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İZMİR 1 

FUARI SİZE NESEÜ GECELER GETİRİYOR 
Yeni İzmirin ve muazzam Kültürparkm bütün 
cazibe ve güzelliklerinden istifade eden enter
nasyonal fuann çok hoş, çol..: tatlı ve çok faydalı 
geçen gi.indüz ,.e ı:ccelerine doyum olmaz .. 

20 At.USTOS - 20 EYLÜL 1940_J 

YENl ASIR matbaasında basılmı~tır 

as.,.t işleri Yolundadır 
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IGec staobul a- a simll ... .. 
~ :: 

1 n ereflendirdi l! 
... .. ... .. ... .. 
~ lita?hul valisi, Is~a!1bul şehrin·n ~ .. ü takbel i1!1a~ il 
§ ş. en hakkında Mıllı Şefe arzı malumat eylemıştır\i F1tar sahasının geceleyin çekilen gtizel bir fotografı 

: · ht::ıııı:.ul 4 (M . . . :! 
: lsını;t İııönÜ hu .. uhabırımızdcn - Telefonla - Milli Şef li hakkıt'.da hazırlanan maketleri göstermiştir. Milli Şef 5 
S len b,1 """<il D gu~ s~at 12 de Park otelden Floryaya ge- Istanbul•:n imar planına büyük alaka göstermişlerdir. : 
: Buşvck.t. Milli r. .efık Saydamı kabul buyurmuşlardır.. Reisicümhur akşam yemeğini Taksim gazinosunda ve-E 
E Sonra P:ırl{ ot 

1 
Sdın nezdlcrinde uzun mi.iddet kaldıktan killerle l-iı-likte ~emişler, geç vakit gazinodan ayrılarak : 

:: Zinosuııun. nç le e ~v<le.t eylemiş ve l'~at 19 da Taksim ga- Floryaya avdet buyurmuşlardır. E 
S .Milli ~f ~ 1~ t;~enınde hazır bulunmuştur. Gazinonun önünü kaplıyan kalabalık bir halle kitlesi : 
5 lllişletdır. Gnz~no .45 t7 .T?,ksim gnzinosun':' ~ereflen~- Milli $.?fı heyecanla alkışlamışlardı~. . . E 
:: S°aydarnl..t M 1. da reısıcumhuru başvekıl Dr. Refık İstanol!l, 4 (Telefonla) - Beledıyenın Taksım bahçe-: 
:: B. lfas-ın ;..ı? ~~ vekili B. Fuat Ağralı ve Maarif vekili sinde inş:ı ettirdiği ga7Jno ikmal edilerek bugün mera~irn- E 
5 lntdır. 1 

U('cllE> Vali Dr. Lütfü Kırdar karŞllamış- le başv~kHin de huzurlariyle açılmıştır. Merasimde Da-: 
: VaHı..iı Dr L.. .. biliye vekili B. Faik Öztrak, Münakalat, Maarif vekille- E 
5. nuııu ge-ıdirer. k ~tfuh I<ırdar l\i!lli $efe şehirciHk pavyo- ri, ordu müfettişi B. Fahrett!n Altay ve şehrimizde bulu-: 
••':ı':ı':ı':ı':ı':ı':ı':ı':ı':ı":ı••••? •• !~ at vermiş, Istanbulun müstakbel şek- nan elli kadar mE>bus hazır bulunmuştur. E 

Fuar hazırlıkları hızını aldı 
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20 Ağustos Salı günü bü
yük tören yapılacaktır 

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

Molotof'un 
~utku 
Dü -ıt:-
ön !l~a mesele eli i 
söz~d!? _!>t',Jetlcrin son 

"
1 Y•ne mechu!dur ---o- .;a. 

llAKKJ OCAl{OCLU 
}) .. 

• unlanın t k 
sı İçin iki h" ~ .. rar sulha kavuşabilme· 
hcınehnt Y UJuk devletten birinin be-
d ere seril · "h • ı~.. mcsıne ı tıyaç ''ar-

Iııgiltcrc k .. .. 
dına daya ' ço buyuk bir nefis itima-
n!. niiy\ik n~rn.k, Ahn~nyanın l ılalacağı
dunya h·· .rıtan~a ılc birlikte biiti.in 
ı ıırrıycr · emektedir ının kurtulacağını si)~·-
Alnınnv · · · 

Şehirler arası futbol ve tenis müsabakaları 
Y .. zme yarışları - Trakyalıların hazırlıkları 

ral Boris 
• a enı 

le ti 
Sofyo 4 (A.A) - O. N. B. ajansı bil

diriyor: 
Kral Boris dün Sofyndan geçmekle 

olan Ankaranın Almanya sefiri Fon Pa
peni kabul etmiştir. 

Sofya 4 (A.A) - D.N.B. ajansı bildi
riyor: 

Kral Boris Almanyadan avdet etmiş 
olan general Che'lı:offu kabul l."derek 
verdiği izahatı dinlemiştir. 

Dün Pazar olmasına rnğmen Fuar sa
hasında büyük bir fnaliyet devam etmiş, 
belediye reisi yapılan hazırlıkları ve ale
lumum inşaat işlerini tetkik eylemiştir . 

Son hazırlıklan tamamlamak üzere 
bulunan Jzmir Fuarı bu sene her bakım· 
dan lzmire gelecek ziyaretçileri tatmin 
edecek otuz glin otuz gece devam ede
cek eğlenceler ziyaretçileri meşgul ede
ccktır. Bu sene Fuanmıza bilha.'ISa :>eni 
spor miiesseselcri iltihak etmiştir. Fu
ar günle•inde dol('l'un bir "POT progr. -
mı tatbik edilecek, şehirler arası temsili 
futbol miisabakalan yapılacaktu. T e
nis ve yüzme müsabakaları için de 
programda geııis bir yer ayrılmıştır. 

ret vekilimizin de bulunacağı bildiril
mektedir. 

Açılış merasiminde bulunacak zeva• 
ta davetiyeleri gönderilmiye başlnnmııı· 
tır. 

TRAKY ADA HAZIRLIK 
Edirne, 4 (Hususi muhabirimiz· 

den) - Fuar komitesi son hafta yine bir 
toplantı yaparak iştirak edecek madde· 
!eri tesbit etti ..., e vilayetlere bildirdi. 

Geçen sene altın madalya kazanan 
pavyon bu sene de Fuardaki yüksek 
mevkiini alacaktu. idare kadrosu 15 
Ağustosta yola çıkacaktır. Pavyonda 
bu sene daha ince ve daha büyük bir 
teknik görülecektir. 

keceği11i i:d.•s~ Ingiltcrenin süratle çö-
1\tiicadele ıa. an. ~sin vaz geçmiyor. 

arasında d ŞJmdılik Londra ile Bertin 
hu iki dev~:nı .eylemekte, söz hakkı 

Ege1ıin nefis tii tün yaprakları 

Fuarın açılma töreni hazırlıkları da 
ilerlemist1r. Malüm olduğu üzere Fuar 
bu sene Kültürparkın Lozım kapısında, 
20 ACUSTOS salı günü sant 18 de açı
lacaktır. Fuarı kimin açacağı hakkında 
henüz malumat mevcut değildir. Ac;ılı~
ta bazı vekillerimizin ve bu arada tica· 

Her sene artan bir gayretle Trakya· 
da görülen 1.:öy kalkınması remzi olarak 
cümhuriyet ideal örnek köy mektebi de 
teşhir edilecektir. Edirne sanatlar mek
tebinin kıymetli gençleri bu tabloya ay• 
larca çalışarak hazırlamışlardır. Pav• 
yonda bu sene bilhassa kümeli ve çeşit• 
li nefis ballar da teşhir olunacaktır. 

1''akat orta; aıt. buhınmaktndır. 
kat te vnrdı k' gızlcnemiyen bir haki
hıüvnzencs' r. 1 0 da bozulan dünya 
kalı bir ~ · knın. Yeniden tanziminde ala
ni.iz harb~ dmıllctler vardır. Bunlar he· 
Ya verilecek ı ~nd.ndı.rlar .. Lakin diinyn
dnn nlaknl ~eıu nızamla çok yakın
d ili lıayat~rı \e bu mevzuda cok şid-

Amerika ile ticaretimiz 
Mıı'W* ..... ....-~~~~~~~~~-

Biiyiik k'~n.~~fnntleri mevcuttur. 
bilhassa S uçu hu dc,•letlt•r arasında 
lı "O\ yet ltu · ·ı · .nzırlıkları ,.. S) a ı c Amcrıkanın 

Seyrüsefer yoluna girmezse Ame
rikalılar bu sene tütün alamıyacak 

~•khaldc 1 gozden knçnıanıaktn ve is-
,.., b·· n ncakları • · ~ Utiin d'· \azıyetın ne olaca-
hadi c h fn~anın merakını mucip bir 
dır. u unınalı.fun kurtulamamakta- . 

11uııu11 içind' . , Akdeniz yolunun kapanması, Türki-
l\!olotofun son ır ki So\')ctler başvekili ye - Amerika ticaret münasebetlerini 
k:lrıı11 iİdd~tı. ın;!tu diinya umumi ef. ço'~ miişkül ve düşündürücii bir vaziye
l'ındc ehcın.::· ~ t~ alandınnı ve iize- tc ~okmuştur. Harp hali devam ettikçe 
~Unla lıernher 'ie c durulmuştur. Bu- iki memleket arasında ithalat ve ihrncat 
1olotof lıfıdiseı1.c~wn il~ve. edebiliriz ki imM.nları daima az olınağn meyyaldir. 
~nla temas etı~~c ~o~ ıhhyatlı bir li- Bir tedbir olmak üzere her ay Amef 1 tek Şey So\lv~i' ıstıkbale ait sii)·ledi- rikndan iki vapurun hareketi şimdilik 

- *-.iki vapur hareket etti . •............• , ••............•.......................•........ 
tütünleı:ri halen Amerikaya sevketmiş Japonya, Hindistan, Amerika ve diğer 
değillerdir. Eğer Teşrinievvele kadar memleketlerle ticaret münasebetlerimi
seyrüsefcr işleri aynı şekilde devam zin tevsii için tetkiklerde bulunacaktır. 
eder ve geçen sene satın lınan tütünler Hindistan Türk ihraç emtiası için ba
sevkedileme.zse bu mahsul mevsiminde kir ve işlenmemiş bir piy~a olmağa 
Amerikalıların tütün satın almaları pek ıni.i~ieittir. Bilhassa ithal eylemek mcc
müşkül olur. Alakadar kumpanyalar da- buriyetinde olduğumuz bir çok maddz
ha şimdiden vaziyeti inceden in('eye tet- lc.ri Hindistandan tedarik etmemiz 
ki.le ve takip etmektedirler. nıümki.indür. 
Diğer taraftan Amerika ticareti için Iraka gelince. bu memleketin de bize 

daha başka yollar aranmaktadır. satabileceği bir çok maddeler mevcut-

u~~ası liizum~una 0~~1annın ha~ır. bu- mümkün olacaktır. tık vnpur 24 Tem
Y ti unyu vaziyetin' ın .. 1 nı:, eylcınıştır. muzda Amerikadan hareket etmiş, ikin
.:. er. hirliği hn /k!;~ıt~laa e~e? Sov- ci vapuı· da bugün hareket edecektir. 
l'hısel'ı ~1nıanyau1ı~ ~~ 'e ~-~rıcıyc k?· Bu iki vapurun ilki bu ay sonunda, 
b ernmıyetini teba .~ e ettıgı zafelrerm ikincisi 4 EylUl tarihinde limanımıza 

TüRK - IRAK T1CARET1 tur. 
Türkiye - Irak ticaret münasebetle- Son harp vaziyetinden sonra Japonya FranS1:::: batı Afrika smdan bir görfüıiiş 

cır hu 'Zaferlerin nızlhctti~ıekle bera- gelecektir. 
Jtc eıned·-· su un ındes' kaf bey ıgı. ve gelt>ıni ... . ın~. ı Amerika bandıralı vapurların hareket 
le~i an etını~. ln;:ilter/~cegı.~ı kat 1letle edememesi yi.izünden er. fazla mütees
ofaca~rasındahi müc-adı ~ ~1 ver devle.t- ~ir olacak mnhsulümüz tütün mahsulü
rni t" " 1111 ve uııın si.irc e C..~1~ 5

1
?k çetın diir. Şehrimizdeki Amerikalı kumpan-

& ır. cegını 1 ave eyle- yolar geçen mevsimde satın aldıkları 
~ ıvyeUerlc Alı 

;•ascheucr hala ~ımıblnr ara ındaki mü- D OBRI• CANIN erdeki dostluk h ar ın başladı<Yı gün-
Araba hak·k a''ası içindedir." 
Ak · 1 nttc d ·· 1 sıne dclule c oy c midir? 

~~~leler ınevcı~t edebilecek bir çok 
~ınun sartıarı b ;imasına rağmen bu
~ı ıikar bulunduğu" i ?s~l.uğu muhafazayı 
ta tiirlü göst ç.ın ır ki bunun da, 
~~~ur cyleın ~rıhlehilmesinc inıkfuı 

Bul~aristana 
iadesi • • 

ıçın 
..ger Alına c atalı olur. 

l . nya "h - -*--
ı:'• bir Avrup~ hu ver zihniyetiyle Yapılacak mu"zake
\':men eline geçi ~aratnıak iktidarını 

.. ının ınuhafa rırsc bu dostluk ha- Ç b 
Ug,!°~harağını l(~~~a azim müşkülata Tata arşam Q günü 
t'cgız. orıneKte zorluk k . 8 k b / 

llenuz h çe mıye- Ü reste as anı vor 
lece· arp taliinin h . ~ ; 
it gı tnalfun olm d .. angı tarafa gii- Sofya, 4 (A.A) - Royler Ajansı 

usya ask cı ıguıa g·· S b·ıd· . so •... · eri hazul ki ore ovyet ı ırıyor: 
ıa: tzunii, söz SÜ~ i, ~ı nrttırınakla Dün öğleden sonra Sofyaya ıelmit 

1,t ta~r. ~ıne - SJrasına sak- olan Romanyanın Belgrad sefirinin bu-
Ye ktek.iın Molutof tk gün Bulgaristan hariciye nazın ile gö-
Iaki arşı Pek hoş bt~. unda İngiltere- rli!jecegı :Lannedilmekted ir. Bu görüş
dak~ le~i İngilterer 1~~ ~ullanıoamış me esnasında cenubi Dobricanın Bulga-
11ih.t! aalıyetini <·n se rının 1\foskova- rutana iadesi hakkında yapdacak olan .. -. q""' .. . .... Olpaf ·1 

" tür; F.sn:.e ...; 1 e ICarşılamış doğrudan doğruya müzakerelerde lal-
SONU :tı2 1au::• ~ ... hı!' alnl'llğı Ye· l>ik. edilecek usulün mevzuu habis ola-

"-811<'.ED& - • - SONU:3 ONCO SAHİFF.DE -

rini yeniden tanzim için hatıra gelen da Akdenizc vapur göndermemC'ktedir. 
Basra yolu meselesi henüz müsait bir Bu yüzden iki memleket ticareti tama
netice vermiş değildir. Ticaret vekaleti men durmuş gibidir. Japonlar bizden 
standardizasyon müdür muavini B. tuz satın almak arzusunda olduklarını 
Turhan Boray Basraya hareket etmiş bildirmislerse de satın a!ncaklan tuzla
bulunmaktadır. Bu zat Bnsra yeliyle rın nakllni mümkün görmem~lerdir. 

--ln_g_i_li-zl-er-- ALMANLAR 

1 

lngilizler 
--*--

iki Japon tücca
rını tevkif 

ettiler 

İngiliz ist~hbarat 
nazırının biı• nutlıu 

--·--
Der ne limanına hava-

dan taarruz ettiler 
- (1-

Bir vapuıa yakıldı, bir 

Al d denizaltı gemis· battı manya a Kahire 4 (A.A) - İngiliz hnva kuv-
--*- vctleri karargahının tebliği: 

C • • •h / Dün Libyada Derne limanı ile hava 
ınnet ve ıntı ar ar meydanı üzerinde büyük muvaffakıyet-

vak'aları cok arttı le üç hava hücumu yapılmıştır. Bilen-
' hayın tipi tayyarelerden müteşekkil 

--O-- kuvvetli bir İngiliz filosu evvelft limana 
Bu, tereyağı yerine top taarruz etmiştir. Büuük bir gemiye tam 

isabet vnki olmuştur. Vap.ır a~ almış-
- · - politikası kullanan tır. Diğt'r bazı vapurların hnınen yakı-

Japon sefiri JJu tevldf. Nazilere aittir, deniyor nına da bombalar di.işrnüştür. Müteakip 
feri protesto etmfftfr Londra 4 (A.A) _ Roytcr ajansı bil- akın da büyük boınbardı:-ııan grupları 
Tokyo 4 (A.A) _ İki mümtaz J·apon diriyo_ r: .. tarafınd.-.n yapılmış ve rıhtım ile linıan-

lstihb B D If c d da demirli iki vapura doğrudan doğru-
iş adamının Londrada tevkifleri japon arat nazırı .:.. ~. oorr un 
hükümct ve mil!eti üzerinde şiddetli akşam radyo~ ver~g.ı bu Jlutu.da baş- ya bombalar isabet chniştir. 
bir heyecan uyandınnıştır. Resmi mah- lıca şunları soylemıştir; Üçüncü baskında bombardıman tay-

T w kt . yarelerimiz hava meydanına ve limana 
filler resmi ma10mat alınmadan bu hu- «. ere!agm8:. par~ ve~e en ıse taarruz etmişlerdir. Rıhtımlara, hangar
susta bir mütnlea yürütmekten imtina top ımaline mutedaır. Gorıng tara- )ara ve toprak üzerinde dağınık bir va

- SONU .f CNc(} SAHiFEDE - fmdan ortaya atılan prensip Alman- iiyette bulunan taYJarelere bombalar 
- SONU 3 'ONcO 8ABln.DB - - 60.NU Z INd 8AidnD.B -

Dün Dakara 
tayl·are ile 

ihraç yaptılar 
--·--

Bu lirnanda bulunan 
bir Polonya gemisi 
kaçmağa muvaf. 

fak oldu 
Londra, 4 (A.A) - Fransız bati 

Afrikasından alınan "U haber bugün ln
giliz matbuatında mühim tefsirata mev• 
zu te !:il etmektedir: 

cOakara tayyare ile bir mikdar Al
man ihraç edilmiftir. Malumdur ki lngi
liz filosu tarafından hasara uğratılan 
Ricbelieu zırblıs! Dekarda bulunmakta .. 
dır. Richelieu Fransız donanmasının en 
modem harp gemisidir. 

Almanların ihracı anında bu liman· 
da bulunan 1864 tonlu Kroman -adın· 

- SONU 'i)NCti SAHiFEDE-
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Bir • hazırlandı 
--·--

Dünya meseleleri 
ön··nde Sovyetlerin sofi 
.sözleri yine meçlıuldıır ı:...r:ı~~2'2"'Jal4 .............. R7.ZEl ... ml~r;9Jtr.tizız:2~:%Z~:m.-.:.0ı1 

Milli Roman: 41 YAZAN: Adnan Bilget 
nızan1name 

Kocamı küçük görmekle. onun kar§ı• 
ı<ma geçip «sen şöylesin:. demekle, an
cak yüzüne karşı haykırmak zcyJdmi 
tatmin edebilirdim. Failasına imkan 
yoktu ve olamazdı da. .. 

Kocam. gecesi hakkında bana izahat 
vermeğe hazırlanırken sözlerini ağzın· 
da boğdum: 

cSus Mükrcmın, dedim. Y nlvanrım 
ııus .. Çünkü bu izahatı dinlemiye taham
mülüm yok. Mutlaka sözlerinin bir ye
rinde tutulacalc veya bana yalan söyli
ycmiyerek her §Cyİ itiraf edeceksin. Ne 
gömleğine asılıp kalan ruj lekeleri. ne 
de cüzdanındaki mektup bana hitap et
miyorlar. Artik bunlardan bahsetınİyc
litn, olmaz mı} 

Mükremin bu kat'i ifadem önünde 
ıı~layıp kalmış, hatta ortadaki vaziye
ti tevile yaraynn bir cümle sarfına bile 
muktedir olamamışb. Şimdi ne olacak
tı} 

Ben kendim için bır karar vermek 
mecburiyetindeyim. Mükreminden ümi
di kesip istikbalim hakkındn yine bir 
karar alacak cesareti nefsimde bulamaz· 
dun. Böyle bir şeye teşebbüs etsem da
hi. muvaffak olamayacağım muhakkak
tı. Mükremine bu vaziyetiyle sanlmak 
ve ondan istikbalim hakkınd bir ümit 
beklemek te gnyet zor bir şeydi. 

Kocalarını kıskanan .zayıf kadınların 
hali, bugiinkü halime ne kadar benzi
yordu. Hiç değilse zevahiri kurtarmış 
olmak için onn knr11 gayet meti~ görün
mek istedim. Fakat saatler geçtikçe, 
kafamın içinde bir gecenin vakalan do
laştıkça buna muvaffak olamıynco.ğımı 
anladım. Odama' çekilip yatağıma gir
dim. 

Ciddi surette rahatsızlanmışım. Göz
lerimi açuğlm zaman vakıt sabaha yak
laşıyordu. HaJbuki aradan bu kadar va
kit geçtiğini bir türlü hatırlıyamıyor
dum. Kocam başucumda duruyor, ba
na bir ~eyler söylemek için cebri nefs 
ediyordu. 

Gelen doktor sılıbatım hakkında ko
cama teminat verirken, ben hnstahğım
dan ziynde kocamın ı.'aziyetiyle meşgul· 
dum. Bir dakika evvel yalnız kalmak. 
istiyordum. Doktor, bir humma başlan
gıcından bahsediyordu. 

Beyfendi, sizi yine yorduğumu nnlı· 
yorum. Kısa keseyim. lskenderiycde on 
beş gün kadar yatakta kaldıktan sonra 
iyileştim. Bu on bq gün içinde Mü1'rc
min bir an bile brmi yalnız bırakmadı. 
Bir daha o kadınla lconuşmadığmdan 
emindim. Yaptığına pişman olmU§tu. 
Bütün J,u hadiseler, hastalıklar, buhnn
lı g{inler bana yalnız hir noktayı nydın
Jatmıya yaradılar: Anladım ki her er
k.eğin, kadın mevzuu önünde ::ı:ayıf bir 
noktası bulunabiliyor. 

lskenderiyeden sonra Kahireye geç· 

lngilizler Derne lima· ı 
nına havadan 
taarruz ettiler 

- BAŞTARA:n 1 inci SAHin~.'DE -

tik. Orada lı:aldığımız bir aylık müddet 
içinde anlatı1mıya yarar bir hadise geç
miş değildir. Kahirede Mükreminle bü
tün gezinti yerlerine beraber gittik. 
Beraber gezdik. herbnerce tekrar l:r.mi
Te döndük. 

lzmr.-e gelişimız gayet ıyi olmuştu. 
Hayatımız hakkında nihai kararı lzmir
de, serbestçe vermeyi ben teklif etmiş· 
tim. lzmirde ben de kendimi her türlü 
kayıt ve şartlardan azade bulacaktım. 
lzmire dönünce ben evimde yalnız ya
pmayn bqladım. Birleşme karan için 
ikimiz de on beş günlük bir mühleti mü
nasip görmüştük. Ya birleşecek. yahut 
ta bu müddet içinde kafi surette ayr,. 
lacaktık. 

Bütün hüsnü niyetimize rağmen bu 
karan ikimizde veremiyorduk. Benim. 
bu küskün hayattan sonra bakılmıya ih
tiyac.ım vardı. Kendime emin bir yuva 
iyi bir dost. sadık bir lkoea istiyordum. 
Jskcndc.riyedeki tecrübemiz bana bu 
emniyeti vermemişti. Mükremine gelin
ce. anlıyordum ki o da beni. mazidC' 
yaptığım bir hatam yüz.ünden bir türlü 
affetmiyordu. Bununla beraber cvlen
miyc, tekrar birleşmeye razı idi. 

Böyle nazik bir smıda. çok mühim 
olan karanını vereceğim günlerde garip 
bir ziyaretle karşılaştım. Sabık kayın 
vnlidem, Mükreminin annesi Leni evim
de ziyaret etti. Bu ziynreti bir nz soğuk 
ve çekingen karşılamıştım. Evlendiği
miz 7.aman hürmet ettiğim bu kadın bn
na Mükreminin dü ünceli vaziyetinden, 
tekrar e\•lenmek üzere bulunduğundan 
bnhsetti \'e: 

cKwm, dedi. Mükremin ikinci bir 
defa yakınana razı değilim. O seniıllc 
evleneceğini söyliyor. Halbuki sen, kı
zun serbest hayata alışmış bir kimsesin. 
Ark.andan bir çok dedikodular hala de
vam edip dunıyor. Eğer evimizde rahat 
otunıcaiını vaad edersen bwıa razı olu· 
rum. Ak.si takdirde> ... 

Bu kadının büyük bir küstahlıkla 
söylediği sözleri ağzında boğdum: 

cHanımfendidğim, dedim. Oğlunuz 
için müsterih olunuz. Ben kendisiyle 
tekrar evlenmeyi hatırımdan geçirme
dim. Oğlunuz bana teklif etti. Ben de 
kendisini düşüneceğimi vaad etın.işriın. 
Ortada olup bitmiş ve verilm~ bir ka
rar :>·oktur. Oğlunuz sizindir. Bir daha 
kendisi bu eve gelerniyecektir. Müste
rih olarak c\'İnize dönünüz.> 

* Nergis kokulu kızın nıecerası burada 
bitiyor. Bir kız liseai sıralarında yetişen 
bu hayalci kız. mccerasından da anlaşı
lacağı üzere basit kaprislerin ıkurbanı 
olmuş, sonunda da. Mükreminle izdiva· 
cı reddettiğinin ikinci hafta ında hayata 
gözlerini yummuştur. 
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Devlet, gıda maddelerini 
sıkı nizam altına alıyor 

- BA.ŞTARAFI l inci SAHİFEDE _. 
ni ekil taayyün eylemcdik<:e tn~ilt~ 
Sol·yet münasebetlerinin yeni sa0ıa19 
girmesi bckleaemC'Z. . 

Bu hususta miit31aa yiirütınck içti' 
vakit çok erkendir. 

Nutkun asıl bizi şiddetle alaknclJı 
eden kısmı Türkiycyc ait olanlarıclır 
Molotof burada <:ok kafi bir lisanln de
miştir ki : 

ııTiirkiye ile ola11 mün:ısebetlerlıniıdt 
hiç bir esaslı değişiklik \'Ukua geJ.ıııC · 
nıiştirn Sıhhat 

A 

şurasınca 

name Devlet 
llu sözler başvekilimiz Refik Sııyda· 

mm son nutkumm So\'Yetlc.re ait kıS· 
mma tamamen nıüvazidir. 

Hepimiz biliyoruz ki Türk - So\•ycf 
miinasebetleri hnrba teknddi.im edcO 

ki tetkikleri ve bu husustaki mütnlea- günlere kadar hiitün dünya milletlerine 
lan getirtilerek istifade olunmuştur. örnek olan bir km'\·et rn sıımimiyet ta· 

ve kabLI edilen nizam
tetkik edilmektedir 

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

Devlet, gıda maddeleri üzerinde sıkı lcbilir. Umumi 1ufzısruıa knnunu, mcv
bir kontrol :tesis etmek lüzumunu duy- zuatın hazırlamasını Sıhhat Ye İçtimai 
muştur. Umumi SJhbntla pek yakından Muavenet vekfıletiınize bir vazife olıı
alakadar olan bu iş. bugüne kndar, ceza rak vermiştir. Vekulet bu vazifesini se
kanunumuzun bir jki maddesiyle temin nclcrdenberi de\'nm eden tetkiklerden 
edilmek isteniyor. Fakat kontrol lfızım sonrn ancak bugü'l başarabilmiştir. Bu 
olduğu gibi yapılmıyordu. Çünkü, gıda işi başannak iç.in çalışırken bir çok güç
maddeleri devletin resmi kontrolüne Üt- lüHerle knrşılaşıln:.ışlır. 
bi bulunmakla ~raber belediyelerin Evvel&, her gıd:ı maddesinin istihsal 
mahalli ve rnünfer~t. tef ti.şlerinden başka tarzında mahalli hususiyetler tetkik 
ciddi bir inzibnt iç:lne alınamıyordu. Bu edilmiş, bu hususi.} etlerin, gıdn madde
yüzdcn, bu maddelerin gerek istihsali sinin vasıfları ile cılfusı tayin olunınuş
ilc ve gerek nakli ve ticaretiyle meşgul tur. Tali ve mahaili vasıflardan maadn 
olanlar, her yerde kendi keyiflerine gö- müşterek vnsıfların tesbiti için yiyecek 
re hareket etme imkanını bulabiliyorlar- ve içecek madde varsa hepsinin birer 
dı. llnlk. yediğinduı, içtiğinden hnklı birer tahlillerl yapılmış, tetkik ve tahlil 
olarak şüphe ediyor, muayyen ve sabit neticeleri mukayesdi olarıık mütalea 
vasıflı bir gıda maddesi bulabilmek, he- olunmuştur. 
le bulunnnların safiyetinden eınin ol- Bir taraftan merkez labo!'atuvarlann-
mnk güç oluyordu. dn bu tetkik ve tahlil işleri tizcrinde ça-

Halbuki halkın &:hhati, yediğinin, iç- lışılırkcn öbür yat!dan da büyük şehir 
tiğinin temizliği \'e saflığı ile temin edi- belediyelerinin gıda kontrolU üzerinde-

Ecnebileı·in -·-lkamet isleri hakkın-
~ 

da yeni kararlar --·--
Başvekalet -·-Talime çağırılanlar 
hakkında bir tamim 

gönderdi 

Gıda mnddclerinin kontrolii çin bu, şıyordu- A\TUtı:ı harbınm bu münnsc
tetkik ve mütaleaı~rdan sonra geniş bir betlcrdc hiç bir değişiklik yapmadığı°' 
nizamname hazırlanmış bulunuyor. Ni- ilii tarafın Hihiyetli lıükümct ndnınla· 
zamnamenin tertibinde halkın her vakıt, n beyanda ittüak eylediklcrine göre 
her yerde saf gıda maddesi bulabilmesi, hlılU bn doslluğun samimiyetinden ,.e 
ve müstehlikin zararımı hesapsız suiis- kuvvetinden ~üplıc etmemek tiızım gc· 
tiınallere mevzu 1lşkil eden mahlutla-
rm ve ınahlutç;ıl~ ~rtadan kaldırıl- lirBizim cephemizden filhal .. ika ,~iycl 
ması başlıca haJ:~nı fıkır olmuş;ur. Bu tamamen hiiyledir. Çiinkü Tiirkiyc ile 
<-ene to~l:ınan yük~ek ~ıhat şurası~~n Sovyetler ara~'lnda ihtilaflı hiç bir ıne· 
da tetkikinden ge.:en nızamname, dun . • . v de· 
Devlet Şörasına te\ di olunmuştur. s~le yoktur. Bılaki~ _Bognzlar l{nro 
Halkın sıhhati, memleketin kuvveti- ?~Z. B~!nr ı~es.~dınde muha~nzası:: 

dir. Devlet, onu koruyacaktır. Maddi ıh~a gostenlmcsı la~ gelen hır. (ııS· 
menfaati için, pazara kötü, bozuk ve kir- muşierck menfan~lcrmıı~ vnrdır. Bı~h . 
li mal sürenin ve bunu satanın yakası- sa Avrup:ıyn ''erılmek ıstenen yenı nı· 
na yapı.şncak kuvvetli bir mUeyyide ka- zam karşısında mevzuubııhis mü tere" 
zanmıştır. Ne sun:tlc olursa olsun hal- menfaatler, 'J'ürk - Sovyet saflarının do· 
kın sıhhatinden h.ır.>ızlık yapılmasına ha sıkla.şhnhruısını fım.irdir. 
müsmnba cdilmiyC'<'ektir. Eğer Türk - So\·yct dostluğu mevrut 

30 Ağustosta -·-Zafer Piyangosu 
lzmirde çekilecek 

Millt ·yaııgo idaresinbı 7 Ağustos 

bulunmas:ıydı, hadiselerin bugünkü scY· 
ri önünde iki meınıeket bu do:.-.ıluğu ya· 
ratmak için istical etmek mecburiyetini 
duymaları :icnµ cdt.•cekti.. 

B ize göre bu dostluktan ürkeı\letı 
td.iş g(istercnler \"ardır. 

Bu ürküntü -ı·e telüş bu iki milleti 
birbirine daha sıkı bağlamak için kili 
bir sebep teşkil eder . 

Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve se
ycJıatleri hakkındaki 3529 numaralı ka
nunun 16, 20 ve otuzuncu maddeleri nşa
fudaki şekilde tebdil edilmiştir: 

kcşidesi f;tanbulda çekilecektir. Bun
dan sonra mra ile ild keşide İzmirde .fu
ar dahilinde çekilecektir. 

Ba '-J!!l - ka•- b .. tü. d 1 t ı......... Hazırlıklara ehemmiyetle devam edil-
şvc.lU1 et ma mı, u n ev e ....,..- kted' B ilci" :k 0 ded ilki. 30 Aw 

kil• b. t · ·· d rcrek b' ta me ır. u E şı en gus-

Bir hayli tecrübeler geçirmiş olan bU 
dostluğu her türlii suibstlerdcn koni· 
mak iki tararın ilunal kabul ctmes bir 
vazifesidir .. Lakin neden. e Molotof Al· 
manya tarafından ne!)redilco mabut ve
sikalara inanır görünmek suretile Tür• 
kiyeye ait sözlerinin başı ile ~onunu te
li( imkanlarından hm mahrum eylem.iş· 

Madde 16 - İkamet, misaferct ,.e ya
hut her hangi diğer bir maksatla yanla
rına, evlerine ve idareleri altında bulu
nan yerlere her hangi bir ecnebiyi ka
bul eden hakiki v:? hükmi her Şthıs, 24 
saat zarfında en yakın polis veya jan
darma karakoluna o ecnebinin adını ve 
soyadını, tabiiyetini ve mesleğini ve ta
şımakta olduğu hüviyetine ait vesika-

atına ır ıunınl gon e ır - t tarihin• de Zaf • dı l 
1. d · · · nsk d t ı os • er pıyangosu• a a -un evresı ıçın ere avc o unan tınd •---- ·- ~ k 'de l ktır +._. • ·· stahJiınl · u a .ı.zmırae eşı o unaca . .lKlncı 
mem~. ve mu . erın ~~ ve c- k lde yedi E lüldeclir. O da İmıird 
retleruun bazı daırelcrce vcnlınemekte ~ cektir Y c 
olduğunu bildirmiş ve bu memur ve c ·~-~ 
müstahdimlere maaş ve ücretlerin.in A k ı · '- • l • 
behemehal verilmesini ehemmiyetle S er IR iŞ, erı 
tavsiye eylemiştir. Terhis ve yolda•a 

-:-•--: işleri hakkında 
lzmıre tayınler kabul edllea kanun 

tir •• 
Halbuki ınabut \•csikalarw neşri, .sırf 

iki memleketin münasebetlerini ~ 
mak için .kurulmu~ !bir tuzak, sokulmuş 
bir kundakiı .. l\faamalih So\'yetlcr bir· 
liği başYckilinin mevcudiyetini ileri 

nın mahiyet, tarih ve numarasını ve ya
nındakileri bildirmeğe mecburdurlar. 
Hiç bir menfaat mukabilinde olmıyan 

t.ünlü~ Alman dostlujunu, böyle kü(iik 
bir mesele :yimin&n ~üpbe)·e dii.şürDIO' 

Kadı.nhan kaymakamı B. Hayri Bin- Askerlik kanununun 94 üncil madde- mek endişesiyle beyaz kitnh. inanır gö· 
gölün Torbalı kaymakamlığına ve Bey· si aşağıdaki şekilde değiştirilm~ ve bu riinmeği de bir pıılitika icabı olıırak ter
~üşşcbap kaymakamı B. Suı:)hi Batunun husustaki 3899 sayılı kanun resnll ga- cih e}·lem· bulwun:ısı ihtimal dahilin· 

ve müddeti yedi günü geçmiyen hususi 
misafcretlcr hu hiıkümdcn müstesna
dır. 

Izmir huk"Uk işleri müdürlüğüne naklen zetcd·" ,.,1-..... ·-: ded" 
karamam 

___ e - .,...ıuı~ı.u.. ır •. 
tayinleri hnkh.-ındaki e r=.uu A) •Askerliklerini bitirip terhis edi- Azami hüsnü niuctimizi kullamn:ık 

L•t Ancak hiıkilınetçe lüzum görülen za- t d ~·ı~........ ., 
ı Van ya 1 d b • kr gaze e e y.nıu"1....... len efrat tan 54 üncü madde mucibince sureti'-·le Molotof un l....raz kitap bak· 

man ar a irinci u · adaki 24 saat zar. --·~- 3 ay içinde bir ....r·na özürleri olmaksı:un ., u"J 

S 
fında haber vennc mecburiyeti hususi ı;u kmdaki sözlerini Sovyet - Alman mü· 

On dördüncü OV yet misaforetlerc de teşmil olunabilir. Mugfalılar Fuarımıza tczk~_vc cüzdanıımnı ~ubelerine kay- nıısebcUerinin nazik bir icabı olarak lm· 
dcttinnıyenleı·den beş lıra para cezası 

Cu .. mhurı· yett• oldu Madde 20 - Ecnebilerin girmekten • f · k d • / <ılınır bul ediyoruz. Tiirkiyenin Sovyctlcrc 
ve ikametten kanunla menedilmiş ol- ış ıra e l yor ar B) ·:İlk veya .soıı yoklama zamnnlann- knrşı fena bir mabat beslemediğine da· 

Moskova, 4 (A.A) - Yüksek Sovyct dukları ~·erlerden b:ışka memleketin Muğlalılar bu sene İzmir fuarına ge- da yapılan ilan üzerine yoklama memur- ir \•fıkıaları bir ço • defalar tekrar e)'· 
o.tılmışhr. tık baskında bomba isabet medisi Litvanyanı:ı on dördüncü Sov- muayyen mıntnkainrında dilhi münferit niş ölçüde iştirake karar vermişlerdir. !arma veya askerlık şubelerine ve elçi- ledii:timizdcn hunl:ın bir Wı.ha tekrar· 
eden büyUk vnpur tekrar bombardıman yet Cümhuriyeti olarak iltihakını tasvip veya toplu bir halde ikamet veya scya- Muğla vilayet pavyonu hususi bir itina lik ve konsolosluklara bizzat müracaatle .laıru:ra~>U. 
edildiği gibi liman ve rıhtım tekrar eyledikten sonra pazartesi günü tekrar hatleri İcra VckiHcri Heyeti kararıyle ile hazırlanacak ve Muğlada yetişen ve yahut ~·azı ile veya başka birisi va- Alman D. N. B. ııjansı bu nutkun da 
bombardıman edilmiştir. Diğer vapurla- toplanmak üzere dağılmıştır. Şimdiki menolunabileceği gibi zabıtadan mü.san- mahsullerin tamamı :tcşhi.r olunacaktır. sıtasiyle hüviyet cüzdanını göstererek bu kısımlaruu tahril ederek yaymış, 
ra pek yakın düşen bombaların mühim beyaz Rusya cümhuriyetinin Lilvanya- de istihsaline de tabi tutulabilir. --·- kanuni yoklamasıııı yaptımuyan ruh- beyaz kitabın ncsrjndeki fona maksat 
hasarlara sebep olduğu anlaşılmıştır. lılarla mcskiin bazı bölgeleri yeni cUm- Madde 30 - 7, 14, 15, 16, 18 ve 19 un- V • t ·hr f sallı ve ihtiyat erat beş lira para ceza- üzerinde ısrar ctmıştir. 
Bütün tayyarelerimiz salimen üslerine huriycte de\•rcdilmiştir. cu madeler hükümJeI'.inc ve 17 nci mad- J Unanıs ana l aca siyle cezalandırılır.• D. N. B. den daha ba.şb türlüsünü 
dönmü..~lerdir. lngiliz hava kuvvetleri - - •-- dedeki ihbar ınükcllcfıyetine mukabil Yunanistana kam yoliyle ihracat ya- --· - beklemediğimiz için bu mesele üurind• 
ile teşriki mesai eden Fransız pilottan Ankara radyosu bir sebep olmaksız.ın riayet ctmiyenler pılmağa başlanmıştır. Hatta bir kısım Gedı.kli havacı yetis.... tc\'tlklrufu bile .uıit görürüz. 
Iiabeşi.standaki Diredua b~lgesi üzerin- 3 aya kadar hıı!if hapis ve 5 liradan 100 kasaplık hayvanla: da Edirneden yükle- Hiilisa :nlolotofun nutku Sovyet Rus· 
de yeniden faydalı istikşaflarda bulun- ~ liraya kadar hafi! para cezasiylc veya nerek Yunanistano sevkedilmektedir. mek İSfİyen gençler yanın harp ile beraber başhyan yeni p0· 
muslardır. B V ~ ıH u bunlardan biri ile ceznlnndırılır. Bugünlerde Yunruıistana mühim bir • lit.iknsmda bir dcği iklik vukua gelmc-

ttalyada bir yer 4 (A.A) _ Umumi u "' n ı::;. parti buğday ihrnr., cdilecel.'1.ir. Bu sene hava okulu gedikli kısmına eliğini, bitaraflığm muhafauı edileceği· 
karaı:ruhın 58 numaralı tebliği: 7.30 program, 1.35 müzik: Hafif solo- talebe kabul edil~ccktir. Bu okula gir- ni, fakat uzun siirccck lıarbm inkişııf 
Doğu Afrikasındaki filolarımız Su- lar (Pl.), 8.00 ajruu. haberleri, 8.10 ev Amerı•kaDID ~·11111111•1111 •• 111111•••• .. •••

111111
• .. 
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: mek için orta tahsilli ve 16-20 y~ ara- tarzlanna göre askeri hazırlıklara de-

dandn Erkoviki ve Haiya hava mey- kadını, 8.20-8.30 mlizik: Müzet orkest- .·.= Vatandaşın vazı· .cesı" =.· sında bulunmak, boyu 1.65 den aşağı \'IUl\ lüzumunu tcbıırüz ettirmiştir. 
d 1 b b rd d k b •. "k rası (Pi.). 12,30 progrrun. 12.35 müzik: f 1 olmamak, ah1fildı, Türk soyundan ol- Dünya meseleleri karşısında Sovyet· 

an arını om a ımanşle ere uyu Sarkılnr, 12.50 aı·ans lıa,_·...:ıerı·, 13.05 harp bu••tçeSJ• · 20 İLKTEŞRİN 1 üfu • 1 . -"'-1 • • 1·-w . 
h di ucr • gene o.. s sayı- • mak lazımdır. erm son ~e.rınm ne Oun:41gı yıne meç· 

bir angnra at~ vcrmi er ·r. muzı·· 'k·. Tur:·· kül' "'r, 13.20~14.00 m"-'1•• • da hi b. f elin har. · • da- h · kal •·-" - ~ mın ç ır er sayını ıcı : Talipler arasında 16-18 yaş arasın u maşua. 
K~nyada Vajilin cenubunda ~ir .ot~- Karışık prgram (Pi.), 18.00 program. Madrit, 4 (A.A) - Roytcr ajansı bil- kalmaması için hükümet lazungelen: kiler pilot, 20 yaşma kadar olanlar ihti- ff4KKJ OCA.KOCLIJ 

mobil parkı bombardıman edılmı,,~r. 18.05 müzik: Aryalar (Pl), 18.40 mü- diriyor : Birleşik Amerika harp bütçe- bütün tedbirleri almıştır. : sas gediklisi olarak makinist, telsiz, foto, 
54 numaralı tebliğde zikredilen Debcl zilt: Radyo caz orkestrası, 19.10 müzik, sindelti muazzam fazlalık İspanyada de- Fakat buna rağmen her hangi bir : atıcı ve bombardımancı olarak yctiştiri· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
muhare~s:inde düşman üçU subay ol- 19.45 ajans haberk'li, 20.00 müzik: Fa- rin bir tesir husuie getinniştir.. Abe sebeple oturduğu binaya sayım m~: lecclrtir. 
mak üzere 64 ô1il vermiştir. lngiliz so. sı1 heyeti. 20.30 !konuşma, 20.45 müzik: gazetesi birle$ilt Amerika hükümetinin muru gelmemek veya unutulmak su- : 
mali<:lnde Zelle limanını tesirli surette Dinleyici dilekleri. 21.10 müzik~ Sinema Jaopn hariciye nı;ız.ırının dış politika retiyle yazılmıy&nlar olursa, bu ka-: 
bombardıman ettik, tayyar~erimiz.den sesi (Pl.), 21.30 konuşma (Radyo gaze- hakkındaki beyaru,tı ile yakından ala- bil kimseler derlıal hlikümete müı:-a- : 
biri dönmemiştir. Simal Afrikasında tesi). 21.4S müzik: Radyo salon orkcst- kadar olduğunu düşünmektedir. · caat . ederek kendilerini kaydettire- E 

Bh- muhasip iş arıyor i 
Bütün usullerE: ve kavanine vakıf : 

iyi bir muhasip .iş aramaktadır. Gü-: 
nün mahdut saat!.erinde de vazife ka- : 
bul l!debilir. : 

---·-Sanat okuluna 
talebe alınacak 

dilşman tarııfından Deme limanına ya- rası, 22.30 ajans haberleri, ziraat, es- Ayni gazete bu ıki hadisenin pek bü- ceklerdir. : 
pılan bir baskın hatıl hasarlara sebep ham. tahvilat, kambiyo - nukut borsası yük ehemmiyeti olduğunu ve atide bey- BAŞVEKALET E 

Bölge sanat okuiu dördüncü sınıf 
elektrikçilik kısmına parasız yatılı ta
lebe alınacaktır. Okula kabul edilecek
lerin şartlan bildirilmiştir. 

Arzu eckn.ler.in Sandıltçılarda 881 : 
lnci sokak 14 nu.-nar~a müracaatlcri. : 

oldu. Deniz altılarımızdan blrl ilssüne (fiyat), 22.45 müzık. 23.00 müzik: Caz- nelınllel siyaset üzerinde çok müessir İstatistik umum müdürlüğü : 
dönmemiştir. band {Pi.), 23.25-2.1.30 yarınki program. olacağını ilave etmektedir. • ............... ,. ............. ............ : 

4- 6 : . 

DEMiR MASKE 
(JKJNCJ KISIM) - 234 --

(Oğlum pek yakında büyük blr kral
lığın kralı olacaksın. Sana tavsiye ed~ 
ceğim şey Allaha karşı vazifeni unutma
maktır. Bütün vazifeni ona borçlu oldu
ğunu hatırla, komşularla sulh içinde ya
şamıya çalış, ben harbı lüzumundan 
fazla sevdim, sakın beni taklit etme. Ne 
siyasette, ne nşkta benim aşın ihtiras
larımın yolunda olma. Her işinde etra
fındakilerle istişarede bulun, mcmleke-

- Heyhat! Madam hakikati söyliye>- - Majeste saray crkaru huzurunda tin ve kralın büyük menfantlerine en 
rµm. Allah Yere de doktor Fagon aldan- onlara şu sözleri söylemiştir. uygun olan fikirleri öğremrtcğe çalış. 
nuş olsun. Se\-gili yeğenim. görUyorsunuz ki hn· Muktedir olduğun kadar milletinin ıstı-

- Fagon ne diyor? yatımın son dakikalanndayun. Vasiyet- rabını dindir, beııim ona yüklediğim 
- İddia edyor ki majestenin rahatsız- namemde sizin kral naibi sıfntıruzı tes- bedbahtlığı izaleyt? çalış .. ) 

lığı hanedanı mateıne boğan dUk ve dil- bit elmiş bulunuyorum. Kralİığı ve .Markiz başını eğerek gözlerinde top-
res Burgoyn'ım ölilmlyle neticelenen müstakbel kralı :sW: emanet ediyorum. lanan yaşları sildi. 
hastalıklardaki Arazın aynıdır. Şayet onun da hayatına kıyılmış bulu- - Arjonson on dördiincU Luinin son 

Bu doktor mı.hakkak bir delidir. Zira nu.rsa yahut bir :felaket onu aramızdan dakikalarında oluo bitenleri Madam dö 
Fransada kralın lu.ıyatına suikast ede- alırsa siz krallığın biricik lıakiıni olacak Menlenona bildirmc·ği bir vazife sayı
oek bir clniıün mevcudiyetine ihtimal ve :taç ile taht tdze ait bulunacaktır.~ yordu. Devlet müsteşarı Ponşarterene 
verilemez. - Olur şey değil majeste siyasetle kralın şu son sözlerini nnkletli: 

- Bununla beraber, Madam majeste uğra"1yor da onun ölüm halinde oldu- - Ponşartrcn, b.'?n öldükten sonra vü-
bizzat kendisini ~k fena hissettiğinden ğunu iddia ediyor öyle mi? cudumun Cezvitlcr evi.ne nnkledilıncsi 
l :mm saat ewel monsenyör Filiple dük - Madam bir kaı,.. dakika e\"Vel veli- için bir emirname neşrediniL Ben de 
Dorleymıı nezdine çağırmı.ştL aht Dük Danju da kralın yanına çağı- mUteveffa babnm gibi orada ebedi isti-

- Dük Dorlcan Sa Majestenin yeğeni- rılmıştı. Kral bu beş yaşındaki küçük rahatc kavuşmak ı;;tiyorum. Son nefesi
dır. Böyle bir güı u~mede endişe edecek prense anlıyabileceği bir ifade ile şun- 1 mi verir vermez r.ıutat şekilde yatak 
ne \•ar? lan söylemiştir; 'odamın balkonunJcUı ölümümü millete 

.. ......................................... . 
bildiriniz. Kral Vcnsona nakledilmeli- halde ıstırabının derecesini ölçüsüz gös-, - Efendiler, ben kilisemin mukaddes 
dir. teren anı bir harela:tle yerinden fırladı: hakimiyetine inbyaı ederek inıanla o1ü· 

Doktorlardan biri krala kangren olan - Geliniz, hayd~ biraz acele ediniz, yorum. Bana verilen nasihatlan daima 
dizinin kesilmesini tav.siye ederek: diyerek kendi aparlmarunı tcrkelti. Bir takip ettim. Kilisenin istediklerini yap-

- Böylece hay.~tınız.ı uzatmak kabil kaç saniye sonra On dördüncü Luinin tım. Şayet bazı fonalıklar yapın~ 
olur Sir, mütaleasmda bulwınıuştu. ölüm halinde bulunduğu odaya girdi. Allahın huzurunda bunların hesabını 

Bir diğer doktor bu tedbirin belki bir Kralın Qehrcsi müthiş zehirin aman ver- vcrnıck nıesullyeti rchberlcrimindir. 
kaç giln veya bir kaç hafta kralın haya- miyen tesirini göstermekte idi. Bu ye- Kral mareşal Valıu\·aya döndü. Yata 
tını uzat:'\bilcceği.rı..i söylemişti. isli va.ziycUe macbm dö Mentenon müt- ğının baş ucunda göı: yaşı döken mare· 

Kral: hiş bir feryat koparmaktan nefsini men :;ala ~unları söyledi : 
- Bu tedbir ıstırabuna değmez. Alla· edemedi. Yal.ağın yanı.na koştu. Orada _ Allahaısmarladık dostum. artık ay· 

hın iradesi yerini bulmalıdır. cevabını diz çökerek kralın bir elini avuçlan içi- nlma zamanı geldi.. 
verdi. Sonra yatağın ayak ucunda göz ne aldı, gözleriyle kendiSini seyreden- Maiyet halkına ise : 
yaşı döken hizınet~Ieıi görünce: lcrc odadan çıkmalarını emretti. Yalnız Ef d'l dcGl. h . . . Allaha 

- Bu göz yaşlan ne için? İlerliyen rahip Tclye kralın yanında kalmıştı. On - en 1 ~r U".ı..ı--~~~. .J: _ :.. 

yaşım ölüme namzet olduğumu size ha- dördüncü Lui dakikadan dt-tkikaya sön- emanet. ed~!m. .n.itAJ\.lll.lz he.uu eWD.16~ 
tırlatınıyor muydu? Yoksa beni mi ebe- mek Uzere olan bir seı-;le şunları söyle- Ve benım ıçın dua etmeyi unutmayınız. 
eli zannetmiştinız? dedi. Bu gayri kabil di • - Bu sözleri heyecansız, cesaretle söy-
içtinap olan ölüme karşı kral çok sakin ~ Sizi düşünüyoı sizin için mütees- lem.işti. Böylece m~dam rlö Mentenonun 
bulunuyordu. sir oluyorum madam'.. Sizi daima mesut kendisine a~fotti~ olüm korkusunu kat1 

Modam dö Mentenon: edemedim.. Fakat Eiz bütün teveccüh ve olarak tekzip ediyurdu. 
- Bütün snray erkanı krahn yanıba- muhabbetime layıktınız. Beni bu daki- Madam dö Mentenon unutmuştu ki 

şına çağınldığı halde bana neden haber katla müteselli eden şey, pek yakında bu adamın damarlarında iki kan dolas· 
vermediniz? Niçin beni davet emediniz! ebediyet aleminde buluşacağımız üaüdi- maktadır : Süfliyctleri, bayağılıkl~ 

- Kral böyle emretmiş, ölüm ihtilaç- d.ir.. scfahatleri, ihtirac;larl veren Mazarcnın 
lan içinde nasıl kıvrandığını görmeme- Kral riyakirane bir teessür izhar kanı ile ırkının ycrıilmez gururunu ve 
nizi istemiştir. eden kurtlzanlan t ekrar yanına davet şövaleresk enerjisini "'eren An Dotrişin 

Madam dö Men1enon bu kadar bil- ederek onlara da ~ıı suretle hitap et- kanı.. 
yük bir fclfiltete inanmak istemediği m.işti: ~BiTMEDi~ --· 
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mek kararını verd!ği zamanki vaziyet- yet verilmesi tensip edilmiştir 

h 
ten bambaşkadır. O zaman da memleket 

Şe • d h kt içinde siddetli mÜ<'udcle \"ardı. O za- Ankara, 4 (Hususi • Telefonla) - lenler, bu işlerde vazifeleneceklerdir. rln e a Sar Yo Ur manda Mussolini ,ar<U. Fakat 0 zaman Bu sene orta okullula liselerin Eylul Vekalet ev kadını mevzuuna büyük 
Mussolini bir diktııtör değil, bir sosya- nyının ortasında nçılacağı hakkında çı- bir ehemmiyet atfetmektedir. Milli Şc. 
list gaı.ctcsinin muharriri idi. karılan haberlerin doğru olmadığı anla- fin işaretlerine uyularak ev içinden hük· 

y -·-det~z:_aı, 4 (Yeni Asır muhabirinden) ••• Bugün Yozgatta telırar ~id· 
Yoz "zelzele olnuqsa da hamdolsun, yeni hıısar ııa~dedilmemiıt·r. 
dığı99°0.~ ~.e1lzeıesi halılıında çılıarılan haberlerin tamameıı yan:ış anla ıı .. 
.. ru rne!ıte ·r 
~on ·· - • tu /1 nıerın evam ede ze zeıesi den Yozgat ehr-nde hasarat so8ı· 
z~ız ıı;ar!Jt olmadığı g3liJi insanca za)>iat ta şehjrde Jıaydec·ımem~$tir

ceıe,.i: ~nan '!ütün tahribatı, Dedefalıı!s höyünıJ!e_ oımuş:uı.1 .. Şi?tıii ge· 
ge~irıne~ ize. ın e rahatça uywnama!lıta, bir çofı ımseler geceyı açırıta 

a ı tedai' •• 
! e~ habere e göre erzi on~ da üyülı ir zeı~eıe olmuştur. 

l1iilı ze ze e orumda da hisse işse de lııı arat manaış ır. 
-----=------------------~-----------------------------~-------------------------

Bu gazete, 0 vakit. İtalyan siyaseti- şılmı~tır. Okullarda geçen senelerde metmek için enstitülerin verimi arttın
nin faal bir rol oymırrlnsını istiyordu. olduğu gibi Eylul nyı ııonunda nçılacak- lacaktır. 
Ona ınuknbil muhafaznkarlar, Papa \ 'e tır. 
h."Tal bitnrafiıkta dc.vama taraftardılar. Manrif vekaleti orta okul ihtiyacını 

__ .,,. __ 
Yuna istanda Bugünün o zamnndnn farkı, bitaraflık knrşılamnk üzere icap eden tedbirleri 

aleyhtarlarının o zaman garp devletle- almı~tır. Yurdun bazı yerlerinde yeni-
riyle birlikte harbrı girmesini istemeleri den orta okullar açılacaktır. Bu meyan- Yeni mahsul 
ve bugün ise Almanya ile beraber garp dn istanbulda 6 orta okul açılması ten-
devletleri aleyhine harekete geçmek ar- sip edilmiştir. rekolteleri 
:z.usunu göstcrmcleı idir. Sanal okullarının verimlerini arthr- R 4 (AA) 

f kAl • k "k d · oma, . - O. N. B. Bildiri· 
Yalnız değişmiycn .şey Mussolininin o mak üzere maari ve a etı te nı te rı- yor: 

gün ve bugi.in ayni harp taraftarlığını sat umum müdürlüğü ic:ıp eden tedbir- . . . .. .. • • 
yapmasıdır. !eri almaktadır. Kız enstitüleri ile nkşam Be?'ndmılel zır~a.t e~titusu Yunanıs-

Ditaraflık ve harp taraftarları arasın- kız sanat okullım da takviye edilecek- tan zıraat nezaretının bır Taporunu neş
da çok mühim bir rol oynıyan Düçenin tir. ret~ektedir. ~u rapora nazaran bu se
damadı Kont Ciancdur. Kız enstitüleri idare kadrolan takviye n~nın mnh!ulu h.~kkı~da. . yapılan tah· 

Hattft İngiliz gazetelerinin iddinsına edilecektir. Hnlen öğretmen olup ta ı mınler aşagıda gosterılmışbr. 

ra sa 
el is~ 0 

göre Kont Ciano knyın pederinin fikir- enstitü ve nkşam· okullarında idari vazi- Buğday 9058000 kental, çavdar 
!erine açıktan açığa aleyhtardır .. Kuiis felerde kullnnılmalımnda fayda gürü- 2040000 kental, yulaf l 074000 kental. 

ıngiliz istihbarat Nafıa eki • arkasında muhdawkfır h-uvvctıerle. sa- __ ·------------
ray \'e Vatilmn!n müşterek çalışıp İtal· büyük istifade ctmt:ktedir. Ribbentrop jJc onun arnsında bir so~uk-

naz ı r r n ! n bir nutku • ..., d yayı bugünkü ihtiliiftnn mümkün oldu- Cia:no Mussolininin kwyla evlendiği luk peyda olmuşa benzemektedir. Bu-e '1 ]L a O' a ğu kadar uznk tutmak için uğr~akta- zaman K ont ünvanını almış bulunuyor- nunla muvnzi olarak Kont Cianonun 
-:ı•kara. 4 (AA) - BA$TAitA1"1 1 inci SAHİFEDE - "'t dır. du .. Zira Mussolini kızına bir cemile ol- 1tnlyan muhnfozakur zümrcleriyle tcma-

dçısi B M · - Fransa büyük d _1 v v lm b l İstanbul. 4 (Yeni Asır) - Nafıa ve- K lil k bil l b b K l sı çoğnlmıştır. Kendisini Jtalya kralının 
Anad 

1 
· assigli 3() ağust ta "h" d ya a a!r&ıgın coga asına se ep o - kili B. Fuat Cebesoy dün akşam Gelibo- ontı: ·a o mıyan u gi i şayia- sun diye ihtiyar Cianoya orte ozzo 

ne"rı"noı· uricaajansın.a . gönderdoı·ğsı· nontuınnunc muştur. Bu n°Çlığı yakında Avrupa- ludnn Romörkörlc Tekirdag·ına gitmi"- lan kaydı ihtiyatla almnk luzımdır. Fa- kontluğu ünvanını vermişti. camcazadesi> mertebesine yükselten 
" t ,. l ı demokr"'til h 11 l d • İ di d ş h g"tmi"ş maruf bir nic:anı n!dıktnn sonra Kont •Ank"Ma cb1?1ştır. ya da yayacaklardır. . c. .. t a: arın oma ıgı mem- z vncın an soııra nng nya ı ..,, 

den d~ı.. ...... Y• ınayctte t,,b)" · ttikl . H . l . ld w tır. 1c1wtlerdc de siyn!J mücadelelerin baş- olnn Kont Ciano vazifesi neticesi olarak Cianonun saraydaki me\'kii - kendi 
F uııa çabuk t k e ıg. e erın- er şeyın mesu u bız o ugumuz Romanyada ka şekillerde devam ettiğini unutmamak orada fnnilizleri tammak fırsatım elde ıısaletinin pek yeni olmnsına Tağmen -

ransa b"" "k er zarurctınde kalan • · b"·d" ki b d d 1 d " k" l d l d h Röne M uy.u elçisi B. Massigl" •B ıçın ta ıı ır un an o ayı a ta icap eder. etti. 1933 te Kont Ciano silahlanma kon- e .. 1 nsı za e prens er en epsinin üs-
1-. assıgli T" k" 1 ve n. t""h alb d l l • ~enı" mahsul italynda Mussoliı.idcn sonra en fazla fcransına murahhas olarak Londradn tilnde oldu. 
'CU"l. na ., ... ı.._ ~ n \'e u.r ıyedeki bütün dost- o met n a . :a a_cagız. _ • . Lf •• nl tir ..,...~ da O l - 1 ismi geçen Kont Ciano bu mevkiini her bulunuyordu. ı- enuz otuz tı yaşındn. iken bu ka-
. cıncınişJe a· arzusunu yerine ge- nun mesu ıyetı tereyagı po ıtı- reko~fe/eri şeyden evvel Düçenin damadı olmasına İtalyan murahhas heyetinin reisi ol- dar yüksek bir ikbal mevkiine ulaşan bir 
drnk~~ını h~la.ır. ~~~a binaen görmek kası yerine top politikası kullanan borçludur. Maama!ih Kontu sadece ka- maınasınn rağmen Mussolininin dnmadı başka devlet adamı yoktur. Hatta Mus-
b a ıçın Anrı.d::J~ A. arı ndostlarma ve- Nazilere racidir. Bükre~. 4 (A.A) - D. N. B. Ajansı rısının nüfuzundan istifade eden bir oluşu onu birinci plfında tuttu. Büylclik- solini bile bu yaşta iktidar mevkiinden 
~~:_una delfüetini ~::~d::leTrürk mat- tmha ve tahrikt Nazilerin pişta- bildiriyor: ndam olarak görml!k doğru değildir. Ci- le ilk defa olarak umumi bir alfıkawn çok uzak bulunuyordu. 

:l "'1 rnuvasnlAtl ... • d Tab" d" ki b l l k k Ziraat nezareti hruıat hakkında muh- ano ayrıca zeki ve isabetli gören bir dev- üstilne toplarunasına vesile oldu. Erkek kardeşi Arnaldonun ölümün· 
llnnda ~Öı.1 ·ı a <ırından itibaren hak-ı rı ır. ıi ır . un arı aç 1 ta İp telif muvakkat tahminler neşretmiştir. let adamıdır. Londrn dönüşünde Ciano Mussolini- den beri Mussolini kendlııini pek yalnız 

aydan beri J:ı en ~iisııü kabul ve 18 eder». Bu tahminlere göre Romanya mahsul- Ciano 1904 yılın.in doğmuştur. Babası nin matbuat bürcsuna r.~ seçildi. Bu hissetmekte idi. Onun oğullan Bruno 
tevcecı:L Yrnetlı delilini gördu."kler"ı • 0 d k k 1 b 1 k İ v· • k d b siıdi i ~ ve muhctbbcte B , B M Duff Cooper Almanyada ıntihar, leri a~ağı a i ra aman u aca tır: tanınmış bir amir.ıldi. Umumi harpten kendbini talyan matbwıtmın hakimi ve ıttono en isine iyi ir halef ola· 
k 

1 
Çın Unutulm b · '\: c n. as- • t ak 1 Beher vagon on ton itibariyle; Mısır sonra Faşist partisine girdi ve orada vaziyetine getirdi. Fakat iş bununla knl- cak kabiliyeti gösterememişlenli. Bruno 

.a aeaktır B·· · az ir hatıra olarak cınne ve verem v a arının mun- 3SO bin, arpa 66650, ayçckirdeği çok mühim bir rol oynadı. 1924 te posta madL Bu büro bir matbuat propaganda tayyareci olmuş, film senaryolan yazan 
eyler \'e he ~tiln dostlanna teşekkür tazaman çoğalmakta olduğunu kay- J 7 700, pamuk 16000, buğday hektar nazırı oldu, ayni ~ene demiryolları ida- nezareti ve sonra da doğrudan doğruya Vittorio da bir küçük burjuva ailesinin 
rneı:nlcketler::e ~ saadetler ve detlikten sonra !U sözleri söylemis- başına 820 kilo. resinin başına geçti: bu mevkilni on se- bir matbuat ne7..areti haline geldi. kıziyle bir a§k izdivacı yapmıştı. Böyle 
rnDctlnilerinl nrze ~c a ı hususundaki tc- tir: - N k J ne ll_luhafnza etti. Teşkilatçı kabiliyeti Kont Ciano Habeş harbı zamanında bir izdivaç yapmış olması onun ileride 

obric yer. «Bunlar Nazi rejiminin Almanya- OrVeC ra IDID ona Italyan demiryollan idaresinde çok tayyare yüzbaşısı olarak Afrikaya gitti. büyük bir siyasi rol oymyamıyacağını 
antn Bulgar is- ya bah§etmiş olduğu müteaddit . • mühim işler görmr.sine imkfuı verdi. 934 Harpten bir kalu-aJUan ftibi Romaya gösterir. 

tan · d V Jdo••00••m0•• senesinde öldüğü giine kadar parlamen- döndü. O günden itibaren ltalyada muk- Mussolini oğullarında tatmir\ edeme· 
_ n Q lQ esi icin menfaatlerden birisini te§kil etmek- 1 to reL<>i idi. Amirat Diiçcnin itimat etti- tedir bir insan gibi telakki cdilmeğe diği sevgisini ilk torununa verdi ve böy-
cafı ASTARA~ ı . • tedir. Londra. 4 (A.A) - Royter : Nor\'cÇ ği yakınlarındandı.. başlandı. Az. sonra hariciye nazın olan lelikle Kont Cianonun oğlu herkesten 
•lak. Z&tınedilrnekt 1!f ~i SAUiFEDE - istihbarat nazırı Hitlerin nutku- kabinesi nznları bu~ün Bukingham sa- Gene:; Ciano <la Roma yürüyüşünden Ciano. Budapcstcyı>., Viyanaya ve Ber- !uzla büyük babasına yakın oldu . 
.ı d d..- bulunan e ır. Hükümet ile nun parçalarına muhtevi olarak ah- rnyına giderek kr.J Haakona doğumu- beri iyi ve muvaffakıyetli bir hayat ge- line parlak seyahatler yaptı .. Bu seva- Mussolini herkesten z.iyade kendi kı-
ın ıfına gör b" nıahafilden haber l N nltn 68 ın· cı· yıldo""nu""mii münac;ebetiyle rirıruş" tir. Romada hukuk fakültesine hntlcr İtn1·•an matbuatında büyu"'k din. zına güvenir. Kont Cianonun Mussoli-tarnha ~ e il' Bul-· b • an beyannameleri « azi hamaka- ,..... .. .. 

J llinü Biilcre 0
- eyetı çar- ların l dır Londradaki devam etmiş, iki piyes yazmış, bir ga- lomatik muvaffakıyetler gibi gösterildi. n"y ok yak in b" b b" d 

(l u heyet Siazb !e ~areket edecektir. tinin mükemmel bir timsali» sözle- ~~:~eç h~küsr:::~!;:ekiİi B. Nygaard- zete idare etmiş ve diplomatik imtihan- O zamana kadar Mussoliniden başka hiç b~du~. ın şmasının ır se e 
1 

e 
;;n lb~ep ? Klhnİf olan azalar- riyle tavsif etmi,tir. nold bu vesile ile kısa bir tebrik nutku Jarda mu\'affak olmuştur. kimse için kullanılmıyan methedici bir Karısının en sevdiği k17.1 olması ve 

«ı •8 · Filofu ~caktır. Yalnız baıve- - • - irat etmiştir. İkinci derec'!de gazetelere yazdığı ba- lisan Ciano hakkında ela kullanılmağa dünyayı tanıması gadece faşist mulıit· 
~ llıahıuaada A bulunnuyacaktrr. Su- B • J • • - Londrada ikamet eden Norveçli ka- <:it nPsir oarçalariyle Kont Ciano il~ baı;landı.. lerle değil, muhafazakar %Ümreler1e çok 
v" oları Alına lınanyadan avdet et- rr eVTl ye gemlSl dmlar krala i~kten yapılmış bir Norveç defa efkanumumi.rc ile temasa geldi. Uzun zamandan beri Kont Ciano iyi münasebetler tesi~ etmi1 bulunma· 
~n Rihthofern T-ruB Bulgaristan sef'ıri Sidney. 4 (A.A) - İngiltere için I bayrağı hediyl! etmişlerdir. Bayrak İn- O zamandan beri tanıdıj;,'l gazeteciler- ltıılyan harici siyaseti hakkında söz söy- sı dolayısiyle Kont Ciano halyanın v~ 
---. rrıe Yaprnııtar. un • Filofu ile bir gö- , Avusturalyada in~ıı edilen ilk devriye gilterede bulunan Norveç muharipleri le münasebetler tesis etti. Bu gazeteci- leyen yegane adam vaziyetindedir. ilk Teceği en mühim kararlarda bile mühim 
;;;::::::~~~~~~!"'"!!~~~~:eı:n~is~i~d~e:n~iz:l!~i:n~d~iJ~·il~m~i!st~iı~··~ 1 

umumi karorgahma verilecektir. 1 !erle de şimdiki nazırlık zamanında çok defa geçen senenin yazından beri Fon ölçüde rey sahibi olan bir adamdır. 

l<AN 
' . ..._ 

1 T. C. Ziraat Bankası 
Ser KUPuıu, tarihi: J888 111:Yesi : 100.000.0 Türk lirasL. 

Zirın ~u~e ve a ·an adedi ~ 2&2 
A 'l'lı ve hcari b · ı · ~4 8*- . ~r beV1 Janka muamelelerı 

~ TIR NLE E 28.800 LİRA 
. 2•raaı banka İKRAMiYE VERECEK 
lıras L. :<nnda kumba 1 ı vutunanı ra ı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en aı (!'ıO) 
rllnlJye dağıltlaaracaksenede f defa ç-ekilecek kur'a ile a,ağıdakJ plana göre ik-

fı Adet tır : 
4 • 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 • 500 2.000 • 

40 • 250 • 1.000 • 
100 100 • 4.000 • 
120 1 • 50 • 5.000 • 
~ • •o • 4.soo • 
htıtAT : Hesa 1 20 • 3.200 a 

Y~~e:e lkrarnlye Pç~k~dakt ~rahU' bir sene içinde :SO liradan aşağı dUşm.I . 
1 

. r •lar encde 4 d ğı takdırde vUzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
erınde çekilecek.:- efa, 1 EylCU, l Birinci kanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarih-
~ ..... 

Bt • •S 
d.-Matı bir rn·· R M11HAS1P • n •NJYOR 
ır T ı· uCSsescn· b ~ -

tır · B a 'Plenu şirk"'t 1? nr?m harid 150 lira Ucretli muhasebeciliği münhal· 
• u şe '" 'eya maU ·· foraıısl . raıt Wlında uh . . ı~~C';seselerde muhasiplik etı:niş olması şart· 

nt etrn ar!ı:I~ birlikte re. K'.~lıgı üa edebileceklerin tercümei hallerini re-
e erı.. remı.ı altında gazetemiz idarehanesine mürnca-

İ 4 - 5 - G (1600) 

E!~4MB1JL BELEoiYE~ · 
do~lltn e~P~. Bcyo~lu Ve .. • ;.aJNDEN: 
.l"~ın knoalıun vıllıl: ihUyact . • ~-~evı hastalıklar hru.tanderilc Zevnep Kamil 
~ •lrnin bc~;rf ı.I!.ulilc e~1fn uz.umu olan 13,200 kilo ı.ade ve 1970 kilo tere-

.o kuruştur Ş:, l 'e tcreynğmeye konulmuştur. Sndeyağ!nın beher kilosunun 
tır •. İhale 12• rtn&rnl'lcr zab t1n 120 kuruş ve ilk ter11irıat miktarı 1266 lira 
l'nt~Ple?"in ll1~94o. Pazartesi 1 

•• ~e ınuameUit müdürlüğü kaleminde görülecek
\'c&kaıarUe 24teınınat rnakb~~U s.ıat 15 le daimi encümende yapılacaktır. 
l"llcktupların .:: :nuınaralı kn \ieya mek.tupları ve 940 yılma ait ticaret odası 

ı 1 il! ıtünü saat ~~n~n tarıfotı çevresinde hszırlıyacaklan teklif 
------ e kadnr daimi encümt!r:e: vermeleri. 

b ----- 21..:;1.ş.9 2906 (1544) 

b·· evıeı De a 
~l!l!~ü1tıfiğ ·· nazı:oııa,., işletmesi izmir ~ubesı 

!ncırnltınıı IJ en : ., 
ca~"1 \•e ta • Y8J>ılmnktıı ola 

nfelcrinin iskele) n cumartesi ve pazar seferlerinin her ~ün yapıla-
ere aSbnlrnı~ olduğu iliuı olunur. 3065 

FOSFAR..~OL, ifanın en hayati kısmı ohn kırmızı yu\'arlncıklan tazeliycrck ~o;:'llltır. Tnth iştnh temin eder. Vücuda 
<1 C\'1unlı gençlik, dinçlik \'erir. Sinirleri ~anlandırnrak asnbi buhranlan, uykusu•luj;'U giderir. l\lunnnid inkıbazlarda, 

lııırsak tembelliğinde Tifo, Grip, Zatürr~cye, Sıtıua nckuhntlcrinde, Bel gevşekliği \'C ndemi iktidarda \"e kilo nlnınkta 
ş::ıynnı hayret fnidcler lemin eder. 

ŞURUBU 
POSI'. ARSOL'Ury: DiUer biitün lnw\·ct şuruplanndnn iistünlii~-rü DI~V Al\1Ll BiR SURETLE KAN, ltUVVl!."T, IŞTIUA 
TEMIN h'TMESI \'e ilk kullnnnnlarda bi1c tesirini derhal göstermesidir. 

Sıhhat Vck.a.letinin resmi miisaadesini haizdir. Her eczanede bulunur . 

T. iş Bankası 
Küçük cari hesaplar 1940 ikrami ve planı 
KEŞİDELER : 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağ s os, 
ı ikinci teşrin tarihlerinde ya ılac~tır 

rzrLJl 940 lkramiyeleri:rzzzzr/Y'~ ... 
ı Adet 
3 Adet 
6 Adet 

J2 Adet 
40 Adet 
75 Adet 

2JO Adet ...... 

20~0 Liralıfı 2000 Lira 
ıooo Llralıfı 3000 ı.ıra 
500 Liralılı JflOD Lil'a 
250 Llralılı 3000 Lira 
ıoo LlraJıfı 4ooı> Lil'a 
50 LlraJılı 3150 Lira 

25 Llraı~~~-~? Lira 1 
341 24000 YelıOn 

'm::ıımeııaca::azzzzr:mcıaca:z:z2:zllmzzzm:1C1CJCmra:n.:z7:l' 
Türkiye lş Banka5ına para yahnnakla raliuz para biriktimü.ş olmaz, a)"IÜ 
zamanda taUinizi de denemiş olursunuz... 

1940 S E N E S İ 
VİYANA 

SON BHAR FVARI 
1EYL'OL1940 M u HER SENE OLDUi'iU GİBi BU SE.1'~ DE BÜTÜN 

iUÜKEMIUELİYETİLE AÇU..ACAKTIR 
Mümessil : K. A. MULLER ve Şerifıl 

Telefon : 4 90, r. K . 1090, Telgraf : •T R A N S P O R T• 
ADRES : Mincrva Ban GALATA - iSTANBUL 

lzmir Belediyesinden : 
- Akdeniz mahallesinde 1369 sa

yılı sokakta 34 ncü adadaki 180 metre 
murabbaından ibaret 91 sayılı arsanın 
satışı yazı işleri müdürlüğündeki ıartna
mesi veçhile, açık arttırmaya konulmut
tur. 

Muhammen bedeli 1080 lira olup 
muvakkat teminatı 61 liradır. Tnliple
ri nteminntlnnnı öğleden evvel cümhu
riyet merkez bankasına yatırarak mak-

OPF.JlATÜR DOKTOR 

AHMEr CEM1L ORAi. 
Fransız Hastruıesi Operatörü 

Her ı:ün ö~leye kadar Fransız hastane· 
sinde, öğleden sonra Birinci Beyle.- so
kai!'ında .. No. 42 .. T.t:Lfil'ON : z:no 

buzlariyle ihale tarihi olan 14/6/940 
çarşamba günü saat 16 da encümene 
müracaatlnıL 31. 5, 9, 12 2988 ( 1564) 

Doyçe Oryent 
DRESDNER BANK 

1ZM1 R 

bank 
ŞUBESi 

Merkezi : ın.:Rl.fN 

Almanyada 175 şubesi mevcuttur .. 
Sermaye ve ihtiyat nk~esi 

ı7ı,soo,ooo Ray&smarfı 
Türkiyerle şubeleri : ISTANBUL ve IZl\UR 

1'foıırda subelcri : KAHIRt: VE ISKEND~IUYE 
Her türlÜ banka muamcllbnı ifa ve kabul eder. 

........................................ ,.. .. QU 

lzmir Yün Mensucatı 
T. A. Şirketinin Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayııiyle yeni çıkardığı kumqlar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yant1racağınız elbiseler için bu mamulib tercih edin 

tfBSATIŞ YERilll 
Birinci Kordon da 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 
............................................ 

OLIVIER VE 
$VREKASI LrD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATORK CAl>UESt Rees blnas1 

'l'ELF~'ON: 2443 
Londra ve Uverpol haUan lçlo 

piyasanın ihtiyacına göre vıpurla
nmı7. yfpr vapa<"ıtklardır. 

·················••411••·················· 
DOKTOR OPERATÖR 

CEVAT ALPSOY 
ASKERi HASTAf'\ESI OPERATÖRÜ 
Hast:-1arını h~r giin öğleden sonra 

ikinci &:--ı..,. şoknk 81 numarnda ka-
Lul eder. 1-13 

DOKTOR 
Demir Ali KAMÇIOCLV 

Cilt ve Tenn~ill hastalıktan ve 
ELEKTRİK TEDAVİLERİ 

Birinci Beyler Sokal'a No. 55.. &mir 
Elhamra Sinemas.ı arkasında sabahtan 
akşama kadar ha talannı kabul eder. 

TJ::LEf'ON : 3479 

Dr. Süleyman Çoruh 
Çocuk hastalıktan mülebassısı 

TELEFON: %310 
l\lua:rcnc hanesi 4% Birinci beyler So. 
E\'İ: Göz.tepe Karakol karşısı 834/l 
Londnının (The Hospital For Sick 

Chililrcn) hııstnnesinde ikmali tahsil et· 
mişfü. 
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Haf tanın lıtidiseleri 
önünde düşünceler ---............ . 
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T.ELGRAF _ ... HABERLE.Ri 
. : . .- . . . . . ~ " • • . . .... 

ÇOK TEHLİKELİ Biıt 
MINTAKA D '1A 

On dördüncü 
Sovyet 

Cümhuriyeti 
·······:··········································································································································································· • • 

LİBYADA 

Fas kaç defa 
umumi harp 
tehlikesi do---·--İngilterenin*istilisı, Loit ltalyanlar yeni-

c orç ve Çörçil, Alman den bu··yu••k zayı• _ 
sehi ter inin bombardı· _ 
İnaııı, Li ya a İ a lyan • ata u_aradı)ar 
inıf ·z harbı, Dobr ica ~ 

meselesinin alline - • -
Mısır, 4 (A.A) - Libya hududu ya-

doğru... kınında Tapuzzo kıılesinin mezklır ser-
Bı r h.ıftanın hadiselerini tetkik ve güzeşti kendilerini insan top tank vesa

ınüt:ılea ederken yine başlıca yeri Al4 iti nakliye ve her nevi malzemece ağır 
m~n1a ın !ngiltereye yapacakları tnar- zayiata uğramıştır. Hava ve kara tnrıs 
ruza ayırmak icap ediyor. Berlinden kollarımız sık sık uilşman mevzileri ct
Yiik l len bir ses İngiltere taarruzunun rafında defnedilmemiş ölliler görmcktc
bn"'adıktan başka şimdi hararetli bir dir. 
safha) a dahil olmak üzere bulunduğunu Her yerde terkcdilmiş tank ve mo
bildi .. niştir. Buna cevap veren Londra4 törlü nakliye cüzütamları görülmckte4 
mıı : l.eri mahfilleri henüz böyle bir diı' .. Alınan esirler, hastanelerin yaralı
taar ızdan haberdar olmndıldarını bil- Iarln tıklım tıklım dolu olduğunu teyit 
di,.m · ' rdir. etmektedirler. 
Tmı.,.tuz başlnmış olsun veya başlamak Kahire, 4 (A.A) - Londrarun salahi4 

iizere- bulunsun, şu inti7.ar müddeti içinde }ettnr bir menbaı tarafından Ingilizlcrin 
bii~ uk Britanj'anın harp gücü her gün Libyadaki muharebeler esnasındaki uı4 
lıiraz daha artmakta devam ediyor. Baş- yiatı hakkında ahiren verilmiş olan bir 
lıv-.n muharebenin on ikinci nyına gir- rapor İngiliz zayiatının ölü ynralı ve 
dif1imiz şu sırnda, dolan on bir nyın gaip olarak otuz kı.şiyc bnliğ olduğunu 
lnlanC'osunu yaparken gözümüze çarpan bildirmektedir. i•dlyan zayiatı 20 ölü 29 
huc:" i etler bir değil, bir çoktur. yaralı ve 472 esir olarak knydedilmck-

Pol,..nyn yıkılmış, Hollanda Belçika, tedir. Mezkfir 20 ö!ünUn ancak İngiliz
Lük 1ıurg, Norveç, Danimarka ve ni- ler tarafından defnedilmiş olanların kas4 
ha\•ct T'ransa istila edilmiştir Bu realite dettiğini de ilave etmektedir. 20 yaralı
Alm wanın askeri sahada temin eyle- dan da maksat esir edilmiş bulunan 
diği ı c;anları ifade eylemekle beraber İtaly~nlara raci bulunmaktadır.. Orta 
İn..,; :r'<>rin de söyledikleri gibi 4:Comp- şark Ingillz kuvvct1erinin umumi karar4 
Jete:. df'ğildir. gfihının verdiği bu tavzih esir adedinin 

Almanlann Avrupaya vereceklerini elyevm 818 e ~aliğ olduğunu da ilave 
vad \'e ilan eyledikleri yeni nizam mü- eylemektedir. Italyan ölü ve yaralıları
nakaşr edilirken Londra, bunun pek er4 nın a?edi. bugün bir kaç ~.üze çıkn~u~tır. 
ken olduğunu söyliyor. Naırobıe, 4 (.AA) - l>un gecekı teb-
1NGiLTERE 1ST1LA EDJLEB1LfR Mt? liğ : Bugün şayanı işaret bir şey yoktur. 

Yinr Londrada Alman taarruzu söz Cuma günil kıt.alarımız Rodolf gölünün 
gelic;i dıldiği zaman «İngiltere istiliı şimali .~ar~i intih~s~da ~abeşistan h~
('dilPTn •u demiyor. Lon-lranın söylediği dudu uzerınde kuçuk hır karakol~ hu
Büvıik Britanyanın mnğlup edilemiyc4 c~m ~erek bu kara~olu zaptetmışler
ccği Vi.' nihayet zaferin kendilerine ait d~r. ~U.şın~ın. mukabıl t~arru~u ~r~~
olara •ıdır. dılmıştir. Sımdıye kadar oğrenilebildigı-

Britanya sakinleri. tarihin daima aynı ne göre d~~an ~7 öl~. venniştir. :Zayi: 
şekild , tekerriir ~·lemiyeceğini takdir n~ız ~afıftır. Bır duşman ta;vyaresı 
eyler kle beraber. tngiliz gücünden ~aııe. cıvaı_-ına 20 bomba a~~ış ıse de 
doj!an emniyctleriyle cyinf' harbı biz hıç hır netice t>lde edeı~emıştır. 
kazı>" "ai!ız> divorlar . ~.ndra, ~ (A.A) - Lıbya ~mdudunda 

JIARBIN NE'rtCEStNE Ingilız ve ltalv~n kuvvetlerı arasında 
MERAK ETMİYORUZ ~U.ku bulan mu.s?dem.e esnasında her 

· · h kk d k ıki tarafın verdığı zayıat hakkında Lon-
Harbın netıcesı a ın a onusan 1t>ı.· tt hf'll · b .. 

C.. ·1· .. ı · k d d'k dra sn •uııye ar ma ı erınce ugun 
orcı ın şu soz erı ne a nr şayam ı - bildi . 1 k 1 .. ?() j T "l 

kattir: .. rı en ra am ara gore ..... . ngı ız o -
. . . muş veya kayıptıı. 10 İngılız yaralan-

«Harbın netıcesıne merak etmıyoruz. t 10 t" 1.. ·ı k tır ital 
O · · b'l' T.• k t b t' mış ır. mo or u vesnı ·ayıp . -

n<>tıccvı ı ıyoruz. r a a u ne ı"eye 1 ı· 20 ı't 1 "l .. takri 
k d 'kt'} d w• • .. k"ll yan arn ~e mce ayan o muş -

a ar ı ~ ıam e ecegımız mu u ere ben 20 Italyan yarnlar.mış 472 İtalyan 
m<-Tak ~dı~oru.~.> .. . . esir alınmış, lG top dnhil olmak üzere 

Bu nıkbın sozler mu~akaşa cdıl~rken 90 motörlü vesait İngilizler tarafından 
Lovd Corcun kral nezdınde yaptıgı te4 zaptedilm'ştfr 
.şebbiis tc biraz alaka uyandırmadı deni- 1 

_: ___ _ 

Jemçz Umumi harbın tanınmıs başve
kili. Alman devlet reisinin sulh teseb
büsiinün hemen reddC'diJmesint> muha
liftir. Loyd Corca bakılacak olursa. zn
rarın n<>resinden döniilse kurdır. 

Fakat kralın Loyd Corcu resmen ka
bul ettiğine dair Londradan hiç bir ha
ber alınamamış. tcşebl!'tisünün müsbet 
hir netice verdiğine dair hiç bir delil 
ve- f'JJlmare elde edilememislir. 

AT .MAN SEHtRLERt üZERlNDE 
Hafta içinde İngiliz t..'lyyarelerjnin on 

dört kadar Alman şehrine, sanayi mer
kezler' ne ve bilhac:sa askeri hedeflere 
y:ıptılrları taarruzlar pek ehemmiyetli4 
dir. tnqifö:lcr Almanva, Hollanda. Nor
veç ve nihayet Belçiknda bir cok hava 
kararg:hbrivle bilhassa Krup fabrika
larını ve Çek Skocla miiesc:eselerini tah
rip ettiklerini iddia ediyorlar. 

Almanlar da Gal eyaletiyle Iskoçya
da ve merkezi ve cenubi lngilterede 
yaptılı:ları tnarruzlarela mlisbet neticeler 
aldıklarını ileri sürüyorlar. 

Sovyet - Rumen 
münasebatı 

inkişaf ediyor 
Bükreş, 4 (A.A) - D. N. B. ajansı 

bildiriyor : B. Molotof'un nutkundan 
bahseden nim resmi Romanla gazetesi 
nutkun şu cümle:;i Uzerinde durmakta
dır. Sovyet - Rumen münasebeti bir dö
ııüm noktasında olup tamamen normal 
bir inkişafa doğru gidecektir. Bu ~aze4 
te B. Moloto!un müşahedesi ile Rumen 
devlet adamlarının arzularının tevafuk 
ettiğini işaret etmektedir. Romania Ru
men - Sovyet miincısebetlerinin normal 
bir şekle girmesinin Avrupanın cenubu 
şarkisinde sulhun takviyesine hadim 
olacağını iimit etmektedir. --*-Macar - Sovyet iktı. 

sadi müzakeratı 

Bu sene Trakyada mahsul 
bol ve bere etli • 

ır 

Her yerde orak işlerinin arkası alındı 
0.000 to a car işlenecek 

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

Trakya, 4 (Hususi muha irimizden) •• Bütün Trakyada ziraat iıleri 
ta m bir düzen altında neşeli ve hararetli bir ~alıımanın zincirine takıl· 
mış gibidir. Her yerde iyi verimi, iyi liat takip etmşitir. 

er ara~ta orak işlerinin arkas a!mmıı pek çok yerler e harmanlar 
başla ıştı .. Ziraat Vekiletinin erdiği orak m akinelerini köylülerimiz 
çok tutmU$ ve daha çok makine verilmesini istemişilerdir. emen her 
kazad a ınikdarı az bile olsa mevcut traktörler harmanlar tamamen 
kal cak ır. 

Za · e bo luğu ile bera er hayvanat sürüleri de iyid ir .. Hele yağmur· 
ların va ti de ve iyi şartlar altında dü,mesi meraları yeşertmi' olduğu 
için b ·· ün ayvan sürüleri pek iyi şartlar altında büyüyüp yetişmek· 
ted ir .. 

Bu sene nebati yağ mahsulleri daha boldur. Ay çiçeği mahsulü Trak· 
ya ovalarını doldurmuş ve süslemiştir .. 

Tr akyada küçük ıabrlkalar 12 yi bulmu,tur •• Mısır, susam, darı gibi 
yaz mahsulleri ise pek bol görünüyor. Yulal her yıldan kat kat lazladır. 
Pancarın ıoo.ooo ton işlenmesi belıleniyor •• Ağu.~tosta lıampanya a~da· 
calıtır .. 

Elmas sanayii --·-Şimdi tamamen /n .. 
gilterenin eline geçti 
Londra 4 (A.A) - Hollandanın Al

man işgali altında bulunmasının bir ne
ticesi olarak senelerdenberi Amsterdam 
ve Antwerpin adeta inhisarına girmiş 

olan elmas yontmak ve ci151amak sann4 
yii ilk defa olarak f ngilteredc kurul
muştur. Bu işle on fabrika meşgul ola
caktır. İngiltere cenubi Afrikada elmas 
menbalarını kontrolü altında bulundur4 
ması dolayısiyle ham elmas inhisarını 
elinde tutmaktadır. Ve §imdi de bütün 
dünya elmas sanayiinin merkezi olabile
cektir. 

-*~-
Romanyada 

Bükreş, 4 (A.AJ - Rumen devlet 
adamlarının Slazburg seyahati hakkın
da tefsiratta bulunan Üniversul gazete-
si bu ziyaret neticelerinin miJJete bildi4 
rilmesini hükümettcn ısrarla istemekte
dir. --·-
Almanlar dün Dakara 

tay yare ile ihraç 
yaptılar 

- BASTARAFI l inci SAHİFEDE -
daki Polonya gemisinin kaptanı Alman
ların kendi gemisini ele geçirmek niye
tinde olduklarım öğrenerek hemen li
man müdafaa hattını yarmış ve gemisini 
kaçırmıştır. Bu hadise Fransız müstem
leke limanlarının Fransız filosu için ne 
dereceye kadar emin bulunduğunu gÖs· 
termekte ve İngiliz fiosu tarafından 
Fransız fiosuna karşı yapılan harekatın 
çok yerinde olduğunu isbat eylemekte-

Alman tayyareleri 

Bir İrlanda va
puruna hücum 

ettiler -·-Dublin, 4 (AA) - Serbest Irlanda 
hükümetinin istihbarat bürosu Ir1anda
ya mensup Kerry Hcolt gemisinin Per
şembe günü Oister Havea limanı yakı4 
nında Alman bomQardıman tayyareleri4 
nin hücumuna maruz kaldığını bildir
mektedir. Geminin yakınına müteaddit 
bombalar düşmüş, ufak tefek hasarnt 
vukua gelmiş, faknt mürettebattan kim
se yaralanmamıştır . 

Serbest Irlanda hükümetinin Berlin 
maslahatgüzarı hariciye nezareti nez
dinde meseleyi pretesto ederek hasnra
tın tazminini talep etmek üzere talimat 
almıştır. - il<-

Amerikadaki 
Polonyalıların yap 
tıkları büyük yardım 
Lonclra, 4 (A.A) - General Sikorski

nin riyasetindeki Polonya kabinesi ha
sından general Haıler Amerikadan dön
müştiir. General Amerikada sakin dört 
buçuk milyon Polonyalının müşterek 

dava uğrunda Jngiliz askerlerinin yanı 
ba~ında mücadele eden Polonyalılara 
yardımlarını arttırmakta olduklannı 
bildirmiştir. Bu Amerika Polonyalı1an 
İngiltercdeki Polonya ordusuna seyyar 
bast~neler hediye ctmişleı·dir. --·--

Slovakyada __ ,,.. __ 
Yahudi avukatlar 
işten menediliyor 

Pctresburg, 4 (AA) - D. N. B. 
Ajansı bi1diriyor: 

Dahiliye nezaretine mensup mahfil
den haber alındığına göre Slovakyadaki 
yahudi avukatlar pek yakında İşten me
nedilecektir. Yahudilerin Slovak tabii
yeti meselesi yeniden tanzim ve tetkik 
edilecek bir kararnamenin de hazırlan
makta olduğu bildirilmektedir. Slovak 
devletinin kurulmasını müteakip siyasi 
sebepler dolayısiyle memleketi terket
miş olanların hukuku medeniye1erinden 
iskat edilerek mallarının Slovak devleti 
lehine müsadere edilmesi de derpiş edil
mektedir. - :e:-

İngilizler 
Bütün hamule/eri 

şüpheli addediyorlar 
Şimdi bütün zorlıılılar 
harp sigortası 
bahsindedir 

Lpndra 4 (A.A) - Ana hatları lngiliz 
iktısadi harp nazırının Salı glinü avam 
kamarasında verdiği beyanatla izah olu
nan ve düşman ticareti hakkında ittihaz 
olunan tedbirlere nazırlar heyetinin bir 
kararnamesi ile dün kat'i bir şekil ve
rilmiştir. 

iNGtl .. lZ - tTALYAN HARBi 
lnv.iliz - ltalyan harbının İtalya

nın Libya ve arki A&ika müstem
leke İmparatorluklarında devam 
ec!en tesirini artık R oma mahfilleri 
inl:fu- etmivorler. İngiliz tayyareleri
n· n yaptı klan zararları küçültecekle
rine bilakis b üyülterek B erline d u
yurmakta fayda görüyorlar. T ahın in 
edilir ki bunun faydasını, Berlinden 
1ıulh masasında koparacaklarını ümit 
c?.tikle ri faz la tavizle göreceklerdir. 

Budapc.şte, 4 (A.A) - D. N. B. ajansı dir. 
bildiriyor : Nazır B. Alfred Niçkenin Tanen, 4 (A.A) - Fransa He lngiJ
riyasctindc bir heyet Moskovaya gide- tere ı:ırasındaki siyasi münasebetlerin in
rck bir Macar • ~ovyet iktısadi anlaır kitnı üzerine Fransız makamları tarafın
masının müzakere.$Jne ba.şlıyacaktır. dan 25 saat içinde Fası terk etmeleri 

lngilizler iki Japon 
tüccarını tevkif ettiler 
- BAS'l'ARAFI l inci SAHİFEDE -

Bundan böyle İngiliz kaçak kontrol 
servisleri, İngiliz navlun ve ihracat şe
hadetnamelerini haiz olmıyan biitün 
hamulelcri şüpheli addedecektir. Bu şe
hadetnameleri istimal etmiyen vap r 
kumpanyaları tngilterenin ticaret gemi
lerine arzettiği kolaylıklardan istifade 
edemiyecektir. Bu kolaylıklardan mah
rumiyet bilhassa sigorta bahsinde kendi
sini hissettirecektir. Zira hemen hemen 
bütiln dünya ticaret gcmileTinin harp 
tehlikesine karşı sigoJ1a meselesi Lon
dradn yapılmaktadır. 

Budapeştenin iktısadi mahfilinde bil4 jçin vuku bulan davet üzerine Fransız 
dirildiğine göre ilu.c.ri müzakerat 0 ka- Fasında bulunan İngiliz konsolosluk 
dar ilerlemiştir ki itilafın akdi pek ya- ı memurlarının hemen hepsi Tancaya gel-
kında mümkün olabilecektir. mişlerdir. 

tuktan çıkan en kuvvetli mana, henüz 
Sovyetler birliğiyle alakadar diğer dev
letlerin vaziyetlerinde ehemmiyetli bir 
değişiklik kaydedilmemiş bulunması
dır. 

MOLOTOFUN NUTKU 

Son haberlere bakılırsa İngiliz tayya
releri Libyada Borne üzerine büyük ha
va taarru?.ları yapmışlar, bir İtalyan va
puriyle Libyada bir limanı tahrip et
mişlerdir. Bu İtalyan vapuru yanarak 
batmıstır. Sovyetler birliği Almanyanın dostu-

lngiliz tayyarelerinin Berdiya bac;kı- dur. Onun harpte elde ettiği avantajları 
nında orada birikmiş olan İtalyan kıtna4 övmektedir. Sovyetler birliği İngiltere 
tının pt?k azim z.ararlnra duçar olduk- ile müoascbetleı·inde yeni bir sefirin 
farı, bir Jtalvnn deniz altLc;ının da su Moskovaya izamını faydalı görmüş ve 
yüzüne cıktığı sırada bir ın~iliz tayya- bir terakki kaydedildiğini ihsas eyle
resi tarafındı:ın batırıldı~ı anlaşılmıştır. miştir. 

tK1 TARAFIN KA YIBI Moskova, lngilterenin Almanya kar-
şısında kolayca mağlup olacağına inan

Libya h ududunda yapılan m üsa4 madığını göstCTiniştir. Ancak Sovyetler 
demede iki tarafın zayiatı hakkın- birJiğiyle Britanya arasında yeni bir ya
da verilen rakamla r öyledir : kınlık ve anl~ma ihHmali, mevcut si

lngil!z1erden : 20 ölü, 1 O yaralı, yasi atmosfer içinde pek fazla bir şey 
9 m otörlü v as!la kaybolmuştur. değildir. 

lt~lyanlardan: 20 ölü, 20 yaralı, KIZILORDU 
472 İtalyan esir, 90 motörlü vasıta B. Molotofun nutku, Kızılordunun is-
lngilizler tarafından esir edilmiştir. tirahate çekilmek nivetinde olmadığını 

İtalyanlar. İtalyan hava kuvvetlerinin anlatmıştır. Burada Polonya ve Finlnn-
1ngiliz somalisinde bazı yerleri bombar- diya seferlC'J'inden sonra Besarabya ve 
dıman ettiğini, müsbet neticelerle dön- şimali Bukovinnda btiyük işler başar4 
düi?ünü bildirmişiir. mış, 1920 tarihli Faris anlaşmasiyle R~ 

Sovyet Şuralar bidiği yüksek konsc- manyaya hediye edilen Besarabya eya
vinin yedinci içtima devresin de bir nu- letini Sovyet topraklarına ilhak eyle-
•ık söyliyen Sovye.t hariciye komist>ri miştir. 
B. Molotof, Sovyetler birliği harici si- Sovyet orduları aşağıdaki pek kolay 
y • tinin ~na :flatlamu, en çok merak 'şgalleri.. tamamlarken yukarıdaki ordu
di rıı biırzamanda anlablU.ftır. Bu _.. 1 arı d Balbk 

fethetmiştir. Sovyet Şuralar birliği yük
sek konseyi Litvanyayı on dördüncü 
Sovyet Cüınhuriyeti olarak kabul ve 
ilan etmiştir. 
DOBRıCA MESELESl 
Sof ya, Romanya ite arasındaki mev

cut meseleleri veya cmeselcyi> hesap
l~mnk tizere hazırlık yapmıştır. İngiliz 
garantisini reddettikten sonra henüz ne 
Berlinin, ne de Londranın malı olmıyan 
Bükreş Transilvanya ve Dobrica dava
larına kat'i bir hal şekli kabul edeceğe 
ben7Jyor. Romanya için hayatiy1e aynı 
olan Transilvanya meselesi kolayca hal
ledilemezse her halde Dobriea meselesi 
yakın gi.inlcrde bir hal yoluna girecek
tir. 

Dün Romanyanın Belgrat elçisi Sof
yaya gitmiş ve hariciye nazıriyle göriiş
miic;tür. Çarşamba giinü de Bulgar baş4 
vekilinin dahil olmıyacağ1 bir heyet 
Bükreşe g'iderek mnllını meselenin mi.i
zakerelerine geçecektir. 

Her ~eye rağmen ~ilah kullanmağı ha
tırmdan geçirmiyen Romanya bazı şart
larla Bulgaristanı tatmin edeceğe ben
ziyor. Bu şartlar ne olabilir? 

Bu hususta henüz hiç bir yerden te
reşşilh eylemiş malumat yoktur, Yalnız 
Belgratta çıkan Vreme gazetesine göre, 
\'apılacak anlaşmarun sonundn Romanya 
ile Bulgaristan arac;ında bir ebedi dost
luk an1a~asının imza edileceği muhak-
kaktır. Ad. BiJget 

etmektedirler. Fakat japon matbuatı ha4 
beri tebarüz ettirmektedirler. 

Londra 4 (A.A) - Roytcrin diplo
matik muhabirinin öğrendiğine göre, 
japon sefiri, Makihara, Vetanado ismin
deki büyük japon tüccarının Londrada 
tevkifleri hakkında tahkikat yapmak 
üzere bugün öğleden sonra hariciye ne
zaretine gitmiştir. J apon sefaretinde be
yan edildiğine göre bu iki japon tüccarı 
uzun zamandanbcri 1ngilterede yaşa
makta ve İngil iz - Japon ticaret ve iyi 
miinasebetlerinin inkişafı için biiyük 
gayretler sarfetmekle tanınmış yüksek 
ve di.irüst şahsiyetlerdir. 

-x-
İNGİLİZLER 

Düşman sahile 
Çikmış gibi 

--.... --
1 c a p eden müdafaa 

Japon sefareti İngiliz hükümetinin bu manevrası yapıyorlar 
kararını anlamak htLc;usunda müskilat 
çekmektedir. Japon mahfilleri m"'cmle
ket arasında cari olan münasebetlerin 
bilha~a cok nazik bulunduğu bir sırada 
bu tedbirin japonyada doğurabileceği 
akisler hakkında endise etmek tedirler. 
Aynı mahfi1ler mes~]eyi menfi bir 

tarzda mütnlea etmemek veya izam edi
ci mütalealarla vahimlestirmemek arzu-
-;undadırlar. ~ 

I..ondra 4 (A.A) - J apon sefirinin 
hariciye nezaretine vaptığı ziyarE>t e:ı;
nasında Lord Halifaks sefire tevkifatın 
yabancılar hakkında cari enürname;ye 
tevfikan ve milli emniyet icaplarından 
olarak yapıldığını ve h iç bir suretle bu 
tevkifatın japonyada tevkif edilen İn
gilizlere bir mukabelei b ilmisil olarak 

Londra, 4 (AA) - Daileyl Telgraf 
~azetesinin hususi muhabiri f ngiliz sa4 
hil müdafaa bataryalarının daimi faali
yeti hakkında alakayı caJip bir yazı neş~ 
retmiştir. Yapılan manevralada sahil ba
taryaları ve diğer müdafaa vasıtaları is
tila ordusu sahillere yanaşmış ve hatta 
düşman perdesi himayesinde kısmen de 
sahile çıkarılm ış addedilmektedir. Her 
gün yapılan bu manevralara kara, de
niz ve hava kuvvetleri aynı zamanda 
İştirak etmektedirler. lngiltere bir çok 
İstil a usul1erini ve muhtelif ihtimal1eri 
hesaba katarak müdafaaya daima ama
de bulunmaktadır. --·--Petrol damarları 

tavsü edilmiyeceğini söylemiştir. Madrit 4 (A.A) - Havas ajansı bil-
J apon sefiri mevk•.ıf iki japonyalının diriyor: 

tngiherenin emniyetine karşı .hiç bir suç Melilladan öğrenildiğine nazaran tek
işlemediklerinin süratle meydana çıka- nisyenler crta kabylede Bamanolita ci
eağını samimiyetle ümit ettiğini beyan varında- mühim petrol damarları bul-
et.miftir. uııuşlardır. S<>ndaj ya,ıbı)ııtır. 

ğurmuştu? 
--.... --

Bugün de Fas, dünyan•" 
en tehlilıeli mıntaııaıa· 
rından b iri halindedit 

-- .... --
Fransız menbalarma göre İngiliz taY' 

yareleri Fas üzerinde uçarak beyanna 
meler atmışlar. Bu beyannameler tnh 
rikftmizmiş. Mareşal Peten hilkümetl 
beyannameler attırdığı için İngiltere)' 
protesto etmiş, iki eski miltte!ik arasıll' 
da hadisatın bu tecelliyata sebep olnııı5 
hayli gariptir. 

Bu münasebetle, Fransız müsteın1e1t• 
' imparatorluğunda çok mühim bir meV· 

kii olan Fas hakkınrla bazı malfırn!I 
itasını faydalı buluyoruz: 
Afrikanın Avrupa ile tamamen kar§' 

karşıya duran köşesini teskil eden fası 
Cezairden başlar, Akdeniz kıyılarını ta· 
kip edcr, şimnle, Cebelüttarıkın karşı 
hizasına doğru yükselerek bir burun 
yapar ,.e bu suretle Cebelüttarık boğa• 
zı tcşekki.il eder. Bundan sonra AtlaS 
Okyanusu kıyıları cenuba doğru uza· 
nır. Bu memleketin cenuptan karn hU· 
dudu büyük sahranın uçsuz bucaksız 
kum çöllerine dayanır. 
ŞtMAL TARAFLARI 
MüNBl'IT!R 
Fas 600.000 kilometı·e murabbaınd9 

vc altı milyon ni.ifusu ihtiva eden bit 
memlekettir. Simal tarafları Akdenize 
muvazi olarak- uzayıp giden Atlas dağ· 
Jariyle arızalanmıştır. Memleketin muh· 
telif nehirlerle sulanan geniş vadileri 
bu dağlar üzerindedir. Diğer tarnfları 
sahranın kum çöllerinden farksızdır. 
Fasın şimal tarafları çok münbittir. 

Sağlam iklimi, zengin toprakları, mer'a: 
Jarı, geniş onnanları ve fosfat madenle-rl 
çok eski zamanlardanberi bu topraklar 
üzerinde bütün cihangirlerin tamah göz· 
]erini toplamıştır. 

T AR1IIE BtR BAKIŞ 
Fakat Fasta yaşıyan Berberiler ço'k 

kahraman bir millet olduğu ve toprak· 
!arı şimalden dağlar, cenuptan kum çöl· 
leriyle muhafaza edildiği için Araplara 
kadar hiç bir milJet bu toprakları zapt: 
edemedi. Kartacanın iktısadi ve ticarı 
Romanın askeri kuvveti bu dağlarla 
kum çöl1eri nrasmdaydı. Ancak Musa 
bin Nasir ve Tarık bin Zeyyad kuman· 
dasındaki Arap ordulandır ki Berberi
lere boyun eğdirdiler ve Araplar bura
da yerleştiler. Fastaki Arap hükiimeti, 
muhtelif sülalelerin elinde ve başka 
başka L<;inıler altında, sekizinci asırdan 
on dokuzuncu asır sonlarına kadar de· 
vam etti. 

Fransızlar son asırda Ceuıir ve Tu· 
nustnn başlıyarak Afrikada bir müsteın: 
leke imparatorluğu kurmak siyasetini 
takip etmeğe haşlamışlnrdı. 

FRANSA, lNGJLTERE VE 1SPANYA 
Fran.c:anın bu te ebbi.isleri siyasi sa· 

hada evvela İngilizlerin itiraziyle karşı· 
!aştı. Nihnyet Fransızlarla İngilizler 
1904 te Fas me:"elesi hakkında uyuşabil· 
diler. Fnkat Fasta çarpışan menfaatler 
valnız İngiliz - Fransız menfaati değildi. 
Fasın Cebelüttarık boğazına karşı bulu· 
nan Melila, Tetuvan, Rif mıntnkası 
Arapların !spanyadan ricati tarihinden 
itibaren fspanyolJar elindeydi. İspanya 
bu toprakları genişletmek ve bütün Fas 
üzerinde niifuzunu yiirütmek için uğ· 
raşmaktan hiç hali kalmıyordu. 

ALMANYA VE lTALYAYA 
GEL1NCE ... 
Diğer taraftan deniz aşırı müstemle

keler kurmağa başlıyan Almanya ile 
Akdeni1.de kendisine nüfuz mıntako'1ı 
anyan İtalya da Fas i.izerinde siyasi id-o 
dialardn bulunuyorlardı. 

1904 İngiliz - Fransız nnla:;?masındaıı 
<;0nra Almanya iddialarını tekrarladı. 
1905 te Almanya filosu Fas sahillcırinde 
!:tÖrilndü. Tancaya asker ihracına teşeb
bi.is etti. 
UMUMİ HARP TEHLtKELERI 
Avrupa daha o tarihte umumi bil' 

harbe sürüklenmek üzereydi. Ciinlcti 
İngiltere tam Cebelüttarık boğazının 
knrşısında bulunan ve icabında topla· 
riyle bu müstahkem mevkii tehdit ede
bilecek olan bu mıntakanın. bilhassa 
Tancanın eline gecmesine harpsız muva· 
fakat edemezdi. Almanyanın bu teşeb
büsü üzerine 190G da toplanan konferans 
Fac;ta asayi~in Fransa ve ispanya tara· 
fından temin edi1ınesine karar verdi. 
Bu konferansta veri1t>n kararlar Alman· 
yayı memnun etmedi. Panetr Almaıı 
gemisi Agadir limanında dE"?Tlirledi. Tek• 
rar bir Avrupa harbı başlamak üzereY• 
di. Fakat bu sefer de i~in kolayı bulun
du. Afrikada Kongodan Alrnanynva ara· 
zi verildi. Tanca şehri beynelmilel bir 
idare altında bırakıldı. Maresal Liyotey 
kumnndac;ındaki Fransız kuvvPtleri 
1912 senesine kadar uğraşarak Fastll 
Fransız nüfuzunu tekarriir ettirdi. 

BUGÜNKÜ V AZtYF.T 
Bm:ün nkıbeti me.c;kuk bulunan Frnn· 

c;ız miisteJJl lekelerinin başında Fas l?el· 
rnektedir. Simdive kacl::ır bevnelınilel 
bir vaziyette bulunan Tancad::ıki idare, 
yin<> beynelmiiel es;ıc:l;ır dahilind<> kal· 
mak üzere jj!eçenlerde İspanyaya devre• 
dilmi~tir. Fakat Ispımvanın bu kadar• 
eıkla iktifa etmiyeceği muhakkaktır. 
Diğer taraftan 1n~ilterenin, Akdenizin 
kilidi olan Cebelütt:ırık boğazı Afrika 
kıyılarının bugün harp halinde bulun· 
duğu Almanyaya mütemayil olan ts
panyanın eline geçmesine karşı ne dl· 
yeceği :Ve ne gibi tedbirlere baJ vurttı' 
catı merüla bekleaece'k bir 1IDesele~ 


