicaptan ve şerefsizlikten esirgeyebile
ceği ilave edilmektedir. Kralın hüküme
tin Berştesgadendeki müzakereler hak
kındaki izahatını d;n}emek üzere çar
şamba akşamı içtimaa davet edilen mü
şavirlerinin büyük bir hoşnutsuzluk 
gösterdikleri bildiriliyor. Bu hava için
de Transilvanyada her türlü arazi tadi
li teşebbüsleri aleyhinde birlik hareketi 
milli bir ehemmiyet iktisap etmektedir. 
Almanya ile yen: müzakereler icrası 
tecrübe edebilecek ve ayni zamanda Al
manya fikrini değiştirmediği takdirde 
Sovyetlcrin müzaheretini temine teves
sül edecek bir hükümetin teşkili imka
nından da bahsediliyor. 

B. Maniunun siyasi programı şu su
retle hülasa edilebilir : 

1 - Bir milli birlik hükümetinin in
tihabından tam serbesti.. Bu milli bir
lik hükümetinde memleketin bütün te
mayülleri temsil edilecektir. Yeni hü
kümet milli köylü partisiyle Liberalle
rin, demir muhaf.zların ve sol cenah 
partilerinin mümeı.sillerinden müteşek
kil olacaktır. 

2 - Almanyanın en az daha bir ay 
doğu cenubunda bir harbe girişmiyece
ği ve Balkanlarda harbin zuhuruna mü
saade etmiyeceği muhakkak olduğun
dan Macar isteklerınin kat'i şekilde red· 
dedilmesi .• 

3 - Sovyet Rusya ile yaklaşma .. 
4 - İngiltere, Türkiye ve ifuıoslav· 

ya i1e etrmal münasebetlerin tekr,ar te
sisi.. 

Almanların 
Rumenlere ver· 

diği yeni 
nasihat ••• 
-*--

Kılınç şalıırtıları çıııar-
malı ue lıahramanane 
lisan ııuııanan beyanna-

meler dağıtmalı 
f aidesiz diyorlar 

Berlin. 2 (A.A) - O. N. B. Bildirj.. 
yor: 

Berliner Boersen Zeitung gazetesinin 
diplomatik muharriri, bazı Rumen ınnh• 
fil ve şahsiyetlerinin Macar - Mumeıı 
münasebetının normalleşmesi meselesi 
hakkındaki mütalaalarında cazip bir 
kahramanlık müşahade edilmekte ol• 
duğunu işaret etmektedir. 

Mezkur muharrir Tuna havzası ile 
Balkanların yeniden teşkilatlandınlma· 

111 hakkında yapılan son müzakerat es· 
nasında mevcut me.qelelere dostane bir 
hava içinde devamlı bir sureti hal bul· 
mak için mantığa, hüsnü niyete ve ce• 
sareti medeniyeye müracaat edilmiş ol· 
duğunu hatırlatmayı lüzumlu görmekte· 
dir. 

Muharrir yazısına şöyle devam et• 
mektedir: 

Kayfiyet bütün alakadarlara şamildir. 
Harici tazyik veya tehditler o1maksızın 
bunların itilafı azlimi nda]etle temin et· 
mek için kararlarını tam bir serbesti ile 
vermeleri lazım gelir. Kimsenin propa· 
ganda maksadlariyle mukavemet ede· 
rek kı1ınç şakırtıları çıkartmakta ve kah· 
ramanane lisanlar kullanan beyanname• 
ler atmakta hiç bir menfaati yoktur. 
Bu nevi tarzı hareketler ancak sukutu 
haya11cr tevlid edebilir. Macaristan!\ 
1918 de kaldığın yerde duracaksın de· 
mek ne kadar imkansız olursa Roman· 
yaya da harbi umumide sevki tali ile ka· 
zandığı muazzam ve haksız menfaatler 
üzerinde durmasını tavsiye etmek o kıt· 
dar gayri vaiid bir şey olur. Acele ve
rilmiş kararlara dayanan azimlerle yo· 
la çıkarak itilaf ve samimiyet işlerini 
bozanlar. kasdi mahsus ile hareket ede• 
rek her şeyi uzatanlar da dahil olmak 
üzere her halde memleketlerine hizmet 
etmiş olmazlar. 

----t.r---
S o vy et başve-

kilinin bize dair 
sözlerinde ne

ler var? _* __ _ 
- BASTARAFI l inci SAHİFEDE -
bir değişiklik husule getirmemiştir. B~ 
münasebetle Sovyet hükümetinin gayrı 
kabili kabul addettiği bir vak'a dolayı· 
siyle daha geçen rusan bidayetinde Tür· 
kiye nezdinde teşebbüsatta bulunmu.1 
olduğumuzu söylemek mecburiyetinde· 
yiz .. Vak'a şu idi : 

Geçen nisan zarfında Türk arazisin• 
den gelen bir laHare bir çok petrol 
tasfiyehanclerini muhtevi bulunan Ba· 
turn mıntakası üzerinde uçmuştu. Tür· 
kiye evvela meseleyi kendi araz.isi üze• 
rinden gCıya hiç bir tayyarenin dışarı 
çıkmamış olduğu ~eklinde göstermiş ve 
fakat bilahare bu nevi uçuşlar hakkın• 
da istikbalde tedbirler alınacağını o& 
vaadetmişti. 

Dökümanlann Almanyada intişarın .. 
dan sonra nasıl biı- tayyarenin mevzuu 
bahis olduğu görülmekte ve binnetic«n 
Türkiye hükümeti nezdinde yaptığımı2i 
te~ebbüsün tamamiyle muhik olduğıı. 
tebarüz etmektedir. » 
Diğer taraftan Alman resmi Ajansıı 

olan D. N. B. de E. Molotofun bu nut• 
kunu telgrafla her tarafa yaymış ve fa• 
kat Türkiyeye ait olan kısımları aşağı .. 
da.ki ~ekilde dercctıniştir : 

Bundan sonra B Molotof Sovyetlel' 
birliğinin Türkiye ile olan münaseba• 
tından bahsetmiş ve bu münasebetleria 
son zamanlarda es.ıslı biı- surette tebed
dül etmediğini söylemiştir. Yalnız ahi· 
ren Alman beyaz kitabı ile neşredilmiş 
olan dökümanlar bazı Türk ricalini gay· 
ri müsait bir şekilde meydana çıkar
maktadır. Alman beyaz kitabının ifşaaU 
Fransanın Ankara büyük elçisi B. Ma!r 
sigli tarafından yapılan beyanat ile ku..,, .. 
vetten düşmemiştir. 

Bundan sonra B. Molotof Sovyet bü• 
kümetinin geçen nisan ayı zarfında gay• 
ri kabili kabul addettiği aşağıdaki nıe
vat hakkında Türkiye hükürnetinin na
zarı dikkatini cclbctmiş olduğunu söy• 
liyerek o tarihte b!r çok ecnebi .tayyare• 
lerin Türikyeden gelmek suretile So'IT .. 
yet hududunu geçtiklerini ve Batuın 
mmtakası üzerinde uçtuklarını ve Türk 
hükümetinin evvelce hadiseyi inkar et• 
mckle beraber bilahare ayni hadiselerin 
tekerrürüne mani olmak üzere icabeden 
tedbirleri alacağına dair müteaddit va· 
itlerde bulunduğunu tahattilr ettirmiş .. 
fü. Bugün Alman hükürneti tarafından 
neşrolunan dökümanlar sayesinde btı 
tayyarelerin hakikati hakkında tam bir 
karar vermek kabildir. 

$ayani dikkattir ki, Tas ajansı tara .. 
fındar., yalnız ahiren Alınan beyaz ki· 
tabı ile neşredilıniı-; olan dökümanlat 
Türkiyede yapılmakta olan faaliyetin 
bazı nevi tezahürhlını nahoş bir şekil• 
de tenvir etmektedir, suretinde verilıniŞ 
olan cümle D. N. B. tarafından, yalnıZ 
ahiren Alman beyaz kitabı ile neşredil
miş olan döküman]ar bazı Türk ricali .. 
ni gayri müsait bir şekilde meydana çı .. 
karmaktadır, şekline ·konularak neşr~ 
dilmiştir. 
Diğer taraftan B . Molotof Türk ara~ 

zisinden gelen bfr ecnebi tayyaredell 
bahsettiği ·halde D. N. B. Türkiyedell 
gelen bir. çok ecnebi :tayyareler ~~ 
daha muvafık bulınustur. 


