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tlan mlindl'rccatınd . an gazetemız mesuliyet kabul etmP-Z Ciimhuriyetin ve Cümhuriyet eserinin bekçisi, sabahlaTı çıkar ıiynst gazetcdfr YENİ ASIR matbaasında basılmıştır 

Hava 
···1ü-~k···H·a~a-·Ku-~u·mu·~u~··13i;·Fi1os·u··· 

• 
apılıyor 

.Izmir Enternas
yonal Fuarı 

-*-
Du değerli eseri 
ınuuaf f a'lı lzılnıafı 
çoJı bakımlardan 
r~entmi)Jeti haiz 
.,,,,. meseledir •• 

bir 

HAKKIOCAKOCiLU 
l'irnıi iki ·· · 

Sonnl fuar l{Uln sonra iz.mir Entcmasr . 1 açı acnktır 
'uarınuz.. c;;ok k ·lı. 

liık bir inki ısn ır zamanda bii-
lik , asfını h ~.~3' •! muş, beynelmilel
de hir ı,;ok : ısı,. ılıraz edecek şckil
celbc~ lcın - evlctledn nnzan dikkatini 
bir <'~erdi~~~ mmnffnk. olmuş değerli 
Zl'nıin , · u he) nclmılel bir funr ic;;in 
Yor. <' zanıan ll'la mii ait hulunım-

Awuıı:t lıarb" · 
ler iizcrind b.1

111111
• harp harici m!llet-

hüyiiktü ~ 1 e .) a ptığı tesirler ı,;ok 
bulunnıar.tnqartl~rın ı,;ok gayri miisait 

• a rn~ f en küctik b" . • en ~~r çalı malanna 
daha fazla ır ~ar ~chrılmeıniş, bilakis 
\'afrakıvef enc.rıı •nrfi~·le bu eserin mu
nıısfır. 1 

Yolunda hızlı hamleler atıl-

Yarın Aydında karşılanacaktır 

,Genç paraşütçüler dün Is
ı partada iyi netice 

~~~~~-~~~~-BMMlllEISD*~11m ...... 

n. i e Ço Al ş dı 
Aydın, 28 (Hususi) -Türk hava şimdiden büyük alaka uyandırmıştır. rin kullanılması şd.illcri etrafında iza- • 

kurumunun genç tayyarecilerindcn Tecrübelerde bulunmak üzere vilaye- hat vermişler ve mütc:ıkiben hava ku
mürekkep bir filo Salı günü Aydında tin kaza ve köylerinden bir çok kim- rumu müfettişi söylediği bir nutukta 
beklenmektedir. seler Aydına gelecektir. tayyare ve paraşütun yurt müdafaasın-

Genç havncı1anmızın Aydında, bü- Isparta, 28 (AA) - Türk hava daki faydalarını tcbnriiz ettirmişlerdir. 
yük çahşmalanna layik bir ~ekilde kar- kurumu tayyareci ve paraşütçülerin- Bundan sonra pnrnşütçülcrimiz parn
ıılanmalan için hazırlıklar tamamlan- den mürekkep bir heyet iki tayyare şütle atlanın tecrübeleri yapmış ve mu
JIU§tır. Filo Tepecik meydanında bal- ile dün sabah buraya gelmişler ve tay- vaffakıyetlerle uçuşlar yapmışlardır. 
kunız tarafından sevgiyle karşdana- yare meydanında on binlerce halkın Bilahare Türk kadınının biiyük hama
cak, bava kunımu umumi müfettişle- sevgi tezahüratı ile karşılnnmışlardır. set ve celadetinden bir timsali olan 
rinden B. Emin Ali Yqm halka bir hi- lııtikbnl edenlerin başında vali. Tuğ Bayan E.dibenin muvaffakıyetli atla
tabede bulunacak, parll§ütçülüğün- komutanı, cümhuriyet halk partisi mü- yışlan Türk kadınlığı üzerinde büyük 
ehemmiyetinden bahsedecektir. fettişi belediye ve parti başkanı bulun· alakayı çekmiştir. Gençlerimiz şerefi-

Biz sulhc;;u bir . . 
tc\"cih t..'il"I • nullctız. Emniyetimize 
hınınadıkı hlışb hi~ tehlike karşıs;nda bu-

~ ı:a u ıde ı· · b ~ caı:ız. ır .. a ımıze a"lı kala-

Aydındn yapılacak hava gösterileri makta idi. Tayyarecilerimiz ve para- ne diin öğle ve ckşam ziyafetler veril
ve paraşütle atlama tecrübeleri daha şütçülerimiz alandaki hnlka paraşütle- miştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lhtiwf mev:ııu 

BESARABYADA 
olan Rumen petrol kuyuları 

ııııı:ııııııııııııııııırıııııııııııııııııı:: 

h . uru~t ve ll" k li "k .. A •••••••••••••• tısustaki sarsıl ,.ı . po tı amız bu 
Z.ın tnüc\"•ı"d .d~az azım ,.e kararımı
ır · ·' esı ır 
ınacnaleyh h • 

nu~ huzur· ~r sahadaki c;alı ınaları
nıcj,!i ınitr ve ~ukun itinde devam et
Yanz. 1 vazıfelerimizin ha ındn ·sa-

Bir cengaver heykeli 149.975 
--·--

p 
h. uar :mevzuu d bö. 

ııı ilk n,.,1_ d a Yle olmu tur. Har-
b QJ ... ruı a 'il.irk" aı.ı endi 1 . ·ıyc hakkında da Menemen ve Foça civarında yapılan 

hafriyat müspet neticeler verdi 

Besarab37alı 
vatanlarına 
avdet etti 

-e-

harbe rt.irec er. ~a~ edilmiş, biz.im de 
nııstı. Uü~~ız . ıddiaları ortaya atıl
li~ haberleri ;~z b~ yersiz. ·ye ınamı
ıoYalanlarke ı::;_a t~dbır ve knrarlariyle 
~ri sayıt n k lcdıycmiz de bu sulh 
lt~arına b~uk d~iieri olan fuar hazır
ın nıuvaffak b" hır gayretle devam ct
dcn asla r ır eser yaratmak azmin-

l<'uarını erngat cs•lcmemiştir. 
kunından ı~~ sulha lan itinıadunız ba
Ya ne kada "!_anası vardır. Bu mana-

Gerenköy, Belevi 
Bizans devirlerine 

ve 
ait 

Ulucakta Roma ve 
eserler ele geçmiştir 

Sov yet - Rumen nıu
kamları arasında 
temas/ ar devam 

lıundan ~ade~cr _verilse yine azdır. 
fuarı, :\'alnı :ka lzmir enternasyonal 
heYnclnıiJelz m ~.ahrlnnn ana vazifesi olan 
noktasınd u ııdeleyi kolayl~tırması Ziraat 
letıer nu ele alınamaz. F"ılhakik ·1 

arası 'k · a mı - --•-
~af ettirmek; tı~di m~nnsebatım inki-
ırV e u eserın bir rolü var- vekili Konyada 

b kınkat İzmir f 
a nund uarı milli ekonomimiz 

h·· an da ·51· • •• h• t tk•k aızdir. J ısnaı bir ehemmiveti mu ım e 1 -
Bizim Yeni b" -

Vardır. l;tırd ır ııanayiJ • me plfuunuz lerde bulunuyor 
sac;nn hayati ~· . b~~alanndan dumanlar 
fabrikalar] ~ehnıızı arttıran muazzam --·--
Yonız.. S a .ku, vctlendimıeğc c;nlm-
ner anayı sal d ..... Cihanbeyli 28 (A.A} - Ziraat vekili 
iJ ıcelcri toplu b.ıa ın a elde ettiğ'imiz .Muhlı"s Er.kmen du··n buraya gelm;., vali 

" btı~iin ır halde görmek dün -~ 
tnak fırsatı~r~~da mukayeseler yap- ile memurlar ve halk tarafından karşı
Yor. 1 ızc fuarımız temin edi- lnıımıştır. Vekil burada zirai ve hayvan 

l\tcıntckette . vaziyetleri üzerinde tetkikler yaparak 
dnr olanıad _ ınıaı edildiğinden haber- h;ılkm dileklerini dinlemiştir. Muhlis 
ıı ornd .1~.ınıı:z bir ~ok ihtiyaçlarımı- Erkınen bilhassa kazamızın zirai vaziye
bUnıck ~.!~~1l or .. ~ c oıılan tedarik ede- tinden çok memnun kalmış ve mütea-

Milli kalk rını ogreniyoruz. - SONU 4 UNCO SAHiFEDE -
Yıl fuarını dıııına ıılanımızın seyrini her ı' 
g.. ız a tak· ı· 
• Un arn ınd ki llJ ey ıyor dünle hu· Dobrı·ca 
•ı;i · a ınuka ı d n ıııanınır k l ese er en ~ arm 

l\tilJi sn ~ . U\ 'et 'ere biliyoruz. l.J'f kk d l ·ı • 
de Yer •1 nayıcılerimiz. için bu eser iç:n- n Q ln a ngı ferenın 
r anıak,az.jf . ı s d ırsattır. Ya t..-sı kaç~nlmıyacak bir görüsü of ya a gayet 
hlanıulutın rs~~ ~ aptıgını tanıtmak, : • 
~nayiinıi .. :n tıl~lakatını arttırmak milli l yı karsı/andı 
tcşl(I ... ıııkı r ' 

0 
1 .eder. l\foselc a ının mesnetlerini l.ondra, 28 (AA} - Sal~burg ko-

l r. lznıir cnte bu kadarla da kalmı- nuşmaları hakkında lngiliz matbuatında 
°!eınlckettc b" ~syonal fuan bütün bir çok mütalaalar yürütülmektedir. Bu 
:Nakli~e vasıtalır ınreket uyandırıyor. gazetelerden bir tancııinin Sofya muha
luk dolnuıs·ı 1 nr~~ıda temin edilen ucuz- biri Dobrica üzerindeki Bulgar müddei-

• "' Y c Yu b.nl hlıre akıyor' z ., ı erce yurddaş iz- diyatı hakkında ingilıere tarafından 
Çnlışmalar:ı ··· Bu guzel eseri gördükten ihdas edilmiş olan müsait tarzı hareke-
dıktan so nuzn karşı itimadını arttır- tin Bulgar siyasi mahfilinde pek büyük 
ııi ziyaret"ra Yurdun muhtelif köşeleri· memnuniyeti mucip olduğu işaret edil
lunu or ctınck fırsatına da sahip bu- mektedir. 
Gczın"k .. Aynı mesele hakkında Times gaze-

Ye.n b" e ' gornı •k , atan sevg· .· . be .1. tcsinin diplomatik muhabiri Ingiltere 
ırcr '\asıtad . ısım s ı- h . . . . D b . .. • d k. B ) 

düklerini, heğc dı_ılıJ. insanlar ancak gör- n.~~J~sının o kncn U:~nn ~ ı. u gar 
1>evcbilirlcr j.,.::~ erini daha lnıv\•etlc ~~d .. :'.~n-~ını çoı .e

1
.vve .. fuen erıb.meııruk 

fırsat · -·uı- fuarı yurd t gor ugunu ve ngı ız nu zunu ır ço 
Yük ~~1 haz.ırtanıası bakı du anıma~ defalar bu mesele müstclihane bir auret-

u· ır kı:vıneti haizdi ının an da bh- te halletmek Üzere imali nüfuz etmiıı 
İç" ~r ay, Şehrimiz h r. • . . bulunduğunu · kaydettikten ııonra şu mü-
t rn. c Çalknnınaktnd ususı hır faalıyet talaayı ileri sürmektedir. 
ı:1'r.e akın eden . ır. İç!en \"e dıştan Romanya Büyülr. Britanya tarafından 

etııı iktısııdi h zıynrctçı~er bu meın- verilmiş garantiden 11arfınazar ettiğini 
ve eyliyorlar nyntına hır şeyler iliı- ilan ettikten sonra Büyük Britanya hü-
. Ve en nih~y t r kümeti Dobrica meselesinin Sofya ile 
Sardını ediy c uar, lzınirin imarına Bükreş arasında dostane bir §Ckilde hal
J\~rupaııın dor .• Yalnız Türkiyede değil lini istihdaf etmelr.te olduğunu Sofya 
l?Şıne r~ila a l>Ck çok merkezlerinde ve hükümetine bildirmiştir. 
"".tVVctJ nu!ıuyan Kültürpark - -·--c.nınesınc h. ımızın İ . 
~uazzanı eserle h ızmet eyliyor .. Bu NAZ L L 1 DE 

Façanın Geren köyü civarında Kunı- yapılmaktadır. Bunun çıktığı civarda 
çeşme mevkiinde bir tarlada ve Mene- arıl§tırma lfızım gelmektedir. ediyor 

28 (A.A) - Tas Ajansı menin Ulucak köyünün Çeltikçeşme ÇAMLIKTAKİ ESERLER Moskova, 
mevkiinde ve Selçuk - Belevi köyüniin Çamlıktaki yedi parça büyük mer- bildiriyor: 
civarında Turistik yol yapılırken çıkan mer eser müzeler ınüdiirü Salahittin Rumen makamatı bazı hallerde Be-
eserlerle Kuşadasında Bedenardı soka- K sarnby 1 ları vata la ı a ı"ade tmek hu anların nezareti altında Selçuk müze 8 1 n r n e -
g"ındaki kale duvarının incelemesine d t ı1··1 b 1 k memuru Halil .Orcan'ın marifetiyle nak- susun a ea u ve un ara arşı yapı-
g iden müzeler mu··du··ru·· SaJaAhittı·n Kan- l · tı" t "k tt.kle · d barı·c· e ]edilmiştir. Bunların içinde büyük bir an ~ı.ıy~-. . eşvı e ı rın en ıy 
tar İz.mire dönmüştür. güneş saati, kabartma bir kadın ve komıserlıgının katibi B •.. Sabolev . 1 3 

Bir muharririmizin kendisinden aldı- oturmuş bir erkek heykel· kıymetli ve Temmuzda Romanya sefırı B. Davıdes
ğı izahata göre GeTenköy, Ulucak ve çok güzeldir. Bergama ~üzcsinde de co ile görüşerek Rumen ~ak~matı tar~
Belevinden çıkan eserler Roma ve Bi- mcnner bir güneş saati bulunduğu ma- fından Besarab;>:alıla~a gostc:nlen teallul 
zans devirlerine ait mezarlardır. İçlerin- lumdur. Fakat F.Jeste çıkan bahsin mev- - SONU 3 ÜNCÜ SAHiFEDE -
de bulunan paralar. mimari parçalar 1z- zuu bu saat ondan çok büyük ve daha 
mire gelirilmiştir. güzeldir. Bu saatle beraber öteki cser-

BIR CENGAVER HEYKEL! ler de Selçuk müzesinde teşhir edilmek 
Yinl! Menemenin Süz.beyli köyünde 

bir tarla kazılırken çıkan ince ve süslü 
bir mermer levha üzerinde kabartma 
bir süvari İran cengaverinin heykeli 
bulunmuştur. Eser eski ve güzeldir. tran 
şahı Daranın Anadoluyu istilası zama
nına ait olduğu zannediliyor. Tetkikot 

1ngiliz başvekili B. Çörçil 

Romanyada İngiliz me· 
naili haleldar edildi .. 

--*-
lngiltere -·-Roman yaya protesto 

üzere Selçuk mÜZC' memuru Halil Or
can'ın gayretiyle yapılmakta olan kaide
ler üzerine ikonaca.ktır. 
ızıvım HAFR1YATINA YARDIM 
Türk tarih kurumunun, ehemmiyeti 

büyük olan İzmir hafriyatına gösterdiği 

- SONU 2 inci SAYFADA -

,.. 
ava 

a ı 

• 
yenı 

arekatı 
da alınan 
a "mat 

--*--
Londra 28 (A.A) - Hava nezareti 

tebliğ ediyor: 
Dün öğleden sonra avcı tayyareleri

miz tarafından cenup sahili açıklarında 
bir düşman avcısı ile bir deniz tayyare
si düşüriilmüştür. 

Devriye .dolaşmakta olan avcılanmız
dan biri üssüne dönmemiştir. 

Lond.ra 28 (A.A) - Hava işleri nl'za
reli bir tebliğinde şöyle denilmektedir: 
Düşmanın JngiJtere adaları üzerinde 

bu gece yapmış olduğu hava harekatı 
ufak mikyasta olmuştur. Hava hücum
ları sadece Gal memleketlerinin ve İn
gütcırenin cenubu garbisinin bazı mın
takalarına tevcih edi1miştir. Bir kaç 
bomba atılmıştır. Hasarat ehemmiyetsiz
dir. Telefat yoktur. 

Bu sabah erkenden düşmanın bir 
bombardıman tayyaresi cenubu garbi 
sahilleri açığında tayyare dafi batarya
l;ırı tarafından düşürülmüştür. Düşman 
ikinci bir bombardıman tayyaresi de ln
gilte:renin renubu şarkisinde diişiirül
müştür. 

A11lerika Teisiciimhurtt B. Ruzvelt 

HAVANA 
--*--

Konferansının 
dört kararı -·Amerika kıt'asında 
arazi değişikliği 

olamaz 

VesilzaJar : 5 
••••••••••• 

RUMEN --.--
Petrollerinin 

tahribi için ha-
zırlanan plan -·-

---------------= ------------------Londra 
Alman 

mahfilleri, 5 -Be yaz kita- § -bına cevap veriyorlar§ 
Londra. 28 (A.A) - Resmi bir 

menhadan bildiıildiğine nazaran istila.. 
ya uğradığı takdirde Romanya petrol 
kuyularının istifade edilmez bir hale ge
tirilmeleri için hazırlanmış olan plana 
dair Almanların neşıettiği beyaz kitap 
Londrnda münakaşalara yol açmıştır. 
Bu mnkımt için hazırlanan tedbirlerin 
Romanya ile olan ittifakın tabii netice
lerinden madut oludğu Londrada teba• 
rüz ettirilmektedir. 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

1B~;;kif8kŞ~i 
~ Istanbuldan i 
~Ankara ya hare-i 
~ ket etti ~ 
• • : ---.-- : • • 
E Milli Şef Başvekili i 

• 
Haydarpaşa ya 
kadar uğurladı 

İstanbul, 28 (Telefonla) - iki 
günden beri şehrimizde bulWlmakta 
olan ba§vekil Dr. Refik Saydam bu- • 
gün Boğazdan Y eniköye kadar oto
mobille bir gezinti yapmıı, öğle yeme
ğini Park otelde yem~tir. 

Başvekil aaat 16.30 da Floryaya 
giderek Reisicümhur ismet inönüne 
mülaki olmuştur. 

Milli Şef, saat 18 de Ankaraya ha
reket edecek olan ba§vekille birlikte 
motörle Haydarp8.§8ya geçmifler ve 
baıvekili uğurladıktan sonra motörle 
Floryaya dönmii§lerdir. 

Baıvekili Haydarpaıada Maliye ve
kili Fuat Ağralı, vali, kumandan, üni
versite rektörü ve bir çok zevat uğur-
lamıştır. • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

FRANSADA 
Yeni mesai rejimi .. -·-Paris, 28 (A.A) - Soir gazetesinin 

biJdirdij:inc göre • Frnnsanın aile vo 
gençlik nazın B Balnegarov mesai 

11:ı...... r er :ı:anıan öviincbili- ralebe pansiyona 
ed~escıc her hangi bakı .. • Nazilli 28 (Hususi) - Nazillide orta 
a irse edilsin İzıni mdan mutalaa ve ilk okullarda okuyan talebeler için 

notası tevdi etmiştir 
Vç Rumen vapurunu 
İngilizler teulıif effi 

Londra, 28 (A.A) - Royter bildiri
yor: 

Stoblar muhafaza 
eciilecelı, IJozguncu 

faaliyete mtini olrınacalı 
Nevyork 28 (A.A) - Ne,•york Times 

gazetesinin Havanadan alarak · neşretti
Madrit 28 (A.A) - Lnlincadan bil- ği bir telgrafa göre Pan Amerikan kon-

diriliyor: fernnsı Avrupa ve As)ada süratle inki-
Dün <ikş:ım saat 23.15 te Cebelütlarık şaf etmekte olan buhrana karşı kendi

semaı;ında bir tayyare filosu görülmüş sini müdafaa etmek için Amerikan kı
ve bu tayyareler bir takını bombalar at- tasının derhal alması icap eden tedbir
mışlardır. Ahlnn bombalar yangınlar lm üz.erinde1am bir ~maya varmış. 

mükcllclh·eti tesisi hakkında çok ı:enİı! 
bir proje ~hazırlamakla meşguldiir. Ga .. 
:z.cte dil•or ki : Her sınıftan c;ocuklıınn 
ııylar(Jl müşterek bir hayat geçirmeleri 
Fransnda ,.e Rhin nehrinin öbiir tara• 
fında bir ı,;ok mcselelm halledebilir. 
Mesai mükellefiydi ziraat, yol, köpnı 
ve şehirlerin bnan işlt'rinde tatbik edi~ 
lec:ektir. 

'l~ın kıyıuct , hr enternasyonal fu- t-ocuk esirgeme kurumu tarafından bir 
ettn... 1. e e emmiu t• · t b ·· J" • -"ce"' bir ok . .,e ını e aruz pansı; on açılmıştır. Haber aldıgın'lıza 

- SQN\) ~ in .delıllere rastlamak göre pansiyon licreti ayda 12 lira hesa-
cı SAHİFEDE - blyle senelik 108 liradır. 

İyi bir menhadan alınan habere na
uran İngiliz hükümeti Romanya hükü· 
metinin harekatından memnun değil-

- SONU 2 ind SAYFADA - pkamu§Ur. - SONU J 1Nci SAHh'EDE -



29 'i'emmuz Pazar esi 1940 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

···••····•···················· Kokulu Kız 

Bana teıninnt v....rınek li.izumunu ~b
sedcn Mükreminiu Nihal hanıınefcndıye 
karsı belki de ka.1Li hir meyli olduğunu, 
onu~ı adını andıkça ,.e ondan bahsettik
ce gösterdiği telaştan anlıyordwn. Bu 
Nihal hanım hadisesinin asabın\ üzenn-
dc derin surette tesir yaptığı da mu
hakkaktl. 

Nihal hanım, td1likeli kadın. onunla 
kQnu..cmıanı arzu etmiyorum, çok frapan 
hir insan sözleri hala kulaklarımdadır. 
Milkreınin neden ou kadından bu kadar 
korkuyor, daha şayanı dikkat olnn nok
tası. neden onun küçük bir daveti önün
de bu kadar hassas davranıyordu. 

mahzuz edecek kadar haşmetli olacak 
ve beni heyecana :;iirükliycC<'ktiı · . İliraf 
ederim ki sizi yakın bir alaka ilı! be
nimsemeye ~ladım. O kadar ince bir 
şekilde aşk yapmasını ve muhau.bımzı 
kendinizle me gul dınesini biliyorsunuz 
ki. inccliğinize mt>clüp olınamnk için 
kadın olmamak lazım ... 

Scrnn gtinü gaı.iı.oda yalnız kaldığımız 
zaman size hislerimden bahsetmek ,.e 
toy bir kız. cocu(iu gibi boynunuza atıla
rak: •Anlamıyor rnusun, seninim, ı;eni 

seviyorum işte> dernek istiyordum ki .. 
Bunu yapmayışını. bana karşı gayet naz
lı davranan gi.ize.l sevgilime izzeti nef
simden bir şeyler uzabnamak düşünce
siyle ileri geliyordu. Size hislerimi an
lataınamaktan mtile\·cllit bir yeis için
de otomobilde dönerken siz çok dü. ün
ccli idiniz. Mutlak refakatinizdeki genç 

Dış ticaret işler· 
Dıs ticarelınıizi yE-ni bir sekildc orga

nize etmek ilzcre Ticar€t vekaleti ~·eni 
baı.ı kararlar it tiha z. etmiş.t ir. Bu nwyan
da tcşkildtlandırma bns konlrnlödüğii 
ilga cdilın~, birlikler için umumi ktttip
liklcr ihdas olunınuşlur. 
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Nüius sayımının 
faydası 

Hayatta mu,·affak olanlar, her şey
den önce kendini yani kuvvl' l ve :;ıh
hatini cok iyi b::en iıısı:mlardu·. 

Btitiin ınu\•aff.J<ıyet w ilerleme 
tt:dbirleı-i bu bilgiye bağlıdır. Fert
ler için ınünakcısa j!ÖtürıniyC'n hu 
hakikat milletle~· icin claha doğru v e 
önemlidir. Cünk-J Ulu:;u te~kil eden 
fertlerin bütünü hakkında şöylece 
etrafımıza bir kcrre bakmakla isabet
li biı· kanaat ekil' edeıne~· iz. Büyiik 
kütleleri tanımcı:: onları birer birer 
savmak ve vasıfLnnı vazmakla kabil 
olur. İşte bu ~i. üçün~cü defa olarak 
20 İLKTESRlN PAZAR ~tinli ycıpa-

Büyük hazırlıklar var 
x~x~~~---~~~~------

Fuarın açılmasına üç haf
talık bir zaman kaldı 
Fuara dokuz ecnebi devlet ve bir 

mri~sse&eler istirak ediyor 

Onuncu İzmir cııternasyonnl fuarının 
açılına:-;ma iıl: haftu _gibi kısa bir zaman 
kaldığı icin fuar :~ha!>mdaki hazırlıklnt: 
hızlanmıştır. Bfüü .1 pavyonlardn b i.iyük 
bir faaliyet \·ardır. İ~lerin zamanında 
bitirilınC!ji için iC~lhında ~eceleri de fu
ardn calı.şılacaktır. 

Funr dahilindeki nebatat bah<.,'CSİ, 
parklar yeniden tanzim edilmekte ve 
bazı ilave ve Uıdil!er yapılmaktadır. Ya-

.. 
cok , 

oıKorkulan sevilir• sözünün manasını 
şimdi daha çok nntıyordum. Tahmin ede
rim ki Mükr~minle Nihal hıınım arasın
da pek ciddi bir alaka mevcut değildir. 
Yine tahmin ededm ki bu kadın, sırf 
Mükrcminin parasını çekmek ve onunla 
E:ğlcnmiş, salonlara girmiş olmak için 
bazı (Modem A\·ansl:ır) bile \·ermiye 
hazırdır. 

kadını düşünüoyrdunuz. Adının Fikret 
olduğunu öğrendiğim bu kadını gönne
miş olmakla beraber her halde pek şc
dövr bir şey olduğunu tahmin ediyorum. 
Doğrusu bu kadını uzaktan kıskanıyo
rwn bile.. Siz.in ~ibi ince ,.e gfüel bir 
erkeğe malikiyetinöen dolayı kendisini 
tebrik eylemek istl!rdim. 

cağız . 
BASVEKALE.'1.' ; 1 pılan ilavelerle fuar dahilinde üzerinde 

. çalı::;ılmaınıs hir 110kla kalmam ış gibi-

Bu şene fuarıın11a dokui'. ecnebi dev
let Lc;tirnk eylemektedir. Sümcrbank, 
Etibank. is banka'i>, ~igorla şirketleı-i. 
inhisarlar idaresi, \'öıkıfl:ır idaresi gibi 
büyük mücs~sel~.ı-in pavyonları tan
zim edilmektedir. Bunlardan Etibank 
fuarımıza cok zenı..in bir şekilde iştirak 
etmektedir. Etibank pavyonunda maden
ciliğimizin inkişafı hakkında grafikler, 
veni bulWlan madenler hakkında ma
hiıncıt buluncıcaktt. 

Fuarm a<;ılına merasimi hazırlıklnrı 
da jlerlemiştir. Her erkeğin hrwatında tesir yapması 

melhuz olan bu avdnslardnn istifade yo
luna düşmemesi Mükremin için imkan
sız gibi bir şey sayılırdı. Mükremin şu 
unda kanun nazarmdn bekar ve boşan
mış bir erkek olduğuna göre bu Nihal 
hanımla pek Ula alakasını biraz ile rlete
bilirdi. 

lstatistik umum ıııüdürlü).!Ü : 
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Netekin1 korktuğum başuna geldi. 

Hep.si bu kadar Miıkrenıin bev .. De
rin bir iştiyakla .. 

Fransız müstemlefıe 
imparatorluğu 

---ıı:---

Sahrayikehire 
Bir cengaver heykeli 

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

- BAŞTARı\Fi 1 inci SAHİFEDE - u:.:atılmnsıruı. ve bu ameliyeye lazım 

Bir akşam mutattar. pek geç ve kendi
sine hakim olanuv~cak kadar sarhoş bir 
şekilde otele gelen Mükremini, kabil ol-

Artık her şeyi r.nlamı.ştım . Bu imza
sız mektubun Nih<ıl hanımdan geldiği 
noktasına şüphe ed<:mezdim. Demek ara
larında, ınalüınabm haricinde inceliğini 
kaybederek dleniy(·t.c vurulan bir mü
nasebet mevcuttu. 

nasıl hakim ge~ alakayı bundan evvel yazmıştık. 
Kurumdan müzeler müdürlüğüne vaki 

toprağın da jiınnaz önünden alınarak bu 
suretle hem yol hem hafriyat iki işin 
birden başarılmasına muvaffak oldu
ğunu yazmıştık. 

duğu kadar renk vermcmiye çalışarak 
karşiladım. Otel p~rsonuna hemen ban
yoyu hazırlamasını söyledikten sonra, 
kabil olduğu kadar sakin bir halde onun 
soyunmasına yardım ettim. Sarhoş ha
line bakmıyarak lJana işlerinden. m~
guliyetinden bahsetti. Ben mutat neşe
me hnlcl getinnemiş gibi kendisini tatlı 
tatlı dinledim ve revap \ 'erdim: 

Gömleğindeki ruj lekelerinin bu Ni
hal hanıma aidiveti artık bir hakikattı . 
Demek Mükren~in bu tehlikeli kadının 
ağına düşmü.s bulunuyordu. 

Olabı•ımı•şJerdı•?. sual üzerine lzmir hafriyatına yirmi bin 
lira lıizım olduğu bildirilm~li. Habeı· al-

• <lığımıza göre hafriyata ne zaman baş-
Jinınaz önünde başlıyan kaz.ı ameli

yesi epey ilerlemiş yol için buradan bir 
.kaç bin mikap toprak alışmış, jimnazın 
önü bir hayli açılmıştı. 1ki aydanberi 
otuz amele oıı beş vagonla çalışılmakta 
idi. Fakat Reji Jeneral şirketinin çıkar
dığı malum ihtilaf sebebiyle bu ameliye 
de muvakkaten durmuştur. thtiJif dü
zelince bu iş.in de bitirileceği tabiidir. 

-BiTMEDi-
Nihayetsiz C .. o"ldeki mU• 

1

1
0
anldaubgy iuleceği \'C paraya ne zaman ihtiyaç 

Tadh kummunca hugiinlerde 
azzam gayretler ve de- müzeler müdürlüğünden .sorulması üze
miryolu • bugünkü vazi· rine gece gündüz her zaıııan işe hazır HAVANA bulunulduğu VQ paraya da her zaman 

yete gelince- ihtiyaç olduğu bildiıilmi.ştir. Yakında 
Koskoca FranSd, Avrupanın ve diin- tahsisat gelir gelmez hafriyata başlana

yanın en muazzam askeri milletlerinden caklır. --·--- Hakkın var, insan i<:inde geç kala
bilir. Bunun ı.araı ı yok.. 

Mükremin benini inanmış görünme
mi ciddi telfıkki ederek daha fazla iza
hata ~irişınedi. Buı.unla beraber tered
düt ve şüphe içind~ kriz ,geçiren insan
ların haliyle bir alay gevezelik etmek
ten çekinmedi. Mükreminin banyosuna 
icap eden ihtimamı ~österdikten sonra 
yatağına kadar kendisine refakat et
tim ve Mükreminin odasına bi~k olan 
odama, çocuğuınuıı yanına 'döndüm. 

Konferansının 

dört kararı 
-o-

biri addcdile gclını~ olan Fransa, hiç EFEZ YOLU 
Tırenin Hisarlık mevkilnde yeraltında 

çıkan :n:rtlvazl mermer direklerle plAka 
\'e toprak asarı incelemek için milzeler 
müdüril Salahittin Kantar Tireye git-
miştir. 

Amerika ktt'asında 
arazi değişikliği 

olamaz 

bir kiın~enin daha evYelden tahmin 
e<lemiyeceği bir süratle istila olunm·er
di. Uğrunda ınilyaı'larca Frank sarfedil
miıı. bir çok ta F ransıL kanına mal ol-
muş hulunnn iını><.ratorluk, ana vata
ııın müdafaasında bemcn hemen hiç bir 
fai<le temin l-<lcıncd i. 

•Fransa imparatorluğuna çekilmiş, 
orada kuv\'etlerini yeniden tanzim ve 
k'rtip <'tmiş olsavdı, uğrc1dığ1 zararları 
daha süratlc telafi etmesi mümkündü .. 
Bu takdirde şimdikinden fa1.la zayiata 
uğramış olmı.vacakt: ve her halde şere

:r.rnzeler mü<lüdüğünce yapılan te;::eb
büs üzC'rine turistik vollann Efez hara
belerinde Vedyüs Ji~nazı önüne kadar 

Çad gölü arasında 1822 - 1823 arasın· 
da yapılmış hkoçyalı klapertonun reis· 
liği altında bir heyet bu iki nokta arası
nı tam on sekiz ayda aşmıştır. Bundan 
ııonra muhtelif heyetler Sahrayıkebirde 
on iki keşif seyahati yapmışlardır. Bun
lardan en soıwncusu 1 898 yılında Ce
zairden hareket ederek 1899 da Zinde-

Fransa Sahrayikebire hakim olahilmiş· 
tir. Eskiden, yüz1eri peçe ile örtülü, seri 
hecin develerinin sırtında dolaşan T u
vareglerden ba,ka kimse olm1yan, tam 
manasiyle kuş uçmaz kervan geçmez 
bir halde bulunan bu çöl bugün manza
rasını değiştirmeğe bll§lamıştır. 

Milkrcrninin üzt::rinden çıkardığı el
biseleri beraberimc almayı ihmal etme
miştim. Tuhnf biı tecessüs içindeydim. 
Hayatımda ilk defp kapıldığım tecessü
sün bu şekli sanki bana ~aipten ha}lerler 
gclireeekmiş gibi ona inanıyordum. 

- RAS1'ARı\fJ 1 İ~ti SAHİFEDE -
lır. Bu Pan Amerikan müdafaa progra
mının esas noktaları şunlardır: 

l - AmeriJta kıtasında Avrupa
lılara ait arazinin kontrolünün ge
çen Eylülde bu araziyi iıgal aitında 
bulunduranlar tarafından doğrudan 
doğruya veya bilvesile diğer bir dev
lete devredilmesinin Amerikanın 
emniyetine karşı bir tehdit teşkil ey
lediğini bildiren bir beyanname, 

fini kurtarmıs bulunacaktıı·H diyenler re vermiştir ki Frammlı meşhur Cunmun 
~oktur. Fransa imparatorluğunun vüsa- reisliği ıı.ltmdn yapılm1<11tır. 

Şimdi bu sayede Akdeniz ile Atlas 
Okyanusundaki Kine körfezi bir demiı' 
yolu ile bağlıdır. Cölde ufak mamureler 
be1irıne.ifo başlaı~tır. Cezairden Çad 
gölüne kadar Uç numaralı impaı·atorluk 
otomobil yoluyla Orandan Niyameye 
kadar süren iki numaralı imparatorluk 
yolu yapılmışhr. 

Elbiselerini ihtinı~mla, kaplar gibi ya
p.1rak ceplerini anyordum. Evvela elek
trik ziyası altında Mükrcminin sadakor 
rengi göm1eğinin omuzunda bir çift ka
dın dudajWun izle•ıdirdiği ruj renklerini 
görünce vaziyeti r.şağı yukarı kavra
mıştım. Bu iz benim için kafi bir vesika 
olmakla beraber bir az daha ileri git
mek lüzumunu hissettim. 

Mükreminin cüzdanında ihtimamla 
·kıvnlmıs bir mektup bulunca heyeca
nım büsbütün artmışb. Beyefendi mek
tubu size a ynen okuyorum: 

•Mükremin bey, ilk davetime gclıne
yişiniz beni epeyce d~ündürmüştü. 
lkinci davetimi ise haber alamadığınıza 
"uıhip olnrak unutmuş göründüm. Böy
le olması, izzeti nefsimi kurtarmak için 
en iyi çareycH. Si7.e son bir fırsat vcri
vorum. 

Öyle tahmin edıyorum ki, benimle 
Seranlarda geçirdığiniz ilk günün inti
baı sizi pek o kadar memnun etmedi. 
Bekfu- olduğunuz halde ortaya bir evli
lik bağları mcsclesı çlkıırdınız. c Ya kn
nm haber alırsa, ya fena bir vaziyete 
düşersek• diye hem kendinizi, hem de 
~ni üzdünliz. Sizinle birlikte Kahireye 
kadar gelen kadının hüviyetini tetkik 
ettirdim. Bu kadın pasaportlannızda 
•Boşanmış» diye kayıtlıdır. Sizin de 
bckfır olduğunuzu bilmünasebe ö~en
mis ibulwıuyorum. 

Seranlarda bir 1,vk gezintiler yapmış 
olmama ra~men sizinle yaptığım müstes
na gezinti hayatımın her anında beni 
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2 - !lu arazinin devri teşebbüsü 
takdirinde bu arazisinin 21 Ameri
ka cümhuriyetinden asgari on dör
dünün kollektif idaresi altına ko
nulması hakkında bir anlaşma pro
Je&ı, 

3 - Stokların dünya piyasasına 
varmalarına mani olmak Ü7cre lü
zumu takdirinde müstahsillere 
ödünç vermek meselesi de dahil ol
mak üzere Amerikan mallarının sa
tılığa çıkarılması meseleleri üzerin
de anla§malar akdini tavsiye eden 
bir karar sureti, 

4 - Yabancı devletlerin bozgun
cu faaliyetine mani olmak üzere el
çilikler ve konsolosluklar memurla
rının imtiyazlarının yeknesak bir §e
kilde azaltılmasını tavsiye eden bir 
karar sureti (bu anla§manın kat'i 
metninin tahriri. Pazartesiden evvel 
bitmiyecektir.) 
Anlaşma hakkında sarih tafsilat he

nüz mevcut değildir. Fakat bugün ma
lum olanlar dahi B. Hull'ün teklifleri
nin son günlerde yapılan müzakereler 
neticesinde halledilmiş olduğunu gfü;tcr
miye kafidir. 

NMryork Times'in ilaveten bildirdiği
ne göre Arjantin hükümeti B. Hull'ün 
planına karşı bidayette al<lı_ğı ihtiraz 
kayıt11 hattı hareketinden \'azgeı;miştir. 

DEMiR MASKE 
·-· 

(JKjNCJ KISIM) - 230 --

li \'e bu iınparator:uğa askeri bakımdan 
saricdilnüs olan himmetler düşünülecek 
olursa, böyle yap! lmarnış bulunmasını 
hata saymamak mi:mkün değildir. 

Bu münasebetle. Fransanm şimali 
Afrikaya venniş olduğu ehemmiyeti ve 
emeği teberilz etliten bazı malCımat ita
sını foideli buluyoıuz. 

UÇSUZ BUCAl\.SIZ ÇÖL 
Fas, Cezaiı· • ve Trablusgarbuı cenup 

Sudanın garp hudutlarından başlıyarak 
Atlas Okyanusu kıyılarına kadar devam 
e.den uçsuz bucak.«ız bir. aiil vardır. Su
dandan Atlas okyanusuna kadar 4500 
kilometre uzunluğunda clevam eden bir 
çöl.. Bu çölü. atla hareket eden bir yol
cu hiç durup dinlenmeden atını koştu
rarak ancak 7 .. günde aşabilir : Tabii 
bu nazari bir hc~ıptır. Yoksa tabiatin 
hazırladıl(ı maniaları aşarak bu yolcu
nun Sudandan deniz kenarına ercynesi 
imkfmsızdır. Çünkü çölde bir katra ~u 
yoktur, rüzgar her dakika kumları kal· 
dmı, kasırga halinde esen kum tanele
ri yolcunun nefo~dni tıknr, onu atiy1e 
beraber öldüı-ür \ ' C ku,111 vığmları içeri· 
sine gömer,. 

Onun içindir ki ilk ça~ milletleri an
cak bu ı.;i iliin kenarına kadar gelmişler
dir. Ne ilk çnğda, ne de orta çağda hiç 
bir fatih, hiç bir cihangir ntını bu kum 
deryasına sünncğe cesaret edememiş, 
hepsi ilk kum tellC'lcrinin önünde ve bi
rinci ka..c;ırga kunır-ınd:ı soldan geri et
miştir .. 

Coğrafi keşiflerin bir moda halini nl
dığı akın akın scyydılarm Asyaııın, Af
rikanın, Amerikanın kıyılarında \'C içe
rilerinde ıncıccralaıa atıldıkları on be
şinci, on altıncı a"u·larda bile hiç bir 
seyycıh, hiç bir kaşif bu kum çölleri ara
sında macera araın&k cesaretini kendi
sinde bulamamıslır. 
SAimAYi KEBİRi İLK GEÇİŞ 
Sahravi kebir ancak 19 uncu asırda 

gecilmC;;lir. İlk geçis Trablusgarp ile 

hep hu korkunun izleri vardı . 
Fransa tahtının meşru \'eliahtinin 

müebbet muvaffakıyeti krallığm sela-
. ıncti namıncı elzemdi. Aksi takdirde her 
scy birden yıkılalıilirdi. Bundan daha 
doğru ve daha _gercek bir şey olamazdı. 
Fakat hu haki.katin bizzat kendi hayatı
na mal olacağı zııman Madam <lö Men
tenon her scyi fütursuzca fodadan <:e-

.fakat lrladauı dö Mentcnon pek doğ- kcndı cnıı dü.şın.mının kaybolınnsıua kinıııezdi. Bugün yine bu düşiinceler 
ru olarak düşünüyordu ki monsenyör raf.men hangi ~ün ve nerı..'<icn gelecc- İçinde iken kralın kendisini ziyaret ar
Lulnin kansı kendisini hiç beklenrniyen ğini bilmediği bir ölüm darbesi daha zusunda olduiiu h::r.ber verilmişti. 
bir zamanda \ e o kadar cürctkar bir bekliyordu. Hu daı be kendi aleyhinde Madam dö Mentcnon çehreşine .veni
. ~kilde Versay şatosuna sokan projenin .mi, kral aleyhinde mi olacak bilmiyordu den mutat ınaskes!ni vermişti. \(afasın
tatbikinden \'az .'ıeçmiş değilrlir.. İvon amma ölümün soj!uk elini kendi c•tra- da yer eden miithiş dijşüı\cclarin akşet
Demir maskenin c(;brü şi8det veya tch- fında dolaşır ı:ibi hissetmekle idi. memesi için sinirlPrine h~kim olmakta 
ditle hUrriyctini elde etmek Umidini ko- Şuna inanwordu ki hronun kendi ya- idi. On dördüncü Lui ht!r 7A,nıanki şez-
1.ay kolay terkcdecck bir kadın değildi .. nında bu1unduğu müddetçe ınuhafaı.a longuna uzandı. Y.·vaş, kederli \·e yck-

Madam dö Mcntmon başkalarını ken- ettiiil sükiıt ve lmrcketsizlik birbirini ncsak bir fıhenklt>: 
di hisleri ile muhakeme eden kndındı. O takip eden fdfıkeılerle sıkı sıkıya ala- - Madam dedi.. Kendi kederlerim ve 
şöyle düşünüyordu : kadardı. Onun y~niden görüneceği da- acılarımla sizin c:Ietnli inzivanızı ihlal 
Sarayı mateme garkederı cinayetler kikada bir saika darbesi gibi taleple- c. tliğiınc müteessirim. I-Iay~t.a avdet et-

.serisi lvonun kin intikam duygularının ri, iddiaları ve hiddetleri de baş göstere- mek için bir damla suya muhtaç olan 
sakınılmaz bir ııetlccsidir. Cüretkar ka- cckü. Madam dö Mentcnon öldürmek- bedbaht gibi ben de sizin sözleriniz, te
dırun se,·dii!i adanm hayat ve hürriycti-ı ten çekinmiycn bütün caniler gibi ölüm- sellilerinizc, nasihatlerinize muhtacım. 
ni iade etmek mücndelesinde düşman- den müthiş surette korkuyordu. Bu 1 - Majestelerinin kederleri ve matem
larına indiı;Iccck her darbeyi ınübah j korku onun lıütün hareketine tabi idi. 1 Jeri benim de .kederlerim ~·c ıruıtcınlc-
J!Örmektedir. De\ lelin emniyetine ve siyasi cntrika-ı rinı değil midir? 

İ e hunun iç:ıı l\lnd, ın dö Mcntcnon larıı le:ılluk C'dC'ıı düsüncclerinde bile - Elbette öyll' .. Hissiyatınmn büyük-

1914 DEN SONRA 
Bu kum çölüne .son asra kadar talip 

çıkan hiç bir Avrupa devleti olmamış
lJr. Afrikamn şimal ~hilleri üzerinde 
yerleşen milletlerden hiç birisi, ne ingi· 
lizler, ne İtalyanlar. ne Fransızlar, ne 
de lspanyollar bu topraklar, daha doğ
ru tabirle bu kumlar üzerinde hakimiyet 
hülynlarına düşmemiştir. 

Ancak 19 t 4 - 18 harbinin neticesin
den sonra Fransa bu topraklan işlet
mek ve Fransız milletine maletmek ta· 
savvurunu bir hakikat haline koymağa 
başlamıştır. Bu iş için yapılacak ilk ha· 
reket tabii yoldur. Fransız mühendisleri 
35.000 kilometre yol yürüyerek yapıla
cak yolun ilk planlarını çizmi;ılerdir. Bu 
yol Cezayir ve Fas hudutlarının birleş
tiği Kolombo Beşir mevkiinden başlı
yacak Sijer nehri Üzerinde Seguda bite
cekti. 

BUYUK DEMiRYOLU 
Fakat yolun yapılmasına karar ver

mek kolay olmamıştır. Bir çokları yo· 
lun kamyon yolu olarak yapılmasını İş
tiyorlardı. ilk zamanlarda otomobil yol
ları taraftarları galebe eder gibi oldu
F ak at Fransız müstemlekeler nazırlığı 
demir yolunda israr etti ve huna muvaf
fak oldu. 

Yol 2000 kilometredir. Kum çölü 
arasından şimendüfer yürütmek tahmin 
edildiği kadar korkunç bir İş olmadı. 
Raylar kolay tahkim edildi. Daimi ne
zaret için her 1 O kilometre başına bir 
adam kifi geliyordu. Yalnız yolun ya
pılması c;ok uzun sürüyordu. 19 30 da 
Fransız ordusu inşaat jtlerine müdahale 
etti. Jnşaat sürat leşti. Hat için 19 30 yı· 
lına kadar 2,5 milyar frank aarfedilmiş
ti. Bitme tarihi olan 19 34 yılına kadar 
4 sene içerisinde dört milyu frank sar
fedjldi. 

Ancak bu yol yapıldıktan sonradır ki 

MAKSADA GELİNCE 
Bu kum çölleri arasında bu kadar 

azim f L'<iakarlıkla inşa edilen yollar 
şüphe :vok ki Sahr.ıyi kebirden iktısadi 
istifadeler temini maksadiyle yapılma
mıştır. Maksnt trunamiyle askeridir. Ki
ne körfezi kıyılarından Akdeniz kıyıla
rına kadar devam eden Frnnsız müstem
leke imparatorluğunun birliğini temin 
etmektir. 
Eğer sulh yapılırken Fransız müstem

leke imparatorluğu parçalanacak olursa 
o vakit, bu maksat uğrunda sarfedilen 
Fransız milyarları boşuna ~itmiş ola
caktır. 

Ankara radyosu 
---.,ı:;..---

8 U G V N 
7.30 program. 7.35 müzik: halli mü

ı.ik (Pl.), 8.00 ajans haberleri, 8.10 ev 
kadını, 8.20-8.30 milzik: Kettelberg'den 
parçalar (PJ.), 12.30 program, 12.35 mU
zilc, Alaturka, 12.50 ajans haberleri, 
13.05 müzik: Alaturka. 13.20-14.00 mü
zik, Karışık program (Pl.), 18.00 prog
ram, 18.05 müzik: Opera aryaları (Pl), 
18.30 ınüzik: Radyo caz orkestrası, 19.10 
müzik: Alaturka, 19.45 memleket saat 
ayarı ve ajans haberleri, 2<>.00 müzik: 
Fasıl heyeti, 20.30 Konuşl.llll, 20.45 mü
zilc: Dinleyici dilekleri, 21.10 müzik: 
Oda musikisi, 21.10 konuşma: (Radyo 
gazetesi), 21.45 müzik: Radyo orkestra
sı, 22.30 memleket saat ayan, ajans ha
berleri, ziraat, esham - tahvilat, kam
biyo - nukut borsası (fiyat), 22.45 mü
zik: (Pl.), 23.25-23.30 kapanış. 

lü~ünü bilirim. Benim göz yaşlarımla c·ğilcrek : 
ıı~lıyor, benim yeisimle meyus bulunu- - Demir Maske}'İ unuttum11. galiba 
yorsunuz. Bedbaht mevcudiyetim üzeri- dedi.. 
ne çöken ezici fclfikeilerde beni müte- - Lui. .. 
selli eden yalnız sizsiniz. Scvçili krali- Bu itham bütün d~üucelerinc, eudi-
çcın bana acıkça ~.öyleyiniz. Üzerimiz- şclerine, korkularına uygun olduğu hal
de dolaşan hu felMcetler hakkında ne de kral Madam D<i Mentenonun s<Y.de
düşünüyorsunuz? Bütün bunlnrı yalnız riuden bu: kat daha sarardı. Bir dakika 
kadere nıi atfedelim? sükuttan sonra illve etti : 

-- Hayır siı ... Hayu·.. - O Bastildcdir .. Biitün avenesi kay-
- Su halde siı.e ~öre cinayetler me\·- bolmuştur .. 

zuub::ıhistiı;-. - Hepsi değil Sir.. 
- Hic olmazsa ıntikamlar .. Mukahc- - Bu devlet sırnnı :-izden ve hen-

lci hilınisiller sir.. den baska bilen yoktur . 
- İntikaıJıar nü? .. Fakat oğlwn, ge- - Size bahsetmek istediğim şahıs bir 

!inim ve hafü.lerim bu müthiş cinayet- a<;ilzade değildir. 
!ere. kinlere kendilerini maruz bıraktı- - Acaba Kont de Bre\•anın uşağı 
racak kadar ne yapmışlardır? Mukabc- Cniafon mu? 
lei bilınisiller mi? .. Fakat onlar nasıl - Hayır Sir .. O ela ömrünü BasUlde 
bir haksızlık işlcmislerdiı· ki bu akıbete ~ecirmcktedir .. 
layık olsunlaı·? .. Dü...mıanlnn kim? - Sen Mars \'CV<t Major Rozarj mı? 

- Onların ne ~nahları, ne de cina- - Hayır Sir .. 
vetleri \•ar.. - Kim o halde .. Rica ederim beni da-

- Su halde.. ha f a71a merakta bırakmayınız .. 
- Fakat kendi hareketleri11izi düşü- - Kansı ... Monsc:nyör Luinin karısı .. 

nün Sir.. - Pariste, Pinyerolda, Sen Margarit 
- Benim harektıllerim mi? adnlarında, Sevenlerde her gün bir şe-
- Evet.. kilde kıyafetini tebdil ederek onun en 
Madam Dö l\footenon kralm ku1ağma. inatçL ve en avrılnıaz rnunvini olnn kn-

lzmir nternas-
yona arı 

--·---
Bu değerli eseri 
muvaf falı lıılma'lı bir 
çolı balıımlardan 
ehemrni31eti Jtô.iz 
bir meseledir •• 

- BASTARAFI 1 inci SAHİFEDE -
mümk\i~dür •. Vc _yinc bundan dolayıdJr 
ki funr mahalli hir hareket olmakla" 
c;ıkmı~ dt•vlct İ'ilcri arasında )·er almJŞ· 
tır._ 

Höylc hir eseri A nupa harbi liesilC'· 
si.)·le :t..a.İİ(a uğratmak ~ok yazık olurdu, 
Bunuıı idııdir ki helcdiycıniz hükü1J1e· 
timizin de genİ.'i tniizahcreti~·le 19(0 ru· 
arım lıazırlamağa ımıYaff:ık olmuştur. · 

On hir dc\·letin iştiraki temin etlil· 
ıui~tir .. Milli saua:vieilerimiz ten~hbünı" 
kapılmadan lıiiki.imt.•tin ın~aisiue mü,·a· 
zi bir gayret 'göstermeli. ak.<il. düşüncel~· 
re kapılmış bulnnar.lar rnrsa kcndiJert· 
ni milli \ 'C vatani bir Yazifonin bekle· 
ıncktc otdu~nu hntırlamalıdırlar. · 

Her zaman bir ~ok meseleler iizeritı· 
de tekrarladığımız gibi de,·lctin aldığı 
kararlar ve tedhiıJer her hangi bir d3· 
vanııı halli için birer \"'aSttadır. Fakat bu 
karar \ 'e tedbirleri muvaffak kı~ 
onları sarsmtısızea hedefine ulaştınnak 
için de milletçe bu dü~üncelcre nıü,•aıi 
gayret gi;stcrilmesine ihtiya1; \'ardır. 
l\tillelimizdcn bu gııy.rcti bekliyoruı. 
Esed muvaffak kılmak için hepimizİJ'I 
üzerine tereUiip eden vnzi[eler ''ardır· 
Ve btml::mn yerine getirilmesi lasımdır. 

HAKKIOCAK06LV --·--Sayliye yerleri 
kalabalık 
Dün de şehrin sayfiye yerleri çok ka

labalıktı. Bilhassa İnciraltındaki kıı]a· 
balık görülmemiş bir halde idi. Sıcak:· 
ların artmış olması Uzerinc dün de C~· 
meye bir çok aileJcr gitmiştir. 

Romanyada İngiliz nae· 
naili haleldar edildL -·---

lngiltere -·-Roman ya ya protesto 
notası teıJdi etmistir ... 

- BAŞTARAFl 1 inci SAYFADA -
clir. Ve Bükreşe kat'i bir protesto ver
mek meselesini tetkik etmektedir. Ro· 
manya hük.ümeti Romıı.nyndaki ingiliı: 
menafiini haleldar edecek bazı tedbir
ler almııştır. Bu meyanda Tuna üzerinde 
İngiliz nakliyatını tahdit etmis ve lngi
liz mühenditılerini Romanyadan ihra4" 
ederek İngilterenin petrol menafiinr. 
ciddi surette zarar iras etmiş ve Ostro 
Romana ~irketinin idare mesel~lerine 
miidahalc • etmiştir. lngiliz hükümeti 
Romanya hükümetinin hareketine mu· 
kabelei bilmisil olarak alınması liztrn 
gelen tedbirler hakkında bütün serbes· 
tiyetini muhafaza etmekle beraber ~im· 
dilik Akdeniz mıntakasmdn bulunan iiç 
Rumen gemisini tevkif etmiştir. 

Londra, 28 (AA) - Muhtelif İngİ· 
liz kumpanyalarına ait ve yirmiyi mü· 
tecaviz büyük mavnaların Tuna üzeriıı
de Rumen makarnalı tarafından müsa· 
dere edilmiş olması Jngiliz efkarı uınu· 
miyesını yakinen meşgul etmektedir. 
Londra salahiyettar mahfilleri Roman· 
ya tarafından ittihaz edilen bu tedbir· 
lerin İngiliz maknmatı tarafından Port· 
saitte üç Rumen vapurunun tevkifinden 
daha evvel vaki olduğunu ve İngilizlerin 
bu vapurları durdurması keyfiyetioiıı 
kendileri tarafından talep edilen ba:ıı 
teminatın verilmemiş olma"ından ileri 
geldiğini söylemektedirler. Diğer taraf· 
tan Tuna üzerinde petrol nakliyatındll 
bulunan bu mavnaların müsadere edil· 
mesi ile Rumen makamatı tarafından 
bir İngiliz şirketinin malı olan Astro Ro· 
mana petrol şirketinin zaptedilmesi ara· 
sındaki münasebet de aynı mahafil ta· 
rafından işaret olunmaktadır. 1 liç şüp
he yokki bu tedbirlerin her ikisi de Ro
maıwanın kendi menfaatlerini Alııuın 
him~yesi altına vazettikten sonra Al· 
manya tarafmdan yapılacak olan pet· 
rol mübayaatını kolayla~tırmaya ma
tuftur. 

Londra, 28 (AA) - Royter dip· 
lomatik muhabirinin salahiyettar Lond
ra mahfillerin de · öğrendiğine göre fngi
]iz hükümeti Rumen hükümetinin eorı 
harekatı dolayısiyle bu hükümeti pro· 
testo etmektedir. Protesto notası bugün 
neşredilecektir. 

dm de~il mi? .. Evet evet hatırlıyorurıı . 
Sen Mars ve Roı.arjla birlikte esirlerin 
takibine koyulduğumuz zaman onu yn· 
ralıları toplarken gönnfuıtüm .. 

- Sir ondan sonra da onu gördünüz .. 
- Ben onu ve ('.Oeuğunu gizli hapis· 

hanelerden birinde ömürlerinin sonunıa 
kadar hapsetmelerini cmr'1?tmemiş miy· 
dim? .. 

- Evet .. Öyle .. 
- Diğer taraftan bu sırn bilen mül:i· 

zim Sndofö (Sent Antuvan) asileri ara
sında tevkif edilmiştir. Daha o :zaroaıı 
tahkikatın Sen Mars tarafmdan yapıl· 
masnu emrcıınistiııı.. Benim biradC'rlnı 
olmak iddiasını taş!yan şu Lui adlı pi· 
çin avenesinden !Cmscyi unutmaclıjtınıt 
size ispat için Fariho1 \'e M.istufle namın· 
da çıplak ayaklı ;~ dilencinin de bun· 
lar meyanında olduğunu zikredcceğinı .. 

- Pek doğru Siı· .. 
- Amelelerin bvamı c::-ııru;ında buı.ı· 

Jar da asi olarak id~ım edilmemiş midir? 
- Polisin rapodanna inanmak lfızıın 

gelirse idam edilınlş olmalıdırlar. 
- Su halde madam mevzuubahis et· 

t!ğiniz Demir Maskenin avencsindeıı 
kim bizim karsımıza cıkabilir? Luiniı• 

-BiTMEDi-

/ 
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_M lih·ıe·ııı ·····H·a·be·rı·er lngil~~tejisi 
..................... Me;iç ...... i;ğya;i~·a· ..... k·a·r·şi ........ Daha beş ay dayan

dıktan sonra ... -·--Jngiliz stratejisi İngiliz iınparatodu. 
ğunun mua1.zam kaynaklaıiyle beraber 
hariçten ve bil~ Amerikadan gele-·Yapılan setleri t;İıkim için hüküınet 

yeniden tahsisat göndermiştir 

cek yardunlara da da;anmaktadır. Ame-
rikanın tngiltereye, harbe girmekten 
maRda. her yardımı ridettiii malum
dur. İngiliz tayyare imalAt nazırı Lord 
Bivcrbriık 'halen İngiltere hesabına 
Arnerikada günde yüz tayyare imal edil-

• -•- eliğini bildirmi§ti. İngiliz saWıiyettar1a-
den Edime 28 ~Huauai mub.biııimiz.. dır. Nafıa vekileti bu ite sarfolun- lcmlanndan lmrumuflu. Büyük su· rının fikrince bıı, iki şeyi ispat eder: eo2. ~ ~~ aaj sahilindeki mak üzere 37015,91 liralık tahsisat da aet üzerinde açılan gedijin ka- Evvela. mücadele yıl ?.aşına kadar 
•-- 1Unü Meriç nehri tajyan- havalesi göndermiftir. patılmuı ve mahnıuzlann yenilCll- devam ederse tngltere müdafaa harbmı 
.._dan lron.n.Jc py • le· edi- MaJU u..::... - M · · b · ile ·· ümüzdeki ıu bulanları- kazanmış olacaktır. Bundan sonra baş-len •e ba MiMi Lh •• fSIJ lllfa m o .. .._.. uzere .en~ u meaı on Jıyacak oJan harbın ikinci derecesinde 
~ l uuJÜ)r •uda .. ~ noktaamda, ıeç~ yıllar ıçer•inde nın ~ ~~· veya bu imam de İngiliz kuwetleri ~imal denizini ve 
lan 800 metre uzunluiundaki ,apdan bu tahkimat gerek Boana aramam büabiitiin muun kalman Manş denizini a~k taarruza geçebr1e-
nür ~~ aedde tahkim intaatuu.n ta- köyü ve rrerebe bu hanlideki mez- temin ecfilmit olacaktır. celde~. Yani tngı1teredeki kanaat §ti· 

_ brariatmıt bulunmakta- ruata elverifli araziyi bir çok ıu bas- AKTUG dur ki: Daha ~ş ay mukavemet eder-
lerse nihai zaferi muhakkak sul"E'tte ka

-.-
Petrollerinin 

Almanlar 
--·--

Harp meı'uliyetini 
Mütlef iklere yükle

mek isti yarlar -·-tahribi için ha-
zırlan 1 A 1 Lon~ra. 28 (A.A) - Daily T clgraf an p an gazctesı yazıyor: 

- 8ASTAJt , I i Petain hükümctinin B. Daladye ve 

BUARABYADA 
-············-
149.975 -·--
Besarabyalı 
vatanlanna 
avdet etti 

ı.anmış olacaklardır. 

tngiltere, mağlup müttefikleri olan 
Belçika ve HolJandadan, müstemleke 
imparatorluklan vasıtasiyle, bala yar-
dun göm1ektedir. Hollanda kraliçesi, 
serbest ve mesut bir şafak sökünceye 
kadar Hollanda haricindeki Felemenk 
kuvvetlerinin ingilizlerle birlikte müca
deleye devam edeceklerini söylemiş ve 
sarsılmaz bir azimle, hanedanı, istiklali 
,.,. bütün Felemenk arazisinin hürriye
tini müdafaa cdf."Ceklerini ilave eylemiş
tir. 

lki büyük müstemleke iınparat.orlu--e- ğunun ittifakı maziden daha sıkı bir iş 
- BASTABAFI l LlllCI SAHi.FEDE - birliğine yol açmıstır. Şarki Felemenk 
ve yapdan eziyetleri müshet delillerle Hindishını şimdi ~ lirası blokuna 

Yeni Kastamoni valisi 
Beden terbiyesi genel direktörü 

dün Samsuna gitti 
~~~~-x.z•~~~~~-

Kuwnonu. 28 (A.A) - Vıllyetinıiz valiliiine tayin edilea Doktor Mi
tat Altıok dün Kaıtamoniye gelmit ye vazifeaine bqlamııbr. 

Sunsun. 28 (A.A) - Beden teTbiyesi genel direktörü General Cemil Ta
ner dün buraya celmif ve tetkiklerine haılunlftır. 

Aydında azami kahve fiati 165 
kuruş olarak tesbit edildi 

~~~-~-~x.x·~~-~-~~~-

Aydın. 28 (Hususi) - Vali B. Sabri Çıtaiın riyuetinde toplanan fiat IDİİ
rakabe komisyonu Aydında kahvenin beher kiloeunun azimi l 6S kunap .... 
mauna karar vererek bu karannı allka darlara teblii eylemiftir. 

Takanür eden tıatten fazlasına kahve ııatanlar hakkmda hemen kanuni ta
kibat yapılacalı:tu. 

Çankırılı gençler 
Temsil vermek üzere Zongul
dağa gelerek karşılanmışlardır 

Zonguldak, 26 (A.A) - Bi.r temsil turnası için dün . Zonguldaja eden 
Çankırı halkevi gençleri istasyonda parti vllayet ıeia vekili ve halk.evi reili. be
lediye reisi. kadın erkek kalabalık partililer ve halkevliler tarafından bqdan
mqhr. Misafirler vilayeti parti ve halkevini ziyaret etmişlerdir. Çanbnlı genç· 
ler dün ilk temsillerini vermişlerdir. 

Maarif Vekileti A. Mitat efen· 
~ ~C SAHIFRDE - sair Franaaz siyasi adamları aleyhinde 

....... lb6dafaa ar mahfilleri ba harp mcsuliyetleri dolaylSİyle takibat 
-.ııa ~llnlannm sadece Ro- yapac:aklan haberleri çok ciddi olarak 
....... .. ıla nwtabakatı ile P· telakki edilmelidir. Ba tqebbüaün fran._. ..;w:,.. ~ -~pralda- swar tarafından yapdmadığı ve fakat 
rQ: 'adıl! 1 • • c:aııa en ola- Almanların mesul devlet adamlannm 

saymı,br. girmiş bulunuyor. Yani milbadeleler is- eli · • 
8. SUoln aiueclilea ni)etlaia te- tikrarlı bir para esasına dayanmaktadır. om 

kel'riiır ..._.. Ye ._....._.. Hollandanm Alman işgali albna girme-
eserlerini tetkik ettiriyor 

R ··••Nö 4e ~ biuat 
· ..:::::., lnlıkaınab tarafmclan temin edi- şiddetle tecziyelerini talepleri üzerine 

Öa ~~.. israr etmeldedirler. Franuzlann mukabil teklifte bulunduk
.. ~--. ~ 'W'e menfaatin bö7le ları zannolunmaktadar. Tahmin edildiği-

. L:":..~Rfaıaw •ur edildiii bir dnirde ne göre Petain etrafında bulunan istifa
~ ~ tarafın re heyetleri Fransız kanunlarının böyle 
~ T""~ il dan yapılan ba mühim ittihamlarda insanların tahtı 
~erin ~ mutah.k kalmarak muhakemeye ahnmalanna müsaade et
'-... 8ake ~opraldannda bu- mediklerini ileri sürmeleri dolaylllİyle 
lefi ~ tahrip edecek- sureti hal olmak üzere bir tahkikat ko
laiçD~_ ınulraJ_:~r araamda misyonunun tetkili derpiş edilmiştir. 
la~ ~esinde bu memleketin Cörünüfe nazaran yapılacak olan şey 
Iİlal ınillı leneti bakkancla iatecliiİ de budur. 
..W,U. ~ ebnek baklana tamamen Bu haberin neşri üzerine Londrada 
-. ••..Ü,~ R.ıen biikiimeti bu- şu fikir hasıl olmuştur. cAcaba Alman· 
~ deruhte etmitti. Alman }arın Daladye ve arkadaşlan hakkında 
~ So.,tt petrol kayalan vaki olan talebi harp mesuliyetini müt
....,,, .. etin~ 7aJ.ncla iae dijer bir tefilcler üzerine yüklemek için Alman 
il. nUOt ...._ b.lüa meuuu propagandasının bir manevrası olma-

sın> } .. 

......a ..,.it eltm.le wet ' mn .,,.. siyle Hollanda dokuma sanayiinin :ihra
leriılin a.- iPıa R •_,-wa imam cah kesildiğinden İngiliz dokuma en
ple tecD.iııWi _...... 9'a İlrllr elmit- düstrisi şarki Felemenk Hindistanmda 
tir. 15 Tw • •• ıla Sow,etler Mfiri B. yeni bir mahreç bulmuştur. Bu müs
Laveemtiev Romanya hariciye naD'1 temleke bilmukabele, harbıo devamı için 
B. Manoilescoya aynı mealde beyanatta hayati ihraç maddeleri olan ham madde 
buhmmuttur· B. .M.nail•ce R..._,a. siparişlerini kabw etmektedir. 
dan 8-arüpya ıitmek ar........da h.-
lunan Bewabyaldarm maruz kaldıldan DR. Saip AJI 1161,BAK 
hallere kartı her türlü tedbirlerin alm- i>OtrUM VE KADIN BASTA-

~~ ~~~~ve!:a~tinin tetkik LIKl.ARI OPE&ATÖ&C 
~· ~ PROFESöR LtEPMANNIN SABIK 

Romanya hMİcİJe ftUlft Sovyetlerin BAŞ ASlsTANI 
beyan ettild.ri INıdilılecclen t.ualannm Birind Bnler Naman zade solıak 
teyid c:enbuu 21 TemD"nda. B. La. No. 2- TELEFON : 4Z'Jt 
veentieve vennİftİr. Bildirilen rakaaıla- . Hergün hastalarını saat 12 - 14,30 ve 
ra nazaran 149975 Be..rahyalı Roman- 17~20 de kabul eder. 
yadan aynlanlı 8-rah,.p clönmiit- Fukaraya S A L l günleri muayene 
ı.dir. T~ -.... ebü«lııteft-. parasızdır._ 

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

Anbra, 28 (A.A) - Maarif vekilliği; merhum muhanir Ahmet Mitat 
efendinin lıtaohu1da satılmakta olan kitaplannı tetkik ederek değerlerini ..... 
bit etmek içİll Ünİ•enİlıe kUtüpba.ne müdürü Fehmi Etem Karatay ile Fatih ml
let kütüphanesi müdürü lmıail Hakkı Jlteri memur etm.İftİr. 

Rumen nazırlarının Slovak Baıuelıili 
Romaıla ziyaretleri Salzburga geldi 
R 28 (A.A) _ D.N B bild" . . Presburg 28 (A.A) - D .N.B. blldlri-

oma . . ırıyor. yor: 
öi1eden sonra Romanya başvekili ile Başvekil doktor Tisso cereyan etnıek-

bariciye nuın ve refakatlerinde Ro- te bulunan müzakerelere iştirak etmek 
manyanın Roma sefiri olduğu halde ev- ilzere bugün saat 18 de Salzburga hare
vell Pantheon'dalti kral mezarlanna ve ket etıni§tir. Viyanaya kadar refakatla.. 

. . . de hususi kalem müdürü Neoauum ol-
mliteakiben <le meçhul askenn mezan- duğu halde otomobille seyahat edıeoü-
na ve Capitol altında yatan faşist ölU- tir. Viyandan Salmurga hu.susl trenle 
leri lbldeslne çelenkler koymuşlardır. gidecektir, 

FOSFARSOL FOSFA8SOL, Kama• ba78ti k-.. olu bımm >"lvsllıaklan t..aqerek ~· Tath iştah temha eder. V 
deftlllb pnçlik, diaçlik wrir. Sinirleri canı.dank uabi lnıbralan, aybsmJuiu giderir. Muannid in" ıkabllll,_ 
barsak tenabcWibade, Tifo, Grip, ZatUrrieye, Sıtma nekahatlerinde, Bel pvşeldiii ,.e ademi iktidarda ve kilo ...... 
şayaru hayret faideler temin eder. 

KAN, KUVVET iŞTiHA 
FOSFA~OL'ün: Diier bütün kuvvet şuruplanndan üstünlüğü DEVA.MU BİR SURETLE KAN, KUVVET, tş 
TEMlN El'MESi ve Dk knllanwl•rU bile tesirbal derhal ı&termesidir. 

Sıhhat Vekiletinin resmi Di11saadesinJ haizdir. Her eczanede bulunur. ŞURUBU 
H. . 

T. iş Bankası :.6f 1r cari hesaplar 1940 ikramiye planı 
1 , .. ~~U:R : ı tabat, ı Mayıs, ı Ağustos, 
~ te..ın tarihlerinde yapılacaktır 

~-1940 İkramiyeleri:rrn:zXDJMnJ' 
J Adeı 
J Adet 
'Adet 
ıa Adet 
• Adeı 
75 Adet 

2!8 Adet ... .. 

2000 ı.ıraıdı 2000 lba 
JOOO l.ll'alılı JOOO Lira 
500 lbcıblı JOOO l..IPa 
250 Lll'Clldı JOOO l.ll'a 
ıoo u.aıı1ı 4000 UPa 
50 l.ll'aldı 3750 u..a 
25 f,IPalıJı 5250 UPa 

•••••• 
'U7 24000 Yelıtiı~ 
~ ==' -~:- .. •n1r ..... -- __ ...... _ -·-·- b:..:~-· l - 1 ,---uua •-•u-1-ı r-• ,, _ _.. .. JllUIU para ... uuanuış o maz, •.:r-

....... -a de denemiş olunuam... 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
·Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin miiateciri 45 senelik otelcilik miitehauui hay ömer 

- fü Betıgü'dir. 
Briatol oteli elli odalı ber odada aoiuk ft alCÜ akar salan, t.n1ol.n 

e kaloriferi vardır. Dahili ve borici miiteeddit telefonları olduia aibi 
....... Ul··ru·· ve haauai lokantua nrdır. 

Bütün aıri konforu haiz olan bu otelin Haliç 'fe Marmara denizine 
latanbul cihetine ele nenreti fnkalicleJe matiktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatfar rekabet kaba) etmi-
ecelr derecede ucmdur. Çünkü l»u otel Tiirkiye otekilik mütebuam 
y örner l6tfü Benginin iclareaindedir. Bir defa ziyaret · 
ydana koyar. Banan için Lütün Eı._, laındiniwı tahb 11· tiı"canındll9 

'""'- otellerde lıalapslar. 

-

/ZMIR 
PAMUK MENSUCAT 

Tarlı Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikaaı : lzmirde Halkapmardadar. 
Yerli Pmnaiundan At, Tanan, o,.w.,, Oeiiaıw. Geyik 

ve l..e71ak rnarkalannı havi her DeYi KMot Bai imal~ 
olup malları Anapanm ayni tip memucabna faiktir ... 

TelefonNo. 2211 ve 3079 
1~elgrat adresi : Ba 

OPDA'l"Öll DOD'Oa 
A.111182' CElltı. ORAi. 

Frum u.stMCli Operatidl 

llcldetll BAŞ, ntı alft· 
larou, ROMATbJIADn. 
c:daruu Sbdll, rabatsm
lddarml derhal ıeçlrlr 
GIUP, llEZLB ve SOCUK 
............ karp ....... 
slrUAçtır .. 

k~aıindel-3 ..... 
...... H. Er-••• W •· 

Her da iileJe War ll'rmm ....,,_ ....... ...... ..... ..... ...,... ... 
w.• Ne. a.. TELBFON: mt TOPrAN KİLOSU 

( 32) kuruştur 
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6ii:NVH HADİSELERİ 
önitncfe düşünceler: 
--··············· 
Pan Amerikan 
konferansının 
muvaff akı yeti 

--*--
Hava harbi, ingilterenin 
mücadele azmi, Yeni 
Sovyet Cümhuriyetleri, 
Amerikada 42 milyon 
asker,Fransada vaziyet 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r•r•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l••t 

il TELGRAF .'·HABERLERi 
....... , .....•...................................................•.....••..........•.....................................•..................................................•...... . . 

Ziraat Yeni askeri kanun tadilleri 
--·-- ~~~~~~~~~~-....... .,.. ..... ~~~~~~~~~~ 

~~m ~e~~~ Adli hikimler seferberlikte 
leı·de bulunuyor -·- --·--Biten haftanın 11adiselerine bir göz - BASTARAFI 1 inci SAHİFEDE - askeri hikim olabilecek 

atalım : kiben Konyaya hareket etmiştir. 
Geçen hafta, 21 Amerika cümhuriye- Konya 28 (A.A) - Ziraat vekili Muh- ------------....... .,.....-----------

tınin hariciye naz.rlannın iştirakiyle, lis Erkmen dün akşam buraya gelmiştir. Ankara, 28 (Hususi) - Askeri mu· kim ve avukatlardan ikmal olunacaktır. len ve dört seneye kadar izin verilen 
Güba adasının me<kezi olan Havana Ziraat vekili doğruca hükümet konağ1- hakeme kanonunun bir maddesini de- Bunlar hakkında a~ nca kararname çık- subay \'e askeri memurların dört senc
S<'hrinde Pan Amerikan konferansı top- na giderek devair müdiranını ve ziya- ğiştiren layiha Meclis Milli Müdafaa mıyacaktır. lik izinleri bittikten sonra icap ederse 
landı. Bu konferans Avrupa harbinin retçilerle görüşmüş ve vilayetin ziraat encümeninden çıkmıstır. Bu layihaya gö- Ankara, 28 (Hu~usi) - Ordu izin ve kendileri de muvafakat ederse müd
Amerika devletleri için ortaya çıkardığl durumu hakkında izahat almıştır. Muh- re, seferberlikte ve harp tehlikesi mev- kanununda yapılat'ak değişikliğe dair detlcri iki sene daha uzatılabilecek , ·e 
ıne,elcleri tetkik etmiştir. !is Erkmen müteakiben Konya bağ ve cut olan ahvalde, l;illiil hakimlik etmiş layiha milli müdafaa enciimeninden çık· bu müddette kıdemleri tenzil cdilmiye-

Konferansın hedefi Amerika hariciye bahçelerini vilayet nümune fidanlıkları- yedek adli hfıkimlerle yedek subay ol· ınıştır. Layiha esaslarına göre, yabancı ceği gibi maa'!ları da tamam verilccek-
n•.zırı B. Kordcl Hull tarafından şu su- nı tetkik etmiştir. mus ,.e bilfiil hakimlik etmiş adli ha- memleketlere muallimlik için gönderi· tir .. retle tarif edilmi.şt;r : Amerika cümhu- _ _, ___ _; ________ ="_..,...,.. __________ .;..._.,.,."""'"""--.""'""'"'•-----...:.;;;...::.;....;.;.;._.;;;.;;... ____ .,......,=...,,....,,..----
rıyttlcrinin istiklali sulh ve refahını 
korunuık .. (Pan Amerikan konferansı 
lıt·r ~erginlik devresinde toplanır .. ) 

Bır çok Latin Amerika memleketle
rinde. bilhassa Şili. Bolivya ve Urugu
;,yda Alman ajanları Almanyanın, Av
rupada muzaffer olduktan sonra, tabii 
servetleri bol olan cenubi Amerika mil
letleri üzerinde h5kirn bir nüfuz tesisi
ne çalışacağı gün için hazırlanmakta 
idıkr. Bu beşinci kol faaliyeti iktısadi 
tan·ııde birleşiyordu. 

Cenubi Amerıka~a Alman hultıl teh
didi. Bırleşik dcvktlcr için iktısadi bazı 
meseleleri ve milli müdafaa ile alil.ka
dar bazı problemleri ihdas ediyordu. Ce
nubi Amerikada Alman menfaatlerinin 
yayılması Amerikaı. menfaatlerini ge· 
rck Karaip denizindeki iktısadi müna
»ebetlerinde, gerekse Panama kanalın
dan geçen hayati münakale yollarında 
tPhdit edecekti. Senelerden beri bunca 
Aıncrikan sermaytderinin yerleştiği ce
nubi Amerika piyAsaları birleşik dev
letlere kapanacak veya bunların bu 
ıı.cmleketlerle ticari mübadeleleri tah
dit edilecekti. 

Havana konferansı Amerikan istihsa
linı himaye etmek, Pan Amerikan bir
lık icl.-alini takviye etmek, bütün Latin 
Amerıka memleketlerini ecnebi tehdidi
ne karsı himaye €}' lemek ve Almanya
run yeni dünyada yerleşmek teşebbüs
lerine karşı tedbir almak maksadiyle 
toplanmıstı .. 

Daha Konferansın içtimaından evvel 
bile Nazi radyo ve matbuab mevcut 
zorluklar karŞ1SJnda konferansın akim 
kalacağı falcılığındiO bulunmuşlardı. Bu 
f;ılcılık teeyyüt etmemiştir. 
Konferansın ajandasında yazılı olan 

meseleler şunlardı : 
1 - Amerika devletlerinin ekonomik 

n t:vkii. 
2 - Yeni dünyada Avrupa devletle

rine ait olan arazinjn statü~ 
3 - Amerika devletlerinin ecnebi ta

arı·uzuna karşı müdafaası. 
Amerıka kıtasında mevcut olan ve 

vwyetlcri bilhassa nazarı dikkati cel
beden arıız.i şunlardır : Danimarkaya ait 
olan Groenland yarım adası, Fransaya 
hit olan Martinik ve Guadelup adaları, 
Hoilandaya ait olan Küraso ve Gine 
arazisi .. 

Ekonomik sahada Birleşik devletler, 
Alman ekonomik hulO.lüyle mücadele 
içın, Amerikan istihsaliitının satışını in
hisar altına alacak bir kartel tesisine 
taraftardı. İki gün evvel B. Ruzvelt 
kongreye bir J<.anun layihası göndererek 
Amerika ithalat ve ihracat banka<ının 
scrmaveWıi 500 milyon dolar ınikdarın
da arttırmağı teklif etti. Bu bankanın 
v.uifesi, Amerika devletlerine istihsal 
fazlalannın finansmanı hususunda yar
Oun etmektir. 

HAVA HARBİ 
Amerika bu suretle harbin garb ya

rı kürresine siravt:tine marn olmak için 
tedbirler danısırken, Avrupada harp, 
bilhaS>a havada. şiddetle devam etmiş
tir. Alınan tayyareleri Manş denizi üze
rindl·n • ... mis nehrinin mansabına ka
dar ucmuslar ve hemen hemen Londra
nın karşısında. vaJ>Ur kafilelerine taar
ruz etınislerdir. Diğer Alman tayyare
leri dt: İngilterenirı iç arazisinde bom
bardımanlar yapmışlardır. 

Buna mukabil. İngiliz tayyarelerinin 
~on üc ay zarfında Almanya içerilerin
de ve Alman kontı olü altındaki arazide 
binden fazla hava hücumu yaptıkları 
bıldirilıııiştir. 
iNGİLTERENİN MÜCADELE AZMİ 
İngiltereyi, mücadeleyi terketmediği 

takdirde, tam imha ile tehdit etmiş 
olan Führerın nutkuna cevaben. Lord 
Halifaks İngilterenııı harbe devam ede
teğini tekrar etmiş ve şunu il3ve eyle
mi$tir : Mücadelenin bize çok bahalıya 
mal olacağını anlıyoruz. Biz harbi hiç 
istemedik ve İngiltercde tek fert yok
tur ki harbin lüzumundan bir gün bile 
fazla devam etınesini arzu etsin. Fakat 
ancak kendimiz için ve diğer milletler 
için hürrivet .istihsal ettikten sonra mü
cadeleyi durduracağız .. 

Bu mücadele içiı.L, Avam Kamarasına 
l 3 küsur milyon dolarlık bir harp büt
çesi tevdi edilmistiı. 

Yf.'Nİ ÜC SOVYET CÜ~IBURİYETİ 
Sovvet Rusva Litvanya, Letonya ve 

E.-.tonya Baltık cilınhuriyetlerini Sov
vetler birliğine ilhak için tedbirlerini 
;,!maktadır . Bu ü~ cürnhuriyet Sovyet
ler ittihadının sırasivle 14 üncü., 15 in
cı ve 16 ıncı cümhuriveUeri olacaktır. 
AMERİKADA 42 MiLYON ASKER 
Birleşik devletler daha uzun müddet 

harp haricinde kalacaklanndan emin 
del!illerdir. Vaşingt<mda Jiyan meclisinin 
a•kerl işler komisyonu Birleşik Ameri
ka devletlerinde mecburi askeri hizmet 
tesisine matuf bir kanun projesini ta
mamlamıştır. Bu kanun 17 - 64 yaşları 
arll6Jnda lıütüıı Amerika vaı.ndao;len
~ yani J&krilwı "2 lllilrmı er · · 

Ticaret Vekilimiz 
Mersinde müstahsil ve 
tüccarlarla temas etti 

Bankaya, pamukların derhal mü
bayaası için emirler verildi 

"•" 
Borsada, ticaret 

toplantılara 

odasında dün 
Vekil riyaset 

yapılan 

etti Ticaret vekilimiz ve vekalet dış 

lanmıftır. Odada vekil bir müd
det mefgul olarak ithalat ve ihra
cat itlerinden, vekaletin yeni ça
lıtmalarından tüccarlar haberdar 
edilmi~tir. Fiat murakabe itleri
ne de temas edilerek fiat müraka
be komisyonunun salahiyet ve 
çalı~maları söz geliti edilmittir. 

ticaret işleri 1nüdürü Servet Berk 

geçeceklerdir. Bu ıene bir kolaylık 
olmak üzere koza ve çiğitler de alı
nacaktır. Geçen sene mübayaa hu
susunda geç kaldığımızdan müs
tahsil zarar etmitti. Bu sene buna 
meydan verilmiyecektir.» 

Mersin, 28 (Telgraf) - Ada
nada tetkiklerini ikmal eden ti
caret vekili B. Nazmi Topçuoğlu 
bu sabah Mersine gelerek hara
retle kartılanmıttır. Vekil Mersi
ne eglince dakika fevt etmeden 
Mersinin çok mühim ve bayati 
bazı iktıaadi ve ticari mevzuları
nı tetkik eylemiş, Mersindeki 
umumi mağaza ile ziraat banka
sına gitmif, verilen izahatla ala

kadar olmuftur. 
Ticaret vekili bilahare borsa

ya gelerek burada kendisine in
tizarda bulunan ithalat ve ihra
cat tüccarları tarafından karşı-

askeri kayıt muamelesini emretmekte
dir. Harbiye nezareti 21 yaşından otuz 
yaşına kadar bütün askeri mükellefler 
için 12 aylık bir talim müddetini gözö
nünde bulundurmaktadır. İlk sınıflar 1 
ilk teşrinde silfilı altına alınacaktır. Bun
ların bir buçuk milyon erat verecekle
ri hesap edilmistir. 

18 den 21 yasına ve 45 ten 64 yaşına 
kadar olan Amerikalılar da arazinin 
müdafaası için istihdam edilecektir. 

İNGİL'l'EREYE TARRUZ 
HAZIRLI{;J MI? 
Haftanın hacliselnini böylece gözden 

geçirdikten sonra, bütün fikirleri her 
gün işgal eden suale gelelim : İngiltere
ye taarruz ne vakit? .. 
Almanların işgal eltında olmıyan Fran

sa ile isgal altındaki Fransa arasında 
demiryolu ve şose münakalelerini kes
tiklerine bakılırsa Fransanın şimalinde 
.veni Alman askeri hareketleri pek ya
kındır. Bu intiba diğer taraftan işgal 
altında olmıvan Fransada mültecilerin 
memleketlerine indesini de yeniden 
sekteye uğratmıstır. 

FRANSADA KARIŞIK VAZİYET 
İngiltereye Alman taarruzundan dai

ma bahsedilirken, Fransanın İngiltere 
ile münasebetleri pek gergin olarak du
ruyor. Bir İngiliz tayyaresi Fransız Fa.ı 
üzerinde uçmuş Vı.! propaganda evrakı 
atmıştır. Peten hükümeti bu kağıtları 
kendisi icin hakaret mahiyetinde gördü
ğünden İngiliz hariciye nezaretine bir 
protesto göndermiştir. Fransız hüküm.e
li bankalardaki bütün İngiliz cari he
saplannın bloke edilmesini emretmiştir. 
Bu, filen iki mcmkket arasında bütün 
alış vcrislerin kesilmesi demektir ve İn
gilterede alınmış olan mümasil tedbire 
bir mukabeledir. 
Diğer taraftan. Almanya ile harbe de

vam taraftarı olan Fransız lideri gene
ral Şarl Degolün simdi Petcn hüküme
tiyle bir uzlaşmaya çalıştığl söyleniyor. 
General Degol kendisini gıyaben beş 
sene hapse mahkOm eden divanıharp 
kararını temyiz etmiştir. General Dego
lün Fransava avdet arzusunu izhar et
tiği bile iddia ediliyor. 

Hülilsa, Fransadaki vaziyetin çok ka
rısık ve Fransız milleti için son derece 
ıstıraplı oldujtuna şüphe yoktur. Bunun 
için olsa gerektir ki Papa Fransadaki 
Kardinallere bir mektup göndererek 
Fransaya, geçirdiği müşktil dakikalarda 
sempatisini bildirmi~ ve Fransanın tek
rar doğrulacağı kanaatini izhar etmiştir. 

RUMENLER ARAZİ TERKiNE 
RAZI OLACAKLAR MI? 
Fransadaki facianın yakın Şarkın La-

tin memleketinde, Romanyada tekerrür 
etmemesi ve burado sulhun muhafaza
sı için yapılan diplomatik temasların ne 
netice vereceği yakında görülecektir .. 
Rumen başvekil ve hariciye nazıriyle 
ıtörüştükten sonra B, Hitler Breoştesga-

a>'IW pliw!e- Bul.118!' hlikümet erki-

lanmıf, borsa binası gezilmif, ve
kil tüccarlara sualler ıormuf, 
maruzatlarını dinlemiş, verdiği 
müsbet cevaplardan tüccarlar in
tirah duymuştur. Vekil, tüccarla
rın bir sualine verdiği cevapta 
tüccar ve müstahsil elinde mev
cut pamukların satın alınması 
için hemen ziraat bankasına emir 
vereceğini vaad etmiş, davet edi· 
len ziraat bankası müdürüne bu 
emir veri im ittir. 

VEKiLiN BEY AN ATI 
Ticaret odasını da ziyaret eden 

ticaret vekili, burada tüccarlar
dan bir heyet tarafından kartı-

niyle yaptığ,ı konferansı da bitimtlştir .. 
Almanya Avrupanın bu kısmında sul
hun bozulmaması için çalıştığını resmen 
iddia etmektedir. Muhakkaktır ki yakın 
şark sulhunun devamı Almanyanın da 
menfaatinedir. Berlin Tuna bölgesinde 
yeni nizamın, Balkan devletleri arasın
da istikrarlı münasebetlere imk§n ver
mek için, mihver devletlerinin prensip
lerine göre tarafların rizasına müstenit 
anlaşmalarla teessüsünü lüzumlu gör
mektedir. Bununla beraber Macar ve 
Bulgarlann Romanyaya karşı ileri sür
dükleri iddiaların tatmin edilmesi lazım 
geleceği baklanda hiç bir şüpheye ma
hal bırakılmadığına göre. Romanyanın 
buna, hüsnü rizasiy1e, ne dereceye ka
dar yanaşacağı hiila malam değildir. 

Romanya hesabına esefle kaydetmek 
icap eder ki bu hükümet çok kararsız 
ve deği<ken siyasetıyle bugün bir tarafı, 
yarın diğer tarafı memnun etmeğe çalı
sırken hakikatte bütün devletlerin sa
mimi ınüzaheretini kaybetmiştir. Bu se
beple, Bulgar ve Macar taleplerinin is
afını. Almanya ve İtalyadan başka. İn
giltere de hoş göımektedir. Bu da, İn
giliz garantisini reddettikten sonra, Bük
reş hükümetinin İngiliz aleyhinde taki
be lüzum gördüğü siyasetin bir netice
sidir. Romanyada İngilizlere ait olan 
petrol endüstrisinin müsaderesinden 
ı.onra. Londra şimdi Bükreşe karşı icap 
eden mukabclei bilmisil tedbirlerini al
makta kendini taınomiyle serbest addet
mektedir. 

PETROL MÜCADELESİ 

Ticaret odası vekil terefine 
bir ziyafet vermittir. 

Ticaret vekili kabul ettiği Ana
dolu Ajansı muhabirine afağıda· 
ki beyanatta bulunmustur: 

cÇukurovanın en mühim mah
sulü olan pamuğun idraki mevsi
minden evvel, mahsulün müstahsil 
elinden çılanası için alınacak tedbir
lerle layık olduğu loymeti bulması
nı dü§ünmekte idim. Bu kerre ele 
geçen fırsattan istifade ederek bu 
mıntakaya geldim. Müstahsillerle 
temaı ettim. icap eden ve alınması 
gereken tedbirleri tayin ve tesbit et
tirdim. 

Ziraat bankasının Adana, Mer
sin ve Seyhan tubeleri, mahaiil ilk 
çıktığı günden itibaren mübayaata 

Ankara da 

Ingilterede 
Dört milyon asker 

silah altında 
Londra 28 (A.A) - Şark mıntakası 

komiseri sahil boyunca W aslı noktasın
dan Southend noktasına kadar imtidat 
eden ve 8 kilometre tulünde bulunan 
kısımda ışık söndürme nizamının güneş 
batmadan bir saat evvel başlayıp güneş 
çıkmadan bir saat evveline kadar tat
bik edileceğini bildirmiştir. Bu sahil bo
yunca plajlara girmeok için askeri ma
kamın müsaadesini istihsal etmek icap 
etmektedir. 

Londra 28 (A.A) - 1906 sınıfına 
mensup 340840 kişinin askeri hizmetle
rini yapmak üzere dün kaydedilmiye 
başladıkları bil-Oirihnektedir. Bu suretle 
şimdiye kadar İngilterede askere alınan
ların miktarı 4 milyon kişiye baliğ ol
muştur. 

bir yangın 
iki büyük ev ve 24 dükkan ta
mamen yandı, 3 kişi yaralandı 
AHKARA, 28 (Telefonla) •• Gece yarı.sından 

sonra Anlıarada Koyun pazarında çılıan büyüfı 
bir yangın süratle tevessü edereıı etrafa sira
yet etmiş, yangın mahalline yetişen itfaiye bü· 
yülı bir gayret sarf ederelı yangının sirayetine 
mani olmuştur. 

Maalesef bu yangın esnasında ifd büyüfı evle 
yirmi dört dülıcin yanm~tır •• 
Yangını söndürme ameliyesi esnasında bazı 

duvarların yılıılmasına lüzum hasıl olmuştur •• 
Bu ameliye esnasında itfaiyeden üç fıişi yara
lanmış ve hastanede tedavi altına alınmıştır. 

Petrol bu harbin ruhu olmakta devam 
ediyor. Harp etmek istiycnler de harbin 
sirayetinden sakınmak istiyenler de göz
lerini bu maddey" dikmişlerdir. Birle
şik Amerika devletlerinin Japonyaya 
hurda demir ve ııttrol ihracatını filen 
ambargo altına alarak menetmesi bu- :ıııııııııııım ııııııııııııııı: Cihan Hatun 
nun delilidir. Tabi! Japonya bunu gayri : : 
dostane bir hareket telakki etmektedir. : : 

Diğer büyük petroı müstahsili devlet : Tefrika: 87 YAZAN: Curci Zeydan _ 
olan Meksika da teyakkuz lüzumunu • - - ------------------ -
hissetmektedir. Meksiko hüküıneti bu adamı bırakıp gitmelerini adamlanna 
memlekette mevcudiyeti haber verilen emretti. (Saman) başını eğmiş olduğu 
gizli radyo istasyonlarına karşı tahkikat haldeo (Afı;in) e yakl"§arak önünde diz 
açmakla vıız.iyetten ne kadar kuşkulan- çöktü. (Afşin) kalkmasını söyledi. Ona 
dığını göstermistir. Çünkü bu gizli rad- güler yüz göstererek: 
yo merkezlerinin Alman tebaaları tara- - Ne var? Saman! nereden geliyor
fından propaganda maksadiyle kullanıl- sun? 
dığnıdan süphe edilmektedir.. Esasen _ (Bez) den geliyorum, efendimiz! 
bu teyakkuz, tetkikimiz basında kaydet- Al 
tiğimiz ~ibi, bütün Amerika cümhuri- ( şin) Samanın (Bez) den geldiğini 
yetlerine şamildir. Pan Amerikan kon- anlayınca kendisinden (Babek) hakkın
feransı, garp yarı kürresindeki Avrupa da malilmat almayı düşündü. Olurma
arıız.isi üzerinde hükümraniyet hukuku- sını emretti. (Saman) sıkıla sıkıla otur
nun bir devletten bir diğerine intikaline du. Afşin: 
müsaade etmemek azmini ifade eden - Oraya nasıl girebildin? 
bir karar ittihaz etmiştir. Bu karar kon- Saman başını sallıyarak: 
feransın en muvaffakıyetli neticesidir.. - Efendimiz (Alşin) e hizmet etmek 
Amerikadaki Avrupa araz.isi üzerinde için oraya gittim. 
her hükümraniyet tebeddülü böylece - Nasıl hizmet? 
Amerika devletlerine karsı bir tehdit - &mrada efendimiz ile mülakat ı;e-
tel&kkl edilecektir. ıaıelW...ııall olduktan ııonra ıeWold etti 

B. & ğim emre imtiaaleıı (Cihan) ı aramkla 

vakıt geçirdim. Nihayet (Babek) in ya
nında bulunduğunu anladım. 

Al. in hayret ve delıJCtle bağırarak: 
- Cihan burada ha! Burada, (Bez)

de? 
- Evet, efendimiz! 
- Bu uzak memlekete ne sebep ve 

fikirle gelmi§? 
- Efendimize arzettiğim gibi hay

dutlar Hemdana yakın bir yerde onu 
benden kapıp götürmüşlerdi. Kendisini 
aramak için her tarafa baş vurdu. Adam 
~önderip (Cihan) ı kapan adamın bizzat 
Babek olduğunu tahkikat neticesinde 
anladım. Herif hemşiremin güzelliğini 
i§iterek onu babamdan istemiş, babam 
kendisini reddeylemiş idi. Bunun üzeri
ne yolda adamlar bekletıirerck mera
mına nail oldu. 

- Cihan hilii burada mı? 
- H""'firerniıı bu hali l!eni hayrele 

Dünyada büyült aıaııa 
ile 1ıar$ılanan 

Pan Amerikan 
--*--

Konferansı Amerika • 
daki Avrupa müstem• 

lekelerini vesayeti 
o.tına aldı 

KonıeranSJn kararları 
her yerde takip ediliyor 

Havana, 28 (A.A) - Pan Amerikan 
konferansının sulh idame komisyonu• 
nun heyeti umuıniyt: toplantısında Am~ 
rikadaki Avrupa müstemlekelerinin 
statülerinde bir değişiklik olmak tehli• 
kesi halinde Amerika tarafından hare· 
kete geçilmesi hakkındaki karar ittifak· 
la kabul edilmiştir. Besler komitesi ta• 
rafından dün kabul edilmiş olan kararın 
diğeı· iki fıkrasını kabul etmek üzere 
komisyon tekrar toplanacaktır. Bu fık· 
raların birincisi Havana beyannamesi 
ismini taşımakta h&klarını teyiç ettik• 
ten sonra Amerika devletlerinin bu 
arazide vukubulab:lecck hukuku hü
kümranının değişikliklerine karşı mü
dafaada bulunmak hakkını ilfuı eyle
mektedir. Fıkralaı.n ikincisi daimi te· 
şekkül vaziyetine başlamadan evvel vu
kua gelebilecek her türlü hadiselerin 
halline mahsus hususi bir muvakkat ko· 
mitenin teşkiline mütedair bulunmakta
dır. Her iki fıkra birleştirileceklerdir. 
Bunların kabulü tahlil ve terceme is· 

!eri yüzünden teehhüre ugramıştır. 
Trinidad. 28 (A.A) - Amerikadaki 

Avrupa nıüstenılektlf.!rinin vesayet altı
na alınmasını teklifi hakkında mütalaa 
serdedtn Trinidad Guardian gazetesi 
diyor ki : 

Antil adaları aınt!liyat masa::,ına yat .. 
mu; bir hastaya benziyor. Başında bu
lunan cellatlar vat.iyctini görüşüyorlar. 
Fakat kendisi yapılacak ameliye hak• 
kında mütalaa bey<>n etmek imtiyazın
dan mahrun1 bulunuyor. İngiliz müs
temlekelerine ~eli!:ıce bunların vaziyeti 
büsbütün başkadır. 

Hasta hjç bir zaman morfin teslı·i al .. 
tında değildir ve kf.lmıyacaktır .. Çünkü 
Büyük Britanya bu harpte hezimete uğ· 
ramıyacaktır .. Bundan başka Atlas ok
yanusunun bu tazafında İngilterenin 
Kanada dominyonu vardır. 

Binnelice Havc.na Pan Amerikan 
konferansına cevabımız şudur : 

İngiliz Antilleri ingilizdir ve her ne 
olursa olsun İngiliz kalmak arzusunda
dır. 

Havana, 28 (A.A) - Pan Amerikan 
konferansının sulhu muhafaza komisyo· 
nu Amerikada Avrupa müstemlekeleri• 
nin statülerinde her hangi bir tebeddül 
vukuu tehlikesine karşı Amerikanın fa• 
aliyete geçmesini r.atık olan teklifi itti• 
fakla kabul etmistir. 

Havana, 28 (A.A) - Komitenin AI• 
iantin murahha<larının Falklana adala• 
rının müstemleke teşkil etmediklerine 
mütedair beyanatı kabul etmesi üzerine 
mezkur adalar Havanada husule gelen 
itilafın haricinde bırakılmıştır. Cenubi 
Amerikanın tam r.ihayetinin yakınında 
bulunan ve Büyük Britanya imparator· 
lu.i:iu arazisinde dahil olan Falklana ada· 
!arı hakkında metalibatu)dan Arjantin 
devletlerinin hic bir zaman vaz geçme
miş olduklarını hatırlatmak lazımdır~ 
Salllhivettar mahafil İngiliz Hondurası
nın umumi itil3fa dahil olduğunu teyit 
etmektedir. 

--.ı:;.---

Amerika 
Avrupa mültecilerine 
yardım için faali

yete geçti 
Vaşington, 28 (AA) - Reisicüın

hur B. Ruzvelt ziraat nazırı B. Vallace 
ile maliye nazırı B. Margentauyu muha
rebe dolayısiyle yuvalarını terketmİ§ 
olan Avrupa mültecilerine verilmek 
üzere Birleşik Amerika dahilinde her 
türlü zırai maddeler, yiyecek ve ili.ç 
miibayaa etmiye memur etmiştir. Bu 
mübayaat İçin icap eden 50 milyon do .. 
!arlık meblağın sarfını kongre kabul et
miş bulunmaktadır. Mübayaa edilecek 
eşya salibiahmer del8letiyle Avrupaya 
gönderilip tevzi edilecektir. 

Beyaz sarayın matbuat şubesi müdü
rü olan B. Earley ve lngilizlerin bu i~ 
için ablokayı kaldırmaya razı olup ol
mıyacağı hakkındaki sorulan suale ce..
vap olarak mumaileyh tevzi işinin sırf 
salibiahmere tevdi edildiğini beyan et
mi~tir. 

Vaşington, 28 (AA) - B. Ruzvelt 
Amerikaya gelmiş olan Avrupalı mül
teciler için 5 O milyon dolar sarfına me .. 
zuniyet vermiştir. 

düşürüyor. Hiç bir dalda durmıyor. 
Andcan hükümdarı tarafından teklif 
olunan nimeti reddettikten sonra onun 
maiyetinde bulunan adamlardan birine 
varmağa razı olmuş. Şimdi de Babck 
ile evlenıneğe razı olmuş. Ona zevce ol• 
mayı, onun için !cdakllrlıkla çalı'illlayı 
kabul ediyor. Bu fikirlerden vazgeçme
sini, velinimeti olan (Afşin) hazretlerine 
gelmesini kendisine bir çok defa nasihat 
ettim. Kabul etmedi. Kendisini böyle 
inadında n1usır görünce onu bıraktım. 
Yalnız olarak yanınıza geldim. 

- Teı;ekkür ederim. Saman. Fakat 
casuslardan aldığım ma!Umata göre Ba
bek'in en ziyade sevdi~i kadın (Gülnar) 
ismindeki zevcesi imiş. Onun gaye( 
akıllı ve terbiyeli bir kadın olduğu ri· 
vayet olunuyor. Bu kadın ona çok mua
venet elmi§. Toplanmasına. kuvvet bul· 
masına sebep olmuş. 

- Bu kadın bizzat (Cihan) dır. Ta
nılmamak, her kesi aldatmak için ismini 
deği§tirmiş. İslam ordusuna galebe et• 
mek için yeni dostuna her türlü mUza· 
hereti vadeylemiş, ona pek fedakarane 
lıi!ımetlerde bulunuyor (Cih~ olmasa 

-BiTMEDi-


