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Riga limanında ecnebiler 
Juramıyacak 

Pario, 13 ( O.R) - Leto117a bükümeti, So"7et 
ı caılsieıin Rira &na 

1ca1r1ı.... - etmı,tir. 
ılad~ 

Yeni Asır Matbaasında .J>asılınlftır. 

1 

Almanların tahşidatı ır blöf ..? mu. 
Hollanda kraliçesi Vilhelmin dün Belçika ~ 
kralıLeopold ile bir telef on görüşmesi yaptı 

Hollanda Kraliçesi Vilhelmin Belçika Kralı Leopold 

F oo Ribbentrop Belçika ve Hollanda sefi ri erini kabul ederek görüştü 

kraliçeyi ziyaret 

Hollanda ve Belçika hariciye nazır
ları da uzun bir mülakat yaptılar 

JA.merika sefiri • 
ettı 

Londra 13 (Ö.R) - Hollanda kraliçesi zırı B. Spak bu sabah hudutta Hollanda 
Vilhelmin dün akşam Belçika kralı Leo· hariciye nazırı B. Von Klep ile görüş· 
pold ile telefonda uzun bir görü~me yap- mü~ür. 

mı,tır . .. Londra 13 (Ö.R) - Hollanda ve Bel- Romanya • 
Alman ordusunun üç bll§• 

Bulgaristan Londı·a 13 (O.R) - Hollanda ve Bel- çikada hükümet ve halkın gösterdiği bü
çikada siyasi faaliyet artmıştır. Alman- yük sükilnet ve her hangi bir istila ha
yanın Brüksel sefiri iki defa Belçika ha- reketine karşı izhar olunan müdafaa az
riciye nazırını ziyaret etmiştir: Llhey mi burada takdirle karşılanmaktadır. 
Alınan sefiri de Hollanda harıcıye nazırı Paris 13 (Ö.R) - Belçika mili! mü-
ile görüşmü~~r. dafaa nazırı Belçika ordusunun vaziyeti 

Llhey 13 (0.R) - Hollanda kraliçesi hakkında ntlJletine hitaben bir nutuk 
Vilhelmin bugün Amerika sefirini kabul söylemiş ve ordunun fevkalade müdafaa 
etmiştir. .. sarıları ile teçhiz edilrni§ olduğunu bil

Paris 13 (O.R) - Belçika hariciye na- dmniştir. 

Arasında yapılan ilk siyasi temas 
Roma 13 (Ö.R) - Amsterdamdan bil

dirildiğine göre Belçika ve Hollandanın 
Berlin sefirleri Almanya hariciye nazırı 
Fon Ribbentrop tarafından kabul edil
~tir. Fon Ribbentrop Alınanyanın Hol 
landa ve Belçikaya karşı harbe girişme
sine hiç bir sebep olmadığını bildir~, 
Belçika ve Hollanda kral ve kraliçesinin 
tu-assut tek.lifi hakkında görüşmüştür. 
i3u hususta hiç bir tebliğde bulunulma
mıştır. 

Amerikanın Hollanda sefiri de kraliçe 
Vilhelınin tarafından kabul edilmiştir. 
Bu ziyaret son tavassut teklifiyle alaka
dardır. 

Nevyorkta çıkan •Vorld• gazetesinin 
bildirdiğine göre Hollandanın vaziyeti 
reisicümhur Ruzvelt tarafından en hara
retli bir alaka ile takip edilmektedir. 
Hollandanın istilası halinde J aponyarun 
Hollanda Hindistanınn taarruzu ihtima
linden endişe edilmektedir. 

Roma 13 (Ö.R) - Belçikarun cenup 
hududundaki küçük bir şehirde Belçika 
hariciye nazırı B. Spak ile Hollanda ha
riciye nazırı bir mülakatta bulunmuştur. 
Mülakat gece yarısına kadar devam et
miştir. Bu mülakatta, Belçika ve Bollan-
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Sofyadan ıir 

Moskovadaki Fin 
dün Helsinkiye 

manzara 

heyeti 
dondü 

Müzakerelerin tamamen kesilmediği haber 
beraber vaziyet ciddiyetini muhafaza 

verilmekle 
ediyor 

bir tarih tesbit edilmediğini söylemiştir. 

Roma, 13 (0. R) - Romanyarun An
kara ..,firi Sofyaya varmıştır. Romen 
ve Bulgar hükOmetleri arasında hasıl 
olan bu ilk temasın Balkanlarda vaziye
tin bir kat daha tavazzuhuna hizmet 
edeceği tMmi.n ediliyor. 

Belgrad, 13 (Ö. R) - Romanyanın 
Ankara sefiri Bükreş dönüşü Sofyada 
tevakkuf ederek Bulgar başvekili ve 
Hariciye nazırı B. Köseivanofla bir mü
lakatta bulunmuşlardır. 

Bu mülakat Bulgarlarla Rumenler 
arasında ilk temas olmak hasebile çok 
mühim görülmektedir. Siyasi mehafile 
göre, Bulgaristan ve Romanya arasında
ki ihtilfıflar zail olunca Balkan bitaraflık 
bloku fikri inkişaf edecek ve blokun 
teşkili de kolaylaşmış olacaktır. 

Bükreş, 13 (Ö. R) - Balkan bitaraf 
memleketleri bloku teşkili için Türkiye 
Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu ile gö
rüşen Romanyanın Ankara sefiri Hari
ciye nazırı B. Ga!enkoya uzun izahat 
vermiştir. 

Balkan blokunun teşkili kabil olduğu 
takdirde Balkanlar arasında ticari mü
zakerelere de başlanacağı bildirilmekte
dir. 

Balkan bloku müzakerelerinin Türki
ye - Yunanistan arasında anlaşarak ya
pılması şarttır. Bu hususta İtalyanın mü 
taleası da alınacaktır. Bu suretle Türki
ye - İtalya arasında teşriki mesai de 
mümkündür. Herşeyden önce Bulgar -
Rwnen anlaşması şarttır. 

bulunduklarını söylemiş ve ekalliyetlı> 
rin müsavi hukuka malik olacağını ua: 
ve etmiştir. • 

Roma, 13 (Ö. R) - İstanbul gazetele. 
ri Avrupanm cenubi şarkisinde Balkan
larda hüküm süren süküneti tebarüz et. 
tiriyorlar. Balkanlar harp tehlikesini 
A vrupanın diğer kısımlarına yayılmak· 
tan meneden bir sed olmuşlardır. İtal. 
ya da buna hizmet etmiş ve bu suretl( 
ihtilafı Akdenizden uzaklaştırmağa mu• 
vaffak olmuştur. 

Belgradda çıkan cPolltika> gazetesi 
de İtalyanın, bütün Balkan devletleri 
tarafından, kendisi gibi tam bir bitaraf• 
lık siyasetinin takip edilmesini ve hU. 
kümraniyet haklarının vekayesiiıi iste. 
eliğini kaydediyor. 

İtalya gazeteleri bir Türk • Yunan • 
İtalyan üç taraflı anlaşması hakkındaki 
ecnebi mütlealarını naklediyorlar. 

Macaristandaki 
Alman ataşesi neden 
çağırılmış? 
Londra 1a (A.A) - Almanyanm Bu

dapeşte ataşeıniliteri general Von Verd• 
in Bitler tarafından geri çağırılınasın( 
mevzuubahis eden Daily Ekspres gaze< 
!esinin Budapeşte muhabiri karargfilıııı 
eski erkanından olan general Von Ver. 
de'in garp cephesinde mevcudiyeti el
zem addedildiği için kendisinin geri ça· 
ğırıldığını yazmaktadır. 

-.l\--
Çemberlaynın sıhhi 
vaziyeti Londra 13 (Ö.R) - Moskovadakl Fin- daveti almadıklarını telefonla Helsinki

landiya murahhas heyeti ve Fin maliye ye bildirmişler ve bu suretle görüşme
nazırı Taner bugün öğleye kadar Sovyet !erin kesildiğini haber vermişlerdir. Fin
makamları tarafından hiç bir müzakere landiya siyasi mahfilleri müzakerelerin 

-----------------------· tamamen münkati olduğu kanaatinde 

Helsingfors 13 (A.A) - Finlandiya 
hariciye nazırı Ercko bugün ecnebi mat
buat mümessillerini kabul ederek Fin
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Bükreş, 13 (Ö. R) - Başvekil bugün 
vukubulan bir beyanatında; ekalliyetler 
meselesine de temas etmiştir. Başvekil, 
ekalliyetlerin Rumen mllletine yaklaş. 
makla memleket için kendilerine düşen 
mesuliyet hissesini deruhde etmiş ol
duklarını ve milli müdafaaya karışmış 

Londra 13 (A.A) - Başvekilin doll> 
torları B. Çemberlaynm sıhhl vaziyeti< 
nin salllha doğru gitmekte olduğunu bil< 
dirınişlerdir. 

Tu··ıu··n pı·yasası bu ~:ı::.i~ig~u::ı:~:rı~:r:o~: vadalti Fin heyeti bu akşam Helsinkiye 
dönecektir. Sovyet matbuabnın Finlan
diyaya karşı olan hücumlu yazılan Hel- Müttefiklerin sulh şartları 

h afta a Çllly Or •u::a :~y~.R8;'"bi~:s:::=s!:~t
::ın::~;~:~;:ard~~~~:.::~:: Polonya Çekoslovakya ve Avustur

Bay ram o lmasına rağınen alıcı lar 
• 

akşam Moskovadan ayrılarak Helsinkiye 
dönmüştür. Heyet reisi müzakerata ye
niden ne zaman b~lana bileceğini bilme
diğini iÖJ'lemiştir < yanın istiklallerinin iadesi idi 

dün müstahsil 
Tütün mıntakalarında, bayram olma

sına rağmen dün büyük bir faaliyet 
mevcuddu. Tütün kumpanyalarını tem
sil eden mübayaa memurları Akhisar, 
Manisa gibi merkezlerde düıı köylüler
le temas etmişler ve tütünleri muayene 
etmişlerdir. 

Tütün eksperleri, bu sene mahsulün 
nefasetinde ve renklerin iyi hazırlanmış 
olması fikrinde müttefiktirler. Müstah
silin her <ene birnz dahu iyi hazırladı-

ile temas ettiler Paris 13 (Ö.R) - Moskovada Stali
nin de hazır bulunduğu son bir müla-
kattan ve tahriri nota teatilerinden son- Roma, 18 (Ö. R) - İngiltere ve Fran- tlklAllnln iadesini aulhun yeniden tesisi sa tarafından Belçika ve Hollanda hU. 

ğı ve mahsulünü tütün kanununda izah ra Finlandiya delegasyonu Helsinkiye sanın, Belçika ve Hollanda hüküındaJ>. için esas şart olaralı: gösteriyor. kümdarlannın tavassut teşebbüslerine 
edildiği şekilde kalite bakımından yük- dönmüştür. Esasen iki taraftan hiç biri larmm sulh tavassutlarma cevaplan Romaya gelen haberlere göre Alman verilen cevap Alman matbuatı tarafın. 
selttiği görülmüştür. bir neticeye varmak veya ipi koparmak bildirilmiştir. cPotiparlziyem ve «Ek- cevabı da yaltında verilecektir. Alınan dan tefsir edilmemektedir. Bununla be

Akhikrda fiatler hakkında dün bazı hususunda istical göstermiyor.. Finlan- selsyon tarafından bildirildiğine göre cevabının §im.diye kadar tehiri tngılte- raber Alman mahfillerinde hararet hU. 
şayialaıi dolaşıyordu. Bir habere göre diya mümkUn olan tavizatı. yaptığı gibi iki cevabuı ~etni şeld~ ayn olmakla renin vaziyet almasına fınkAn -.ermek kUm sürmektedir. 
tütün piyasası Akhisarda 90 _ 98 kuruş müzakeratın devamına ve inlotam önü· beraber mahiyeti aynldır. lçinıdl. Demokrasilerin Alman suih tek- D. N. B .Jansı İngiltere ve Fransa 
arasında açılacak, ondan sonra da inki- nü almağa da arzulu görünmektedir. Fransa Reisicumhuru Lebrun ceva- liflerini reddettikten 90nra ileri sUrdlik- ~evl~t relal":1 tarafından ~ollanda kra
şaf edecektir. Paris 13 (Ö.R) - Finlandiya delegas- hında Çekoslovakya ve Lehlstandan bat- lerl §artlann pyrl. kahil kabul olduğu liçesile Belçika lı::ralına gönderilen ce

Rekolte 33 milyon kilodur. Piyasanın yonu saat 21,50 de Moskon dan Belsin- lı:a Avusturyanm da lstildAllnln iadesi beyan edilerek ~ harbe de- vapların ne §ekli, ne de ruh itibarile 
perşembe' veya cwna günü açılmasına kiye hareket etmiştir. Heyet reisi Taner lüzumundan bahsetmektedir. ftD1 ıızmi teyl<l olunacaktır. 1ngiJlı; devlet adamlarının mUteaddid 
intızar edilebilir. mUzakerata tekrar ba~l•nmaııı idil hlg cDeyli Telgrab bu tlıı memleketin ı. Parla, 13 (Ö. R) - 1n8iltere ve ~an- - SONU 4 CNCC SA.Hl:FED.I -
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Oku larda ikamet 
yasak 

Son yapılan tetkikler neticesinde bazı 
okul idarecilerinin okulda ikamet ettik-
feri anlaşılmıştır. 

14 SOMTESRIN S AL 1 1939 

Ri 
piyasasında 

edilen mallar 

Çocuklarda diş 
çürükleri 
-*- ~ Çocuk diş çürümeleri ettafında b ıı. 

ca iki muhtelif fikir vardır. Şimdiye ka. 
dar en ziyade revaçda Ql n ])irinci fik
te göre: Dişlerin temiz tutulmaması ve 
dikkatsizlik unlu v ıekerlt gıdalıırui' 
bolca verilmesi neticesi olarak bak\eri-
1 r zem.in hazırlanmış o ı ve bun
dan başka da dişlere Aydofil mikropla
rının muzir tesirler yapmalarıdır. 

Mamafih, hacmi fevkalade artan, 
JO kiloyu tecavüz eden suyun verdiği 
ıztarap eylülün ilk haftası nihayetinde 
çok artmıı, bu yüzden ufak krizler, .sü
reksiz tınzalar halinde beliren ~hhatsiz
lik alametleri gerek tedavi heyetini 
teşkil eden he'kiınleri, gerekse sarayda 
bulunan ve Atatürk'le yakından temas 
halinde olan zevatı endişeye düşürmü5-
tü. 

geçirmiş olduğunu haber almış, 16 ey- HCT ne suretle olursa olsun maarife ait 
lül ""nü, Büyük Millet Meclisinde top- binalarda ikamet edilmemesi, aile ile 
lannn V:eküler Heyeti içtim.ama oldukça birlikte oturulması .katiycn yasak edil
müsterih bir blb bir yüile mi ·r. Bazı okullarm t~\atmda builS* 
gelmiJ, arkada!farına da bu keyfiyeti nan ili c kısım da yine okul i~ kııJlana
müjdeliyerek umum1 ir sürura bais lacak. hm.ete tahsil .edilmiyecekıir. 

ihracına . müsa(\de 
üzerinde hazırlıklar yapılıyor 

lstaAbul - piyasa da ihracat ııve jtbalat 
h.arciketlcri .çok artın . Bilhassa hükü
met tarafından ihraçlarına müsaade edi
len maddder üzerinde büyük hazırlıklar 
vardır. ihracat tüccarları ecnebi memle
ketlere sevkedilmek üzere bu maddeler
den mühim stoklar hazulanu~lardır. 
Bayram içinde limanımıza dört vapur 
gelecek. bu mallar bunlarla sevkedile-

HUk(iın..etin ı k-.r mda11, ,ıer 
carlan.n, ~rekse uıüstoheil ~ JQ)ylü n 
b(.iyük nwrınuniyed.ec ~ e~ 
muhakkaktır. Bir çok maddelerin ecneM 
memleketlerde fiyatleri arttığından ihra.· 
cat işlerinin memlekete daha çok f_,.dala 
olacağı anlaşılmaktadır. 

Derin tecrlibe ve t kikata dayanan 
ikinci fikir eshabına &öre de: Çocuklar; 
Falsbom, Fosfat ve fiflımiı)Jg e zengin 
ıd»hrla j len tals,djr dişler 

çUı;'"me~n meıw4ilm" alg11. 
1i kat u ı c1.t f>i'liı uwr jr famil-

yet ve iFs1. faktörlerin de diş çü ·mesin
de rolleri mevcıırir1ıır, olmuştu. -*-

Vekiller Heyeti 16 eylül günü Anka-

Bir tııraftan Avrupadaki harp tehli
kesinin ve anormal siyasl vaziyetin gö
nüllere verdiği endişe sürüp giderken 
bir taraftan da Türkiye Cumhuriyetinin 
kıymetli. başının rahatsızlığı bu endişe
yi en hfıd şekle sokuyor, Atatürkün ız
tırap sesleri çıkararak yatağında yatışı 
hekimleri bütün tıp bilgilerini seferber 
eden ve ettiren bir teltışa düşürüyor, 
arka arkaya yapılan hekim toplanlıla
rmda su meselesi mevzuu bahsoluyor
du. 

Hekimler, Atatürklln ıztırabını din
dirmek için suyun alınmasından başka 
çare olmadığını fakat su alındığı takdir
de Fissingenin ileri silrdüğü tehlikeden 
ziyade tekrar bir su toplanın vnkasile 
karşılaşmak ihtimalinden korkuyor
lardı. 

Binaennlyh bu mevzu saatler ve gilno 
leTCe milnakaşa edile edile ilerliyor fa
kat bir tUrlü karara bağlanmıyordu. 

10 Eylül sabahı Atatürk oldukça ağır
laşmış, yattan döndüğü günkü vaziyet
te bir kriz başlangıcına §ahlt olan teda
vi ekipl de bütün gayretini sarfediyor
d u. 

Yine hastalığın seyrinden istihraç ed!
len netice, ağır komaya şekil değişt!r
mezse bunun da savuşturulabHeceği 
merkezinde bulunuyordu. 

10 Eylül sabahı başlıyan bu hal, 11. 
12. 13, 14 eylül günlerinde de devam et
ti. Atatilrk artan harareti v yalnız ız
tırap sadası çıkaran bir dalgınlık içinde 
sık sık nefes alıyor, uırbanı da artını ... 
bulunuyordu. 

Hekimler nöbetleşe Ebedi ~ef'in ba
şucunda duruyorlar, hem teclııvi yanı
yorlar, hem de Slk sık nabzı ve teneffü
sü kontrol ediyorlardı. 

Sarayda, Ebedi Şef'in sıhhat vaziye
tindeki deği~klikleri kor halkından da
hi kolayca gizlemek imkfuıl rı çok ve 
mebzUMü. Bu tahavvülü ancak Atatür

rada Maraşalın da iştirakile yaptığı top
lantıda mühim meseleleri görüşmüş, 
kap eden siyasi ve idari hususları kar
sılnşt~, bu mühim müzakere taın 
dört uzun saat sürmü.~tü. 

14 Eylülde tatbiki cınrerlilen pazar
lıksız satı~ kanunu tmnbulda mer'iyet 
sahasın:ı girm.i' bulunuyordu. 

17 Eyllllde, yani Vekiller Heyetinin 
toplantısının ertesi günü Başvekil bera
berinde Dahiliye ve Maliye Vekilleri bu
lunduğu halde Istanbula geldi. 

Hnydarpapdan Acar motöriie her üç 
vekil de doğruca Dolmabnhçe aarayma 
hareket ettiler. Başvekil Atatürk tara
fından kabul edildi. Ebedi Şef Başveki
lin arzettiği izahatı yatağında, istirahat 
halinde alal:a ile dinledi. Muhtelif mev
zulara dair sorgular yaptı, bilhe. AVTU
ı::>o.mn siya i vaziyeti hakkındaki tetkik
lerini ve yüksek görünüşü tebarüz ettiren 
noktalan euafile anlattı. 

Almanya ile Çekoslovakya arasındaki 
,jyasi gerginlik en hnd şeklini aılmış, Sü
det Almanlara işini ancak ailahla hallet
mek zamnnmın geldiğine, ve bu vnziye
tin devamı imkiinsız olduğuna dair bir 
nuhık sövliven Alman devlet reisinin 
kat'i ve fili harekata başlamak üzere olu-
4'ıl günün en mühim aiyaai mevzuunu teş
k:I edivordu. 

Südetlerin reisi ve Nazi fırk ı mensup
larından bulunan Henlnyn Cekoslovak
vadan firar etm" , Çek mahkemesi tara
fından tevkifine karar verilen bu ada
mın Almanynva iltica rtti~i ~~vialan de
verana başlam15h. Cek mahkemesinin 
•srar ettiği tevkif karan her devlet ve 
""lemlekete tebli~ edilmi~, bu meyanda 
Türkiyeye de hııber eöndcrilmişti. 

Henlaynın Almanvaya iltica ve ilti
\akı !layia nın teyidi mahiyetinde ohn 
diğer bir haberde, Ceko lovakya hükü
-netinin hu adamı idama m• hkum ett"ğini 
ve b sına p;etireeek ol n 5000 !terlin va
-lile bildin1en haberdi. 

kün tedavlsile meşgul bulunan ve bir Maamafih Türkiye Cümhuriveti Ebedi 
sır halinde saklama!lnl bilen hekimler- ~fin verdiği direkt1flere uvul rak, içti
le başyaver, bir de Atatürk'e ya1on bu- 11a yapan vekiller Heyeti ile biittin t'!<l
luıuıu, Ler g\in lun:ura c;ıkon ko"'1n en '-.irlrrinl almı;ı, !'!İVa!li verhesini de tanzim 
nüfuzlu simalarını teşkil eden zevat bi- ~tti~i cihetle müsterih bulunuyor~u. 
liyordu. Siyruıi meyzu nihayetlendikten sonra 

Mrunalih, Ankaradan her gün muhte- ~bedi Şef bizzat meq~{ bulunduğu imar 
lif saatlerde Ebedi Serin sıhhi vaziye- ·,ıeri euahnda da BMvekilden izahat 
tini soran Ye sıkı bir :ılfıka ile bu is; "'1dı. On yeni direktifler verdi. 4 l'ene 
her işe ve keyfiyete takdim eden Ba.<>- ;çeri inde haşarılacıık bazı hnreketl~le 
vekil, 10 eylül sabahı başlıyan endişeli imar ve diğer dahili isler hakkında bir 
vaziyeti öğrenmiş, soruslarrnı daha sık.-

.,rojeyi rnhatsız vıPİveti ile havrrt edi-
la tınnış. tstnnbula gelmek arzusunda leeek !!ekilde k~acL1< bir zamnnda Başve
bulunmakla beraber Avrupadaki siva- ~jl .. izah etmiş v,. an hatlarını ds çizmiı 
s! vaziyet karşmnda Cumhuriyet hiikiı- bulunuyordu. 
metinin Atatürk direktiflerine göre itti-
haz edeceği tedbirleri almak üzere bu- Başvekil, 2 saat süren bu kabulden 
lunuşu bu arzusuna mfıni teşkil ediyor- 5onra AtatürkÜ son görüı;ünden daha 
d "'hhntli buldu;u icin oldukça mücıterih u. 

Mamafih, bu kriıimsi hal 15 eylüle bir kalp ve ıüler bir yüzle saraydan ay-
d~ru düşen hareket ve normale clönPn nldı. 
nabız, teneffiis, seklile bir salaha det;.. 18 Eylw günü dört senelik plan mat
let ettiği cihetle Başvekil 15 Eylül saba- buat va~•tasiyle efkan umumiveye tebliğ 
hı aldığı haberle biraz ferahlamış. Ma- edildi. &şvekilin beyanah da inzimam 
reşalın da i Uraki)e yapılacak toplantı- eden bir proie hıolk arasında büyük bir 
dan sonra tstanbula gelmiye karar ver- rnoati ile br:ıılanmı§b. 
misti. Projeye göre yf"niden 4 eker fabrikası 

16 Eylül sabahı Atatürk, mutat saatte "\çılacnlc, sınai inkjnf ve ikmadi harf"
gözlerini açtı ..• Kriz tamamen gecmic; 1<etlere vol verileeek, her iki sahada da 
fakat blinvede hasıl ettiği z!Wyct Ebedi 'ilivük ilerlevi"lere meydan ve imkin 
Şnf'i yatakta istirahate mecbur bırak- ?ah•edilecekti. 
mıstı. Atatürk krizden sonra biitün Biten projenin nıuhteviyatınch Kara
halc:iz}i l'ı"ne r a y'llen müteb ssim bir çeh- -lenizdc bir n!k•ri deniz üorii ;hd .. ,, ey
re ile uynmyordu. Etrafinda bulunanla- nı mıntak da erlik sınayii fabrikaları ku
ra iltifat gö terdi. Husu.!li hizmetlerinde -ıılmnııı dn vardı. 
bulunan berber M~hm~tle konmıtu. Ra- Biitün hu işler. bu sınai ve iktısadi 
hatsızlı~ı etrafında hırk:ıc su:ıl sord~ ~amle dört senede nih!lvetlendin1ecek, 
.sonra traş olmak arzusunu izhar ettı. l:>u i"i B!l§Tekil bizzat takip ve intaç ey· 
Hatta bunun için yatağından kalkmak r kt" 
.fikrini de ileri sürmc1den geri kalmadı. ıye1c6e ı. 17 E lAI - ı · · · t. _ • • 
ıst• h t ..:r-1 • d ld • "b" berbtt ve :v u gun erını nısoeten JV1Ce 

ırn a 1<.u.u ~ın 7 ° ugu gı .1 • fakat yata~nda İ5tirahatle !?e,.;reo:n Ata-
Mehmet Ebcdı Sefm tuvaletlerını yata- .. k'" hh . .ı k. • d ... ·kl"'-1 b" .. d d h tür un sı atınae ı anı e ... ıır- • I » t"T •r-
gın a yaptı. Bun an sonra uzura çık- b" . d d d' ·· ki" h" 1 1 ·· l d b · d ırı ar ına evam e ıyor, ne sure ı ır ma arı mutat o an ve ~un er en erı e- aljth d k b" k • b r 
rin bir yeis ve teessür hava!i e murlarip ' a • ne e omaya varan ır mz a ı 
buJunan zevatı yanlarına ça~rar.ık on- göriilüyordu. 
lara iltifat gösterdi. 

Başvekil, Ankaradan yaptıfn sıhhi 
ı.ivP.t sorgusunda. Ebedi Şef'in krizi 
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DEMiR ASKE ~ 

İkmal imtihanları 
~tlumd.a bir karar 
ille okunann mezuniyet imtihanlan 

tanuunlandıktan sonra talimatname hü
kümlerine göre, bir hafta sonra da ikmal 
imtihanı yapılmakta idi. 

ikmal imtihanlarının bir hafta sonra 
yapılm ı bu imtihanlardan beklenen ne
ticenin almma!!ma imkan vermemekte
dir. ikmal imtihanları on beş gün ~onra 
yapılacaktır. 

-*-ul ar!la riyaziye 
~ersleri 
Maarif vekilliği riyaziye dersleri etra

fında yeni kararlar vermicıtir. Bu karar
lara göre, geçen dera yılında okullara 
gönd•riler. müfredat programında yazılı 
olduğu üzere, bu ders yılında fen kolu 
metamat:k dersleri yedi saat içinde veri
lecektir. Bunlardan bir sruıt Astronomiye 
ayrılmak şartiyle, kalan altı saat ıı:eo
metri ve cebire tahsis edilecektir. Geo
metriye dört saat, cebire iki saat ayrıla
bilirse de bu hususta hiç bir mecburiyet 
konmemıştır. Esas olan şey hu iki derse 
ait melek.enin altı saat içinde temin rdil
mesidir. --uKadesn vaouru ile 
$~hrmı·ze gelenler 
Dün !labah İstanbuldan limanımıza ge

len Kades vaouru cpiyce yolcu getir
miştir. Yolcular arasında limanlar 
umum mildürü B. Raufi Manyas ve 
umum müdür muavlni B . Haşmet Döl
'._!r> de bulunuyordu. 

Limanlar umum müdürü dün liman 
idı:ıresinde b:nı teftişlerde bulunmuştur. 

-*-. il! ad~m sovan 
flav ett=:n yakalandı 
Alıancakta İtalyan kilisesi yanında bir 

hadise olmustur. Eczacı B. Lütfi, kilise 
yanından geçerken önüne çıkan tanıma
dığı bir .sahıs karnına bıçak dayamak 
suretile 16 lira ve 50 kuruş parasını al
mıştır. Suçlunun Hayreddin olduğu an
laşılmış ve yakalanmıştır. 

-*-

cektir. ' 

Bayramda gelecek vapurlarla ltaly , 
Mısır, Yunanistan, Amerika ve lngiltero
ye ihracat yapılacaktır. 

Gençlik kulüpleri 
Teşkilatı kurmakta Balıkesir 

aldı bölgesi Birinciliği 
( 35 30) sayılı heden terbiyesi kanu

nunun tatbikine ait nizamname henüz 
çıkmamış olmakla beraber gençlik ku
lüpleri teşkili hakkındaki kısmının tec
rübe mahiyetinde tatbikine geçilmesi ve 
bu tecrübenin lzmir ve Balıkesir böl
gelerinde yapılması takarrür etmişti. 

Beden terbiyesi genel direktörü sa
yın general Cemil Taner bu i~le meşgul 
olmak üzere geçen Ağustos lzmire ve 
Eylulün 4 ünde de Balıkcsire geldi. 

Sayın genel direktör Balikesir de 
bölge ve istişare heyetleıile görüştü. 
Gençlik teskilatının derhal Balikesir 
bölgesinde de yapılması kerarlaştınldı. 
Şifahi direktifler vererek Balıkesirden 
:ıynldL 

Balıkesir böl esi derhal tatbikat işi
ne gİrİ!lerek bölge dahilinde federe ve 
~ayri federe mevcut ve faalivette bulu
nan ( 19) spor kulübünü lağvederek 
veniden ve kanunun tarif atı dahilinde 
bölgenin muhtelif kaza ve nahiyelerinde 
(21) tane ~ençlik kulübü açtı ve faali
yete cccirdi. Bu gençlik kulüpleri der
hal ( 19/20/ 21) yaşlarındaki gençleri 
mecburi olarak kulüplerine kaydettiler. 

Muayenelerini yaptırdılar. Ve ajanlar 
tarafından hazırlanan haftalık ( 6) saat· 
lik mecburi spor çalışmalarına başladı
lar. 

Bu spor kulüplerine heden terbiyesi 
muallimleri ve ordudan ayrılan subaylar 
tarafından (Askerlik, atıcılık, dağcılık 
ve kış sporlan, atletizm ve su sporları} 
... ibi mecburi sporları yaptırmağa ba,la
dılar (29/ 10/939) tarihine kadar böl
ge dahilinde ( r 66 7) spor mükellefi ay
lık çalışma programlarını ikmal ettiler. 
Kendilerine yaptırılan hususi elbiselerle 
ilk defa olarak cümhuTiyet bayramında 
geçit resmine iştirak ettiler. Ve umumun 
mazharı takdiri oldukları gibi suretini 
aıağıya yazdıihmız tebrik telgrafını da 
rrenel direktörlükten aldılar. 

Beden genel direktörlüğünün tebrik 
telgrafı: 

cflk Rençlik kulüplerini bütün bölge
niz dahilinde kurmak ~erefini kazanmış 
olmanızdan dolayı tebrik ve teşekkürle-
timi sunarım.> 

Genel Di'l'ektör 
Cemil Taner 
Tiimgeneral 

Vitamini rin i .. ır1°rine gelince: 
D, C vitaminl rinin ~"rm l diş t 
külünde bariz tesiri ri tah kku tmiş
tir. Vitamin B kombi ksinln d bunıda 
müessir olduğu zann dilme tedir. Gı· . 
dalarımı:ı: içhıde vitamin A bulunmadığı 
takdirde kemik ve diş hücrderind 11.Jlt. 
rofi hasıl olarak normal diş nesimbıin 
tekevvUn ü imkb haricinde knlncnjı gi
bi d~ etleri de iltihaplara m yil gö te· 
rir. Ve Pyorrhocao dediğimiz ağtz 
iltihaplarına sebebiyet verilir. D 
vitamininin, fosfor ve knlsyom meta~ 
lizmasında ve tekallüs f ıilleri üzerinde. 
ki rolü malumdur. 
Eğer C vitamini gıdalarımızda mev

cud olmazsa hiç bir hücre mükemmelen 
vazife göremez. Binaenaleyh dişler de 
bir takım hUcrclerden tekevvün edece
~ine göre normal diş teşekkül fj.çrn,CT.. 
Natamam bir surette tec;ekkül enen Wş
ler de çabuk hastalıklı olur ve bir taraf
tan çıkarken bir taraftan da çürüme~ 
meyleder. 

Çürük dişlerin mevzii zararları: Diş 
ağrıları, diş apseleri, ağır kokular, diş 
etlerinin iltihapları, ve a 'tız iltihapları
dır. Bundan b~ka gıdalar tamıunile ezi
lcmiyeccğinden mide ve barsak teşev
vüşlerine yol açar. 

Binnetice yaptığı tesirlere ~lince: Se
bebi belli olmıyan derecel hararet yUk. 
selmesi. kansızlık, mafsal ağrılan, 
böbrek rahatsızlıkları , ve gece işemelc-. 
ridir. 

Ruht bazı teşevv~erc de sebebiyet 
verir: Oyun ve mektep çocuklannda 
sık sık görülen ve Tik namını verdiği
miz maksadsız ve gayrl tabii hareketler: 
Başı tahrik, kaşlarını ~kmek, yüzde 
bazı ic;mizazlar ve uyku esnasında kor
kulardıı:. 

Diş korunması hususunda yalmz: ufak 
çocuklar dilşünlilmcmelidir. Mektep ço
cukları da ayni ihtimamla gözetilmeli
dir. 

Al 1 t h • M k d k• F• Dişlerin kireçlenmesi d~umdan hcm a n arın a Şl· os ova a 1 ın ınen biraz evvel başlar ve beş altı yaş-

? . larına kadar, devam eder. Muvafık bi.r: 
dat~ bir blöf mü. heyetı diyet takip edildiği takdirde hem~-

ler çUrlimekten mencdilm.f§ olacak ~ 
- BA.ŞTARAFI 1 inci SAYFADA - - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - hem de dişlerin güzel ve düzgün. 
danın tavassut tekliflerinden bahsedil- l.a.nd.iya ile Sovyet Rusya arasında Mos- !anması da temin edilmiş olacaktır. 
ği zannedilmektedir. Iki .taraf ta beya- kovada cereyan eden müzakerelerin sa- Dişlerin pis tutulması d" terin çabuk 

Sar os sab altların natta bulunmak istememişlerdir. fahatı hakkında izah&t verın~tir. Son çürümesinde o kadar umil değildir. 
cduır rı hadise Londra 13 (Ö.R) - Taymis gazetesi- 4 gün -zarfında müzakere yapılmamıştır. Burada en milhim keyfiyet diyeiliı 
'Kemer istasyonu önünde bir MdLc;e ne Amsterdamdan bildiriliyor: B. Erckoya nazaran Finlandiyanın yap- yolunda olmasıdır. Şüphesizdir ki diş

ohnucıtur. &bıkaJılardan Enver ve arka- Belçika ve Hollanda hakkında hlç bir tığı müsaadekarlıklardan dolayı Sovyet- lerin temiz tutulması urnumt temizlik 
d'.lsı Sü]oyman olilu M"hmed, sarho~ ol- şey öğrenilememekte olmasına rağmen lcrle uzlaşılması icap ediyordu. Moskova ı~eynnında yapılması Ulzungelen bir iş
duklan h:ıldc şoför Talatın otomobilône nlın:ın aşağıdaki habere büyük clıemmi- ile Helsinki arasında henüz bir ictihat hr. 
vaklasmışlar ve cMüşterilerini indir. yet atfolurunaktad.ır. farla mevcuttur. Finlandiya mümessil- Binaenaleyh dişleri çürümekten menet-
biz, blnec~iz> demek surctile işi tehdi- Bu haber şudur: Alman hükümeti, lcri eğer avdet zaruretinde kalırlarsa bu mek için ~ak çocukların gıd:ıiar~ kai-
de ~ökmüşlerdir. Bel.çikn ve Hollandaya Almanyanın in- pek şayanı esef olacatır. Fakat anlaşma bom ve. fo_fatlı madd~le~le vıtaminler-

Hadise zabıtaya aksedince polis me- giltereye karşı hücumlarından haberdar yapılamadığı takdirde Finlandiya delege- k zengın olm~dır. lkı Uç ve daha yu
murları derhal hadise yerine gelmi~ler- edecek ve Hollanda, Belçika Alman tay- leri Helsinkiye dönecekler ve meselenin ~rı yaşlar~akı ~cuklar yevmiye~ beş-
dir. Suçlulardan sabıkalı Enver, gelen yarclerinin bu memleketten uçm.alarm.a tetkikine orada de\'aın edilecektir. hJt ~- 5 ~--~ eş ~m t=·~ı il 
t>Olis memurlarına ateş açmak suretile ve denizaltlarına bit:ırafiıf,'lll im1dn ver- Nazır Moskova müzakerelerinin çok y :ı a uç 0 • yu~u Y ı ~
beş el ateş etmiş, bilahare silahile birlik- diği nisbette müsamaha göstermeği kn- normal ve müheyyiç her hangi bir hadi- umurtad~ C vıtamınlnden başka bU-
te yakalanmıştır. bul edecektir. sedcn ari olarak devam ettiğini söyle- tün vltammlt;r mevc~ddur. Ter:yağın-

* 
Alm lar b tle iki m1 k ti · d · f ki· da A ve D vıtaıninlcn vardır. Sutte d 

- - b"taraflı~ !t.1!!~ ~~ kl ~~ beiledirn mısAti':'e teeDUŞall·"''~ d • b" k ühim. bütün vitaminler az çok vardır ve aynm 
K D . ı gı lilüU e\.llüyece erını - ye ~ e en ır aç m me- d f sf kalb d d 

3 r 3 Ve e 0 1 Z miş ve tayyareleri ile denizaltılarına kar- sele için bir tesviye tarzı bulmak iste- zdaı·rmaBnuagıdoalaat, t ~m edan .a zenh~~; 

'l'!caret kanunlarında 
derş.ş· ik 
Ankora, (Huswıi) -Adliye Vekaleti 

l:ar ve deniz ticaret kanunlarında tadi
la t yapmak üzere bir müddet geri bıra
kılmış olan çalı~mnlarına yeniden haşla
mıştır. Verilen malumata mız:lTan yapıl
ması istenen tadilatın mahiyeti ve neler
den ibaret bulunması IAzım gdeceği hak
kında teşekkül eden komi~yon son za
manlarda Iaviçre kanunlarındaki tadila
tı aynen kabul edecek veya evvelce ha
urlanmış olan esaslar dairesinde faali
yetine dcYam edecektir. 

S11lbeve davet 
IZMIR ASKERLiK ŞUBESiNDEN: 
Halen lzmir bulunduiiu anlaşılan ye

dek topc;u ölçme asteğmeni Hüseyin Ve
fik Baltcrin gubeye müracaatı lüzumu 
ilan olunur. 

"dd tli h"" tm 1 · · d ·ıd· · n emm emıyen illll 
şı şı e ucum e eme erı ıcap e e- nı ı. sog~uk mevsimlerde roc ki bi 

V• • '1!). t . t" E k .. k 1 . . kıta 11 u arma rer 
cegını ıwvc e ~ ır. re o muza ere enn ın ı mevzuu- tatlı kaşığı balıkyağı verdik! i takd" _ 

LUhey 13 (0.R) - Felemenk başve- bahis olup olmadığı sualine cevaben Fin- de maksad hasıl olm olur er ır 
kili radyoda söylediği bir nutukta, Hol- landiya delegelerinin eğer Moskovada sül::iman .Çoruh 
landamn son zamanlarda ilan ettiği se- hulunmalarını icap ettirecek fevkalade Çocuk hastalıkları mütehassısı 
fcrberliğin bir ihtiyat tedbiri olduğunu bir bal olmazsa yarın veya übUr gün Hcl
yok.sa memleketin bir tehlikede olduğu .sinkiye döneceklerini söylemiş, Sovyet 
için seferberlik ilfuı edilmediğini bildir- hududunda tahşidat yapılıp yapılmadığı 
miştir. B:ışvekil, Hollandanın muharip sualine de Finlandiya bazı ihtiyat tedbir
devlctlere knrşı bitaraflığını muhafaza leri aldığı tarzında mukabele etmiştir. 
edeceğini de söylemiştir. Moskova 13 (A.A) - Sovyet Rusya 

..,.. Finlandiyadan Finlandiya körfezi met-
.Adli tebligat sene halindeki Hanko mıntakasında bir deniz 
başından sonra posta ~ss~nün terk~. ve Bjorkce ve H~a-
• Jıckl adalan gıbı Sbrsuden nuntakasıyle 
ile :rapılacak Finlandiya körfezinin cenup münteha-
Ankara, (Hususi) - Adli tehliğatın sındaki Baltık limanında esasen kendisi

posta ile yapılma11 hakkındaki kanunun ne verilmiş olan deniz üssü vücuda ge
tatbikına 1940 yılının birinci gününden tirmek hakkı ile birlikte körfeze yaban
itibaren başlanacaktır. Posta idaresi ken- eı Iilo girmesini tamamen llletıetınck im
disine lazım olan memur kadrosu ve teş- kfuunı verecektir. Bjorkce ile Himalis
kilat1 hakkındaki her türlü hazırlıkları kinin tahkimi Leningrad civannın mu-
hitirmek üzeredir. hafazası için elzemdir. 

1T1ZAR: Dünkü (Doktorun kösesi) 
nde cLokman hekiminin bayram tavsi· 
yele.ri> yazısının altına yanlışlıkla imza 
olarak G. A. konmuştur. özür dileyerek 
düzeltiriz. 

Yugoslavyadan 
Hollandaya ereste 
ihracı d!ll'du 
Paris 13 (Ö.R) - Yugo.sbvyndan Hol 

landaya kereste ihracatı kesilmiştir. Al· 
manyaya sevltedilecek bir çok mallnrm 
tahmil edilmekte olduğu Belgrad şclılı 
limanında 1400 amele grev ilan etmiştir 

ta mı bulacağını .. dedi. İki zabit, askerlerin başında daha bir da müHizim Şadöfo ve Dorföy onları b- kalkmamışlardır. 
. - Evet.. batta şimdi~ saatte bile ora- ~ü.ddet ~ttiler. Sonra yüzbaşı dur em- tikbal ederek sordu; Dorf~·Un annesi ılvo.ııa askerlerin gel· 

da bulunmaları icap eder. raru verdi Kuvvetini teşkil eden yüzyir- - Bir emriniz mi var efendim?. dikl rini ilaha- vermişti. 
Bunu bana boyu çok kısa ve kendi mi Süvari birden durdu. Yü:zba~ onlan Yüzbaşı cevap verdi: Ivon, her ne kadar kendisine teminat 

çok çirkin olmakla beraber çok eyi kal- üç kuma ayırdı. Kendi yaveri ile mü.- - Evet .. Bu evde derhal bir araştır- verilmiş ise de yine heyecanlı bir halde 
N bi olduğuna itimat ettiğim biri haber lhim Şadöioya hitaben: ma yapacağız.. odasının eşiğinde göründü. 

verdi. - Efendiler, ded.L Madö Kur,-ak. Ve atından inerek, Şadöfo ile beraber Yüzhıışı iPaııl naruc göriiımıeğe çalışa· 
B •• k t • h Bir kaç dakika sonra mülhim Şedölo tam brşımıı;a isabet ediyor ve bizi ora- eve girdi. nk selAmladı; 

UYU 3fl Ve macera romaDI iki saat ~vvel ~için.de geldiği~- dan ,,u noktada ancak yarmı fersahlılc Oorföyün annesi, ihtiyar haliyle sofa- - Bizi mazur görünüz madam, dedi 
~ ~di hayvan üstünde vııe dolu diz. bir yol &)'lI'malctadır. Kııvve.tlerimiz.i üçe da bulunuyordu. Burasında araştırma yapmak emrini nl· 

( j K J N C J K J S J M ) gın gidıyordu. ayll'dım. Bua.larm baş1arıııa ayn ayrı Yilzbaşı ona dönerek: dıın. 
- Bir ln evvel eski düşmanlanrna ve biz geçeceğiz ve tarlalardan, çayırlarda. - Bana bak lmcalam. ded.L :Siz bura- - PekilA.. Vazifen.izi yapabilirsiniz. 77 yeni dostlarıma lıeblibyi haber verme- dolaşmak suretiyle Madö Kuryala sıkı da üç a.snzadeyi gizliyormuşswıuz. Bun- Ivon böyle söyledikten sonra tekrar 

- - - • liyim, diyordu. Fakat o bu hesabı yapar- bir muha&ara kordonu altına alacağrr. lar dinin ve kralın düşmanıdırlar .. Nere- odasına girdi ve pençerenin yanında 
- Baş üstüne Mareşal.. bir gö't atar atmaz siması birdenbire M- keıı prot.tanlara karşı derin bir kin YUzbqı bu emri verdikten -on dakika deler, çabuk haber ver de bizi yorma.. korkudan tiril :tiril titriyen matmazel 
Genç zabit çılrm•k Uzere ikeA odıımm. rardı. besliyen JÜ%haşı. Pauhı kale almamıştı. sonra filhakika Madö Kueyak ınuhaa- Genç Dorföy ileri atıldı: Vrinyese hitaben: 

kapısı açıldı. Sonra aıenç mnlhhne d&dU: Bu kori:unç adam. Mattşaldan emir alır ra ed1lmif bulunuyordu. - Afleder&iııiz zabit elendi. dedi. Bu - Minyon •. dedi, perdeleri ~men 
· İçeriye giren uşak haber verdi: -Möqö $adBfv._ dedi. Söz1erime dik- alm8Z sabahı bekleınerJen gece )'ansı A}'Dl saat g.mç protesta.n Dorlöy evin .ihtiyar kadıncağız ben1m Rnnerndir. Ve aç ... 

- Harbiye DazJl'l ta:rafmdan gönd.e- ~ediniz.. Me-1e çok naik -.e mllhhn- kuvvetlıerinl h:aıebta gcti~ Bu_.. kapısı ..WUde ve yamndan biç aynlmı- bu ev .. çok namuslu bir laıtolik evidir. lvonun :ırkasından ~'iizbaşı Ae genç 
-rihnl~ bir postacı geldL. dtt. Ştm.dl alr.e iaimleriıd vereceiizn Uç bepledtr k1 MadU Kuyalc yolu tızertnde yan dık köpeği Medüz olduğu halde Buradıı, i.sterlel'Se asib:ulc olsunlar, pro- müm?foı de odaya girınişl reli. 

Uşağın arkasından ayBklan çizmell, k!Şnin ölO. veya diri olarak yarın bana v. şafak ıtikerlten yüıbaşınm kuvvetle- gözükmU..tU. testıınlar, din dü.şmanlan s1i bir m ıce Genç kız perdeleri nçtı. 
tistU ba~ toz toprak içinde bir adam gö- ptirilmelori muhakkak ll:zımdır.. rin.i.n aynı istikamete gittWni gören Etrafa bakar belana bir hayret sa:r· bulamazlar.. Sabah gün i içerive doldu. 
rilndü. Bu adam, selAm verdikten aonra Bötla .öylemekl.e beraber d• kUçtik ~ mUlizi.m büyük bir hayrete dil•til. hası fırlattı ~ aıuımne lendi: - işte biz de buraya bunu anlnmağa Ve dolar dolmaz da odada aynı z.nnıa ıı 
:koynundan çıkardığı bir zarfı Mare~la bir kağıt üzciı18 fU Uç isml yatdı: Mon- Hayvnnmı mahmuzladı ve ytızbaşmm - Anneü AD.ne •. kral &'lttal'lleri geli- geldik. Her tarafı, her kö.ş v bucağı dn fırlntılmış iki sayha duyuldu. 
mattJ ve sonra yine sel&m vererek oda- genyör LuJ, ~ d3 Lonııt Meri! atının 1 giderek ona Mareşalm yorlal' •. Çabuk ınadam Ivona haber "VCl' •• ""dnmakillı nnya~ğıı. - Jan .. Jan.. vgili janım 
elan çıktı. d'Efyat.. emirlerini yaJı:alıınmaları matlQp olan Fakat korkmasın .• BiltUn tcdbi.rlerinm - o hnlBc bir dakika mtisaade edi- Hanri . Hanri . Sen! 
Mareşal Mont .Rcvcl zarfın balmwnu MGIA%im d~ ç ldş1nln lcrlrıl muhtm ki~d1 9er- alınını~. niz efrndiler. Benim ht'lnımıtn 

nıühilrlerini lornrak açıp mUhteviyatına - Bunların UçUnU de Mad6 Kuyak- di. On dakika sonra yüzbaşı p ul 

1 
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• a r 
Hollanda ve e çikanın bitaraflığ 

şartlar koyuyorlar bazı • 
ıçın 
• 

Paris 13 (Ö.R) - Almanlar tarafın- kelerine işaret etmekten de geri kalını- tehdid ddetinl kaybetmiştir. Isveç muhabirleri de fU ınü~ 
dan bu hafta sonunun heyecanlı, hattll yorlar. Aynı milşahi.11er, bazı emmarele- Bununla beraber büsbütün kaybolma- bulunuyorlar: 
sevkulceyş bakımından heyecanlı olaca- re müsteniden, bir Alman tehdidi karşı- ını.ştır. Roterdam gazetelerinin Berlin Hollandanın bitaraflığına riayet edi
ğı muhtelif vesilelerle ilAn edilmişk~ sında, Hollanda ve Belçikarun mevkiinin muhabirleri nasyonal sosyalist ~imam- leceği hakkında Berlinden tam teminat 
katıyen höyle olmam4tır. Gerek askerı u.rınedildiği kadar ümitsiz olmadığını darlarından Hollandanın bıtaraflığına ri- almak imkfuısızdır. 
bıızırhldıırd., gerekse cereyan ~ ha- kaydediyorlar. ayet edileceği hakkında teminat al.nıağa Resmi mahfilleri Almanyanın Holan-
reketlerde tılm bir s~<m~~ .~eğilse ~e Bundan çıkarılacak neticeler şunlar- teşebbia ettikleri zaman kaça'.."'81<h ~ da ve Belçi.kaya karşı tavır ve ~areketl
bir tevakkuf ~ı;v;esı gorulmelrtedır. dır: Almanların her teşebbüsünde evve- vaplar _alını.şiardır. Beri~, ~fkarı. ~es~ n~, .eğer b;ı lkl memleket Ingılterenln 
Hollanda başvekilinin beyanatı da bunu lll bir blof payı vardır. Diğer taraftan tlmek ıstemekle beraber. ısükbal ıçm hiç tesırıne tabı olacak yerde hakikaten bi-
teyid etmiştir. Almanl H ll d Bel ·1ro k bir taalıhllde girıneğe mütemayil görün- taraf olsalardı, başka türlü olacağını te-

Bununla be:aber, ltalyan gazete mu- t hditlın d 0 t~ a ~~ki .ç\kya ı:ı- memektedir .. Berlin mahfilleri b:ızı şart- barüz ettiriyorlar. Yani Ahnaıılar, bita-
habirlerinin de yazdıkları gibi, Hollanda şı e erın e ~ e_ erı ı ve - !ar dahilinde Hollandanın ıstemıye iste- raflığa riayetin tabi olacağı bazı şartlar 
ve BeJ.çika için vaziyet ciddiyetini mu- ki başlıca hedef bu ıki memleketi Ingil- rcıiye ve hattı> farkına varmaksızın, ta- vazediyorlar. Hattll, Hollanda ve Belçi
bafaz.a etmektedir. Ancak şimdilik mut- terenın karadan nblokaoı tasavvurıma mamiyle Ingiltereye tabi bir vaziyete kanın hattı hareketi Alman taleplerine 
lak bir vahamet mahiyeti yoktur. !tal- tamamen iltihaka sevkelınek değilse de düşmesi ihtimalinden bahsediyorlar. tamamen cevap vermezse, Almanyanın 
yan gazeteleri Almanya için Hollanda Ingiliz bahrt ablokasına mukavemete Böylece, verilen cevaplarda ısaınimiyct- bir taarruzdan çekinmiyeceği de bazıları 
ve Belçikaya karşı bir hareketin tehli- sevkctmekti. Fakat 48 saattenberi bu ten ziyade elllstikiyet araştırılmaktadır. tarafından kaydedilmektedir. 
............................................................................................................................................................................ 'iiiiilı. 

Tebliğler 
--&- -

FRANSIZ TEBLtt;t : 
Paris 13 (Ö.R) - 13 ikinci Teşrin sa

bahı neşrolun.an 141 numaralı tebliğ: 
Cephenin bütün uzunluğunca gece sa
kin gecmiştir. 
ALMAN TEBLİGİ : 
Roma 13 (Ö.R) - Alman tebliği Pir

mozenin 11 kilometre cenubtı gal"bisin .. 
de Fransızların mühim kuvvetleriyle 
yaptıklan bir taııtTUZun reddedildi~ini 
ve Alman kuvvetlerinin 24 esir aldılda
rını kaydediyor. -
Sovvet tooraklarına 
yerlesen Litvanvahlar 
Londra ıs (Ö.R) - Şimdiye kadar 

Sovyet topraklarında yerleşmis olan Lit
vanyalıların sayısı yüz bini bulmuştur. 

Ankara Radyosu 
---z:;..---

DALGA VZVNLVGV 
BVGVN 
~--

11139 m. 183 Kcs,/120 Ww 
T. A. P. 31.70 111. 9465 Kes./ 20 Ww. 
r. A. Q. ıs.74 m.urnş Kcs.ı 20 w .. 

12.30 Proııram. ve memleket oaat 
ayan. 12.35 Ajans ve .m.cleo.roloji ha
berleTİ. 12,50 türk müziği, b..e-lama ve 
cura ile oyun havala.n ve türküler, tak
dim eden ve C'alon: Sad\ Yaver Ataman, 
Okuyanlar: M•fharet Sair-ak, Mahmut 
Karındaş, 13.30, f 4,00 müzik (karısık 
hafif müzik· Pi.) 18,00 program, 18,05 
memleket saat avarı, Aians ve meteoro.
loji h•berleri. 18.25 müzik (dans müzi
ği - Pi.), 18.55 konuıma (ulusal ekono· 
mi ve arttırma kurumu). 19, 1 O türk mü
ziği, C ... m"'l Kamil Cönenrin ikinci kon
seri, 19,50 konuma. 20.05 türk müziği 
klasik pronam, Ankara radyo<11u küme 
ses ve saz heyeti, idare eden: M,..sut Ce
mil. 21,00 kon•er takdimi: Halil Bedi\ 
Yönekt.,.,, 11.15 muzik ( rad)"O orke.ı
raM • ~f: Hasan ferit Al nar). 1 - C. 
Verdi: T•lihin kudreti ('1vertiir), 2 -
A. Boieldieu: La name Blanche ( UVeT
tür). 3 - St. Moniu•zko: HALKA 
operasından M"zurka, 4 - H. Mar~ch
ner, Hi'tns HPliling opera!""'ldan uvertür, 
S - P. T sch•ikowokv: Eu"•" Oneı;:in 
operasından prelüc{, vals ve. 2? ,00 mem
leket ~ae.t avarı, Ajans haberleri, ziral't 
e~ham, kambiyo - nuktıt borcıa~ı ( fiat), 
22,20 •erbMt 'aat. 22.30 m\izik (onera 
aryaları • Pi.), 22,55 müzik (cazbant 
Pi.). 23.25,23,30 yannki program ve 
kapanı§. 

. 

KARŞIYAKA 

, Melek 
Sınemasının 

Güzel ...,Jonıınıı dulduran binlerce 
' halk Türkçe sözlü 

' 

SVVEYS FEDAİLERİ : 
Filimini afu~larla seyrediyor. Siz • 
de gelip görünüz.. 1 
AYRICA : Jl.1ETRO Jurnal ve Miki : 

lngiltere -Fransa 
Çindeki garnizonlarını asgari had

de endirmeğe karar verdil~r 
Londra, 13 (O. R) - Royter bildiriyor: 
İngiltere Çindeki garnizonlarını asgari hadde indirmeğe karar vermiştir. 

tn~iltere bu kararını 1901 muahedesine göre diğer devletlere de bildirmiştir. 
Fransanın Tokyo elçisi de Frıınsanm d~ İngiltere gibi garnizonlarını asgari 

hadde indirmeğe karar verdiğini Tokyo hükO:metine bildirm~tir. 

Rus - Japon hudut tahaiui 
görüşüldü • 

ıçın 

Tokyo, 13 (O. R) - Domei ajansı bildiriyor: 
Japonyaoın Moskova Büyük elçisi bazı hududların tahdidi için B. Molo

tofla görüşmüştür. Bunun için ne toplantı tarihi ve ne de azaları hakkında 
kat'i karar vermemittir. Diğer rneıeleler Harbinde müzakere edilecektir. 

Sulh mesajına cevaplar 
ve Alman tefsirleri 

Belgrad, 13 (Ö. R) - Alman siyasi mehafili, togiltere kralı ve F.raıısa 
reisicumhurunun Belçika ve Hııllan.danın sulh mesajlarına cevaplarını tefsir 
etmektedir. Bu mehafile göre. cevaplar, İngiliz başvekili ile hariciye nazı
rının harp gayelerini tasrih edn beyanatlarının tekrarından başka birşay de
ğildir. Bu surcUe ln3ilterc ve Fransa harp mesuliyetinio gizlenmesine çalış
tığını ileri silrrnektedirler. 

Yugosl<ıvyada Pariste 

Bugün An karada 
--tr

lstanbul matbuat 
takımı Ankara 
Mütekaltleri ile maç 
yapacak 
Ankara 13 (Hususi) - Bayramın ikin

ci günü 19 Mayıs stndyumunda Ankara 
mütekaitler! ile Istanbul Matbuat takımı 
karşılaşacaklardır. lstanbul Matbuat ta
kımı bu sabah şehrimize gelmiş ve be
den terbiyesi erkllnı ile sporcu arkadaş
ları tarafından karşılanmı§lardır. 

Avrupaya tekrar 
gidecek talebeler 

-ı:;--

lotanbul - Orta Avrupanın harp ha
linde bulunması dolayısiyle yabancı 
memleketlerden çağrılan talebelerimizin 
tahsillerine devam etmek üzere gidebile
ceklerini yazmıştık. 

Bu karar vekillik tarafından alakadar· 
lara tebliğ edilmiştir. Bayram ertesinden 
itibaren polis müdürlüğü bu gibi talebe
lerin vize muamelelerini yapmafa bll§lı
yacaktır. 

KISACA: ····-··· 
Majino ile Zigfrit 

YAZAN: Eczacı K. Kctmil Akta§ 

Ayan azalığı seçimi Alarm işareti verildi .. . . . . 
Belgrad 13 (Ö.R) - Bugünkü Yugos- Paris 13 (Ö.R) _Bu sabah saat 4.30- Maııno ile Zıgfrıd Avrupada harp laf

lav gazeteleri ayan meclisi azalıkları se- da Pariste alarm işareti verilmiş ve bir 1?rıyle o~taya çıkmış karşılık!.~ bıre_r çe
cimi hakkında neşriyatta bulunmaktadır- saat sonra tehlikenin zail olduğu ilan :ik kaledir. ş_~k~ V~r~o~a ~oylenırken 
lar. intihabat intizam içinde geçmekte olunmuştur. .,arp~e. de Maıın~ ile Zıgfrıd di~ı;rde des-
ve halk geniş bir şekilde iştirak etmek- tan ıdi. Harp a?'rlık merkezını .. garbe 
tedir. Radikal birliği 21, Hırvatlar 11, Pariş 13 (Ö.R) - Sis sebebiyle milli- alınca bu .iki ~ h_at ~ çok so~lenır 
çiftçi fırkası 1, müstakil demokratlar 13 yeti tayin edilemiyen tayyareler Paris oldu. HA.disat göstenyor_ ki ~u de=: k_a
azalık kzızanmışlardıı. Her tarafta milli rnıntakası üzerinde uçmuşlardır. Defi leler, yer altında otomatik hır Alem ırnış. 
itimat teşkil.atı kazanmaktadır. tayyare bataryalan ateş aç!DJ§lardı.r. insan denilen et ve kemikten yapılın"! --*-- -*- mah!Ctkların buradan geçmesine imklln 

ISPANYOL H il d da yok imiş, bu böyle iken hava yolları o an a vapurunun açık duruyor, ne olurdu tayyare yolları-
Gazetelerinln kurtardığı Alman na bulutlar arasına böyle birer çelik Ma-
mütal~~ları tayyarecileri jino örgüleri örülse, bun~ imkan .ver~le-
Roma 13 (O.R) - lspanyo] gazeteleri . Ö . bilseydi, o zaman harp hır daha imkan-

b 1 ·d h"k" .. ük' • ti' Parıs 13 ( .R) - Bır Hollanda vapu- sı.ılıg"a girecekti O zaman gelseydi her cenu u şar u e u um suren s une f d 3 Al . · · d ' ' 
t bar.. tti k T. k ru tara ın an man tayyarecısı e- millet hudutlarını havalarını böyle çelik 
e uz e rere ı..~nya yarım 1tası · d k 1 1 H il ı ' ·1 b lk 1 d ha b d d lın 1- nız en ur arı mış ve o andaya nak - hat ve örgülerle kapasaydı kimsenin 

ı e a an ar a r ın ur uru U!i o a·ı k k • k f d b' ' l ,. k dır! 1 1 c ı ere as crı ma amnt tara ın an ır hmseye taarruzu imkanı kalmıyacak 
< u5 unu yazma ta ar. spanyo gazc- t•'-•'d k .. d ·•-'·t· • ' ' 
leleri, Italyan siyasetinden de bahsede- ~..,ı ampına ı:on erıuu"' ır. harp için homurdanan hudutları içinde 
rek, bu siyasetin balkanlarda harbı kö- --<C:r-- homurdanacak idi. iş yine Türkün dedi-
rüklemekten kurtarmış olduğunu, ilave Fransız yolcu ğinc varıyor. ister isen sulhu salah ha-
etmektedirler. postaları nakliyata zır ol .::_nge .... 

__ ..,, - başladı ~~'K./.ZZ).~;:;,,-"';;;,;;,.;ıwı~;;;;;;;;.~ 
Belgrada gelecek lstanbul - Avrupa harbinin ba1'adığı 
Alman heyeti EylOI ayı batından beri tatil edilen Fran-
Belgrad, 13 (Ö.R) -,Politika gazetesi, sız yolcu postalan tekrar ihdaı edilmif, 

yalanlarda Belgnıda gelecek Alman he· ilk yolcu vapuru dün Akdenizden lima
yeti ile eski Bosna vilfıyeti borçlarının nımıza gelmi,tir. Bu vapur Teofil Cotye 

Kültürpark Sergi sarayında 

Küitürpa1k 
Sınemasında müzakere edileceğ"!_i yazmaktadır. yolcu gemisidir. Bundan sonra her hafta 

"07 lstanbul ve lzmir limanlariyle, Suriye, TİNO ROSSİNİN bilyilk temsili 
LITV ANYAL ARIN Muıır. Cezair ve Fransa limanları arasın- PARİS IŞIKLARI 
M'UBADELESİ da Fransız vapurları tarafından munta· Muvaffakıyetle devam ediyor. 

zam yolcu seferleri yapılacaktır. Dün , Ayrıca: Türkçe sözlü ve şarkılı 
gelen Teofif ~o~e vapuru lzrnire de uğ- ARZU İLE KANBER 
ramtŞbr. Bugun lımanımızdan tekrar Ak .. 

Kaunas 13 (A.A) - Sovyetler birli
ğinde yerleşen yüz bin Utvanyalı ile be
yaz Rütenle.rin miibaılelesi ilk baharda 
yapılacaktır. 

denize hareket edecektir il_ Seanslar: 11,30 - 24,30 7 ve 9,30 da \ 
. wz~L/.t:LZI ~V"Ol'?"ffe"<"014l 

• . ••sa - jf ne 64 Li.. •1111··------.. 
!!!.~!~:~..:_.J, ~~~ .... :fi E .h!i~~ A 
cliDWlenle yıııııy•cıık olan ve 35 ki§ilik sn heyeti, •o kişilik kore, zg kişilik BUUCN 

Mehter talo"'••ııı · tinkiylıı vüeucı. getiı:[eo ~EKER BAYRAM[ şcrefüıe Fckerden tatlı bir şaheser ... 
SENENiN İKİNCi BÜYÜK TCRK FİLMİ 

TÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARKJLI Bugüne kadar eşi ve em.safi görülmemi§ bir 
KAHKAHA.TUFANI 

Gülnaz Sultan 
FlLMiNt TAKDİM EDER... 

A.YRICA 

alek Bahriyeli ve Ek!er jurnal 
Bugün seanslar : 11 - 1 3 - 5 - 7 ve 9 DA 

TOSUN PAŞJ. 
BAŞ ROLLERDE : 

BAZIM • VASFI - FElUllA TEVFİlt - HALİDE - MA}Jl\fUT • Ş&VKİYE 
SUAVİ - NECLA ve küçük TOSUN . 

VE BÜYtlK TAN.AŞA JlEVÜS-0 

Proı:.ra111a iliıve olara : SON DAKİKA 
Ebedi Şci.iıııizin az.iz hatıralarına h;ireıetea Ankara v İsbuıbuJd yııptlan 
ıouazzam merasiBı .. Sesli ve TÜRKÇE SÖZLÜ .... 
Seanslar Bayramda her gün : 10.15 - 12.30 - 14.45 - 17 - 19.15 • 21.30 - .. 

Müttefikler için 
Ame:-ika 

bin 
fabrikaları senede 15 
tayyare yapacak 

Vaıington, 13 ( ö.R) - Bitaraflık ununıı k ul edildikten ve ıunbılrı• 
kalktıktOJI ooııta Araeril<ıının lqiltert vo Franp.ya aatacağı har •alzemeleri 
ve va .. t.ıan ha!Uwıclıı ın zzam t mlar neşredilmektedir. Amerikanın harp 
malzemesi imal eden büyük kıck fabrikanın yirmi beoi müttefikler için ça.hş

maktadır. Amerika müttefilı:le!' he.ahına senecle 15 bin tayyare imal edecek· 
tir. 

Vinston Çörçil'in rad
yoda söylediği nutuk 

Paris. 13 ( ö.R) - Dün radyoda söylediği nutukta lngiliz bahriye nazın B. 
Vinston Çörçil tehdide maruz bütün memleketlerin müttefik zalerile tehditten 
kurtulacaklarını mütahed. ettikten sonra Sovyet Rusyanın Şark. yolunu Al· 
manyaya kat'i olarak uzattığını ve Ruscibliain>nin sol ayağiyle Almanyayı Kara 
denizden bertaraf ettikten sonra sağ ayağiyle de Baltık denizinde kontrol va• 
ziyetinden çıkardığını kaydetmiştir. 

Almanyada müthiş bir 
tren kazası oldu 

Londra, 13 ( ö.R) - Almanyada, yukarı Slezyada müthiş bir tren çarpıt
ınaı olmuştur. Müsademe iki yolcu treni arasında vuku bulmuştur. Yolculardan 
43 kişi ölmüştür. Altllllftan wla yaralı vardır. Kaza malı:aoçırun ı..a- ~üa
den olrnuotur. 

Mevkuf Filistin 
münasebetiyle 

arapları bayram 
tahliye edildiler 

Kudüs, 13 (AA) - Filistin lngiliz kuvvetleri kumandanı General Barkeı 
bayram münasebetiyle temerküz kamplarında muhafaza altında bulunan bir 
çok arabın serbest bırakılacağını çünkü Filistinde dahiU asayi~n yolunda oldu· 
ğunu ve arapların nizamın muhafazasına yardım ettiklerini bildirmektedir. 

General bu tahliye kararının halkın hükümete karfl olan hislerini düzelteceği 
ve hükümctle halk arasındaki el birliğini kolaylaştıracağı ümidi izhar etmiştir. 
Bu ümidin tahakkuku halinde araplardan daha bir çoiunun aerbeot bırakılma· 
ıma imkan hasıl olacaktır. 

Bir lngiliz keşif tay aresi 
Bir Alman dcnizalt1s! ile harbetti 
Denizaltıya bombalar isabet etti 
Londra, 13 ( ö.R) - Bir lngiliz kcıif tayyaresi bir Alman tahtelbahiri ile 

harp etmiştir. Tayyare tahtelbahir üzerine mutad bombalar atmıştır. Bombalar
dan bir tanesinin tahtelbahirin tam üzerinde infilakı ııörülmüştür. Deniz çok 
dalgalı olduğundan batıp batmadığı anlaıılaroaroıştır. 

Holanda 
HoJlanda 

Başvekili 
milletine 

radyoda 
hitap etti 

Roma. 13 ( ö.R) - Holanda Ba,vekili radyoda bir nutuk söyleyerek Ho
landa tarafından İttihaz edilen askeri mahiyette tedbirlerin alel.ide tedafül a• 
hiyette tedbirler olduğunu teyid etmiş ve vaziyetin Holanda için hususi bir teh· 
dit ihtiva etmediğini de ilave eylemi.§tir. 

Denizaltı harbı neticesi 
Son onbeş gün içinde bir tek lngiliz 

gemisi bile batırılmamıştır 

Londra, 13 ( ö.R) - neşredilen resmi rakamlarda harbin baıladığı ilk ay 
içinde Almanlar 3 7 lngiliz ticaret gemisi batırmışlardır. Ik.inci ayda ise bu ra .. 

kam yarıya yakın tenezzül etmiş ve 19 olmuştur. Oçüncü ayın ortasına gelindi .. 

ği halde ıon on be, iün içinde Almaa tahtelbahirleri bir lngiliz gemisi bilo 
batırmağa munffak olanuunışlardır. Bu da tahtelbahir harbinin müesoeriyetini 
ııöstennektedir. 

Londra, 1 3 ( ö.R) - Şimdiye kadar Almanlar tarafından batınlan bitaraf 
ticaret gemilerinin sayısı 32 dir bu mikdar içinde 9 Norveç. 7 lsveç, 2 Holanda. 
4 Yunan, 3 Danimarka. 2 F enlandiya gemisi vardır. Bitaraflardan ton itibarile 
en çok :ı:arar görenlerin baıında Norveç ve ondan sonra do. Yunanistan gelmek
tedir. 

Brüksel, 13 ( ö.R) - 961 tonluk kijçi.ik bir yük gemisinin bir Alman tahtel
bahiri tarafından batınldığı haber verilmektedir . 
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Hitler ltalyadan mı korkuyor? 
Bir lngiliz gazetesi, Almanyanın . ltalya hududundaki Brenner 
geçidinde bir tehlike sezerek tahşidat yaptığını yazıyor ve diyor ki: 

Eğer Bitler düşecek olursa Cephede Faaliyet var 
Sukut acısı ile en yakın dostlarına bile iki taraf tayyareleri bütün gece şafak 

bir ölün& darbesi indirebilir sökünceye kadar uçuşlar yaptılar 
Londra, 13 (A.A) - Yorkshire Post 

gazetesinin askeri muharririne göre 
Göring He Keitelf arasındaki görüş far
kı Hollanda ile Belçikayı istila tehlike
sinden kurtarabilecektir. B. Hitlerin 

kOn harbe karşı Fransa ve İngilizler 
topyekun sulh çıkarıyor. Avrupa süku
netinin daimi bozguncuları kanunu ceb
ren kabul ettirmeden topyekun sulh te
min olunamaz. Avrupanın ve sulhun 
hayrı için birbirine çözülmez bir tarzda 
bağlı bulurum İngiltere ve Fransa harbi 
sonuna kadar götürmeğe azmetmişler
dir. 

Jour gazetesi şöyle yazıyor: 

vaından menetmek. 
Parls, 13 (A.A) - Pelit Parisien ga

zete:;inin Londra muhabiri bildiriyor: 

Paris, 13 (A.A) - Askeri vaziyet hak
kında Havas Ajansının tebliği: 

Askeri vaziyetin heyeti umumiyesin
de daima hava faaliyeti hakimdir. Dün 
iki taraf avcı ve ke§Ü tayyareleri şafak 
sökünciye kadar mütemadiyen uçmuş
lardır. Alman tayyareleri Faris mınta
kasına kadar ilerlemiş fakat hava top
larının ateşi karşısında bermutat Belçi
ka bitaraflığını ihlal ederek kaç ıağa 
mecbur olmuşlardır. Ren üzerinde de 
hava faaliyeti olmuştur. 

Lorraine tepesinde gündüz Nomans
landde baz.ı devriyo faaliyeti kaydedil
mişse de gece tamamen sakin geçmiştir. 
Sarrın şark ve garbında küçük gruplar 
faaliyette bulunmuştur. Bu faaliyetler 
hiç bir hedefi istihdaf etmemekte idi. 
Bor Alman devriyesi pusuya düşürül
müş, bir nefer esir alınml§hr. Bir diğer 

Alman askeri ölmti§tür. 
P aris, 13 (A.A) - Askeri vaziyet hak

kında Havas Ajansı şu malUmatı ver
mektedir: 

Alman kıtaatı evvelisi gün yaptığı 
iki teşebbüsün akim kalmasına rağmen 
bir günlük bir sükfuıetten sonra tekrar 
mütecaviz olınağa başlamıştır. Dün ak
~ resmt tebliğ kıtaatımızın Alman
ların teşebbüslerini tardetmiş olduğunu 

bildiriyordu. Bizzat tebliğden de anlaşıl
dığı üzere bu mühim bir hareket değil
di. Hatta evvelisi gün iki hareket mik-
yasında da değildir. Çünkü evvelisi gün
kü taaITuzları Almanlar bir taburu bu-
lan mevcudlarla yapmışlardır. Ve Fran
sız müdafaa hattına temas eden toprak-
ta yerleşmek istemişlerdi. Fakat o za
man da topçu ateşemizle tardolunmuş-

lardı. Dünkü çarpışmalarda Almanlaı 
ve Fransız mevzilerini tutan küçük ileri 
karakollar silsilesini elde etmek ya
hudda aralıklardan sokularak Fransa 
mevzilerine yapışmak istemişlerdir. Her 
halde bütün bu teşebbüsler aklın kaJ. 
mıştır. 

Roma, 13 (Ö. R) - Garp cephesindt 
Fransız tebliğlerinde işarete değer biı 
şey olmadığı bildirildiği halde Almaıı 
tebliği şunları bildirmektedir: 

Revrin l 1 kilometre cenubundakt 
tepeleri işgal için düşmanın teşebbtis\I 
muvaffak olamamıştır. Bir zabit ve 
yirmi dört nefer esir alınml§tır. Sari. 
rofta topçu ateşi şiddetli olmuştur. Biı 
Alman denizaltısı milliyeti meçhul, fa. 
kat İngiliz olması kuvvetli 14 bin ton· 
luk bir vapur batırmıştır. 

sefirleri Avrupa merkezlerinde bitaraf 
bir memleketin harbe nihayet verilmesi 
için ileri sürebileceği formulü bulmak 
üzere beyhude çalışmışlardır. Tam-Pe
raman sahibi bir adam olan Hitlcr mağ
lup olduğunu hissettiği vakit etrafında
kilerden mümkün olduğu kadar çok 
kimsenin birlikte düşmesini istiyecek
tir. Hatta Nazi Almanyası mahkum ol
duğu takdirde eski dostlarına bir ölüm 
darbesi de indirebilir. Sovyetler Birliği 
ordusunu çoğalttığı ve silahları gerek 
karada ve gerek denizde yaklaştığı nis
bette şansölyenin sıkıntısı da artmakta
dır. Bitler ~ark cephesindeki ordusu
nu meçhul bir tehlikeye karşı muha
fazaya mecburdur. Ve bu tehlike sebe
biledir ki Brener geçidine kıtaat nakle
debilmi§tir. Führerin düşmandan bu 
istikametten korktuğu anlaşılıyor. 

Adil ve samimi bir sulhun lehinde ve
ya aleyhinde bulunmak Almanyaya ait
tir. Fakat Alman cevabının ne olacağın
da dünyanın şüphesi yoktur. Altı ilk
teşrindenberi Alman sulhunun anahtar
larını biliyoruz. Bu sulh emrivakilerin 
diğer devletler tarafından da tasdikidir. 
İngiltere ve Fransanın Alman sulhunu 
asla kabul çtmemelerinden Belçika ve 
Hollanda ancak memnun olabilirler. 
Çünkü Avrupada normal enternasyo
nal usuller teessüs etmeden Fransa ve 
İngiltere silahları elden bırakırlarsa 
müstemlekeleri olan bu iki küçük dev
letin hali nice olur. 

Nev-Yorkdan alınan haberlere göre 
İngiltere hükumeti Harwart tipinde 800 
talim tayyaresi satın almak üzere Nort 
Amerikan Avlation Corporation mües
sesesi ile müzakere belindedir. Bu tay
yareler saatte 400 kilometre sür'atle 
uçabilecekler ve icabettiği :zaman taras
sut veya muharebe 'tayyaresi şekline 
konulabileceklerdir. Harpten evvel si
pariş edilmiş olan bu tayyarelerden dört 
yüzünün inşası tamaınlarunıştır. Fakat 
harbin patlaması üzerine ambargo ka
nunu dolayisile bunların teslimi geri 
kalmıştır. Geçenlerde kabul edilen Ame
rikan bitaraflık kanunu mucibince tay
yarelerin Amerikada teslim alınması 
lazımdır. Bunun için bu tayyareler ha
va yolu ile Kanada hududuna kadar gi
decekleri ve oradan Kanada dahilinde 
dubalarla nakledileceklerdir. Diğer ci
hetten News Chrenicle gazetesinin Nev
York muhabiri bir Fransız heyetinin 
Amerikada ağır bombardıman tayyare
leri mübayaa etmekte olduğunu bildir
mektedir. 

Cıornale d'ltalya gazetesi diyor ki: 

Paris, 13 (A.A) - Ekselsior gazetesi 
diyor ki: 
Almanyanın bizi tehdid ettiği topye-

Pelit Parisien gazetesi şöyle diyor: 
Bi.ıim harp hedefimiz sade ve tektir. 

Almanyayı 'taarruz hareketlerine de-

Müttefiklerin sulh şartları 
"Duçenin kararları önceden tahmin 

edilecek mahiyette değildir,, 

Polonya Çekoslovakya ve Avustur
yanın istiklallerinin iadesi idi 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

nutuklarından farklı olmadığını yazarak 
buna tercüman olmaktadır. 

:r~akat Almanya haricinde hal başka
dır. lki cevabın azimkarlığı takdir edi
liyor. Belçika gazetelerine göre İngilte
re ve Fransa devlet reislerinin cevapları, 
iki senedenberi A vrupada bütün hürri
yetleri çiğniyen vahşiyane kuvvetin 
kat'i olarak ilgası hususunda İngiliz ve 
Fransız milletlerince beslenen kat'i ar
zunun tam ifadesidir. 

Paris, 13 (Ö. R) - cYo~ayirpost> 
gazetesine göre Hollanda ve Belçikanın 
şimdiHk tehdidden kurtulmaları şu su
retle izah edilmektedir. Hitlerin askeri 
müşavirleri, Almanya müttefikler ka
zandıkça, yeni düşmanlar peyda etme
sının tehlikeli olacağını beyan et
mişlerdir. Bununla beraber Hitlerin 
garp hudud cephesinde hücum emrini 
vel".mesi icap edecektir. O ı.aman da kud
ret askeri şeflerin eline geçecektir. 

Şansölyenin orduya ne dereceye kadar 
güvenebileceği ise şüphelidir. Askeri 
tecrübesi olmıyan bazı nasyonal sosya
list şeflerin ordu kumandanlıklarına ge
çirilmesi de bunun bir neticesidir. 

Londra, l 3 (AA) - lngiliz matbua
tı sulh lehinde yapılan tavassuta Fransa 
ile lngilterenin verdiği cevabı müttefikan 
tasvip etmektedir. 

Daily Telegraph diyor ki: 
Avrupayı felakete düşürmeden arzu

sile her türlü uzlaşma halleri fazlasile 
aşmış olduğumuzu unutmayınız. Müs
tevli Almanyaya artık yapılacak hiç bir 
tavizimiz yoktur. Avrupa taarruz kabu
sundan kurtulmadıkça Büyük Britanya 
imparatorluğu elinden silahları birakmı
yacaktır. 

Daily Herald şöyle diyor: 
Holanda ve Belçikaya verilen cevap

lar Fran!lız ve lngiliz milletlerinin duy
gularını tamamile aksettirmektedir. Na
!>1) bundan evvelki Belçika Holanda ta
vassutuna cevap vermemiş İ!!e Hitlerin 

buna da cevap vermesi beklenemez. 
NewChronicle şöyle diyor : 
Fransa ve lngiltere verdikleri cevapta 

bu iki memleketin nasıl bir sulhu müza
kere edebileceklerini tasrih eylemişler· 
dir. 
Timeı gazetesi de başmakalesinde di

yor ki: 
Bu cevap Fransa ile lngilterenin nasıl 

bir sulh muahedesi akdedeceklerini bil
dirmektedir. Bu cevap aynı zamanda ln
gilterenin bu harpte hangi hedefleri ta· 
kip ettiğine dair resmi beyanat istiyen
lere de bir cevap teşkil eder. Eğer Ho· 
landa Kraliçesi ve Belçika Kralı Alman
yanın samimi sulh emellerinin kat'i buh
ranını ve taahhütlerini tutacağının da ga
rantilerini ~österebilirlerse lngiltere ta
vassut tekliflerini en ciddi bir tarzda na
zarı itibara alacaktır. Fakat Almanyanın 
son iki sene içinde komşularının huzuru
nu ve hürriyetini selbeden şedit hareket
lerinden vazgeçeceğine dair en ufak bir 
İşaret var mıdır} 

Ticaret Vekili B. Nazmi Topçuoğlu 
mühim beyanatta bulundu 

Istanbul (Hususi) - Bayram tatili- fının normal şekilde ihracına müsaade bilinde istedik. Yeni anlaşma yapabil
ni geçirmek üzere şehrimize gelen Tica- vermesi çareleri aranm~;l<tadır.> mek için bugünün bütün dünya için yeni 
ret vekili Nazmi Topçuoğlu muhtelif me- TÜTÜN MAHSULU ETRAFINDA olan şeraitine intıbak lfı.zımdır. Bu va-
seJeler etrafında beyanatta bulunmuş- TEDBİRLER ALINIYOR ziyette Almanya ile normal yollardan 
tur. Evvela ihracına müsaade edilen Ticaret vekilimiz piyasa meselelerinin tekrar temaslara başlanacağını ümit edi-
mallar bahsine temas eden Vekil, vazi- bugün için en canlısı olan tütün mahsu- yorum. ıı 
yeti şöyle anlatmıştır: lüne dair şunları söylemiştir: DÖRDÜNCÜ MADDE 
•- Dünyada iki aydır hadis olan harp •- Tütün piyasası açılmak üzere bu- MEMLEKETLERİ 

hali, her memleket gibi bittabi bizi de lunuyor. Hükümet icap eden tedbirleri •- Suriye, Filistin, Kıbrıs gibi dör-

Roma 13 (Ö.R) - •Ciornale d'Italiao 
Italyadaki nazır değişiklikleri münase
betiyle bazı ecnebi gazetelerin neşriyatı
nı :reddederek şunları yazıyor: 
Faşbt ltalyanın dahili ve harici siya

~eti şahsi temayül ve mütalaalara müs
tenid değildir. Italyan milletinin ihtiyaç
larını ve tarihi rolünü realite içinde tem
sil eden bir tek ins::ına tabidir. Italyan si
yasetinin kuvvetini yapan da budur. Du-

Fransa - Yugoslavya 
Ticare t müzakereleri 
başlıyor 
Belgrad 13 (Ö.R) - Politika gazete

sine göre Fransa - Yugoslavya arasında 
ticaret müzakerelerine bu ayın sonunda 
BelgraUa başlanacaktır. Fransız heyeti 
bu ayın 27 sinde Belgrada gelecektir. 
Bu müzakerelerde Yugoslav istikrazının 
Fransız dainlerile tediye hususu gö-
ı-tişülcccktir. Bunun için kupon tediyatı 
bu ay sonuna kadar tehir olunmuştw·. 

• 
DANiMAllA
Sahillerinde Alman 
torpilleri 
Brüksel 13 (Ö.R) - Deniz, Danimar

ka sahillel'ine bir çok torpiller atmıştır. 
Danimarka makamları bu torpillerden 
birini patlatmış ve Alman mamulatı ol
duğu anlaşılmıştır. 

- +-
Kar makinesi satılıyor 

lstanbul - Bundan sekiz, on sene ev
vel, Belediye, karların temizlenmesi için 
bir makine satın alınıştı. Bu makineden 
scnelerdenberi istifade edilmemektedir. 
Bunun sebebi, makinenin ancak yarını 
metreden fazla karları temizleyip aşa
ğısı için işe yaramamakta olmasıdır. 
Bursa vilayeti, İstanbul vilayetine mü
racaatle bu kar makinesini satın almak 
istemiş, belediye de muvafakat cevabı 
vermiştir. 

--1.t
/stikraz parası nere. 

lere sarf edilecek? 
düşünmeğe ve bazı fevkal~de tedbirler almıştır ve almaktadır. Her halde fiat- düncü madde memleketleriyle münase- İstanbul - İstanbul belediyesi, Bele
almağa sevketmiştir. Hükümetin her !erin düşük olmaması için çalışıyoruz. batı genişleterek ihracat piyasamıza da- diyeler Bankasından yaptığı 5 milyon 
şeyden mühim olarak göz önüne alacağı Tütünün, müstahsilin elinden, asgari ha fazla ferahlık vermek istiyoruz. Bu liralık istikrazın şimdiye kadar ancak 
cihet elbette ordunun ihtiyaçlarını kar- geçen senekinden daha aşağı fiatle çık- arada bilhassa sanayi erbabının ham 1,100,000 lirasını çekmiştir. Bu para, 
şılıyacak mevaddın - her türlü ihtimal m~mnsını temin edeı:eğiz.n madde ihtiyaçlarını knrşılıyacak serbest tstanbuldaki bankalara yatırılınıştır. 
h::ılinde - yurd dahilinde bulunmasını TÜRK - ALMAN TICARE'T dövizi temin edeceğiz.• Belediye bunu ancak imar işlerine sar-
temin etmelcti. Nitekim öyle yapıldı ve MÜNASEB'ETLERI ROMANYA ILE ANLAŞMAMIZ fcdecektir. Eminönü - Unkapanı yolu-
ncticc olarak ihracat esaslı şekilde tak- Nazmi Topçuo$]u bundan sonra Türk- •- Romanya ile 15 günden~ri de- nun her iki tarafına isabet eden arsalar 
yia edildi. u vaziyetten dolayı pfyasa" Alınan ticaret nıünascoctlcr.irlin_ bugilııi vam eden mUz.akerel~rlp tam bir anlaş- kanunen kendisine geçtiğindenr beledi
rlın sıkıntılı bir devre geçirmiş oimasl 'kü vaziyetini şöyle hülasa etmiştir: ma ile neticelendtğini biliyorsunuz.Ame- ye, bunlaı·ı kıyınetlendlrip satacak, be.o 
taoiidir. Ancak iki aylık bir terecldüd ve •- Türkiycnin bitaraf siyaseti tica- rikadan açık döviz tediyesiyle aldığımız delini istimlfık için sarfettiği paranın ye
intizar devresinden sonra bugün vaziye- ret meselelerinde bütün diğer memle- petrolü Romanyadan klering yoliyle te- rine koyacaktır. Binaenaleyh bu istik
tin inkhıafıııı daha eyi görebiliyoruz. ketlerle nonnal münasebet idamesinde min edeceği7" Anlaşma memleketimizin ,;azla diğer işleı; yapılmış değildir. 
Harp, hic d~gilse, şimdilik Avrupanın hiç bfr ın::ıhzur bırakmamıştır. Her şey- bit senelik petrol ihtiyacını ka~ılıyaca'k -
garbında rcrcevelemniş gibidir. Komşu- den evvel şu noktaya işaret edelim: Al- bir aflafonc'ln konmuştur. Müzakerenin ~elelerimiz tanzin'ı edilelektir. 'İhr~catı 
muz büyük devletler bitaraflıklarını mu- manya ile bugünlük inkıtaa uğramış gi- iki esasından biri bu idi. Diğeri de şu- kolayla~tırmıya çalışacağız. Ve ithalat 
hafaza ediyorlar. Bu vaziye~ten !tükü- bi görünen iktısadi münasebatın siyasi dur: Tüccarımız JJomanyaya gönderdiği için accreditif kolaylığını temin edeceğiz. 
metiıniz pı~rmal ticaret hayatının binnis.:' vaziyetle alakası ):oktur. AlfT!_anya ile malın bedelini almaktn ıT?ii§külat çeker Bu y~ni nizamın teefsüsünden .. s.onı'~· 
be iaclesmdc bir mahzur görmemiş ve tabii müddeti Ağustosta hitam bulacak dururdu. Bu derdin halli için de gönder- Amerıkadan gelecek malların dovızlçrı 
bunu en kısa bir zrunanda yapmıştır. • olan ticaret anlaşmamızı yeni esaslar da- iliğimiz malın bedelinin hususi bankala- peşinen ödenecektir.> 

Nazmi Topçuoğlu ihracından memnu- hilinde tekrar yapmak için müzakereler t'"'& yatırılması, fakat bu bankaların, ni- , Nazmi T opçuoğlu, ltalya ile ticaret 
iyctin henüz kaldınlmaclığı mevad bah- devam ederken Avrupa harbı patlak hayet on beş gün zarfında, tahsil ettikle- münasebatımız hakkında münhasıran 
sine de temas etmiştir:. verdi. Ve Almanya döviz ihUyacını kar- caralan Romanya Milli bankasına bı- Italya için alınını bir tedbir bulunmadı-. 

•- Bununla beraber hükümetin he,. şılamak gibi harp halinde bulunan bir rakmalan şartında Rumen dostlarımızla ğını, fakat son zamanlarda ihraç madde
rıüz serbest bırakamadığı bir takım mc- memleketin pek tnbii gördüğtimfu: zaru- mutabık kalınmıştır.• lerimizden bir kısqıının ihracına müsaiı
vad vardır. Bunlar üzerinde de çalışıyo- reti olarak bize sevkedeceği bazı malla- AMERiKA ILE MONASEBETLERl- de edilmesi üzerine tabiatile diğer ecnebi 
ruz. Ordunun ihtiyacını tesbit edip hü- r.n bedelini açık döviz halinde tediye et- MIZ memleketlere olduğu gibi ltalyaya da ih
kümetin bu miktarı ı,:ıiyasadan satın ala- rnnnıi"i ictecr. r ·~ de kendilerinden ve- « - Yakın zamanda alınacak tedbir- racına müsaade olunan maddelerin gide
ı nk stok vapması ve mahsulün üst tara- receğiıniz malların bedelini aynı esas da- !erle Amerika ile ithalat ve ihracat me.. bileceğini aöylemi§lir. 

çe mevkiinde kalıyor. Italyan siyaseti- hibbi bir nokta aranamaz. Italyan hariC: 
nin istikameti de aynıdır. Esasen harici siyaseti yalnız Italyan dostudur ve bey· 
siyasette Duçenin muavini olan kont Ci- nelmilel iş birliğini temennt etmekle be
ano 31 ilk Teşrin 1939 danberi değil ıı raber daima Italyan hak ve menfaatleri-

H · 1936 d b · b ,, ... ' ı niıı vikayesine matuftur. 
azıran an en u mev.Ku ışga D . k d h · • · tini. d . .. .. . uçenın ya ın a arıcı sıyase e-

edıyor. Buyük harptenberı yapılan tec- ~iştireceğini ümit eden ecnebiler yanh; 
rübelerden ve Versay muahedesinin ; 0 1a sapmış olurlar. Duçenin kararları 
haksızlığından doğmuş olan l talyan ha- oncedcn tahmin edilecek ve faraziyeler
ricl siyasetinde şu veya bu millet mu- le keşfolunacak mahiyette değildir.• 

Ali o! Allo!. .. 
Burasl "Hürriyet 
radyo istasyonu!.,, 

Allo 1 Allo 1 .. Burası hürriyet radyo is
tasyonu!.. Kısa dalga 40 metre 9 .. Al
manlar .. Dikkatle dinleyiniz. Hakiki Al
manyanın sadasını işiteceksiniz.> 

l~te, her gece Berlinin göbeğinden 
yükselen esrarengiz sadanın tekrarladığı 
cümle bu.. Sadada ufak bir tereddüt, 
heyecan ve korku eseri yok. Sanki, resmi 
radyo İstasyonlarından birinin mikrosu 
önünde aöylüyormuş gibi. 

Binlerce Almanın, pençerelerini ve 
odalarının kapılarını sıkı sıkı kapatarak 
büyük bir korku ve heyecanla bunu din
lediklerine şüphe } oktur. Alman hükü
nietinin, yabancı istıa1.yonların dinlenme
sini yasak ettiği malumdur. 

cHürriyet radyosu istasyonu> yalnız 
Nazi rejiminin saklamak istediği siyasi 
vaziyeti haber vermiyor. Rejim aleyhin
de de neşriyatta bulunuyor. Almanları, 
hükümete karşı isyana teşvik ediyor. 

Berlinin bu gizli, serbest ve demokrat 
radyo istasyonu cdoğru mu bu? ... > suali 
ile bir çok da anlatıyor .. 

Bu neşriyatı yapanlar, Almanları ala
kadar eden bir çok haberler veriyor, 
sansörün menettiği şeyleri de söyliyor. 
Mesela, chürriyet ı·adyosu> bir gece 
şunları soruyor: 

cBir Alman tayyaresinin bir Hollan
da tayyaresine taarruz etmesi ve içinde 
bulunan sivil bir mühendisi mitralyöz 
ateşiyle yaralaması doğru mu? 

Alman kıtaatı tarafından işgal ve bila
hare Sovyet Rusyaya terkolunan arazi
deki petrol kuyularının tahrip edilmesi 
doğru mu? 

Doktor G'. isin, rejim lehind~ hazır
ladığı beyannameyi imzadan untina 
eden muharrirleri, alimlcn ve futitefek-

Memc:l 1~ (A.A) - Alman Dahiliye 
nazm Fuıik bur~ya gelıniştiJ!. 
Nazır sö'ylediği bİr nutukta Memelin 

yeni Almanya dahilinde kalacağını ve o 
suretle inkişaf edeceğini bildirmiştir. 

kirleri hapsetmesi doğru mu? .• 
Mareşal Göringin 42 otomobili vaı 

Bir otomobil olsa kafi değil mi? 
Çemberlayn son nutkunda Ingiltere

nin Alman milletine değü, Nazi rejimine 
karşı harp açtığını söyledi. Bunun Af. 
man milletinden saklanması doğru mu~ 

Polonyada ölen ve yaralanan Alman· 
ların sayısı 200,000 olduğu halde 10,000 
diye gösteımek, ailelerini matem tut
maktan menetmek doğru mu? ... 

Bu neşriyat 30 dakika kadar sürmek
tedir. 

Bir sual: BU gl.ili radyo istasyonu, Al
manyanın merkezinde nasıl neşriyatta 
bulunuyor? .. Nasıl oluyor da Gestapo-
nun binlerce sivil hafiyesi bu gizli iStas
yonun yerini keşfedemiyor, ~letenlerl 
yakalıyamıyor? 

Halbuki bu güç bir şey değil. Bir de
tektör fileti kafi... 
Kısa dalgalı ve gizli bir radyonun iş

letilmesi güç bir şey değildir .. Aleti, bir 
odaya, bir ocağa ve yahut kalöriferin 
bulunduğu yere koydunuz mu istediği
niz gibi neşriyat yaparsınız. Yalnız bu
nu işletmek için lazım gelen kömürü te
darik ederken kömürcünün dikkat na
zarını çekmemek şartile ... 

Gestaponun şimdiye kadar bu istasyo
nun yerini bulamamasının sebebi, bunu 
kullananların her gece yerlerini değiştir
meleridir. 

cHürriyet radyosu> neşriyatını Ber
linden yapıyor. Bu muhakkak.. Fakat, 
her gece Berlinin başka mahallesinden .. 
Bunun i~dir ki detektörler, bulunduğu 
yeri gösteremiyor ve gizli istasyonun 
gizli sesf, Gestaponun tabiriyle cAlnıan 
milletini"' zehirliyor!.> 

Fransanın Çincleki 
kar1akol kuvvetleri 
Faris 13 (Ö.R) - Japonyadaki Ingiı 

liz sefir.inin te ebbüsüne imtisal edeıı 
Fransız sefiri . de huiruôıetiiıin Çindeld 
karakol kuvvetlerini asgari hadde indir· 
meğe karar verdiğini bildirmiştir. 

---&- Kontrol tesirini 
Vilnodan kaçan artıriyor 
yahudiler Paris 13 (Ö.R) - Ingiliz mahfillerin• 
L6ıtdra 13 (Ö.R) - Vilnodan haber de beyan edildiğine göre kontrol siste-

verildiğine göre Litvanyalılar tarafından minin tesir derecesi gittikçe artmakta 
işgalinden evvel Vilnoda bulunan 10 bin ve düşman için ölüm tehdidi arzetmek-
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