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• iZMİR 
FUAR! TİCARET VE NEŞE KAYNACIDm 
1940 Enternasyonal İzmir fuarı, alış veriş ve 

neşe kaynağıdır. Her kesin istifade edebileceği 
bir şekilde bir cok kolaylıklar vardır. İştirak ve 
ziyaret ediıllz .. 

20 AC:USTOS - 20 EYL'OL 1940 

1 

·--------' n;in rr "nderecatın 1 . 
<an gazetemız mesuliyet kabul etmez Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserinin bekçüi, sabahlan çıkar siya&! gautedir YENi ASIR matbaasında basılmıştır 

Almanyaya Sa acağımız Maddeler 
ile yapılan son anlaıma 

Hangi maddelerimizden 
ne kadar satılacak? 

~~~~~~~~x~x~~~~~~~~~ 

Mevcut stoklardan da, 
_ mevsim mahsullerinden 

önümüz.deki 
de veri~ecek 

Türk-Alman 
Ticaret 
Anlaşması 
r -·-
" ~tb~~a!•nda göriilecelı 
• usnu nıyet istifıbalin 
l.$areıı oıacaJıtır ... -·-8AKKl UCAKOCLU 

illıi<akcrcl · 
'liaın ctınekt c~ uzun zaınandanbcri de-
caret ı:iirüs c ul.un?n Türk - Alman ti
Yonluk b' · me~~rı nihayet yirmi bir mil
bir anıa,:a ~ubade_lc)'e imkiin , ·erecek 

Milleti c netıcelenmiı;tir. 
iktısadi er arasındaki münru,cbctlerde 
· . menfaatlerin ühim' • 1•. .. 

onune ~etir·r m ro u goz 
eı.asına da 1 ırse - mahdut bir mübadele 
l~ınadan Yanınış bulunsa dahi - son an
dır~ meınnun olnıamak iınkc1nsız-

llepinıiz ·ok · . · · . beş Yıl i · d~ ı~ 1 bıltyoruL kı 'on on 
nasebeıJ çı~ e Turk - Alman ticari mü-

-·-Tiirkiye - Almanya arasında yeni im-
za edilen 21 milyon liralık ticaret anlaş
ması hakkında şehrimizdeki alakadar
lara hususi bazı malfunaı gelmiştir. Bu 
anla~maya göre Almanyaya memleketi
mizden yedi milyon lira kıymetinde tü
tün, birer milyon kıymetinde ifzüm, in
cir, fındık, palamut, palamut hülasası 
ve sair mahsı'.il saWacak ve ihraç edile
cektir. Az miktarda da pamuk satıla

caktır. Bunların bir kısmı, piyasadaki 
stoklardan verilecek, mühim kısmı da 
önümüzdeki mevsim mahsullerinden 
sevk vo ihraç edilecektir. 

REiSiCVMHVRVMVZ 
D:in alışam Parlıotelde 
yemefı yediler •• -·-İstanbul, 27 (Hu"usi) - Reisicümhur 

Milli Sef İsmet İnönü bu akşam (Diin 
;,k anı) sehir dahilinde otomobille bir 
gc·zinti yaptıktan sonra Parkotele gel
misler ve akşam yemeğini. ba~vekil Dr. 
P.cfik Savdamla birlikte yemişlerdir. 

Londra, Dobri- 1 Romanya kim
canın Bul garla- seye yeniden 

ra verilmesi arazi vereceğe 
taraftarı benzemiyor 
--·--

Meselenin sulhan hallini 
iyi 1ıarşılıyacağını Bul· 

garistana tebliğ e"i 

'.'l'ehlikeli va:iyeti devam eden Ro1nan
yanın kralı ve veliahdi bir aradn 
Londra, 2 7 (AA) - Times gazete

sinin, Rumen hükümetinin Almanyaya 
teslimiyeti hakkında tefsiratta bulunan 
diplomatik muhabiri diyor ki: 

- SONU 2 inci SAYFADA -

--·--
Romanyanın fedalıôr· 
lı1ılara amade bulun· 
duğu telızip olunuyor 
Bükreş, 2 7 (AA) - Burada neşre

dilen yarı resmi bir deklarasyonda şöy
Je denmektedir: 

Başvekil B. GJaurtu ile hariciye nazı
rı B. Manoileskoııun Almanya ve ltalya
ya seyahatleri Romanyanın doğu cenu
bunda banşın mulaafaz.asına fili bir su
rette hiıdim olmak arzusunu göstermek
tedir. 

Rumen devlet adamlan bu istikamet
te lüzumlu olan anlaımalann husulüne 
milli mirastan biç bir suretle vaz geç
meksizin badim olacaktır. Romanyanın 
fedakirlıklua amade bulunduğu inti-

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

Baıvekil Doktor B. Refik Saydam 
,..,. 

Dün sabah lstanbulda 
Milli Şef' e mülaki oldu 

~~~~~-:x•x-~~~~~-

Başveki/ doğruca Florya 
gitti, Reisicümhurumııza 

deniz. köfkü.ne 
izahat verdi 

Ankara 27 (A.A) - Ba~ehll Dr. Re
fik Saydam dün akşam eksprese takı
lan hususi vagonla lstanbula hareket et
mişlir. 

Başvekil istasyonda Büyük !\!!illet 
Meclisi reisi AbdülbaJ;k RondJ, bütün 
vekiller, halk partisi rencl ı;ekre!eri Fik
ri Tüzer, halk partisi erkanı. mobuslar 
vesair bir çok zevat tarafından teşyi 
edilmiştir. 

İstanbul 27 (Yeni Asır) - Başvekil 
doktor B. Refik Saydam bu sabah (diin 
sabah) saat 8.50 de Haydarpaşa istas
yonuna muvasalat etmiş. garda riyaseti 
cümhur umumi kfttibi, sery averi, vali, 

parti müfettişi ve İstanbul vilfıyeti eJ'o 
kanı tarafından karşılanmıştır. 

Başvekil Haydarpaşadan motörle doğ• 
ruca Florya doniz köşküne giderek Rei· 
sicümhurumuza mülaki olmuş, dahill 
ve harici işler hakkında Milli Şefimize 
izahat vermi.~tir. 

* İstanbul 27 (Hususi) - Başvekil dok-
tor Refik Saydam Floryadaki köşkten 
Park oteline gelmişler ve ottlde vali ve 
belediye reisi B. Lütfi Kırdarı kabul 
ederek şehir işleri hakkında izahat al· 
mışlardır. 

Akdenize ta
mamen Ingi
lizler hakim 
bı..lunuyor __ ,. __ 

erı tedric' b' . ki 0lınuş bilhas ı .. ır ın _şala mazhar 
kate sayan i/'.~n ':'ç yıl ıçindc de dik
miştir. Türk uyük hır terakki ka,·deilc
•ının müdd .- Alınan klerinı: ıınJa,ma
ih Rİiıılcrd:ti Avrupa harbinin baı,ladı
kô.nı elde ed~na e~nıi~, yenilenmesi inı~ 
ti•arcti bir 1

1 •:ediğinden iki memleket 
. Türkiye v:v kur devresi geçir~ti~. 

B. Etheni Aykut dün gitti 
İngilizler İtalyan 
donanmasının ortasınoc 
dan ticaret vapurları· 
na yol açtılar-. 
Londra, 2 7 (A.A) - cRoyten 
Harbiye nezareti Gole Dor ve Rivie--·Yeni v alımiz Tırhan 

vapurile lzmire geliyor "Yası ihtilaf Alnıanya arasında hiç hır 
de iki ta r mev•ut bulunmadığı hal-
'lıni ra ın ı:ayr ti - 1 Vali B. Ethem Aykut, yeni vazifesi 

ı:ı . ş, Yeni bir nı" erı maa "'cf OO'f'l olan Dahiliye vekaleti müs\eşarlıg· ına 
tı. Bunun a aşmaya varılamamış-
"akkuı etm"kbepleri üzerinde biraz te- başlamak için dün Afyon treniyle An
lcrin İstikb eld baı,iıyan yeni münasebet- karaya hareket ebniş, Basmahane ve 
Yan ıtöriil a . e ~eylemesi anuya şa- Karşıyaka istasyonlarında teşyi edl!miş
deirlldir. en ınkisafı için faydadan hali tir. Müstahkem mevki komutanı, bele-

lfarbe tckadd" d;ye reisi, konsoloslar, muhtelif daireler, 
devıeuerın· um eden yıllarda diinya banka ve müesseseler müdür ve sahip
döviz tab~::.. a~,. mecbur kaldıkları !eri ve halk Basmahane istasyonunda 
kındaki b tı, l:Umrük mfuıialan bak- bulunmuş, vali hepsiniu ayrı ayrı elle
d~ki miib:; 1 kar.utla~ ."'İlletler arasın- rini sıkarak veda etmiştir. Bazı daireler 
ltıısti. e e ıslennı çok ~ç]eştir- müdürleri Manisa ya kadar kendisine re-

l'ıtiistenı)ek ,1 . fa kat etmişlerdir. 
muhıa b • erı olınıyan Alm k ı kanı ( ulundui(ı b . anya Yeni valimiz B. Fuat To sa , yarın 

b. ardan tedarik' 3

1
21 maddeten Bal- Tırhan vapuriyle İstanbuldan şehrimize 

ırs eye k'" eli 
re 1steınıe faaliyetin' mett ıdçın . "'." g•lecek, Kordonda karşılanacaknr. 

_ve Fransa B · ı ar ır ı. Ingılte-
lerıni cekerk alkmılardan iktısaden el-
l'ct salıaı.ınd:n ~lınanya geniş bir faali- /il b 
B Karşılıktı ın mnfaııtcmadiyen çalışıyordu. J-'i. man ava 

alkanlar) e at birliği Almanyanuı 
olan ticart.:~ bu.nıeya~da Türkiye ile hücumları aev-

Fakat An-u nas<betl~rıne hız verdi. ~ 
""kte~e u · Pa harbı bu münasebalı k • d• 

. Tii~k. ~1~tı. . . şe gı ıyor 
hır tevakk 1 an lıc~ı münasebetlerinin 
(ok li<'bepJ u . devre'1ne ı:innesinin bir - •--
Alman~a ebrı vardır. Her şeyden evvel Londra 27 (A.A) - Hava nezaretinin 
a" ' a loka l'--d b bahk' t bli .. ~onderınek a "" a idi. Oraya mal u sa ı e gı: 
tek Yol Tu ve ora~an mal ı:etinnek için Bu gece düşman, sahillerimiz etrafın
lıı idi, Bu naj Yanı Romanya transit yo- da biraz faaliyet göstermiştir. lngiltere
d.ıı. Alnıan~o ~a çok Yüklü bulunuyor- nin cenubu şarkisinde bir kaç mıntaka 
zın ve J>etr ~ .. harµ malzemesi olan ben- üzerine bombalar atılmışbr. Bir ev yı
~lbette bi ~ 11 nakilde zorluk çekerken kılmış ve bazı evler de hasara uğramış
ikinct sarı::::\ ~receğimiz maddeleri tır. İnsanca zayiat azdır. Bir kişi ölmüş-

Bundan b ~ 8 aya mecbur ka!mıstı.. tür. 
~~~l~nduğı1 i~1n \~!manya harp içinde lngilterenin cenubu garbisinde miin
d u~~ın. ınaddele . ızun t~ep edeceğimi> !erit noktalar üzerine Pays De Gallese 
eı:ıldı. rı verebılecek kudrette ve lskoçyanın şimali şarkisine bombalar 
~11ı:iinün iktısad· ,. . atılmıştır. Husul .. gelen hasarat pek tali 

~aın d~ğil, satıl;,., '.n~remıuk Y~ sat- derecededir. Bir tek kişi hafifçe yara-
- tnacaınnı da b. 1 k m abılmde ne lanmıştır 
amirdir. ' ır 1 te .derpiş eylemeği Gece ~arısından az evvel bir düşman 
ed~ı acak ve t·erilecek aU . bombardıman tayyaresi cenubu şarkl rn: ebnıenıcsi, devıım edem ~ınktesbıt sahili açıklarında düşürülmüştür. 

aslıca mu"•k"J"•·- n muza erele- * B 1 ., u au.uı le kil eli d 
bcptund~r tamamen zaruriş etab~or u. Londra 27 (A.A) - Hava nezaretinin 

er ır. Bir d h v~ ıı se- tebli .. · 
•eler r e unlara siyasi d" .. gı. Ah.,' ave eylemek mümkün 

1 
uşun- İngiliz hava kuvvetlerine mensup av-

kar ·ıJ~Ya.' Türkiyenin müt~e~J 1 cı tayyarelerinden mürekkep bir keşif 
dolayı ~{ardı~n Paktı imzalamas ~r e kolu bugün Manş denizi üzerinde öğleye 

Türk· . '.12 hır İıtfial ı:östernıişı: an doğru bir düşman avcı tayyaresi düşür
dan ra:fa~~ın lıari<i titaretinin ya..;..ın- müşlerdir. Avcı tayyarelerimiz öğleden 
lbasından .n;.n Al":'anyaya bağlı bulun- sonra da cenubu şarki sahilleri açıkla
lin.i bize ı.:,s ifad.ey~ dü.';iinerek bu mfia- rında bir ikinci düşman avcı tayyaresi 
do tezahür"": .hır ık~adl tazyik şeklin- düşiirmüşlerdir. 

$iiphe k lirınek ıstemiştir. ---lJ>.---
Yik!crde/~e turd. ~i. Türkiye bu ı:ihi taz Yenı· kadastro !arını b lın n ısını kurtarmak '-'-~ u akta zo 1 k ~ ..... n-
d Alnıanva in(' r rd il çekmemiştir. KANUN LA_... ası 
ır. ıa n1 c tamamen hak._'ilz- a &na 

T·~'et, biz de bili . MECLİSE VERİLDİ 
Urkiye b kk )O~uz ki Alrnanynnın 

~rneli Yok~r ında . ızhnr edilmiş bir 
0lan tıaı . · Lakin onun müttefiki 
i . :Vanın \:azı . t' . 
Çın enınivt>t h • ) e ı ı~e daima bizim 
nııstır. · ahs olmaktan uzakta kal-

Bu d"'lct 
-~NU 

Akdcııize •Bizı'm d .. 
enızı-

2 ~i SAHİt'EDE _ 

Ankara, 27 (Telefonla) - Hükümet 
yeni bir kadastro kanun layihası hazır
lıvarak Bü.vük Millet Meclisine vermiş
tir. Yeni layiha kadastro ameliyesini 
daha seri ve >alim esaslar dahilinde in
ıac ederf'k ınedepı kanununun emretti
~i tapu :ııciHt-rini vücuda ~etirmek im
kanı hfisıl olacaktır 

··········································-Bir Sovyet radyosu 
Romanyada endişe 

uyandırdı 
Blikrcş 27 (A.A) - Royier ajansı 

bildiriyor: 
Kief radyosunun hudut tedbirleri

ne işaret eden bir neşriyatı Rumen 
hükümet mahfillerinde endişe ile 
karşılanmıştır. Sovyet radyosunun 
spikeri her gün Romanyadan binler
ce mülteci geldiğini ve bunların Ru
men rejiminin mezaliminden şikayet 
ettiklerini bildirdikten sonra, bu mu
amelenin ıslaJu iyi olur, aksi takdir
de Sovyet hükümeti hudut tedbirleri 
almak mecburiyetinde kalacaktır, de
miştir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sovyet donan-
ması manevra

lar yapıvor -·-Moskova 27 (A.A) - Moskova rad-
yosu dün akşamki neşriyatında Sovyet 
deniz kuvvetlerİDin uzak doğuda Amur 
nehri üzerinde büyük mikyasta bir ma
nevra yaptıklarını bildirmiştir. 

Hazer denizindeki Sovyet harp gemi
leri de Pazartesi günü manevra yapmak 
üzere Bakuda toplanmışlardır. 

4}-·---

Cibuti ye gönderilen 
yeni Fransız. valisi 

işe başladı -·İtalyanlarla mütareke 
şeraitini müzakere 
edecekler ... 
Cibuti 27 (A.A) - Fransız hüküme

tinin mümessili general Germain dün 
Cibutiye muvasalat ederek askeri ve si
vil valiliği deruhte elmiştir. 

Mütareke şeraitini müzakere etmek 
maksadı ile bir ltalyan komisyonuna 
Direduada mülaki olmak üzere bir 
Fransız komisyonu teşekkül etmiştir. 
Cibutide idarei örfiye kaldırılmıştır. 

Bundan evvel §<ırki Afrikaya gelen tngiliz müstemleke efradı teftış ~dihrkcn 

lngiliz hava hü- Bulgaristan mu
cumları yeniden rahhasları dün 
bir çok yangın Almanyaya 

tıkardı vardılar 
• --·-- --·--

'- -·' llaua 1ıuvuetıeri· DoP.'1'ıica Jıöylüsü Jııya· 
nfn taarruz fıabiliyetini f etine giren genç 
azaltan bombardıman· Jıızlar ınuralllıasları 

ıar yapıldı.. ıığurıamq_ 
Londra 27 (A.A) - Hava nezaretinin Salzburg 27 (A.A) - D.N.B. ajansı 

tebliği: · bildiriyor: 
Dün akşam İngiliz tayyareleri geniş 

bölgeler üzerinde büyük mikyasta hare
k~tta bulunmuşlardır. Evvelkilerde ol
duğu gibi bu harekatın da hedefi benzin 
depolarını, tayyare fabrikalarını ve ha
va meydanlarını bombardıman etmek 
suretile Alınan hava kuvvetlerinin ta
arruz kabiliyetin} azaltmaktır. Bu su
retle Bremen, Sterkrade, Bottrop, Cast
rop, Aauxel, Dortmund ve Kanende 
benzin depolarında yangın çıkarılrruş, 
Kassel, Eschvcge ve Gotha tayyare fab
rikalariy le Hollanda ve Almanya da 14 
tayyare meydanı bombardıman edilmiş
tir. Bu esas hedeflerden başka Dort
mund - Ems kanalı. Hamburg dokları 
ve Ruhrida yüksek furunlar ve marşan
diz garları dahil olmak üzere diğer bazı 
askeri hedefler de bombardıman edil
miştir. 

Tayyarelerimize hücum etmeğe teşeb
büs eden bir düşman avcısı diişürülmüş
tür. 
Beş tayyarcıniz iis1erine dönmemiş

tir. 
---lJ>.---

A VUSTURAL YADA 
Yeni gönüllüler •• 
Londra 27 (A.A) - Royter: 
Sydney radyoaunun verdiği habe

re göre, 125.000 gönüllü Avustu
ralyah hava kuvvetlerine ginnek ar
zuaunu izhar etmi§lerdir. 

Alman hükümetinin daveti üzerine 
Bulgar başvekili profsör Filov ile Bulgar 
hariciye nazırı B. Popof bu sabah Salz
burga gelmişlerdir. Bulgar hükümet 
adamları istasyonda hariciye nazırı B . 
Fon Ribbcntrop, devlet. parti ve ordu 
ricali tarafından karşılanmışlardır. 

Kendilerine rf'smi tazim etmis olan 
askeri kıtayı teftiş etmişl.-rdir. • 

Fon Ribbentrop misafirlere Aster 
Reishisher Hef oteline kadnr refakat et
miştir. 

Bulgar nazırları bilahara Alman ha
riciye nazırının 'ayfiyelik köşküne git
mişlerdir. 

- SONU 2 inci SAYFADA -

General Degol Beş 
seneye mahkum oldu 

Harmanlar 15 gün sonra 
kaldırılmış bulunacak 

0e1't ·al Degol 
Vişi, 27 (A.A) - General Degol ade

mi itaat suçu ile itham edilerek gıyaben 
beş sene hapse malık\ım olmuştur. 

General bu kararı askeri temyiz mah
hnıe*l aezdinde ~iz et.mı,ur. 

radan gelen kıtaatm bir kaç gün evvel 
f&rki Afrikaya vardıklannı bildirmek· 
tedir. 

AKDENIZE INGiLIZLER HAKiM 
Kahire, 27 (A.A) - Royter Ajanai 

bildiriyor: 
lngiliz filosunun son Üç hafta zarfın. 

daki icraatı yakın flll'k milletlerinin ı ... 
giliz nihai zaferine olan itimadını tak· 
vİye etmİftİr. Mıarın tecrid edilmiş bir 
vaziyette kamaıı endiJesi timdi zail ol
muıtur. Filhakika lnaiJiz filosu ltalyan 
filosunun ortasından geçerek İngiliıı ti
caret aeyrü ıefainine Akdenizde yol aç• 
mlfhr. Ve bu kafilelerden bir çoğu as
keri mühimmat ve diğer malzeme ile 
salimen hkenduiyeye Vamuf bulunmak
tadır. 

lngiliz filosu Şap denizinde denizaltı
lan batırmak suretiyle lngilterenin Kap 
burnu üzerinden Süveyşe de yolunu aç..: 
mıştır. 

Diğer taraftan Libya ve Habeşiıtlan 
yarı yarıya tecrid edilmiş vaziyettedir. 

NEREDE MUHAREBE OLACAK? 
Muharebenin cereyan edeceği yer be-

- SONU 2 ind SAHİFEDE -

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

Ingilizler 3Ru
men Sahrınç 

•• · vapurunu mu-
sadere ettiler 

--.--

~ • • • • • • • • 
= • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Romanyanın da runa·: 
dalıi İngiliz gemilerini • 

• müsadere etmesi 
: belıleniyor •• 
: - Nevyork 27 (A.A) - Nevyork Ti
: mes gazetesinin Bükreş muhabiri ya
: zıyor: 
: Rumen bahriye nezareti 4.501 ton
: luk Lucegi vapuru ile 6.394 tonluk 

Oltenia ve 3.152 tonluk Romania sab
rınç vapurlarının Portsaittc Lıgiliz 
memurları tarafından rnü•adere edil
dij\ini bildirmişlerdir. 

Lucegi şilebi bazı ham maddelerle 
pmuk ve kauçuk nakletmekte idi. : 
Verilen malümata göre. sahnnç va- 5 
purları boştu ve her ikisi de Kösten- : 
ceye gidiyorlardı. Ro:nanyanın Tu- ! 
na üzerinde bir çok İngiliz v?purla- : 
rının meveut olmasından istifade i 
ederek ınukabelei bilmisilde buluna- : 
cağı zannedilmektedir. i 

Londra 27 (A.A) - Royter: S 
: Royterin diplomatik muharririnin : 
E yazdığına göre. Portsaitte üç Rumen ! 
: gemisinin tevkif Pdildiği Londrada : 
E resmen teyit edilr .. ktedir. ! 
; Diğer taraftan İngiliz petrol d ubala- İ 
: rırun Tuna üzerinde müsadere edil· : 
: diğine dair verilen haber teyit edil- : · 
• • : memiştir. 1 ............................................ 
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r.•ıM•az7~6i6C31Cti'd ~iC«liZWZZJ8CZ'~..7..77.~~A: 

Milli Roman: 37 YA ZAN: A dnan Bilget 
Durdu düıündü ve devam etti: l 'eden, eğlenceden bahsa batladı. Bila
- Sa~ her baknndan hak vennek hare, bir sırasmı getirerek kocasını bile 

iateıim Fikret.. Bilhassa, parmağını çekiftirdi. Bütün şikayeti kocasının i}i
koyduğun her noktada gösterdiğin İsa- ne bir az fazlaca bağlanmq olması idi. 
bet, zekindan ileri geliyor. Sen tama- Daha sonra, İfİ bülbütün ileri getirerek 
men haklum Fikret •. O kadar haklısın bana gezllıtiler teklifinden de çekinme
ki... d i. lakenderİye cüzelm~ ama, onun ta-

Telefooda ıaııa İf sİparİf eder gibi dmı çıkarmak için yalnız Nihal hanımm 
adam sipariı eden Nihat hanımı benim yardımına ihtiyaç varmış. O her yeri ve 
de gözüm tutmuyor. Nihal hanımın ko- bütün eğlence sebeplerini harrrlamakta 
cası benim yakın bir dostwn olmasına mahirmİf ..• 

iki şoför ağır
crı yaralandı -·-Dün sabah F..şrclpaşa - Kızılçullu yo-

Standardiza&yon M· muavini gitti 
X4~~-~~~~-~~ 

Şark memleketlerile 
ticaret arttırılacak 

Bay Turhan Celal Ankaradan Bağdat • 
Basra tarihile Hindistana gidiyor 

~----~~~~·x4x~~-~~~--~ 

··rk - Alman 
Ticaret 
Anlaşması 

- BASTA:':AFI 1 inci SAlUFEDE -
ıniz• diyor. l~ın:ı imparatorluğun~ 
Akdenizin bir Itnl)an ıölü haline ,etı· 
rilecci!inden haho;ediyor. l':lbette Akde
niz kı)•ılımnda .\'a ı)·an biilün ınillet· 
Jer bu emper)·alist emellerden şüphe: 
lcıunektc \'C cmnh et ve istikliıllerill' 
koru~ nt'lt tt·dl..ıirlt'~İ almakta haklıdır· 
tar. 

Biı de lıir Akdl'.lılz devlctiyiı_ Ue~ 
de itaJyaıuıı Anadoludan koprn~ bil 
parça halinde bulunan on iki adalarda: 
ki tahkimatı, tahşidatı her zamau ~1 

müteyakkız bulunma~n ~e\'kt.-dttek .,.. 
hi,ycttcdir. Hele Arıı:ırnlluj!a ycrleŞt'll 
İtalyanın harekatını dnima ~öz öniinde 
tutııuığa mecburuz. mukabil bu kadın aradaki dostlUk hu- Nihal hanımın nutuk edercesine ser

dutlannı aımak için elinden gelen fırsat- best bir lisanla ve bana konupna fırsab 
lardan istifade yolunu 1ercih ediyor. Ne vermeden anlathğı ,eyleri dinledim. O, 
söylemek istediğim anlaşılıyor tabii.. benim 11ükutumdana:evet» manası çıkar
Nihal hanım pek açık saçlk, kendi ta- mq olacak ki, her teYi olmuı bitmiı 
birleriyle monden bir kadm .. O öyle saydı. Hatta kiğıt üzerinde bir guinti 
ganıyor ki, dostluk kisvesi albnda tanı- programı bile hazırladı. 

lunda iki kişinin yaralanmasiyle netice
lenen bir otomobil kazası olmuştur. İn
giliz inşaat şirketine ait 759 numaralı 
kamyon. İngiliz tebaasından makinist 
Hanri oğlu Mişel Kortinin idaresinde 
Seydiköye giderken, yol üzerindeki dar 
köprüden geçmek için kamyonun süra
tini artırmıştır. O sırada karşıdan izmi
re doğru yol almakta olan şoför Hikmet 
ErUlgenin idaresindeki G4 numaralı tak
s! otomobili de yaklaşmıştır. Kazaya se
bebiyet vermemek için gerek l..<ımyon 
ve gerek taksi şoförleri manevra yapa
rak direksiyon kırdıkları ic;in kamyon 
ve otomobil, köprünün yanıbaşındaki 
taş duvara çarpmJ.§, kısmen hasara ıığ
ramıslardır. İngiliz şoför çenesinden \'e 
arkada~ı makinist Cims oğlu Bonen de 
burnundan ağırca yaralanmışlardır. ~o
för Hikmete bir şey olmamıştır. Hadis~ 
t:ıhkikatına müddeiumumi muavini B. 
Sadık Tüzel tıırafmd!m <'l konm~. ya
rnlıl:ır hastaneye nakledilmistir. Her iki
sinin dr hnstaneye kabul edilecc-k dere
cede görülmiyen yaralarına pansuman 
yapılmıs, 15 gün sonra tekrar muayena.. 
leri Iazım geldiği hakkında rapor veril-

Şehrimizde tetkiklerde bulunan lica- şaf ettirilmesine büyük cheuuniyet ver
ret vekAleti standardizasyon müdür mu- mektedir. Yaptırılmakta olan muhtelif 
avini B. Turhan Celal Boray, Anknraya tetkikler hayli ilerlemiştir. Memlekete 
dönm~tür. ve halka Hlı.ım olan ithalat eşyasının 

lliiylc bir dc\'lctın miittefiki olan .J\!• 
manya, cihan hnkımiyeti iddiasiylc bil 
harbe ı:irerse elbette bir çok bakuntat· 
dan Tiirkb c uınuıni cfkfırmdan scınP:a" 
ti bcklcmcınelidir. Nitekim hadi.sele~ 
fiili tez.-ılıürlcri <le bu şekilde fttclli eY' 
lcmiştir. 

ıılan erkeklerden her biri, kocasına Çok sahavetli ve mükrim Nihal banı
munzam olarak onun için bir eğlence ma, bu zahmet ve lütf Wıdan dolayı son
vasıtaıadır. Ben kendiaiyle hmirde üç ıuz. ıükranlanmı bildirdim, yanımda 
dört defa kocasının yanında görüımüş- kanınla çocuğumun bulunduğunu ihsas 
tüm.f ııkenderiyeye geldiğimi kocasın- ederek yalnız gezemiyeceğimi anlatmak 
dan öğrenince evvelki sabah otel tele- istedim. 
fonunda sesiyle karşılaştım. Kocasının O kadar pi,kin ve kendi ifadesiyle ol
beni aradığından, hemen evlerine git- gun bi.r kadın ki, bu gez.İnli ve eğlence
memden bahsetti. Ben de hiç bir ~y lere senin refalcatini kendisi için bir 
düı;ünmİyerek hemen evlerine gittim. mahzur saymadı: 

Tuhaf tesadüf.. Kocası evde değil- - Bilakis dedi. Daha iyi olur. Ha-
di: nunfendi ile de tan~mış oluruz. 

- Vah, vah, dedi. Şimdiye kadar si- Fikret, ben senin bu kadınla tan~-
:zi bekledi. Geciktiğimizi görünce .. Hem manı dahi tehlikeli bulurum. Çünkü 
konsoloshaneden arattılar. Şöyle balı- kendisi, zekası nispetinde tehlikeli bir 
çeye buyunnazmısmız. Birer çay içer- zekaya maliktir. Kocasının nasıl oluyor 
dik. da, bu frapan kadma yüz verdiğine ve 

Hakikatte, bir dostumun evinde ağır- hareketlerini müsamaha ile karşıladığı
lanmak hoıuma gitmezdi ama, bunu na hayret ediyorum. Bu itibarladır ki, 
reddeylemek.le dostuma karşı nezaket- sensiz o eve gitmeği hatırımdan ıeçire
siz bir muamele yapmaktan çekinerek mem. Bunu sen bana açmamq olsaydın, 
bunu reCJdetmedim. Sabah çayımw mutlaka kendim sana bahsedecektim? 
içerken bu Nihal !lannnfendi iıkenderi-
yenin renkli ve füsunlu hayatmdan, ne- -BiTMEDi-

••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••• 
: OKURLARIMIZIN : 
E DİLEKLERİ ~ 
••••••••••••••••••••••••••••• •••• ••••••••••• 

Delller timarbaneye 
tdulmalıdır 

Dlin bir knriimiıden şu mektubu al
dık: 

İzınirde belediyenin hiınmeth le dilen
ci kalmamış gibidir. Halkı taciz eden 
serseriler zabıtanın gayretiyle toplattı
nlmıştır. Fakat İzınirin bir baş belası 
var. 

Hasan adiyle anılan bu adam çarşı
larda dolaşmakta. önüne gelenden para 
istemekte, vcrmiycnlcre ağız dolusu 
ktlfür savurmaktadır. 

Bu adam ınuhnhkak ki akıllı değil
dir. Fakat zır deli olmndığı için timar
haneyc tılolmıyor. Küfür zorbalığı ile 
de geçinmenin volunu bulmuş bulunu
yor. 

Carşıda pazarda bağıran, şuna buna 
dır hnkaretler tevcih eden adamın zır 
delilerden ne farkı vardır? Zabıtanın 
ve belediyenin bu ııdam üzerine nazarı 
dikkatini celbeb~cıllı.i rica ederiz. 

Dr. Süleyman Çoruh 
Cocuk hastalıktan müte~ı 

TEJ..EFON: 2310 
Muayene hanesi 42 Birinci beyler So. 
Evi: Göztcpe Karakol karşısı 834/l 
Londrnnın (The llospital For SiCk 

Children) hastnne..-;indc ikmali tahsil et
m~tir. 

OPERATÖR DOKTOR 
AHMET CEMİL ORAL 

Franm Hastanesi Operatörü 
ller trtin öiJeye kadar Fransız hastane
ı:inde. ö!leden sonra Birinci Beyler so
ka!'ında •. No. 4% .• Tt:l..EFON : 2310 

Amerikanın Fraı~sız 
mültecilerine yarclımı 
Marsilyn 27 (A.A) - Havas ajansı 

bildiriyor: 
Amerika k12.ılhaç cemiyetinin ~""ransız 

mültecileri için yaptığı ilk yardım sev
kiyatını hamilen buraya gelmiş olan 
Amerikan bandıralı Kossport vapuru 
Nevyorka dönmek iizere Marsilyadan 
ayrılmıştır. --·--

Rumen gemileri 
Akdenize çıkı yor 

Bükreş 27 (A.A) - Royter: 
Galatz limanına gelen haberlere göre, 

Rumen limanları ile şarki ve garbi Ak
deniz arasında seyrüsefere tekrar bar 
lanmnk üzeredir. Gemiler İngiliz - ltal
yan harbı siirdüğü müddetçe seyrüse
forlerine devam edeceklerdir 

DR. Salp Ali DÖLBAK 
DOÔUI\1 VE KAOIN HASTA

UKl.AR1 OPERATÖRÜ 
PROFESÖR UEPMANNIN SABIK 

BAS ASISTAI\"l 
niriııci Beyler Numan zade soknk 

'o. 2N TELEFON : 4270 
Hergün hastalarını saat 12 - 14,30 \'e 

17-20 de kabul eder. 
Fukaraya SA L l gi.ınleri muayene 

parasızdır ... 

DOKTOR 
Demir A li KAMCI 0 6LU 

Cilt \'C Tennslil hastal;klan ,.c 
m,EKTRiK TEDAVİLERİ 

Birinri Beyler Sokni!ı No. 55- İzmir 
Ethnmra Sineması arkasında sabahtan 
akşama kadar hastolnrmı kabul eder. 

Tlt;LEFON : 3479 

ELHAMRA Sine:ıasındaı 
B U G 0 N 

ı -
• j Ki BÜYÜK FİLİI\1 BİRDEN 

TUCCAR HORN 

B. Turhan Cclfil, şehrinıizde ithalfıt Basra - Bağdat yolu ile Hindistan ve dl
ve ihracatçılarla da gfüüşmüş, İzmirin ğer şark memleketlerinden getirtmek 
ve bölgenin ihtiyaçlarını tesbit ctmi§tir. mtiınkün olacaktır. Bu maksatla !rakın 
Kendisi, Anknradan Bağdat - Basra de- merkezi Bağdatta biı· ticaret ataşeliği 
miryolu tarikiyle Hinclistana gidecek, ihdas edilmiş, buraya İzmir teşkilatlan
Avrupadaki harp hali ~cbebiyle ticaret dırma baş kontrolörü B. Baha Erkcr ta
azalınış, hatta bir kısım memleketler yin olunıu~tur. 
için durm~ olduğundan şark memleket- Surlyede ve evvelce lağvedilmiş olan 
leriyle ticaretimizi inkişaf ettirmek ça- Hinclistandaki ticaret ataşeliklerimizin 
relerini araştıracaktır. Hükümetimiz, de yakında ihdas edilerek faaliyete ge
şark mcmlekrtlcriyle ticaretimizin inki- çirileceklcri öğrenilmiştir. 

ınistir. 

HAKARET 
lkiçeşmc1ik cnddcsinde snrhoş olan 

Mehmet oğlu berber Kazım, devriye po
lis memurlarına hakaret etmek !:llÇUn
dan tutulmuştur. 

Yıkanırkeıa boğuldu 
Menrmen civarında büyük Gediz 

köprüsü nltında yıkanmak için suya gi
ren Arslan oğlu 23 ynşında Ali, yüzme 
bilmediğinden boğulmuş, cesedi bulun
muştur . 

Sa rhosluk cilveleri 
Torbalıda Ertut,<rul mahallesinde f ı

rıncı Dursun Çetin, sarhoş olarak fırın
cı Ahmet Ayvnlının ve kahveci Rifatin 
evlerine taarruz etmiş, Ahmetle Rifat 
t~ Dursun Çetini döğmiişlcrdir. 

GA Z İN O D A 
İSKARPİN ÇALMIŞ 

Babribadn sahilpark gazinosunda Mus
tafa oğlu Hasan, Mustafa kızı Ayşenin 
bir çift isknrpinini çalınış. tutularak ad
liyeye verilmiştir. 

Kadınlar tararmdan 
yakalandı .. 
Tirenin Korucaova köyünde tütün 

ameleliği yapan Nazillili Mehmet, Kap
lan köyünde oturan Salih kızı 15 yaşın
da S::ıbriyeyi zorla kaçırmağa le~ebbfuJ 
etmLc;, kızın yetişen kom.ııuları tnrafın
dnn tutulmus ve zabıtaya teslim olun
mu tur. 

Kama taşıyormu$ 
fkıçeşmelik coddesinde Mehmet oğlu 

Kilzımın üzerinde bir kama bu1unm~. 
zabıtaca alınmıştır. 

Kardeşini yaraladı 
Karantinada Halny cadde::Jnde Tev

fik oğlu Hakkı, ağ12. kavgası yüLünden 
kız kardeşi Ayşeyi bıçakla sol elinden 
yaralamıştır. --·--Borsada seçim yarın 

Şehrimiz borsa idare heyeti seçimi, 
yarın saat ondn başlıyacaktır. Borsa sa
lon ve koridorları dün akşam bayrak
larla süslenmiştir. İntihap encümeni; se
çimin yarın akşama kadar ikmali için 
la:wn gelen tedbirleri almıştır. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bes yıldan beri ne 
kadar arttık? .•. 

Bir memlekette nüfusun artması 
demek, hnlka güven, sükfuı ve çalış
ma iınkfuu veren bir idarenin ••ar
lığı demektir . 

Kalabalık Türkiye, bayındır Tür
kiye gibi Ciimhuriyctin eseri ve şe
refidir. 

l\IAHKEl\IELERDE 

Karı Jıatili mahlıiim 
Bornova nahiyesinde kansı Emetullahı 
bıçakla yaralayıp öldüren Ali Kokulu 
ağır ceza mahkemesince yirmi iki sene 
hapse mahkUm edilmiş, fakat hndisede 
udi tahrik mevcut olduğu nazarı dikkate 
alınarak bu ce7.a 14 ene 8 ay hapse in
dirilmiştir. 

KAÇAK KERESTE 
Ve rüşvet tekliri 

Karşıyakada Sepetçi boğazında Ali 
oğlu Mehmedin tütün çardağında orman 
koruma erlerinden BB. Niyazi ve Mus
tnfa Demir taraflarından yapılan kont
rolda bir miktar kaçak kereste görül
müş, zabıt varakası tutulmuş, Mehmet, 
zabıt varakasınm yırtılması için erlere 
iki lira rüş\·ct verdi~inden her iki su
çundnn dola~·ı adliyeye sevkedilmiştir. 

R omanya kimsey e 
yeniden arazi vere -
ceğe benzemivor 

- BAŞTARAFi 1 inci SAHİFEDE -
baını veren her türlü neşriyat asılsız
dır. 

Müsnlcmetperver bir siyaset takip 
eden Romanya, kom!lulariyle olan iyi 
münasebetlerinin daha ziyade salah bu
lacağına itimndı vardır. 

Memlekette, milli menfaatlerine do
kunulmaaına müsaade etmemek ve ica
bında bu menfaatleri silahla müdafaa 
eylemek azmi mevcuttur. Rumen hükü
meti müııalemetperver vazifesini birl~
mit bir milletin ve birleşmiş bir ordu
nun müzaharetiyle ifa etmektedir. 

GAZETELERiN NEŞRIY A 11 
Bükrq, 27 (A.A) - «Royter» 
Rumen matbuatı dün millete ve hü-

lı:ümete bir hitabe neşrederek memleke
tin vahdet, vekar ve toprak bütünlüğü
nün muhafaza edilmesini istemiJtir- Ru
menlerin mücadele iradelerinin kuvvet
lendiği görülmektedir. 

Gazete1er son harp esnasında ınüte
veffo Kral F erdinandın hattı hareketini 
misal olarak zikretmektedirler. --·--Bul gvristan murah-
hasları dün Alman

y a ya vardılar 
- BAŞTARAFI 1 inci SAHiFh"DE -

Sofya 27 (A.A) - Roytcr: 

iSKENDERVN 
Müddeiumwniliği 
Adliye vekaleti ayırma komisyonun

ca lerfie layık görülen İzmirlilerin tanı
dığı Mersin mUddeiumuroi muavini B. 
Naki öge!, İskenderun müddeiumumi
liğine terfınn tayin edilmiştir. --·--

Gelenler, gidenler 
Manisa mebusu B. Refik İnce, lzmir 

mebusu B. Sadettin Epikınen, tktısat ve
kaleti sanayi tetkik heyeti mil§aviri B. 
Fettah 1rten Ankaradan, gümrük ve in
hisarlar müfettişi B. Ahmet &inkoran 
Antalyadnn şehrimize gelmiştir. Halk 
bankac;ı umum müdürü B. Ata Evcim, 
Etibank umum müdür muavini B. Mus
tafa Nnci Anknraya, posta, telgraf ve te
lefon müfettişi B. Abdünnur İstanbula 
gitmişlerdir. 

Londra, Dobricanın 
Bulgarlara verilmesi 

taraftarı 
- HAŞT ~n 1 inci SAHİFEDE -
Romanyanın İngiliz - F.ransız garan

tisinden vaz geçmesi, ba:r.ı lngiliz tebe
alarının tebidi, Tuna üzerinde vapur
ların tevkifi ve lngiliz ve Hollanda ma
liyecilerine ait bulunan Astra Romana 
pelrol korporasyonunun kontrolü için 
bir komiser tayini, bütün bunlann Ro
manyayı yeni toprak tavizlerinde bu
lunmaktan kurtaramama ı muhtemel
dir. 

İngiliz hariciye neurctinde uzun za
mandan beri mevcut kanaat tudurki; 
Bulgaristanm cenubi Dobrica hakkında
ki mütalaası yerindedir ve lngiliz dip
lomasisi bu isteğin bir anlafma ile tat
mini için bir kaç defa nüfuzunu kullan
~lır. Şimdi Rumenler İngiliz garanti
sinden vaz geçmif olduklanna göre ln
gili:z hükümeti Sofyaya tebligatta bulu
narak Dobrica meselesinin uzlaıma IU· 

retiyle bir sureti tesviyeye bağlanmasmı 
müsait bir surette karıJayacağını bUdir
miıtir. --·--A kden izde lngilizler 

tamamen hakim 
bulunuyor 

- llASTARAFI l inci SAHİFEDE -
nüz belli olmadığı için lngüiz ttalyan 
harbi izah stratejisine dayanmakta ber
devamdır. Bu stratejide ilk mülahaza 
çok daha 2iyade hakim bulunmaktadır. 

Biz çok ncı giinler ya~anı~, c;ok ııcJ 
tecrübeler geçirmi ş. istiklfilimizi kllP1

' 

mız bnhaSlna mllhnfazaya mUktedir ol· 
muş bir milletiz. Siyasi \'C iklısadi istik· 
lalimi7.i en küc;ük sarsıntılara maruz b•· 
rnkmamak icin aznmi derecede hnssıtS 
davranma;,ı \'C miidafaa tedbirleri a~: 
maj!n mecburuz. Bunun başka türlil 
olma mı dü i.inmek Türkiyc~·i anlaınıı· 
mak olur. Türkiyeyi en iyi anlıyabilccd' 
llir mc\'kide bulunan Almanya maalesef 
bu defa ya anhyamanus \'eya anlaın'' 
mazlıktnn gelmek ic:ine geldiği için bÖY" 
le gi.iriimnüştiir. . 

Türk - Almnn ticaret muahcdcsin111 

mcriyetle bulunduj!u zamanlara ait bB· 
zı siımrişlcrimiz karşılığı olarak yapılall 
yirmi bir milyonluk nıübadele anlaşıll~· 
sı Almanya ile ikinci defa temasa geli• 
şiınizdir_ Çünkü hundan en·el de ~ 
buçuk milyonluk bir anlaşma mnalaıı
ınıştı_ Yeni anlaşmanın latb~ 
hiisnii niyet gösterilir, yanlış z.ibniytl 
ve zehaplardan uzak kalınırsa iki oıeJll' 
lekct iktısadi mlinasebetlerine yenid"!' 
inkisar Yermek inıkfınlan c1de cdihtıit 
olur. 

Harbin ıımknddcratı ne olur.sa olsı.ıJI 
Türkiye ticnri münasebetlerini tek de''" 
lete hağlamnk emelinde de~ldir. 

Galip veya ına~lup Almanya ile ald 
,·er~imizi dc\'am ettireceğiz. Bu nokt'' 
dn iki taraflı menfaat ''ardır. Yarm bil' 
yük zorluklarla knrşd:.ışmamak için bal" 
giindcu temnsı de\ :mı ettirmekte her itd 
memleketin miiştcrck menfaatleri bd" 
lunduğu inkfLr kabul ctmiyen bir bald· 
kat halindedir. Anlaşmanm tatbikatıll· 
da ::örülecek lıi.isnii niyet istikbalin ii'" 
reti olacaktır •. 

RAKKIOCAKOCL! 

Ankara radyosll 
---~---
B U G tJ H 

8.30 Program ve memleket saat aYnt1 
8.35 Müzik (pl.) 9.00 Ajans haberleri·· 
9.10 - 9.20 Ev kadını - Yemek Listesi·· 
9.30 Müzik : Bando plaklan 12.30 Prog· 
rwn \'C memleket saat ayan 12.35 Mü:tİ~ 
Saz eserleri .. 12.50 Ajans haberleri 13.0;, 
Miizik Alaturka 12.25 - 14.00 Müzik : 
Hadyo salon oı·kestrası 18.00 Prograıı' 
ve memleket saat ayan 18.05 Müzik: is· 
panyol musikisinden parçalar (pL) 1~ 
45 Müı.ik : Radyo caz orkestrası 19.3 
Müzik Alaturka 19.45 • Memleket ~ı 
ayan ve ajans haberleri 20.00 MüJJJ> 
Halk ti.irküleıi 20 15 Müzik : Fnsıl he' 
yeti 20.45 Konuşma 21.00 Müzik : MUS· 
terek ve tek şarkılar 21.30 Müzik : 
İzııhlı bir opcrn - Mnnon 22.30 Memleke 
saat ayan ve ajans haberleri 22.45 Aj~ı. 
spor servisi 2.1.00 Müzik : Cazbant P 
23.25 - 23.30 Yarınki program ve kaı>'' 
nıs .. --·--VE TER J NE R 

Müdürü Dilıilide 
Viliıyet veteriner müdürü B. Nazıı1' 

Uygôr hay\•an sağlık durumunu tetlci1' 
için dlin Dikili kazasına gibniştir. --·--ALTDI D0$0YOR 

TÜRKÇE SÖZLÜ Beş yıld:.ınheri ne kadar artlığımı-

2 _ B A H A R y A G" M U R UI Zl önümüzdeki sayımla öğreneceğiz. 

Bir anane ve uğur temennisi olarak 
Dobrica köylüsü k1yafetine girmiş genç 
kızlnr, hava yoliyle B. Hillere mi.ilaki 
olmak üzere bugi.in hareket eden Bul
gar murahhasfarının öniine toprağa su 
dökm~lerdir. 

Viyanadan sonra Salz.burgn doğru yol. 
lanna trenle devam edecek olan mu
rahhaslar hareketleri esnasında ltalyn, 
Yugoslavya 5efirleri, Saraya mensup 
zevat ve yüksek hükümet erkanı tara
fından selaınlanm ı;;;la rdır. 

Sudanda kahir bir surette faik ltalyan 
kuvvetlerlnin çok zayıf bir surette mü
dafaa ed ilen barakaları zaptetmek aare
tiyle eld e ettikleri sözde mavaffak.,.et
ler halyan propagandan tarafmdan Ha
befistanda tecrid edilmit vaziyetteki 
ltalyan cenup ordusu ile t talyadalô si
vil ahaliyi tetei için izam edilmektedir. 

Altın fiatleri bir zamanlar 23,50 Y' 
kadar çıkmıştı. Dünden itibaren diiftr1e' 
ğc başlamış. Dün 21 den muamele yY 
pılm~. Altının yükselmesi bütün altıtl' 
dan yapılan ziynet eşyasının da yüksCl· 
mesini mucip olduğu halde Hilal eczane' 
si (Altınrliya) kolonyasında hiç bir füıl 
farkı yapmamıştır. Eczacı Kemal Kiflltl 
Akta,ın biitün kolonyaları İzmiri lcO
lonyasiyfo meşhur etmiş h er biri şa1ıeset 
olduğundn biitün Türkiye ittifak ettni.r 
lir. 

Say1m memurlarına en doğru ınalü-

Bas rollerde : FRIIDI<;RİCH 1\IARCH matı vemu~k bu itibarin Cümhurl-
•••••••u••••••11••••••••••••••••••••••••••••••n••n•• .. ••11••••• ......... , ••• ••••• yete bağlılığımızı, onun f azifetleıinc 

S l':ANEl..AR : Hel' KÜD : TUCCAR h'JRN 2 - 15 - G - 9.15.. inancımızı g()sterccektir. 
BAHAR YAGMUKU : 4 - ıs - 8 o•; BASLAR.. BAŞVEKALIIT 
Cumartesi \'e ııazar günleri 12 - 15 TE UCUZ TALEBE \ 'C halk matinesi tstafütik unıuııı müdürlüğü __________ .. _______ .. , ____ I _________ ............................................ . 

(JK1NCJ KJSJM) - 229 --
Bu kısa muhavereden sonra Düşes ona oğul üç cesedi naklederken işte ıne

kocasına ruu\•affakıyelli bir av temeruıi zar Luinin dördünc.-ü bir hafidine de 
ederek aynhnıştı.. ncılmış bulunuyordu. Dük Dö Berrinin 

Suııası şayanı lmyıtb ki Düşes Dö ölümü On Dördüncü Luiyi çok s.ırsını.ş
Berril'C kırmızı m<aroken mahfaza için· tı_ Kral iki bi.ikliiın olınus keder ve ıs
dek.i içkiyi hediye. cc1en yeni hizmetçisi tırapla bütiln neş<·sini yaşama zcvkhıi 
Domlnikten başkası değildir. Dominik kaybetmişti. Odasından cıkmıyordu. 
Düşes Dö Burgoyııun ölümünden sonra Pok nadiren o da Madaın Dö Menteno
Düscs dö Berrinin hizmetine girmişti. nun dniresine nakledilmek için çıktığı 

. . . . . . . . . . . • . . . . zamanlar daha bol ağlamak daha çok 
Fransu: tacı On Dördüncü Luinin ha-' j!Ö7. yaşı dökmek, istırabına bir ortak 

şında sallanıyordu . Hanedanın veliahdı bulmak istediği unnanlardı. 
olarak beş yaşında bir çocuktan başka Matem örtüsi.i ile bütün sarayı kaplı
kimsc kalmamıştı. Bu çocuk büyük kra- yan bir ölüm havası Luinin ruhunda 
lın en küçUk torunu Dük Danjo idi .. korku ve vicdan au.bı duygularını alcv
Uzerine bir ço'k şeumetler çökmüş olan lcndirmişti.. 
hanedanı \raz.iyeti günden güne karışanı Yalnız kaldı~ :zamanlar tnın bir met
Fransayı ihtiras dalgalan içinden o çı- ı·ükiyct içinde ôlerı annesi An Dotrisi 
kara~k o kurtaracaktı. hatırlıyordu. 

~ .. n Denizte aynı ötüm arabası baba Uykusuz ~~n uıtm gecelerinde bir 

Demir maske ile' ~hresini saklıyan ada
mı hatırlıyordu. Kendi kininin kurbanı 
olarak Sen Mars ve Rozarj gibi katille
re ccllfıtlnra teslim ettiği uwallı mah
pusu hnlırlıyordu. Gözlerini kapamak 
saadetine mazhar olduğu dakikalarda 
ise avni hayaletle ıneıınul oluyor. onu 
yatağının baş .Ucunda bir müntalı:im gibi 
görüyor ve kendi tahtı etrafında dola
şan azrailin tırpanından tir tir titriyor-
du .. 

On Dördüncü Lui Madam dö Mcnte
nona ne Lu korkularından, ve ne de ru· 
.ralal'lndaıı asla İlahsetmemiştL Buluş
tukları zaman iyilen b::ı.kıslarınd:ı düşün
r:l'lerini \'C mi.işterck korkulanm gi7.lc
ınek istiven bir hal Ynrdı. 

Zira büvtik kraluı Zc\•ccsi ayni viç
dan hesabını bütUn genişliği ile henü1. 
duymamış olmnsına rai::men ayni korku
ların '\'e yakasını hir an bile bırakmıyan 
korkuların ve hayaletlerin tesir ve taz
viki altında idi. 

Halbuki simdi onun her zamandan 
daha sakin ve müsterih o1ması lazımdı, 
zira günlerden beı i yakasına yapışmış 
gibi arkasını bırakmıyan bir tahakki.1-
mUn pcnccsinden kurtulmuştu. DUn
den beri İvon ortadan kavbolmu$tu. 

Romanya ve Sovyetler te:>yi merasi
minCle temsil edilmemekte idi. 

1 Jiç bir zaman timdi.ki kadar sıkı ol
mamı~ olan İngil iz - Mısır dostluğu ile 
Mmr Milleti lngil terenin nihai :zaferine 
kuvvetle inanmaktadır. 

Cihan Hatun ~•1111211111111:: -::11111111111111: -- -- -- -- -
Curci Zevdan § 

................................................. -- ------ YAZAN: Tefrika: 86 
olan kuvvet dönüyordu. Sonra o tertip korkan Afşin kanal sahasına yetişerek 
ile hel' k "'S yerli yerine geliyor, hendek- harbın tevessü üne meydan vennemeğe 
lerin arkasında geceyi geçiriyordu. çalışmıştı. 

llaremilcr kendilerini beyhude işgal Yağmaya iştirak için harp eden hir 
etmek, usandınnak esası üzerine mücs- külli kun•et o sırada Cafere inzimam e t
sis olan bıı usül luırbe kızıyorlardı. llk ti. Cafer bu kuV\'etle hücumlarına şid
gön.-cckleri kuvveti mahvctmeğe karnr det vereli. Asakiri islaıniye surlara tır
vermişleı·di. Bir gi.in (Af;ıin) in aym şe- ınaıımağa başladılar. Hatta surları aşıp 
kilde \•adiyi geçen ku\'vc.tleri çekilip şehre girmelerine ramak kalmış idi. 
yalııız 4Cafcriilhiyab ın kumandası al- •Cafer> derha1 (Bez) e girebileceğin
tında bulunan tabur kalınca Haremilcr den bahisle (Afşin) den beş yüz kadar 
bir huruç hareketi ile hücum etmişler- askerin süratle irsalini talep etti. Afşin 
di. Harp galgalası ayCıkn çıkmış idi. (Cn- buna cevap olarak cpHmımı bozdun. 
fer) hemen ricat hareketini hi.icum hn- Azar, azar kendini \'e arkada~lannı kur
reketinc tebdil ederek Haremilcri sur- tarnrak çekil, geb diye haber gönder
lara ilticayn mecbur eylemiş idi. Fakat eli. Sonra cBabek> in pusulan harekete 
harp avazeleri (Afşin) in bi.ililn ordu- geldiler. Cafer fırsatın kaybolmasına te
sundan işitilmiş, askerin harpcüyane his- essüf ettiği hnlde muharebe meydanın
siyntı galeyann gelmiş idi. Tayin ettiği 1 dan çekildi. 
\-.ıktin gayrinde ga}•ri mürettep bir hü- Bu vakadan sow-a gönüllüler bir kaç 
cumu umuminin birdenbire vukuundan giinü atalet içinde geçirdiler. Ulüfeleri. 

erzakları güılden güne azalıyordu. ~ı.ı 
bctaetten usanç gösteriyorlardı: cAfşiJ1 
bıraksa idi çoktan (Bez) e girmiş ols' 
caktık> diyorlardı. Sair askerler de JB' 
hırsızlığa ·düşerek harp istiyorlard1

• 

Afşin ise ademi muvaffakıyet korkll't 
siyle işi sürüncemede bırakıyor, yabll 
paraya tamaan harbı uzatmak istiyordıJ· 
Çünkü (Mutasam) misafir tahsisatı ~' 
en.aktan maada ona harp ettiği her gill> 
için 10,000 ve harp etınediği gün i~ 
5,000 dirhem tahsis etmi§ idi. (Afşıll 
bu Sl\yede pek çok paralar toplamtf. bıJ 
paraları (An<kan) a göndermiş idi. 

-52-
SAMAN 

Günün birinde (Afşin) lepe üzeı·iod&: 
Bez'c nazıı· olan kumandanlık çadırııı· 
da oturmakta iken kendi adamlarınc1911 

bazılarının kıyafetinden <Bez) şehr~~
den olduğu anlaşılan bir adamı göti.1!.: 
mekte oldukları11ı1 gördü. Herifler ,Sil' 
rükledikleri adamı (Afşin) in huzurUl{. 
getirdiler. Bu adam (Saman) idi. (~. 1 
şin) ona bakınca tanıdı. Vehlei ulıı ııJ 
ondan ürktü. Fakat ondan bir takı 1 
malumat alabileceğini ümit ederek 

-BiTMEDi-
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Antalyada paraşütle atlama ~österileri 

Halk gençlerimi~i-alkışladı - Para
şütçüler lspartaya gittiler 

AN -•-lTALYA 27 (A.A) H k f.l ·· ki l .. l •1- •• l ·ı . b"" •• k bir mensup t . • _ - avn urumu tayyare ı usuna rı mutca o yapı aıı paraşut e aucoma gos erı erı uyu 
tayYare aY\ areler)p dun buraya ~elmiş olan paraşütçüler alaka ve ~nkJir ile takip olwunuştw·. 
tarafın~ ·~nclı. vilayet ve Parti crkfını ile binlerce halk Genç üıy\-.ırecı ve paraşüt<;Uleriıniz şerefine askeri mah-

Bava k n tezahüratla karşılarunıştır. fclde bir ijf,le ziyafeti ve Hnlkevi salonunda Parti tarafından 
l 'arctleri N~~ tayyare ve paraşütçülerinin Antalyayı zi- bir cay zi~·~!.foti verilmiştir. 
hali, helva hu ıstıhdaf cdilcı~ ga?'e- ve paraşütçUlüğUn istik- Akşam .~a bcledişe tarafından bir 7.İ} af~t ~eri~iştir. Ha-
- nımunun faaliyeti etrafında söylenen nutukla- va kurwnu ııençlerı bu sabah fspartaya gıtmişlcrdır. 

Aınerikada pet-1, ........ H~;~~Jik""""""i Ayda üç bin tay-
"h rol ve demir kamplarındaki: yare yapabil-
• racab kontro- gençlerimiz mek için 

lü ha~ladı _.,,_ .. _ 3s yenı· tab"rıka aıll"'ınalt 
'1: 15 Temmuza lıadar 3' rq lıar;;-~lınanyanın 19935 UÇ'f.i?~tılar.. v~..ın!t~~~~liy:~;~r: 

QSJpaanya tarihiyle mal Ankara 27 (A.A) - Hava ku- Milli müdafaa komisyonu imalat iş-
rnarnası Ve JapOft"a• I . . h I k k leri c-ksperi B. Knudsen, İngiltere ve 

3 
rumu genç erının avacı ı amp- a merika için ayda 3.000 tayyare imali 

lJQ lıGl'fl VeriJmi,J l larmdaki çalışmaları hararetli bir hakkında Lord Beaver Brook'un bahs-
N SGJ'llı)Jor ; duruma varmıştır. Bir Haziran ettiği planın tatbiki, motör ve parçala-

=zx x 

İNGİLİZ ÇOCUKLARI 

Ameri a vapur
ları tarafından 

taşınacak -·--
Bunları Amerflıaya gö-

türen vapurlara 
dolıunulmaması temin 

edilecelı 
-+-

Vaşington, 27 (AA) - Bugünkü 
gazeteciler toplantısında B. Ruzvelt, 
lngiliz çoculdarının tahliyesine yardım 
etmek için Amerikanın elinden geleni 
şiddetle yapmak arzusunda bulunduğu
nu ve şayet bu mülteci çocuklar Arne
rikaya, Amerikan gemileri tarafından 
getirilecek olurlarsa tam bir emniyet 
içinde nakledilmeleri ic;in makul temi
nat talep edebileceğini beyan ederclt.: 
ber şeyden evvel çocukların İngiliz ge
mileri ile nakilleri hususunda lngiliz hü
kümetinin alabileceği tedbirleri öğren
mek laZJm geldiğini söylemiş ve Ame
rika gemilerinin büyük bir mesuliyete 
maruz kalacaklan hakkında nazan dik
kati celbetmiştir. 

JSPANYA SULARI 
Amerika vapurluının giremiyeeegı 

harp mmtakasınm Amerika tarafından 
İspanyol aahillerine de teJDÜI edilece
ğine dair deveran eden §ayİalar lıakkm
da sorulan suale B. Ruzvelt, ispanya 
sahilinin açık kalan yegane münakale 
yolu olduğunu ve kabil olduğu kadar 
bu ıekilde kalması lazım geldiği ceva
bını vermİ§lİr. 

•-'- tevyork, 27 (A.A) .:_"Petrol : tarihinden 15 Temmuz akşamına rın imali ~·c tayyarelerin montajı 38 ye-
UQl.a ı ve h d mu~- • n i fabrika tesisine mütevakkıf bulun-
rolü haklc ur a demir ilıracatınm kont- : kadar lnönü kampında 11.65.5 MUHARiPLERDEN 
metinin :ıda Birleıik Amerika hükü- : Etimesut kampında motörlü tay- duğunu beyan etmiştir. TEMiNAT ALINACAK 

SAHiFE ~ 
a:wı:ıw ama 

Ziraat vekili ve ziraat mütehassısları 

Orta Anadoluda bir tet
kik gezisine çıktılar 

ziraat makinelerinin 
tetkik edecekler 

Zirai durum il~ 
işletme vaziyetini 

Ankara 27 (A.A) - Ziraat vekili ya, Afyon, Eskişehir, Kütahya, Niğde, 
Muhlis Erkmen refakatinde ziraat mü- Aksanıya uğrıyacak ve bu havalide 
tehassısları bulunduğu halde otomobil- umumi zirai durum ile buralarda çalış
le orta Anadoluda bir tetkik geusine tınlmakta olan ziraat makinelerinin iş. 
çıkmıştır. letme vaziyetlerini tetkik eyliyecektir. 

Ziraat vekili bu gC'Lisl esnasında Kon-

Genel Nüfus sayımı 
Azanii tasarruf e1 rağmen 40 tonu 
mütecaviz kağıt kullanılacak 

X4X~-~~~--

Ankara, 27 {Telefonla) - İstatistik 
umu müdürü B. Celal umumi nufus sa
yunı haz.ırlıklnrı münasebetiyle gazete
cilere vaki beyanatında ~ •Bu sayımda 
kullanılacak evrakı matbuanın azami 
tasarrufla tesbit edilmiş olmasına rağ
men 40 tonu mütecaviz kağıda ihtiyaç 
gösterdiğini ve Snl•ım günü çalışacak 

memurların 200 bine yakın olacağım 
ifndc etmiştir. 

Umum müdür B. Celal yeni sayımın 
vercccfü netice ve wnumi nüfus hak
kındaki tahmini şu cümle ile ifade et
miştir : •$ayanı memnuniyet bir teza
yüt nisbcti bulunacağını ümit edlyo-
ruz .. • 

aliQ UJan~rı Amerikada bÜyÜk bir ı= yareler le 8.280 uçuş yapılmıstır. -+-- Vaşington, 2 7 (AA) - cRoyter> 
nelc:kitl • b ll'tnlfhr. Bütün radyo mü- ........................................... Ziraat Vekili Konyada Avrupalı çocukların harp mıntakası Besarabya ve Buko-
YaYa ı:.~ karamı japonya ve tspan- rikanın harici siyasetinde yepyeni bir Ankara, 27 (Telefonla) - Ziraat ve- haricine Amerikan gemileri tarafından 

lskenderiye dün 
sabah bombalandı fili bir e olan bu maddeler üzerine haleti ruhiye qaret etmektedir. kili bugün 14.30 dn Konyaya vasıl ol- nakline ait kanun projesi bugün mebu- vinadaki Almanlar 

nıütalaa :.ah..w:ıo .koymakta olduğunu Diğer bir radyo münekkidi bu kara- mustur. san meclisi hariciye encümeninee tasdik 
Pek . . e•tedrrler. rın yeni jnpon hükümeti üzerine tesir ic- YUGOSLA VYADAKİ edilmi tir. Kanun projesine nazaran bu Moskova 27 (A.A) - Tas ajansı bil-

ir.idi B 1~ tanınmış olan radyo münek- rn etmeğe matuf bulunduğunu tahmin maksatla kullanılacak her gemi muha- diriyor: 

Kahire 27 (A.A) - Bahriye nezare
ti tebliği: 

~rd~t~ le ayd':'ond Sving u mütalaayı etmektedir. MASON LOCALARJ riplerden bir tcminatname alacaktır. Besarabya ve şimali Bukovinadan 
B Re te ır: JAPON SEFiRJNiN KONUSMASI BeJgrad, 27 (A.A) - D. N. B. Bil- -•- çıkmak istiyen Alman tebaasının tabli-

Bu sabah erkenden lskenderiyc mın
takası üzerinde bir hava hUcumu yapıl
mıştır. Hücum ~anın saat sürmüştür. 
Bir kaç bomba atılmışsa da hasar ve 
telefat olduğuna dair bir haber alımı
mamışhr . 

. UZvelt b k ~ l T Ponyaya k ~ ontrolü koyarken ja- Vaşigton, 27 (A.A) - «Royter> diriyor: Yeni Jı kab ·ne yesl hakkındaki müzakere er 23 cm-
ğı gibi b arşı bır guna tenkit yapmadı- jnpon sefiri B. Kensuke Khenincuchi Başvekil B. Svetkovitch bugün tayya- apon l - muzda Moskovada başlamıştır. 
sını vnzi u ~em1 leketc karşı açıkça bir ha- bugiin hariciye nezareti müsteşarı B. re ile Bled mıntalcasında Velde'ldeki sinin sı·yaseti 
ti B Yetı n makta d . . s v 1 • • t t . f yazlık ikametgahına gidecektir. İtalyan resmi telJliği 
• r.. inaenaleyh ı· n a ıçtı~ap etmiş- ump ner 1 e sıdzıy~r~h e mı~ ırh. . .. T k 27 (A ) b lm"l ı 11tn ı_ aponynn ti" f etro ve emır ı racının ususı mu iyi haber alan siyasi mahfiller baş- () yo .A - Yeni eyne ı eı itıılvada b"ır nıal•nl, 27 (A.A) - ital-

h. ı ıı:urtarmak ı",.·ı b" ·~ ızze ne - d • b. l .. d . B R - ., ... ıç bir b . ,. n ır vazıyet nlnıağa saa eye ta 1 0 mnsına mute aır . uz- vekilin Krnmburı;: civarında Badodaki vaziyet dolnyısiylc takip edilecek poli- yan ordulnn umumi karargah.mm 48 sa- -·--
Maarnrnfliı ubnyeti kalmamışbr. veltin kanırı etrafında konuşulcfoğu şatosunda naip Prens Pol tarafından tika hakkında hükümet ile imparator- yıla tebliği : Gece zarfında Malta iissli 

aslı:erj k: . ~ ambargo jaoonyanm zannedilmektedir. kabul edileceğini tahmin etmektedirler. luk genel kurmayı arasında tam bir bahrisi şiddetle boıubardıman edibn~tir. 
Fransızların lıiraladığı 
şUelJimlz ÇancıJdıalede 

kir kontr:i'eçt~nı zaYtflatmaktedır. Mez- Gazeteciler toplantısında bugün B. B. Svetkovitch Prensi nazırlar heyeti mutabakat hasıl olmuştur. Bu mutaba- Dün dü üriildüğünli bildirmiş oldu· 
Yardım t kil ıne doğrudan doıt"ruya bir Ruz~elt bu meselede bir. ~b~nun içtimaında görüşülen meselelerden ha- katın serbest ve samimi noktai nazar ğunıuz Gloucesler üpindeki tayyareden 
Jolurıun k! etmez. Ancak Birmanya bahıs mevzuu oldueunu ınkar etm~ ~e berdar edecektir. Aynı zamanda Mason teatilerinden ve bir çok müzakerattan maada ayni tipte bir tayyare daha imha 
liJdri olurıa:jJa~aaına bir telafi gı"bi te- sadece bu bir milli müdafaa meselesidB". localannın kapaulması meselesi üzerin- sonra husule gelmiş olduğu da ili\ve edilmiştir. Cephelerde mühim hir şey 

lstnnbul 27 (Yeni Asır) - Fransızlar 
tarafından kirnlanmış olan Mete şilebl
mizin bugün Çanakkalcyc vardığı bil
dirilmiştir. 

"r 1 ır. Bu karar Birleşik Ame- demiftir. de de konu ulması rnuhteınddir. edilmektedir. yoktur • 

. imis~!"!!!!!!!!!!!~""'!!!""!!!!!!~~!"!'"'--~!!!!"!!'!"""!!!~~~~·~~!'!"""·-------"""l""':-·-.. -.-•• -.-.. -.-.-.. -.-.. -.-•• -.-•• -.-.-.. ~.~ .. ~.~ •• ~.~ •• ~.-.~ •• ~.~ .. ~.-•• -.~ .. ~.~.~ .. ·.·-.. -.-.. -.-•• -.-.-•• -..~ .. -.~ .. -.~.~ .. ~.-. .. ~.-.. -.-.~.:~~l\'l-=---Cl--l-11-,.,~11~~~""!""9J9111--.~~-ll ..... Cl~-_-=-~.-. .. ~.~ .. ~.~ .. -..~ .. ~.~.~ .. ~.-.. ~.-.. -..~ .. ~.~.~ .. ~.~ .. ~.~ .. ~.~ .. ~.~.~ ... 

Böb~kletdküe~ idrar torbasına kadar ~·ollardaki !!nstnlıkların mikroplonnı ko ~ Devlet Demir yollarından ~ ouvı.,ER v~s TD 
nden temizlemek için HEl.J\10BL() kullanınız : .................................................................................... : zan dikkatine ş REKa 1 L • 

Muhammen bedt>li 21656 lira olan Alpullu ve Çerkez köyde birer su hazine VAPUR ACENT ASI 
ve su kulesi ile pompacı binası inşası işi kapalı zarf usulil~ eksiltmeye çıkarıl- ATA TÜRK C ADDESl Rees binası 
ımşır. TELF~~ON: 2443 

Münnkasn ıo.7:94p Çarşamba ~ünü saat 11 de Sirkecide 9 uncu işletme bi- Londra ve Llverpol hallan için 
mısında A.E. Komisyonu tarafından yapılacaktır. piyasanın ihUyacına göre vapurla-

İsleklilNin teminat ve kanuni vesaiki ihtiva edecek knpalı zarflarını aynı gUn rımız SP.fer vaıınraklardır. 

l
saat ona kadar kunıisyona vermeleri ltlzımdır. Snrtnrunc)er 108 kuruş muka- ........................................ .. 

Böbrekl . bilinde Sirkeci veznesinden temin edilir. 25-27-29-2 2339 (1295) 
\'e \'eni ı:{10 çalış!,llak kudretini arttırır .• Kadın, erkek idrar zorluk1aruu, eski • Aleni te,elılıür 
bozarken .sol:'llklugunu, mesane iltihabını, bel nğrısıuı. sık sık idrJr bozmak \'e 1 L A N Gayet nz kullamlmış ınotör \'C elle Azim masraflar ve fedakarlıklarla 

ıt:ı~a~u ha~Jerini gidc..-rir. Bol idrar temin .. ('.der.. • . Türkiye demir ve çelik labrikaları müesse - müteharrik nıalulJ<.TİD .:ezebilmesi i~in :::11:=;n C:e ~::~ı:°ın~~:r= 
01.,.. nılanu, mesanede taşların teşekkulilne manı olur- • ""dil 

1 
.. 0 .• d sureti mabsusada :rap~ bir araba 

Sıhhat Vn~AT: ~IOBLÖ idrarınızı tcmizliyerek mavile!:ilirir. Sesi mu r UfiUft en: satılıktır. hayat ve kudret isale ederek halkı cid-
~ ~letinin ruhsatını haizdir ... HER ECZANEDE BULUNUR 20 MEMUR VE 8 MAKiNE RESSAM! ALINACAKTIR: Görmek istiycnleriıı Celal Bayar bul- den büyük bir gaileden de kurtaran 
~·· Müessesemizin muhasebe, zat işleri, ticaret. muhaberat şubelerinde istih- vnn No. (G) ya miiracaat.. 1-3 genç ve çok çalışkan belediye reisimize 

dam edilmek üzere 20 memurla 8 makine ressamı alınacaktır. isteklilerin: ve kıymetli mesai arkadaŞarma bu mu-
! . ' . '~ ... ~ . . .... - : .. :ı.. .. ~ 

Enaıaıı ve Eytam BanJıasından : 
is-rANBu 1\1 0 il i M F 1 R S A T 

~UMauni~ı-;. l-;N MUTENA YERiNDE SATIJMC htAT GETİRİR HAN: 
1.10StıNUN 1.EYDANINDA ABİDE KARŞISINDA cKRİSTAL• GAZİ
~l<'rIR .. BULUNDUGU MARUF i. T. E. S. HANI PEŞİN PARA İLE SA-

1 No. Kıymeti TL . . 447 
250 0 

· Nevı Depoz.ıtosu TL. 
A 

14 
· OO 6 dü kkfuu müştemil han ve arsa 50.000 

· 47 - Beyoğlu, Pangalt.ı Sclıit Muhtar Mt.h. Cümhuriyet mey-
danı eski 3, yeni 1, 1/1, 12 taj 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24, ada 
407 parsel 11 han ile şehit Muhtar mı.ıh. Tarlabaşı sokak 
eski 3, yeni 15, 16/2 No. ada 407 par.sel 10 No. lu arsa. 
Bu kısım.da 4 metre arzında 10, 20 metre derinli~inde 7 
No. lu parselin aleyhine ve 4. 5, 6, 7. 8. 9, 10 parsellerin ' 
lehine olarak geçmek için bir irtifak hakkı tesis edil
miştir. 

llıleVkii Yuknr d 10 No. lu kısımda bina yapılıruyacaktır. 
•lılaeaktu- 1 11 Yaz.ılı gayri menkul peşin para ile \"C! kapalı zarf usulile 
~Uzay~ 7 k . 
fc:~ 5alış k u ~os 1940 çarşamba günU saat on dörtte Bankamız İstanbul 
~; Meclisimizionrrusyo1:1~ huz.urile yapılacak ve en yüksek teklif edilen bedel 

lira ~kU olanıa lcuvıbme arzedilecektir. 
· d rnukabilind~~kara Merkeziyle İstanbul ve İzmir ~ubelerimizden birer 
e CCckleri tc.klif u Ş<ırtnam~ edinerek bu şartname ahkAmı daire!>"inde tanzim at on dörde kad:f1<tubWlu lhale tarihi olan 7 ağustos 1940 çarşamba günil sa
n nak i ti\•cnlcrin t s:::ul şubemiz müdUrlü,aüne tevdi etmeleri ve fazla i7.ahat 

s ul şubemiz Emlak servisine müracaatlcri .. 

-::::---------- 17 - 28 - 31 2758 (1476) )f -
· Bö11~if VeJdlliğinden • 
Ya -'- sanat okulla .. ] 4 • 

O
ncnari talebe l n oze Üncü sınıf elektrikçililt şubesine parasız yatılı ve-
kula kabul ~ •nacaktır. 

a '"l""· · edıleceklerd w d 1 1 b - ı urlı: olınak en aşagı a :razı ı vasıf ar aranacaktır. 

- f..n az ort le: 
c ..:_ Yaşı o da o ul mezunu olmak 
d - Sıhh• n bolcuzdan büyüle olmamak . 

"'Poru ile t;v~k e~~ni hali sanat okulu tahsiline müsait oldui(u heyeti sıhhiye 
e - Fizik • k" e 1 mek (rapor okuldan alınabilir.) 

Yapılac L ıınya ve mate tik k 1 ··r d .. ..... aııı; ınüsabak . . ma ten orta o u mu re at programına gore 
n1usabalca . .h a ımtıhanını kazanmak 

te:renl · •mtı anlan 2/ IX/940 'h" w • • h: • enn 29/Vfll/ 1940 tarı ınde yapıla.c.aıı:mdan okula gırmek ıs-
nur bölge RanRt ok ti pe~.şembe günli ak,amına kadar Ankara. lstanbul \'e 

u arı ınudürlüklerine başvurmaları lazımdır. 
26, 7 2842 ( 1556) 

A 1tttı.nal"d k-
~N~A .v Auu:.N~~~zino kiraya verilecek 
.- Manışay 5 L ·ı · )'e aıt • a ıı:ı ometre f d ._, Ak • rind ~aZıno ve miişt •1• .. rnesa e eaa pınar baraıı yanında hususi idare-

2 en kiraya verilec k~~ atı uç yıl müddetle 1500 lira muhammen bedel üze-
h - Arttı we tı • • 

eıtcurn · rm Agıutoııun b · · · • enınde yapıla k ınncı per§embe günü saat 11 de vilayet daimi 
;, - Mu lele ca tır. 
4 va at teminat "kd 

ra .... --ti ~raiti ö~renm ,_ ?11 arı '· 12 lira 50 kuruştur. 
-. ilrt u• C'K 19t•y•n1rrın h •• ·ı• d • • - • •• an .olunur. C'r RUn 'ı avet aımı encumenıne mu-

2911 ( 1556) 

1 - 365 6 veya .3659 numaralı kan unlara tabi daire veya milessesatta as- IZMlR BELEDlYESINDEN ~ vaffakıyetlerinden dolayı tqekkürleri-
gari iki sene ça1ışmııı bulunmaları, mizin jblağına guetenizle tavaSM.lt huy-

2 - Askerlik hizmetini yapmış olmaları. 943 sayılı sokakta belediyeye ait 56 rulmasını dileriz. 
3 - A•oari orta tahsil görmü" bulunmalan, \'e 58 sayılı dUkktınlann bir sene müd- Bomo.a: KU.. Dirik 

..... " detle kiraya verilmesi, yaı.ı işleri mü-
4 - Yaşlan 40 dan fazla olmaması prttır. , dürlUğündeki şarlr.aıncsi "l:eçhile bir ay 

1 
mahallesi namma 

Yukarıda yazılı evsafı haiz bulunanlara 3659 sayılı barem kanununun mü- ınilddetlc pazarlıroı bırakılmıştır. Mu- --• dl L l i 
saade ettiği mikclara, hamıncn bedeli 50 lira muvakkat temi- Halis Zeytinyağuıdan mamul 

(BiR DERECE SINAI lŞLETME ZAMMI) natı 3 lira 75 kuruştur. Taliplerin temi- •• 
uatı öğleden evveı is bankasına yatıra- Oıner Muharrem 
rak makbuzlariyle birlikte ihale tarihi 

1lave edilir. 
Bu kayıtlarla, memuılara 65 ila \ 40, ressamları 140 ili 2 1 O liraya kadar 

ücret verilecektir. 
Taliplerin, An karada Sümer bank umumi rnüdüılüğü ve Sümer bank İstan

bul §ubesiyle, Karabükte müesseaemizden tedarik edebilecekleri İ§ talepna
melerine, apğıda yazılı vesaiki ekliyerek en geç 12-Ağuatos-940 tarihine ka
dar doğrudan doğruya Karabükte müessese müdürlüğüne göndemıeleri ilan 
olunur. 

1 - Tahsil vesikalarının asıl veya suretleri. 
2 - Hizmet vesikalarının asıl veya eurctlcri. 
3 - Halen devlet devairinde veya 3 659 numaralı kanuna tabi müe.e

satta çalışanlar, almakta olduklan ücretleri göeterir bir veeika ile kendilerine 
ait barem intibak cetvellerinin musaddak birer aureti, 

4 - Sıhhat raporu. 
5 - Nüfus ve askerlik vesikası, 
6 - Polis hüsnü bal veeikası, 
7 - 3 boy ve 7 ve~ika fotografı, 
NOT: . 
1 - Halen devlet devairinde uli maaı alanlara 3659 numarala kanun ah

kamı dahilinde sınai itletme zamnu ile 2 üstün dereceye tekabül eden ücret 
ve 3659 numaralı kanuna tahi müesseeelerle devletten ücret alanlara kanuni 
ahklm dahilinde bir derece aınai ifletme zamma verilecektir. 

2 - Evvelce memuriyet için müesaeacmize müracaat edip menfi cevap 
alanların yeniden müracaat etmemeleri, 23, 26, 29 2866 ( l 516) 

Denizli P. T. T. Mtldtirltlitiftden: 
Teklif edilen bedel layik had görülmediğinden Tavasın kara yayla devlet 

ormanından kesilmek ve 162 7 adedi Denizli istasyonunda. 260 Çalda. 185 
adedi de Tava.ta, yüzde kırkı 25/10/940yfü:de otuzuS/11/940 yüzde yir
misi 15/11 /940 yüzde onu 25 /11 /940 tarihinde teslim edilmek üzere şart
namede eb'adı gösterilen 2072 adet ardıç telgraf diğeri kapalı zarf wıuliyle 
1 5 gün mlidcletle yeniden 19 / 7 /940 tarihinden itibaren eksiltmeye konula
rak 2/8/940 tarihine müsadif cuma günü saat 16 da Denizli P. T. T. mü
dürlüğü binası iı;inde toplanacak komisyonca ihalesi yapJacaktır. Beher direk 
için bedeli muhammen 91 O kuru! takdir edilmit olup muvakkat teminatı 1414 
lira 14 kuruştur. istekliler teklif mektuplarını ihale eaatinden bir ıaat evve
line kadar Denizli müdürlüğüne makbuz mukabilinde ''ermeleri ve futa iza
hat İsteyenlerin müdürlüğ~ müracaatları ilan olunur. 

23, 26, 29. 31 2659 ( l S20) 

İzmir Maarif mödürlüğönden : 
Bölge sanat olcullan ile Ankara inpat usta okuluna bu sene alınacak leyli 

meccani müsabaka imtihanına 20 Ağustos 1940 tarihinde başlanacak ve 1 
Ağustos 1940 tarihinden itibaren lzmir bölge sanat okulunda namzet kaydı 
kabulü yapılacaktır. 12 - 1 7 yaş arasındaki tam devreli ilk okul mezunlarından 
veya orta okul talebesinden istekli olanların bir dilekçe ile vilayet makamına 
müracaat ederek namzetlik muamelelerini 19 Ağustos 1940 tarihine kadar 
bizzat ikmal etmeleri lüzumu ilin olunur. 2927 

olan 16-3-940 Cum:ı RilnU saat 16 da en- ÇAMAŞIR SABUNU 
cilinene mUracaallan. 

~S-28-6-15 2174 (1480) TOPTAN KİLOSU 

( 32 ) kuruştur 
1 

Fuar sulama musluklarının tamiri 
icin muhtelif malzeme satın alınması fen 
isleri müdürlükünceki keşif ve şartna
mesi veçhile açlk eksiltmeye konulmuş
tur. 

KC$if bedeli 807 lira muvakkat temi· •••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••• .. 
natı 61 liradır. Taliplerin teminatı iş Kiralık mağaza 
bankasına yatı.rara~ ınakbuzlarile ihale - depo 
tarihi olan 2-8-940 Cuma gÜnü saat 16- ,,..,. 
da eneilmene müracaatları. İkinci kordonda CUmhuriyet mer-

19 - 24 _ 28 -- ı 2783 (1492) kez bankası nrkıt.sında 88 numaralı 
Otobüs idaresine 350 ton motorin salın her işe elverişli milceddet bir depo 

alınması, yazı işleıi mtidlirlüğündeki kiralıktır. 
şartnamesi veçhile kapalı zarflı eksiltme- Arzu edenlerin Banko di Romada 

k u1m Muh bcd r bay Şekibe mnracaatları. ye on uştur. ammen e ı 4_ 1 (
1524

\ 
40350 lira muvaıtkat teminatı 3026 lira ................................... ,, .... .. 
25bruştur.1halesi 7.8.940 çarşamba gü- 15.30 a kadar encUmen riyasetine verl-
nU saat 16,30 dadır. 2490 sayılı kanunun lir. 11-18-25-28 2656 (1426) 
tarif atı dahilinde hazırlanm!J teklif Temizlik hanında mevcut krnk mer
ınektupları ihale günü azamı saat 15,30 merlerin aatlf&, yazı itleri müdürlüğünde-
z.a kadar encUmen riyasetine verilir. ki prtnamesi vcçhile bir ay müddetle 

24, 28, l, 6 2883 (1525) pazarlığa bıralrılmışhr. 
Kadastro 953 ve belediye 15 nci ada- K~if 'bedeli 567 lira 50 F.:.TUJ mu-

nm 223.75 metre murabbamdaki 43 sayı- vakkat teminatı 44 liradır. Taliplerin 
1ı arsasının satışı yazı işleri mildilrlU- teminatı öğleden eYVel i§ Bankasına ya
ğilndeki şartnamesi veçhile açık artır- tırarak mııkbuzlariyle ihale tarihi olan 
maya konulm~crtur. Muhammen bedeli 5 /8/940 Pazartesi günü saat 16 da en-
3356 lira 25 kuruş ve muvakkat temi- cümene münıcaatlan. 
nah 252 liradır. 7 20 28 4 2575 ( 1397) 

Taliplerin teminatı öğleden evvel iş 1 1 /7 /940 neşir tarihli ve 3890 aa-
bankasına yatırarak makbuzlarile ihale yılı icra ve iflas kanununun bU°ı mad
tarihi olan 29-7-940 Pazartesi gUnU saat delerini değiştirl'n kanun belediye cüm-
16 da encümene miiracantlan. le kapısındaki ilan tahtasına asılmıştır. 

11-18-25-28 2655 (1425) ilan olunur. 2946 ( ı 554) 
Kadastro 953 belediye 15 nci adanın - Kadifekale burçlarının tamiri iti 

ı108,25 metre mur.abbaındakl 67 sayılı fen işleri müdürlüğündeki keşif ve şart
arsanın satışı yazı işleri mildilrlüğiln- namesi veçhae 1 /6/940 çarıamba gÜ
deki şartnamesi veçhile kapalı zarflı ar- nü saat 16 ya uzatılmıştır. Keşif bedeli 
tırmaya konulmuştur. Muhammen be- 3000 lira 35 kuruştur. Muvakkat temi
deli Gl23 lira 75 kuruş ve mu\•akkat te- cab 225 liradır. Taliplerin teminatı öi
minatı 460 liradır İhalesi 29-7-940 Pa- leden eYvel cümhuriyet merkez banka
zarlesi günü saat 16.30 dadır. 2490 sayılı sına yatırarak makbuzlariyle birlikte ta
kanunun tarifatı dahilinde hazırlanmış yin edilen 1tün ve saatle encümene mü· 
teklif mekt ları ihale a(lnü azami saat racaatlan. 28 1 6 
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G'UMüM HADİSELERİ 
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ngilteı·e3-e ta
arruz Ağustos 
ortasında mı 
başlıyor? 

• TELGRAF ··HABERLERi • 
•••••••C•aaıaaaaaaa~aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeaaaaaaaaaaaeaaaaaaıııııııaaaııaıııaaaııaııaıaııaaaıaıaıaaıııaıaaaaaaaaıaaaıaaaaaaaawaaaeaaaaaaeaaaaıaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeaaaaa: . 
Çukurova pa
muklan sahn 

Türkiye - Yugoslavya ticareti ._,.. 
-*-- alınıyor 

hastaneler hazırlanıyor -ııı--
A.l~anya sulh te'!lifleri· Ticaret uehili Adanalı· 
n~ ıs_ve~ uasıtasıyle bil· ıara müjde verdi ... 
dırdı mı? • Alınan Hava Bugün Mersine gidiyor •• 

Bir Yugoslav ticaret heyeti 
hahimiyetinden hiç eser -o-
yoJı - Rumen nazırları 
Komada • 'l'ransilvanya 
için harp muhtemel mi? 

Adana, 2 7 (A.A) - Ticaret vekili 
Nazmi T opçuoğlu dün tayyare ile Ada
naya gelmiştir. 

dün Istanbula geldi 
-----------~----~.MıO-.,--~~~-~------

Pamuk ve yapağı almak Ankarada bulunacak müzakerelerde . . 
ıcın 

' 
Hiç durmıyan harp propaganda har

bidır. Radyoların, Ajansların bütün ha
berleri bu harbin yıldırım süratiyle 
dünyn~ın dört tarafına savrulan menni· 

Adana ibracatçdar birliğinde yapılan 
toplantıda ticaret vekili Çukurova pa
muk müstahsili ve pamuk tüccan elin
deki bütün ıtoklarm ticaret veületi ta
rafından mübayaa edileceğini bildir-

İstanbul, 27 (Yeni Asır) - Yugoslnvya ticaret nezareti 
dış tica~t umum ınüdürti B. Nikoilaviçin riyaseti altında 
bir Yugoslc.v ticaret heyeti şehrimize gelmiştir. 

relerde buhmacakfarını, Türk - Yugoslav ticaret münase
batının bundan sonra daha ziyade inkişaf edeceğini ve daha 
c;ok genişliyeceğini 6Öylemiştir. 

Yugoslav heyeti yarın akşam (Bu akşam) $eluimizc1cn 
Ankaraya hareket edecektir. )eridir. miftir. 

Hey~t reisi beyanı:.tında, Türkiyeden pamuk ve yapağı. 
almak için bir anlnşına imzalamak üzere Ankarada mtizake-

İngiltereye karşı büyük Alman taar
ru:w hakikaten Berlin için de çok güç 
bir ıs olacak ki, ödenmesinde müşkülat 
~kılen senetler gibi, vadesi uzatılıyor. 

nu taarruz temmuz ortasında olacak· 
11 .. Olamadı" Hattu yapılnıamasınm ba-
11 Alman erkinınca hararetle iltizam 

Nazmi T opçuoğlu yann çiftçiler, fab-
rikatörler ve tüccarlarla tekrar konuş
malarda bulunacak ve pa:ıar •günü de 
Mersine gidecektir. 

Mussolini hasta L~i~;;;;· .. İ;~~~~ Romanya nazır-
de~lmiş kralı vas:tasile = lan R~mada Dün gece Seyhan parlcta '\'ekil şerefi· 

ne bir ziyafet verilmiştir. 

edildiği söylendi. Verilen haberlere gö- ~---
re, neticesi yalnız mcşkUk değil, ayni 

Ata binip tenis oynadılı· Jh t k Rumen b41velıili ue 
tan sonra gazetecUere SU mu e - hariciye nazırı dün umanda tehlikeli görülen bu taarruza p A • k 

ba"tn Ilitlcrin sağ kolu olan mareşal Gö· an merJ an 
rint! muhalefet ediyordu. 

uHasta mıyım?n diye Jif etti? Kont Ciano ve Mussoli· 
sormuş... --.- ni ile görüştüler-. Şimdi başka bir hava : Führerle uzun konferansında 

bir miinakn adan sonrn mareşal Göring --·-- ~·--İngiltere, bir teklil 
te İn,..iltereye ka~t ilk yıldırım taamı· • t Roma, 27 (A.A) - D. N. B. Ajansı 
zuııuıı ynpılmasını kabul etmiş. Bu ha· vazıye biJdirjyor: 
rckct ağustos ortalarına doğru başlıya· Kindar bir propagandanın l talya hü-
rnknıı .. Alman erkanıharbiye~i arasın- ---JI.--- kümet şefinin sıhhntının harap olmuş 
da mevcudiyeti iddia edilen görüş ihti- Cenubi ve Şimali Ame· bulunduğuna dair zaman zaman yaydığı 
liınarı telif edilmi . ilı ı·ıı ·rıeri haberleri B. Benito Mussolini tekrar tek-
Eğcr B. Bitler cidden bu taarruza ka· r anın I I zip etmi§tir. 

r.ır vcrmi bulunuyorsa bunun çok kan· sarahaten ayrdacağı Otuz beş ecnebi gazeteci Duçenin 
b olacai'.,rı hakkında her halde hayale ka- söyleniyor.. mutadı üzere günlük vazifesine başla-
pılmıyordur. Almanyanın yaralılar için --e-- madan evvel yaptığı at gez.intisine şahit 
ş-imdidcn Pransada hastaneler hazırla- olmuşlardı. Saat 8 den bir kaç dakika 
dıi:rı ve İtalya dan hasta bakıcılar getir· Nevyork, 2 7 ( A.A) - Royter bil- evvel çok neşeli olan Duçe Hanovra 
tildiı'•i doi'.,trtı ise taarruz tehdidinin tat- diriyor: şehrinin kendisine hediye etmiş olduğu 
bik(cihetine geçileceğine inanılab~r. Pan Amerikan konferansında ışimdi- ve en sevgili atı olan Le Ticne ile birlik
YF..Nİ ALMAN SULH TEKLİFLERi l\Iİ ye kadar elde edilen neticeler hakkında te manej yerine gelmiştir. B. Mussolini 

almadığını resmen 
bildiriyor ••• 
Londra 27 (A.A) - Royter: 
Amerikada intifar eden bir ha

bere nazaran B. Hitler, laveç kra
h Majeste Güatav vaaıtaaiyle 
Londraya bazı ıulh tekliflerinde 
bulunmU§tur. 

lngiliz hükümeti tarafından 
lıiç bir ıulh teklifi alınmadığı res
men beyan edilmektedir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fakat sulh taarruzu da henüz hızını mütalaa yürüten ve La Havanadan Nev- Tns ve dörtnal ile bir kaç tur yaptıktan 

tamnmiyle kaybetmemiştir. Royter ajan· york Times gazetesine gönderilen bir sonra bir metre elli beş santim irtifam- Dünkü Alman 
sı, Alınanyanın ~sveç kralı majeste Güs- telgrafta yazılı olduğuna göre, iktısadi da manialar atlamı,tır. 
tav vasıtasiyle Ingiltereye sulh mndde· mesailin va .. ingtonda toplanacak Ame- A t hı· "' . 
ı"rt'n"ı bildirdi~i hakkındaki =yı'aların .. Bilahare matbuat mümessillerine resmı e ıgı " "' ..,.... rikan devletleri mümessillerinden müte- H " y ? Londrada teyit edilmediğini kaydetmiş- c asta mıyım' orgun muyum > 
tir. Esasen, salahiyetli İngiliz mahfilleri- şekkil mali ve iktısadi bir istişare komi- diye sormuştur. -Jl.--

tesine havale cdileceg~İ anlaşılmaktadır. B" ·· 'l b" 1 k Alın d 1 nin mütalaası şudur ki, Lord Halifaks- utun gazetecı er ır ses e, anaat ge· BcTlin 27 (A.A) - an or u an 
Bitaraflık meseleleri Rio De J
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aneiro- · · b" d · J h b la B. Çörçı'lin son beyanatı sebcbile her tırmış ır a am semy e, ayır ce,•a mı başkumandanlığı tebliği: 
da bulunacak ve Amerika devletleri 1 d hangi bir Alman sulh şartının kabul vermiş er ir. Denizaltı gemilerimiz mühim muvaf-

edilmesi pek az muhtemeldir. mümessillerinden mürekkep daimi bir Duçe at gezintisinden sonra işe baş- fakıyetler elde etmişlerdir. Bir denizal-
Almanların da bu sulh teklüi şayıa- komiteye havale edilecektir. lamnk üzere Vcnedik sarayına gitmiş- tı gemisi ccman 33.700 tona baliğ olan 

la mı inkar etmeleri pek tabiidir. Res- Avnıpa harbine taaJIUk eden wnumi tir. altı ticaret gemisi batırmıştır. Diğer bir 
mi Alman noktai nazarı malfundur : meseleler ve bunların ıimali ve cenubi Saat 1 de Villasına avdet ederek bey- denizaltı 26,338 tonluk gemi batırmış· 
o:Führer, 19 temmuzda Rnyştağ mecli- Amcrikadaki ibtüaAaruıa ait meaeleler nelmilel matbuat mümessilleri huzurun- tır. tmha edildiği evvelce bildirilmiŞ 
sinde söylediği nutukla son sözünü söy- her ihtimale göre tiddetli noktai nazar da her günkü tenis partisini yapmıştır. olan Vhirhmind ingiliz destroyerinden 
]emiştir. Bunn i1ave edecek bir şey yok- ayrılıklanna meydan verecek ve belki --~-- başka üçüncü bir denizaltı gemimiz 
tur. Ancnk B. Çörçil beyhude bir mu- de bu nısıf küJTenin ıimal ve cenubunun 5.260 tonluk İngiliz Sambre tüccar ge-
k~wcmetten vazgeçerek Führerin teklif ayrılmasına sebep olacak bir mevzu ha. Erbaada f iddetli misini batırmıştır. Bu gemi kuvvetli bir 
ettij(i sulhu kabule hazır olduğunu be- line girecektir. nakliye kafilesi meyanında bulunmakta 
ynn ederse vaziyet değişebilir-• Bina- Konferans Avrupa harbi yüzÜnden bir zelzele oldu idi. Evvelce bildirilıni§ olduğu gibi Al-
cnaleyh, bütün bunların uydurma ve doğun vaziyet karşısında hiç değilse ye- man hücumbotlarının tngi1iz cenup sa· 
hayali haberler diye gösterilmesine şa- ni dünyanın ittihaz edeceği hattı hare- Erbaa, 2 7 (AA) - Dün gece on hill . ldukl b" k 
-'nm"". Alman zı'm-.mdarları B. Ço""r"ı', b kt b d 5 · .. •ddetlı' · erme yapını 0 arı ır a m es-~u .... .. " keti cihana ifQa etmekle vazifesini yap· uçu a ura 8 sanıye suren ..,ı d 32 000 t g le d"rt ge 
lin 87.mini kafi derecede bildikleri cihet- '" bir zelzele olmuştur. Hasar yoktur. Halk nasın a ceman · · on e n ° · 
le fikrini değiştirmesini de ciddi olarak mış olacaktır. korkudan geceyi dışarda geçirmiştir. mi ile iki bin tonluk diğer bir tüccar 
bckliyemczler. •Alman bombalarının ne * -*- gemisi torpillenmiştir. 
olduğunu hele bir öğreruıin de!• diyebi- İngiltere Fransaya Çok fena olan havaya rağmen Alınan 
lirler amma, şimdilik Alman bombala- Havana, 27 (A.A) - Dün gece bir hava kuvvetleri Shctland adaları, İngil-
nnın İngiliz bombalarından daha faila saat süren bir celseden sonra Pan Ame- tebligatta bulunmamı$ tere ve 1skoçyanın bütün şark sahilleri 
tahribat yaptığı veya yapabileceği ispat rikan konferansının cBanşın muhafaza- Vişi 27 (A.A) - Resmen tebliğ edil- üzerinde keşif uçuşları yapmışlardır. Al-
edilmis olmaktan uzaktır. sı> komitesi, Arjantin clelcgesi Melo- miştir: man muharebe tayyareleri Kardif, 

ALMAN HAYALİ VE nun, Avrupa müstemlekelerinin vesayet İngiliz ve Alman kaynakları Fransız Aberdthov ve Hasting limanları tesisatı 
PROPAGANDASI altına alınması hakkındaki mutavassıt bandıralı Meknes vapurunun Fransız üzerine hücum ederek bir çok yangınlar 
Vakıa Almanlar, hava bombardıman- sureti tesviye teklifini kaleme almağa , kıtaatını hamil olduğu halde İngiltere- husule getirmişlerdir. Tunbridge, Vclls 

larının İngiltereyi altüst ettiğini, İngil- memur tali komiteye girmesine karar den hareket ettikten sonra Ma~ deni- iltisak noktaları ve Thamcshaven petrol 
tere kral ve kraliçesiyle prenseslerin vermıştır. zinde torpillendiE,tini bildirmişlerdir. tankları üzerine sair hücumlar icra e<lil-
şimdi Amerikada bulunduklarını iddia Arjantin delegelerinin son teklifi di- Fransız bahriye nezareti di~er rnülte- miştir. 
edecek derecede pıopaganda hudutları- ğer delegeler tarafından barış komitesi- 1

1 

ci mübadilleri için tatbik edilen usulün 26-?7 · t ·1· l · Al 
nı akıl Sellinin. kabul edemiyecegıv· ka- - gecesı ngı ız tayyare erı -

nin bu sabah aktcdeceği umumi celseye tersine olarnk bu vapurun ne hareketine ki b g b' · üze dar nenlc}etiyorlarsa da maJ'este kral ve manyanın şar ve cenu u ar ısı -
h .,_ tevdi edilecek mutavassıt sureti tesviye- ne gi.izergahına, ne de mevrit limanına · d 1 1 .] At 1rn ş olan krali,..,nin ve prenseslerin İn...;1terede rın e uçuş ar yapmış aruır. 1 1 
.. ~ "" ye dogwru bir adım olarak telakki edil- dair İngiliz hUkümetinden hiç bir tebli. b' k b b h t t Bır' oldu'hınu ve aynlmağa niyetleri de ol- ır aç om a asara yapmamış ır. 
~ mektedir. gat almam•.,tır. h ha b · .] b' duş" man madığını her kes kadar doktor Göbels ..... ava mu re e.sı esnasmua ır 

bil. tayyaresi ve hava batarya1ariyle de bir 
te ır.. d 1 M d 

Simdi isleı'S niz. ~ hava bombalarının muazzam oJmıyan kendi endüstrisinden ne gelince, her ne kadar birleşik Ame· diğeri Uşürii miiştür. anş enizi üs-
tcsirlerinc bir göz atalım : mnada bütün donıinyonlanrun ve bil· rilca ile Arjantin arasında bu mevzu tünde cereyan eden bir hava rnuhare-

İngiliz tebliğine göre Alman tayyare- hassa Birl~ik Amerikanın sanayüne da- üzerinde bir fikir ayrılığı çıkmışsa da besi esnasında bir Alman tayyaresi dücı
leri cenubi İngiltere ve Gal sahilleriyle :yanabilecek mevkidedir. Vaşingtondaki her iki memleketin görüşlerini bildire- müş ve bir diğeri de dönmemiştir. 
şimali şarki sahilkrine yeni bazı taar- ını;Iiz mübayaat komisyonunun Ame- cek bir plfuıın kabulü muhtemeldir. ı::;..---
ruzlarda bir mikdar hasar yapmışlar ve rikaya J1 bin tayl are sipariş ettiği ve Amerikanın Paris sefirinden sonra, 
fakat insanca pek az zayiab mucip ol- hunlardan 2800 iinün şimdiye kadar Roma sefiri B. Filips te bir aylık bir ı •ı d 
mu.slardır. Bir knç Alman tayyaresi dil- teslim edildi~ri düşiinülürse İngiliz gay- mcnmisetle Amerika yolundadır. Bu 00"1 tere en 
şürülmüştür. retinin derecesi b:ıklnnda bir fikir edi- seyahatler Reisiciimhur Ruzvelte A,•. ~ • 

Beri taraftan İngıliz tayyareleri 25-30 nilmiş olur. rupa vaziyeti hakkında tam fikir ver- t k 
Alınan üssünü ve merkezini bombardı- Zaten bu iş sadece malzeme meselesi meğe matu(tur. Yani Amerika tecerrüt aşınaca 
man etmiştir. Bombardıman edilen he- değildir. Düşürülen tayyarelerden daha mevkiinde değildir. Hadiseleri takip 
defler arasında petrol hazineleri, tayya- fazlasını iki taraf ta yapabiliyor .. Fakat ediyor. Bu da, çok karışık olan ahval çocuklar 
re ve tnnk fabrikclan, yüksek fırınlar, düşen ve telef olan pilotların yerlerini arasında, itimat verici bir noktadır. 
emtea ıtarları vardır. En mühim baı.ı doldurmak daha ;güçtür. Bu sahada İn- RUMEN NAZIRLARI ROMADA -·-·-·-
Alman endüstri merkezlerinde yangın- gilizlerin taljmgfthları harp sahnelerin- Harp hazırlıklarından sonra sulh ha- HEğer aslıeri istifade 
)ar cıkarılnustır. İngilli.ler meşhur Go- den uzakta, Kanaduda ve Avusturalya- zırlıkları : Fakat bunlar şimdilik yalnız varsa Almanlar 
ta tayyare ve tank fabrikasının yakıldı- da olduğu cihetle, vaziyetlerinin daha cenubu şarki Avrupada toplanıyor. Ru· 
ğını bHe bildirmişlerdir. Bittabi Alman müsait olduğu gözden kaçmaz. Zaten men ha vekil 'ite hariciye nazın Salz- bU COCUJıfGrl taşıyan 
tayyareleri de İı gilterenin en uzak Amerikan pilotlarının da İngiliz hava burgta fon Rihbeııtrop ile görüştükten vapurları da batırır>> 
kısmı olan $etland adalarına ve hatta ordusu için bir ihtiyat hazinesi olmadı- ve B. Bitler tarafından da kabul edil-
Irlandanın şimalinde İngiltereye ait ğı temin edilebilir mi? dikten sonra Romada bulunuyorlar. Bu --·--
olan Ülstere kadaı· hareket sahalarını AMERİKADAKİ HAZmLIK sabah Kont Ciano ile görüşmüş olacak- Nevyork, 27 (A.A) - •Royter• İngil-
J?eı.:c;letebiliyorlar. Ancak ortada bir Al· Çünkü Amerika da hummali bir hara- lardır. Bu akşam da R. l\fussolini tara- tercden çocukların deniz yoliyle tahli
man 1 ava hakimiyetinden - şimdilik - retle hazırlanıyor. Rcisicümhur Ruzvelt fmdan kabul edilerek Bükreşe dönerek- yeleri meselesi etrafında mütal§a yürü· 
eser yoktur. Bilakb İngiliz tayyareleri· bu akşam Vircinyrıya kadar uzun bir lerdir. Bu sırada Bulgar başvekil "'e ten Nevyork Times gazetesi diyor ki : 
nin hasımlıırından daha cüretkfır ve da- deniz seyahati için yatiyle hareket ede- hariciye nazırı, Dohrica milli kıyafetin· Bu suretle aske.i bir istüade temin 
ha faal ııöründüklerj intibaı hisıl ol- cck ve mühim sahil inşaat ve müdafaa de ktzcai!ızlar tarafından selamlanarak, etmeği ümit ettikleri takdirde Alınanla· 
maktadır tertibatını teftiş cyliyecektir. Amerika tayyare ile Alrnanyaya gittiler.. Bütiin rın meleklerle do1ıı bir vapuru batıra-

Almanlar av tablosuna 100 bin tonluk artık bu sahillerin emniyeti için J\tlas bu görüşmelerden ne çıkt~ı ,·eya çıka- caklarmda hiç $ilphe yoktur. 
J{emi knydediyorlar Muhakkak ki tah- okyanusunu kufi bir garanti addetmi- caj!ı heniiz malftm değildir. Tahliye için Aırıcrikan gemilerinin 
telbahır \'c tayyareleri boş durınıyorlar. yor.. ROMANYA HARP EDER l\1İ? kullanılması imkanına temas eden Nev· 
Ancak tahtelbahir periskobu altı bin Yalnız birleşik devletler değil, bütün Rumenler Transilvanyayı Macarista- york Times netie<)~inin ancak r<?smen 
tonluk bir vapuru 20 bin ton kadar he~·- dünya uyanıktır. Hnvana Pan Amerikan na vermek istemiyorlar. Hatta bunun bitaraf bir milleti hiddetlendirmek ola
bctli J.!Östercbilir. Bu, alelade avcı •Ga· konferansındaki delegelerin garp nısıf için harp etmeği tı>rcih bile ederler de· cağını bilirlerse Almanların bunlardan 
latı rüyetie <lir .. Binaenaleyh 100 bin kilrersini Alm~ın veya diğer totaliter niliyor. Fakat belki de Macarlara baı.ı hiç birini batırmıy~caklarının muhtemel 
tonun hakikati ka~ misil büyük olarak devletlerin taarruz ihtimalleruıe karşı tavizler yapılır. Trnnsilvanyanın Macar bulunduğunu yazm&ktadır. 
gösterdiğini tayin etmek oldukça güç- teminat altına almak için B. Kordel Hul halkını ihth'a eden bir kısmı Macarista- Nevyork Herald Tribüne diyor ki : 
tür. tarafından yapılan teklülcri yarın ka- na verilir ve diğer kısmında bir plebisit Küçük mültecilerin tahliyesi için 
EZİCi HAKiMİ\'1-..'T l..Azll\ı bul etmeleri beklenmektedir. Bu teklif- yapılırsa Budapeştenin işi daha ileri Amerika vapurlannın gönderilmesine 
Her iki tarafın da havada ezici bir j lerin ihtilatsız kabul edileceği tahmin vardırmıyacağı tahmin edilebilir. Bunu izin veren ve hariciye encümenince 

hakimiyet kazanmak istedili muhakkak-ı edilebilir. Çünkü Amerika devletler ha- Bükreşin ne derece derpiş ettiğini söy- müttefikan kabul edilen karar büyük 
hr. Almaqya, kendi muazzam sanayiin- riciye nazırının mıh günü Vaşingtona lemek müsküldtir. Zaten buna lüzum bi- bir vahşetin kurbanı olan bu küçüklere 
den maada, zaptettiğj memleketler en· dönmesi beklenmektedir. le yok .. Rumen muammasının ipleri bu- karsı Amerikalıların kalplerinde ve fik-
düstrisini 4e hi( tlüPbesiz bu maksatla Amerikadaki Avrupa arazisinin müş- gUn yarın ~özülebileccktir. rinde uyanan derin sempatinin kifi bir 
r ll!Jtınyor. Fakat İncilterecle, daha az terek vesayet altına alınması m.,.!esi- B. B. delilidir. 

Roına, 27 ( A.A) - nRoytcr• Roman
ya başvekili B. Gigurtu ve hariciye na
zırı B. Manoik>sko bu sahalı Romaya 
mÜ'\'asalat etmişler "'e istasyonda B. 
Mussolini namına Kont Ciano tarafın· 
dan ~elfunlanmışlardır. 

Rumen nazırları öğleyin İtalyan ha
riciye nezaretine giderek Kont Cinno iJe 
ilk mülakatlarını yapmışlardır. 

Bugün öW,edcn sonra B. Mussolini ta
rafından kabul edileceklerdir. 

Bugün Villa Ma<iama da Kont Ciano 
tarafından bir öğla ziyafeti verilmiştir. 
Akşam Romanya sefaretinde bir ak

şam yemeği verilecek ve ziyafeti müte
akip bir resmi kabul yapılacaktır. 

BİR 'J'E'J'KJK 
•••••••••••• 

Fransada görü
len parlamento 

tahavülleri --·--Frnnsada parlamento usulii kaldırıl-
ml§ ve bUtUn salahiyet ihtiyar Mareşal 
Pctenc verilmiş bulunuyor. Hiç kimse. 
nin hiç bir zaman hatırından bile ge
çirmemiş olduğu bu hal, dünyayı uzun 
mtiddc1 işgal edecek tarihi bir Mdise
dir. 
Fransız parlamentosunun menşei, çok 

eskidir. Yarı feodal kral saraylarındaki 
müşavere heyetlerinden başlar. Bunlar, 
krallar tarafından, kendi arzularına gö
re, tfıbilerinden, sadıklanndan seçilirdi. 
Muayyen toplaniı yerleri olmaksızın, 

mühim clavtılar hakkında düşüncelerini 
söylerlerdi. Philippe Auguste zamanın
da bu meclisler tertibe sokuldu. Saint 
Louis zamanından sonra da Parlament 
adını aldılar. 

Krallık rejiminin inkişafiyle mi.ivazi 
olarak parlamcnt tc inkişafını gösterdi. 
MecliS<" tecrilbeli n1emurların, hukuk-
şinaslnrın alınması lfızımgeldi. Rühban 
asilzadeler ve üçüncü sını!ın mümessil
leri bulunduruldu. Senyörlerden ziyade 
meseleyi bildikleri için, yav~ yavaş, ilı
tisas sahiplerinin nüfuzu artıyordu. 

PhiUppe le Bel zamanında bir tckfı· 
miil kaydedildi. Bu tarihte Fransız ku
rultayı üç kısımclan terekküp ediyordu. 
Büyük meclis ki, burada müzakereler, 
münakaşalar oluyordu. Ayrıca anket 
meclisi ve arzuhal meclisi. 

Yüz sene harbı, parlamentoyu balta
ladı. Etats generaux daha ziyade ehem
miyet kesbctti. Hnttfı İngiliz parlamen
tosu Fransızlarınkinin yerine kaim ol
du. Yedinci Charles, Parise gelmesinden 
itibaren Parleınent'i kurmakla uğraşt1, 
Poitie:rs'de toplanan Fransız meclisi 
1436 da Parisc getirildi. Birkaç ay sonra 
parlamentoya bir de cezai ve dördi.incü 
kısım ilave edildi. 1453 senesinde yeni 
ıslahatla Fransız meclisi düzeltildi. 

On beşinci asırdan on yedinciye ka
dar parlamento siyasi bir ehemmiyet 
kesbetti. Devletlerin hareketlerine bile 
karıştı. (Normandiyanın Charles de 
Bnrry'yc terkinin aleyhinde bulundu.) 

On üçüncü J.,ouis zamanında parla
mento gayet faal bir rol oynadı. Bu me
yanda Richclieu ile birlik olup mali si
yasetin aleyhinde bulundu. Bu faaliyet
ler on dördi.incü Louis'yi ürküttüğü için, 
o kral olunca, kuvvetli hükümetinin zo
riyle 'J>arlamentoyu susturdu. Parla
mento, artık chAkiın bir meclis> olmı:ık
t.an çıkanlıp cbir meclisi fifü haline ge
tirildi. 

On sekizinci asırda parlamento, krali
ye't.le ve rühbanla tenakuz haline düş
müştür. Neticede parlamento feı;hedilip 
yerine Moepeou meclisi kuruldu. Fakat 
ömrü uzun sürmedi. Umumi tazyik üze. 
rine, on altıncı Louis tahta geçer geç
mez eski meclisi çağırdı. Meclis kra li
yetc karşı muhalefetinde devam etti. 
1779 da tekrar infisah etti. 1788 de Etats 
generaux'nun toplanmasını istedi ve 
Fransız inkıJAbı ve onun evHUJan olan 
~u Hjimler zubıır etti. 

BALKAN HARBİNDE 
VE VMUMi HARPTE 
/ --·--
Romanya kim-

den hangi 
araziyi almıştı? 

-+
Balkanlardaki son 
vaziyet münasebetiyle 
Balkanlarda sulhun şimdilik muhafa-

uı edilecegi anlaşılmakta ve ümit ed.il
mclde ise de, bir Balkan memleketi 
olan Romanya zayiat vennekten kendi
sini kurtaramamıştır. Diğer taı·aftan 
Macarlar ve Bulgarlar ela Romanyadan 
arazi istemekten vaz geçmiş değildirler. 
Bu münasebetle Romanya hakkında ba
zı malClmat vermeği münasip görüyo
ruz. 

Balkan harbı ve umumi harpten son
ra, eskisinin iki misli büyüyen Roman
ya şimdi Sovyetlere terkettiği Bcsarab
ya da dahil 300.000 kilometre murabbaı 
mesahaya sahiptir ve nüfusu 18 milyon
dur. 
Romanyanın yukarıda bahsettiğimiz 

harplerden sonra ilhak ettiği yerler şun
lardır: Bulgaristandan Dobrica, Sovyet 
Rusyadan Besarabya, Avusturyadan 
Bukovina, Macaristandan Transilvanya 
ile Banat'ın bir kısmı. Bunun için Ro
manya, umumi harpten sonra dalını 
bir ekalliyet ihtilfıfiyle karşılaşmış ve 
zaman zaman komşuları tarafından, ara• 
zinin geri verilmesi talebi karşısında 
kalmıştır. Bugün Romanya nüfusunda 
Almnn, Macar, Ukraynalı, Bulgar ve 
daha bir çok ekalliyet bulunmak1adır. 

BALKAN HARBINDA 
1912 de Balkan harbı haşladığı za

man, Ti.irkiyc ile askeri ittifak aktet· 
memekle beraber, Romanya. üçler itti· 
fokma dahil olduğu için, Avusturya , 
Macaristana bağlı bulunuyordu. Mııa· 
mafih, hangi tarafüın olduğu açıkça bi4 
]inmiyordu. Diğer taraftan. Sırbis .. 
tanla Bulgaristan, arnlanndaki Sofyn 
muahedesi mucibince, gerek Avustury 
Macaristan, gerek Romanya tarafından 
bir taarru:za uğradıklan takdirde birihir
lerine yardımı taahhüt ediyorlardı. Bu
nun için Romanya hükümeti, T unanın 
öte tarafındaki hudiselere karşı tama• 
miyle bitaraf olduğunu ilan etti. Fakat. 
harbin cereyanı Avusturya • Macaristan• 
da olduğu gibi Romanyada da endişe. 
uyandırmağa başladı ve Romanyada 
arazi talebine karşı bir temayül uyandı . 

Romanya hükümeti Bulgaristann mÜ• 
racaat ederek, Dobricada bir hudut tas• 
hihi lazım geldiğini bildirdi. Bulgaristan 
Romanyayn talebinden vazgeçmesini, 
buna mukabil Bulgnristanın da şimali 
Dobricn Üzerindeki emellerinden vaz· 
geçeceğini bildirdi. Bu hususta müzakeoı 
relere başlandı, fakat bir netice alına·• 
mndı. Bunun üzerine. Avusturya Macn· 
ristan hükümeti, Romanyanın talepleri· 
ni temin etmek ve bu suretle RomanyayJ 
kendisine müttefik yapmak gayesiyle 
ara bulmaya çalıştı. Bu teıebbüs de an
cnk kısmen muvaffak olundu. Mü?.ake
relcre Londrada devam edildi ve bir ne• 
tice alınamıyarak mesele Petersburg 
konferansına bırakıldı. Burada 1 7 Ma
yıs 1913 an1nşmasiyle Silistre Roman .. 
yaya verildi. 

Romanya bununla da tatmin edilme .. 
mişti ve Bulgnristandan tekrar arazi ta .. 
lehinde bulundu. 19 1 3 Haziranı sonun• 
da Bulgaristan Sırbistana taarruza ge .. 
çince Romanya da harbe girdi ve bun• 
da Rusyanın da tesiri görüldü. Zira 
Sovyetler Sırbistana yardım etmek isti· 
yordu. 

Romanya bu harple Dobricanm ce-. 
nup kısmını lamamiyle işgal etti ve Bul .. 
garları geriler~ kadar püskürttü. Ru· 
menlerin Sofyaya yaklaşmakta olduk
lannı gören Bulgar Kralı Ferdinand, 
Rumen Kralı 1 ııci Karola sulh teklif 
etti. 

Bi.ikreşte derhnl başlıyan millakere
ler neticesinde 31 Temmuz 1913 te Ro
manya, Sırbisfan, Bulgaristan ve Yuna
nistan arasında mütareke imzalandı. 

10 Ağustosta imza edilen Bükreş sulli 
muahedesiyle de Romanya, esasen işgal 
etmiş bulunduğu Dobricayı aldı ve ken
disine Makedonyadaki Ulahları himaye 
hakkı verildi. 

UMUMi HARPTE 
Fakat bununla her şey düzelmiş ve 

nihayete ermiş bulunmıyordu. Transil
vanyadaki Rumenlerin Macaristan tara· 
fından tazyik altında bulundurulduğu 

ileri sürülüyordu. 
Umumi harp b~ladığı zaman, Roman

ya bitaraf kalmayı tercih etmekle be
raber, kendisini muharebeden tamnml
le aıtıkasız göremiyordu. Almanların 
Mamda mağ)Cıbiyc!i üzerine Rornanya
da harbe iştirak taraftarı olan partilerin 
nüfuzu gittikçe artıyordu. 10 teşriniev
vel 1914 te kral 1 inci Karolun ölmesile 
manilerden biri daha ortadan kalkıyor• 
du. Başvekil Bratianu •Merkezi Avru
pa devletleri• ile müzakereye devam et· 
mekle bernber. 1~15 mayısında İtalya 
harbe girince Romanya da harbe girme· 
ğe karar verdi. 

İtilfıf devletleri (İngiltere, Fransa, 
Rusya, İtalya) 17 ğustos 1916 daki bir 
muahcd<.'yle. Romanya ,harbe girerse 
kendisine Baııati, Transilvanyayı ve 
Tiszaya kadar bütün Macar ovasını te
min edeceklerini taahhüt ettiler. Ayni 
gün Rusya He R..ımanya da aralnrında 
bir askeri muahede imzalıyorlardı .. On 
beş ı;:iin sonra da Romanya Avusturya
Macaristana ham iifın etti. 

Umumi harbin sonundaki muahedey
le, Dobricanın Tuıır.ya kadar şimal kıs· 
mı Romanyaya verildi, cenup kısmını da 
Bulgnristan alıyordu. Köylük mıntaka
larda niifusun ekseriyetini· Rumenlerin 
teşkil ettiği Transilvanya da 1918 de 
Romanyava ilhak olundu. J\yni sene Bu. 
kovinadaJci Rumenler de Romanyaya il· 
hak kar'l-ı verdiler ve burası da Ro-. 
manyaya ilhak edildi.. 


