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imtiyaz ıahibi : ŞEVKET BtLGIN 

Başmuharrir ve umumi neşriyat mUdilrU: 

HAKKI OCAKOcLU 

ABONE ŞERAiTi 

OXV AM MODDJ."I1 Türkiye için Hariç lç1Iı 
Set\elik •••• ••••••.• 1400 %900 
Aiti~ •••••••• •••.••• 750 J650 

Güni geç~ nüıbalar (25) kuruıtur. 1 T E L E F O N : 2697 

1lan münderccatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. 

il 

Ciimhuriyetin ve Ciinı1uı:rlyet eserinin bek~, ıa'bahları çıkar dyası ga.zet.adfr 

Bucakta Halkevi binası 
B urdur, 16 ( Ö. R) - Bucak kazasında 

yapılan Halkevi binası törenle açıldı. Binler
e Bucaklı, gece verilen mÜAAmerede hazır 

bulundu. 

Yeni Asır Matbaasında basılnu~tır. 

Büyük harp şimdi başlıyacak.mış 
23 Son Teşrin tarihinde yapılacak büyük 
Alman taarruzunun hedefi neresidir? 

Verilen tatminkar teminata 
.., 

ragmen 

Hedef • 
yıne Belçika 

~~....-~~~~~~~-mlll!.~~.....,..~~~~~.....,...,........ 

Faris, 16 (Ö.R) - Almanyanıı ve bir nevi (RESU) mahiyetinde her verdiği taarruzu hande ile 
Hollanda ve Belçik.aya verdiği bir cevap vermiştir. karşılamışlardır. Deyli Telçnıi 
cevabın mahiyeti hakkında geç Sefir, Ribbentropun nezdinde muhabiri, Alman harjciye nazın-
vakit malfunat alınabilmiştir.. yirmi dakika kadar kalmıştır. Fon nın sözlC'rini kaydettikten sonra 

Berlindeki Hollanda sefirine Ribbcnlrop Hollanda sefirine : şunları ilfl\'e ediyor ı 
telefon edilerek Vilhelmştrnseye ·Böylece, harbi!l de\'aını mesu- - Hangi büyilk harp, hangi ta-
gelmesi rica edilmiş ve sefir tayin Jiyeti Fransa ve Ingilterenin ida- alTuzdan bahsediliyor? Geçen gün 
olunan &tatte gitmiştir. ıecilerine aittir. Asıl harp bundan insansız ve müdafaasız Şatland 

Sefiri karşılıyan fon Rihbent- sonra başlıyacaktırıı demiştir.. adasına karşı yapılan taarruz mu? 

.i\1ıittefik orduları başkumandanı general Gamlen 

rop, Hollanda ve Belçika hüküm- Londra, 16 (Ö.R) - İngiliz ga- Fakat Alımın tayyareleri bu taar
darlarının teşebbüsünü muhtevi zeteleri Fon Ribbcntropun •Müt- ruzda yalnız bir tavşan öldürdü
mektubun alındığını mübeyyin hiş Alman harbi• hakkında ha- ler.. SONU 6 iNCi SAHİF'EDE 

Fin delegasyonu Mesleki birlikler 
---~---

Şuurlu ve nizamlı bir 

• re ısı • 

çalışma sisteminin 
temeliclirler ••• -·HAKKIOCAKOGLU 

Tahmin eylediI,>inıi:ı gibi, yeni Ticaret 
vekilimiz ithalat ve ihracat i~lcrine nor
mal bir seyir temin edecek kararları al· 

Moskovada yapılan ıiıüzakerelerin 
inkıtaa uğramadığını teyit etmiştir 

mağa başlamıştır. Sekiz mülakatın 
Avrupada zuhur eden harbin sirayet 

ı;ahalanrun taayyün ve tebellür eyleme- Brüksel, 16 ö. R ) - Moskovadan 
sine intizaren alınnuc; fc\'kaliıde tedbir- dönen Fin delegasyonu reisi B. Pastile
lcrin de birer birer kaldırılması yoluna vi bir mülnkattn ne Sovyet. ne de Fin-

)eT tarafından Moııkova müzakerelerinin 
firilmiştir. .• . w A • • • w. 

M tek t "ht" •arlarmm ,.0k iistünde kat ı mkıtaa ugramış telllii edılmedıgı-
em e ı ı~ ;ı; '.'I' • .. l · R r d bb"" 

olan ihraç maddelerimizin dış pazarlara ndı .si oy ebmış, •. uksya ]tarda ınF. aln td~e us 
utılanınması piya anuzda hayli sıkıntılı e ı en u muzn ere er e ın an ıya ta-
uziyetler ihdas eyJenıİ!?ti. Fakat Avru- ıaf~ndnn gösterilen .h~snü_niyeti kaydey
panın göbel.rinde ~Lkan nteşin kıvılcım- leclıkten sonra demıştır kı : 
Jannı nerelere kadar saçacağı ınalfım cBazı mahdud. noktnlarda ihtilaflar 
lmlunmıyan gi.inlerde bu sıkıntılara gö- hakidir. Fakat Fın delcgnsyonu yalnız 
ğüs vermek 7.aruri bulunuyordu. bazı noktaları ha~lcdcrek diğerlerini 

yedisinde 8. Stalin de bulundu 
mek niyetindedir. Fin gazeteleri Sovyet 
Rusyanın 19 32 de imza edilen Sovyet
Fin ademi taarruz paktına riayet ede
ceğini ümid ediyorlar. 

'Londra, 16 (Ö.R) - Fin delegnsyo
nunun Helsinkiye dönüşü ile birlikte 
Sovyet radyo ve gazetelerinde Finlandi
~ aya karşı şiddetli hücumlar ba~lamış
tır. 

Finlandiya maliye nazırı B. Taner be
yanatta bulunarak demiştir ki : 

- Finlandiya i.} ice müscllahbr. Fin
landiya mnliyesi sağlamdır ve uzun sü-
1·ecek bir buhranı <la karşılıyacak \'azi
yettcdir. 

İki ny evveli için cok doğnı olan bu muallakta bırakmagı arzu etmemiştir. 
hareket tanına bugii~ liizum kalmamış- Finlnndiyanın ekonomik mukavemet 
tır denebilir. Zira Anknrada iınzal:ınnn kudreti bu sahada yapılncnk tazyiki 
~,lıklı yardım pnktı ''e bunu takip rndi esiz kar<>ılnmağa imkansız mıdır.• 
eden hadiseler Bnlkanlardn ve Akdeniz- Diğer taraftan Finlandiya bankası di-
de sulh ve siikCm lın\n'iı cstirmcğe baş· Paris, 16 (ö. R) -Helsenkiden bil- rektörü de hüklimetin seferberlik mas-
lnm!l'itır. di~!iyor: Mo.:;ko,:a~an dö~en delegasxon 1·aflnrı için Fin markını enflasyona uğ-

Gerçi ununadığımız dakikalnrda bek- reısı B. Yasıkedı ıle Mnlıye nazırı f n· ratbğı iddialannı tekzip etmiş ve kabi-
lcnnıiycn iirprizlerle karşıla'imok ihti- ner tarafından Moskova müzakereleri nemin Finlandiya devlet b:mkasından 
malini daima göz föıünde tutmak ınec- hakkında verilen uzun izahat Başvekil bir santim bile istikraz etmediğini söy-
buriyetindeyiz.. Bununla beraber bu ve Hariciye nazırı tarafından dinlenmiş· }emiştir. 
me\'zudaki tcyakkuzumuzu te,·elılıüm tir. Londra, 16 (Ö.R) - Hcl:;inkiden Ko-
dercccsinc de ~ıknrmnayız .• Memleketi- B. Yasikedi Moskovada Fin delegas- B. Molotof penhaga bildirildiğine göre Ruslar Le-
mi7.in iaşe i ve ınüdafnnsı için lfı7.1m olan yonile B. Molotof arasında sekiz müla· mı. yoksa Sovyet Rusyanın mı öna) ak tonyada, ilk anla~mada isimleri yazılı 
stoklan temin eyledikten sonra dıi'i ti- kot yapıldığım ve bunlann birisinde B. olacağını düşünmektedir. clmıyan diğer beş şehre de garnizon 
tarctimize inkisaf \'erecclc tcdbirl~ baş Stalinin hazır bulunduğunu tasrih etmiş- göndeı;mişlcrdir. Lctonyadan gelen ha-
vurmak, yüksek menfaatlerimizin en ta- tir. f'in .knbin~si müzakerntın diplomaşi Ro~a. l 6 ( ö. R) - Finlandiya hü- hcrlerdc hu cilıct tasrih edilmemekle 

Londra sokaklanndaki afışlerden bin: c:Cesaretıniz neşeniz 
:af er kazandıracaktır 

t•c a:mini: bı·c 

habere Bir H gore: 

Teşrin celbinde 
Bedel veren efrat yakın
da askere alınacaktır 

Nakdi bedelin ilga& ı doğru değil • • 

Istanbul 16 (Hususi) - Haber yazı-
yor: 
Şimdiye kadar askerlıklerini yapma

mış 316 - 334 doğumluların bu ayın yir
mi dördüncü Cuma günü askere alın
maları için milli müdafaa vekaletinden 
alakadar makamlara emir gelmiştir. 
Yalnız. lüzum miktarı bu tevellütlüler
den doldurulmazsa 335 tcvellütlüler de 
alınacaktır. Celp, tamamiyle normal 
bir celptir. 
Diğer taraftan Teşrinievvel celbinde 

illi Şef 
Ba~ram tebrilderine 
ıeşelılıür edi~orlar 
Ankara, 16 (A.A) - Iliyaseticüın

hur umumi katipliğinden ; 
Reisıcümhur Milli Şefimiz İsmet 

lnönü Şeker bayramını kutlulıyan 
sayın yurdda.,lara teşekkür ve mu-

1 

kabil tebriklerinin iblağına Anadolu 
ajan nı Ulvsit buyurmuşlardır. 

bedel veren \'e Nisan celbine bırahlnn 
bütün bedel efradı dn nyın yirmi dör
dünde asker olacaklardır. Bunların be
del hakları mahfuz tutulacak. altı aylık 
müddetlerini doldµrduktan sonra ter
his edileceklerdir. 

Ankara 16 (A.A) - Son Po la 
zetesınin bunünkü nii h ında mm, z
:ıaf askerlik müddefn"n iki " ne.}e ıb
lağına ve nakdi bedclın ' a n d · · 
nesredilmış olan hab<'rl r n kul i rn 
, sılsız oldugunu be~ ana An dolu aJ 
sı mezundur. 

•• TU 
---tr·---

bii bir icabıdır. Bu icaplann da en g~iş yolile veya diğer bir '1.-nsıta ile tekrar ktlmeti Rus • Finlandiya müzakereleri- beraber mezkur beş .şehir<le ecnebilerin 
mikyasta )'erine getirileceğini mulu\~·- başlllJllRsı teşebbüsüne Finl~ndi)"aqm nin neticderinden nhnliYi haberdar et- ikametinin menedildiği bildirilmektedir. 
kak sayıyoruz. •. l'alıuz şurnsmı da guz E"!!!~~~~-~---...... --~----~..,..----~~~~!!!!!!!!i!~~!"""!""!"'~~~~---... - -.....;;;... ______ ~~---:~~....,~~~~~~~~'!!!!!!~ 

F ransız - lngiliz 
Paktı tasdiknameleri 
·dün hariciye 
vekilimize verildi , 

öniinde bulundurmak lazım gelirken 
hugüniin nrtlan jçinde ithalat ,.e ihra
cat işleri bası boş bırakılamaz. Mutlaka 
bir teşkilata ihtiyaç vardır. 

Bu ihtiyacı bir ı;ok memleketler biz
den çok e\'vel hisst•ylemis ,.e irabını dn 
yerme getimıi lcrdir. 

Hitler devrilince 
Kayser hükümdar mı olacaktı ? 

Bizde, teşkilatlanma denince içimize 
bir ürküntü giriyor. Teşkilatlanmayı 
mutlaka bir inhisar manasına alıyoruz. 
İhracat , .e ithalat işlerinin bir elden ida
resi şeklinde kabul ediyoruz. Bütün İŞ· 
lerin devlet eline g~eceği, ferdi teşeb
ltiislere yer "Verilmiyeceği yolunda mü-

:::~:11:~::.:::::: .. :::~:·.:::1:: Hitler Münib suikastını hazırlıyanların izleri 
:fat~:~t~~:·~~~:~:~;~::~~tü· Üzerinde .. Bazı siyasi tevkifler yapılmıstır 
Şuurlu \'e nizamlı bir çalışma sistemi 

i~itı buna ihtiyaç ,·ardır. . Paris 16 {Ö.R) - Almanyada siyasi prens, ordudaki amirlerinin protesto~u-
Bu ihtiyoc bugiiıı doğm~ değildir .. çalkantılar daima dikkati celbetmekte- na rağmen, Kolonyada mahpus bulun

Çok evvelden mevcu ttur. }' ak.at biz iktı- dir. cDeyli Ekspres> gazetesinin .Ams- makta imiş. Ordunun monar:ıist zabit
ıadi i~Jerin acamisi bulunduğumuzdan terdam muhabiri tarafından temin edil- !erini ortadan knldırmak azminde olan 
bunu takdirde geç kalmış bulunuyoruz. diğinc göre sabık Kayserin mukim bu- Gestapo tarafından Goclsbergdcki büyük 
Diinya ikhsadi buhranının sarsmhlan· lundtığu Doonı şatosunda, Almanyada karargahla bir çok yüksek ri.itbc>li zabit
nu bir çok milletle r te~kiJat kudretiyle bulunan diğer Hohenzollern prensleri ler tevkif edilmiştir. Himlerin Şansölye 
kat'§ı koyabilnıişlcrdir. Birlik \"C bütün- hakkında büyük end~e vardır. Sabık IIitleri devirip hi.ikümdarlığı iadeye 
liik i~inde çalı!!mak elbette dağınık \:C Kayser haftalardanberi Almanyadaki matuf bir suikasfün izleri i.izerinde ol
un rşik bir mesaiye müreccahtır. oğullarından ve torunlarından habersiz- duğu söyleniyor. Fakat şimdiye kadar 

Almanya ile Tü rkiye arasında 31 dir ve mektupları cevapsız kalmıştır. ortada delil yokmuş ve tevkif edilen 
ağustos tarihine kadar ticari münase- Sabık kron prensinin Potsdamdaki şa- şahsiyetler o kadar mi.lhim imiş ki, kat'i 
~tlerimizi hahrbyalım .. Almanlar tesis tosunda adeta mevkuf olduğu temin edi- deliller elde edilmeden, bunların ber
eyledikleri kontröl daireleri sayesinde li~or. Alınan P.T.T. idaresi mumailey- taraf edilmesi imkansızmış. Bununla be
foprak mahsullerimizi diledikleri fiatler hın ~lefon n~a~ını muhabere şeb_e- raber Hiınler giinden güne daha ziyade 
ile aldılar. Ve bize sattıklan mallann da kelerıne baglamagı reddet:mekted ır. kuvvet kazanan monarşist grubunu kö-

s .,,..~ t .. ....._ Kron prensinin oğlu da ayni vaziyette künden koparmak kararında imiş. Ge-
- ONUZ AnC SıuıulWE - imif. Sabık Kay.ser taht üzer.indeki hu- rek Prüsyada, gerekse Bavyerada Ho-

hinde propagandanın çok kuvvetli ol
duğu temin ediliyor. Sabık Kayser de 
şüpheliler listesinin b~ında imiş. Kron 
prensi sabık Bavyera veli.ahdi prens 
Maks ta kendi ikametgahında mahpus 
tutuluyormuş. Diğer biı· çok zabitlerin 
mevkuf olduğundan da bahsedilmekte
dir. 

Paris 16 (Ö.ll) - Ila\·as ajansının is
tihbarat;na göre Bohemya ve Moravya 
protektorası reisi B. Haşa fiilen riyaset 
şatosunda mevkuf vaziyettedir. Bunun 
sebebi, P:ıristeki Çekoslovak faaliyetini 
takbih eden bir beyanname neşretmesi 
şartiyle protekıtoraya muhtariyet reji
minin verilmesi teklifini reddetmişti. 
Şimdi protektora h ükümetinin, halli 

muş. 

Paris 16 (Ö.R) - Almanyada giyim 
eşyası vesika usulünün ihdası derin blr 
tesir yapmıştır Vl' büti.in ınuhaverelerin 
mevzuu olmuştur. Bcrlinden cBasler 
Nahrihten> gazetesine bildirildiğine gö
re yf'ni siı:teın bütün Alman erkek. ka
dın ve cocuklarının ne kadar giyim eş
yası elde edPbileceklerini tayin etmek
tedir. Mesela bir Alman kadını senede 
dört çiftten fa7Ja çorap alamaz. Eğer bu 
miktar kifayet etmezse, iki misli tarife 
ile daha iki çift çorap alabilirse de bu 
suretle diğer giyim eşyasından bir kıs
mını bu iki çiftin hatırı için feda etmesi 
icap edecektir. Bu ihtimal karsısında 
şık Alman kadınlarının ne düşüncede ol-

- -~ --
Ankara l6 (A.A) - Türk - Fı·ansız

Jngiliz karşılıklı yardım muahedesin"n 
tasdikınamelcri hariciye arsivinc konul
mak üzere bugün saat 11 de Fransa ve 
Ingiltere büyük elçileri tarafından ha
riciye vekili Şükrü SaraçoğJ\ına tevdi 
edilmiştir. 

Paris 16 (Ö.R) - Kahireden bildiri
liyor: Harbın yakın şarktaki tesirleri 
bazı iaşe \'C levazım meselelerini orta
ya koymuştur. Bunun neticesi olarak 
yakın şark ve Balkan memleketleri ara
sında ticaret münasebetleri ~enişlemek
tedir. Dün Ankaradan gelen Rumen ti
cari heyeti bugün Mısır hükümetiyle 
müzakerelerine başlamıştır. Filistinin 
harpten evvelki ekonomik mevküne av· 
det ettiği hatırlatılmakta ve bunun da 
Alman propagandasına en eyi cevap teş
kil ettiği ilave edilmektedir. - --:----

Londrada 
---·• ---

Enteresan bir harar 
Londra, 16 (Ô.R) - Bugün Londra 

mahkemesinden şayanı dikkat bir karar 
çıkmıştır. 

Londrada ikamet etmekte olan ve har
bin ilanı üzerine Fransaya dönerek garp 
cephesinde vazife alan bir Fransız ne
fcri nin Londradaki e i, oturduğu evin 
kirasını ödemediği için mülk sahibi ta
rafından dava edilmistir. Kadın mahke
mede verdiği ifadede, erkeği askere git
tiği için borcunu veremediğini söylemi~, 
mahkeme bu mazereti kabul ile davayı 
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=-AtJrkilôa:_ 1 
~ 

=Son günleri 
tııdamdan nalden : Y AZA .N : Rahmi Yağız 

29-

Emniyet 
----tr·---

Umum müdürü 
sehrimize .. geldi 

Piyasa henüz açılmadı 

lngiltereye on milyon 
kilo tütün satacağız 

Mesleki birlikler 
-----~·---

IŞuurlu ve nizamlı bir 
çahşma sisteıniain 

temelidirler ... 
-*UAKKIOCAKOOLU 

- BAŞTARAFl 1 inti SAYFADA -
~derini bu esaslar dahilinde taJia et
iller. Yani gerek al.un ve gerek atımda 
A.lıwuıyn hi2e fiat empoze etti_ Biz de 
kabul ettik .. 

Neden? ... Çünkü bu mevzuda hiç bir 

Doktorları endişeye düşüren karındaki 
su şimdi yeni bir endişeye daha yol aça
rak ikileşmiş, devamlı lconsültasyonlarla 
bu iki endiıeyi yok etmek çaresini arama
ğa koyulmuşlardı. 

ikinci endi enin sebebi Atatürkün si
roz hnstnlığında yeni bir safhanın belir
mesi, luızmi ve asabi arazla müterafik y-e 
ni krizlerin ufak denemeler halinde ken
dini göstermesiydi. 

kutlulanmış, Atatürkün İstanbulda bu
lunması, Mare alın ve bazı vekillerin de 
şehirde bulunuşlan yapılan hazırlıklara 
üstünlük ilavesine mühim bir funil teşkil 
ediyordu. 

İstanbul 6 teşrinievvel günü muazzam 
bir geçid resmi gördü.. Başvekil, Milli 
Müdafaa Vekili ve istanbulda bulunan 
meb"uslar Bayezitteki üniversite mey
danında yapılan husu i tribünlerde me
rasime iştirak ettiler. 

Emniyet Umum müdürü B. Rıza Çe
vik Istanbuldan şehrimize gelmiş ve dün 
Emniyet müdürlüğüne giderek tedkik
lerde bulunmuştur. Emniyet umuın mü
dürü dün ban ziyaretleri mütea'kib şe
hirde gezinti yapmı~tır. 

B. Ali Rıza Çevik bu sabah .A.nkara
ya haTeket edecektir. 

Tütiln mıntakalarmda her ful artan 
faaliyete rağmen dün piya-;a açılama
mıştır. Bununla beraber piyasanın açıl
ması artık bir gün ve hatta saat mese
lesidir. 

teşkilı\tım.ız 3·oktu. Ferdi diijüncelcr 
derin bir al!ka il ia1dp etmektedir. Bil- ferdi kazanç hırslan çok defa fiat kırma 
tün tışbır günü gününe alllkadar dal- husustında tüccarlar1D11Z1 "ddetli bir re
re tarafından Veldllete telgrafla bildiri- kabotc hile siirüldcdi .• 
lecektir. Şimdi İngilizlere üzüm satmak için 

Eylul nihayetindeki zafiyetin geri dö
nüşünden beri Atatürke yalnız süt ve 
meyve usaresi veriliyor, nadiren çorbaya 
iştiha göstermesi ile bir parçacık çorba 
takdim ediliyordu. Ve.. Büyüle Atatürk 
yine eski.si gıôi devamlı takibe uğraştığı 
siyasi ve idari me elelerle meydana .ge
len dimağ ve beden yorgunluğu ancak 
bu kifayetsiz ve çok az gıda maddesile 
gidermeğe çalışarak in•n tahammülü
nün en büyük bir tezahürünü belirtiyor
du. 

Gece fener alayları. elekriklerle do
natılan l tanbulun sokaklannda dolaş
tı, büyük bir alay, ellerinde meşalelerle 
Divan yolunu ~İp ederek Köprüye 
doğru ilerliyor, dağdan JUT&rlanmq bir 
çığ gibi her adımda le.atılan yeni adam
larla sayısı ve kütlesi artarak saraya doğ
ru gidiyordu. Co~kun tezahüratla tes'it 
edilen kurtul~ bayramında lstanbullu
lar fener alayı ile T opbane caddesini 
geçerek Dolmababçc rayının onune 
kadar gelmişler. burada: 

-*-BAYRAMDA 
İzmire gelenler 
ve gidenler ... 

Dün Akhisarda dolaşan bir rivayete 
göre, piyasanın daha bir !lafta sonra 
açılması ~a mümkündür. Bunu icap et
tiren bazı makul sebepler vardır. 

Ege mıntakasının muhtelif yerlerin- müzakerede bulunuyoruz. Londra gibi 
den bir heyet tütün ~oileri h•kkmda ma- en crbest piyasa bil bugün ticaret ..._ 
ruzatta bulunmak üzere Ankarada te- şesi VDSitasiyJe bizimle fiat 1 7'* 
maslnr yapm~ur. Heyetin ban dilekleri yapmaktadır. Bereket ,.ersin kura m97-
'kabul ~:lmlştir. va iluacatçılar birliğiıliıı ip ' ;' J 

Dün şeh~lmlzdeki allkadarlara gelen bulunması ..n meselede Wd p6I ......_ 
Bayram günlerinde lzmire gelen ze

vat şunlardır: 
İzmir mcb· uslan BB. Nazmi llker v e 

Dr. Mustafa Bengisu, Konya mcb'uru 
B. Vehbi Bilgin, Mardin meb'uııu B. Ali 
Riza Levend, Sivas mcb'usu B. Mit.at 
Şükrü Eleda, Bursa valisi B. Refik Ka
raltan, Mülkiye müfetti i B. Nureddin 
Aslan. Posta ve Telgraf müfettişi B. 
lbrahim Orhan, Karacabey harası mü
dürü B. Mümtaz gelmişlerdir. 

Piyasanın hangi fiatler üzerinden açı
lacağı henüz belli değilse de, müstahsil 
fiatlerden ümitle bahsetmektedir. Esa
sen Ticaret vekaleti de sat~ ve fiatlerl 

malCiınata göre, lnglliz pi.yasası içUı lr4:e ~ ~~· • .,... ___ 
mıntakasındaıı takriben on mllJ'Qll ilcilo F.Cer !böyle llir teşkilitmu k • 
tülün satın alınacaktır. Bunlar bir elden saydı şilailiye bar ilımıcat Wc .... , 
ihraç ohmacak.tır. arasmda rebW ~ıek, ,ak...._ 

sma ahşlar .ı.q ~ llaJ z• 

Hekimler bu hazım ve sinir Uazını da-
1-ıa çok: genişlemeden önlemek için tıp 
tedbirleri araştırmakla m~ oluyorlar, 
bir taraftan da bastıdığm bu yeni inki
şafı karpanda profesör Fıssıngenin bir 
defa daha çağrdmua lüzumu etrafmda 
görüşmder yapıyorlardL 
Maamafıh Ebedi Şefin sıhhat vaziyeti 

günü gününe uymıyan bir seyirle başka 
başka ~killer gösteriyor, şiddetli bir 
kriz gÜnÜnÜ müteakip normal hararetli 
bir salah günü, onu da asabi ve hazmi 
ihtilatlarla kriz başlangıçlannı andıran 
sirozun çolt ileri ,eldini belirten bir rahat
!lızla'.lc gÜnÜ talcip ediyordu. 

2 T cşrinievvel gÜnÜ Hariciye Vekilini 
kabul ve onunla 2. 5 saat siyasi me\•zular 
Ü7erinde görüııme yapan Atatürk iki saat 
istirahatten sonra Berlinden bir gün ev
vel izinli olarak gelmiş bulunan Berlin 
sefiri Hamdi Arpağı da öğleden sonra 
huzuruna kabul etmiş, ondan da bir sa
at kadar izahat almak tahammül ve ener
ji ini göstermişti. 

işte, F..bedi ~fin Avrupa siyasetile 
çok y kından alakadar bulunu u, hasta
lık ve mutlak İstirahat zamanlarını dahi 
böyle 11nliihiyettnr ve alakadar zevatı 
huzuruna kabul ederek onlarla aynı mev
zu üzerinde konu~ması ve izahat alarak 
direktif verm~ilc de tezahür 1re tebarüz 
etmektedir. 

Ebedi Şef bir taraftan da lstanbulun 
imar i ini, dört senelik iktısadi ı.•e sınai 
programın ilanından sonra Başvekile biz
zat takip etmesini emrederek bırakmış. 

Eminönü meydan;nın açılma i İne 
ha lanmak üzere bütün formalite ık
mal edilmiş. istimlakler tamamlanmış, 
hedim işine el konmuştu. Mnamafih, 2 
teşrinievvel günü Ebedi Şefin biraz sıh
hat düzgünlüğü sezerek mesai ile meş
gu] olmllSl o nkşam yine hararetin artma
sını, bir kaç gündür beliren ufak hazmi 
Ve asabi arazın da kendisini gösterme
sini intaç etti. 

3 ve 4 birinciteşrin günleri, yine i
rozun arhk çok ilerliyen ıztıraplarile ge-
çirildi... -

S Birinciteşrin günü Balluınlarda se
yahat yapan Alman Jktisad Nazın dok
tor Funlc lstanbula gelmiftİ. 

Alman iktısad nazınnı vali ve mu
tat zevat karşıladılar. 

Doğruca Perapalasa inen ecnebi dev
let adamı, o akşamki ekspresle Ankara
ya hükumet merkezimize hareket etti. 

Gazeteler, 1azırın fstanbula gelerek 
Ankaraya hareket ettiğini, Ankarada 
bir iktisadi anlaşma mevzuu etrafında 
temaslar yapacağını, Vekaletlerle yapa
cağı bu temasların 1 SO milyon Rayş 
Marlctık bir krediye de taallıik ettiğini 
uzun yazılarla dkarıumumiyeye arzet
tiler. 

Ayni günde 1areşal snbah trenile 
Ankaradan fstanbula gelmişti. Bu gelişi 
lstanbullulnr. İstanbulda yapılacak me
rasime Mareşalın da iştirak ederek ııe
ref vereceğine hnmlediyorlar, bu yüz
den seviniyorlardı. 

- Ya~ Atatürk, varol U1u Önderi 
Scslcrile hayltınşarak Atatürk" e ti· 

zim. minnet ve t\ikran h'islerini ibliğa 
uğra;ıyorlardı. Halbuki Atatürk o ge
ceyi de yatağında mutlak istirahat halin
de ve faiJalaşan rahatsızlığa ile bq başa 
geçiriyordu. 

Sarayın öniindeli llaykmş, uzalc bir 
uğultu, yayıldı.lcça etrafı lcaplıya.n bir 
şükran ve minnet ivazcsi halinde sara
yın duvarlanndan geçiyor, genq mer
mer merdivenleri, büyük <livanhane ve 
koridorlardan aşarak Ebedi Şcrin isti
rahat ettiği daireye kadar ulapyordu. 

Atatürk bu uz:alctan akseden ~. 
miUetin kendisine, Büyük Kurtanca,ya 
arzcttiği minnet ve şükranı bütün hissi
yatile duyuyordu. 

Ebedi Şefin rahatsızlık sebebile isti
rahat ederken ku1alclarına ulaşan bu ses 
büyük adamı coşturmuş, en haıısas nok
tasını g1eıklıyan bir hadise meydana ge
tirmişti. Atatürk hususi hizm~tinde bu
lunanlara aordu: 

- cNedir bu esler~ ... Ne var?> 
Sonra, denizde yapılan fener alayı

nın, deniz eğlencesinin akisleri. gemiler
den atılan hava fİ!ıenklerinin kandil 
kandil suya düşerken çıkardıkları ren
giırenk ışıklar, dairenin geniş camların
dan odaya dolmuş, Ehedi Scf bu ışıkları 
görmü tü. (!ite bu görüş bir saniye evvel 
duyduğu sesleri roran zeki ve harikula
de odama kendı sualine kendisi ccvnp 
verecek vesileyi jh:zar etmişti. Atatürk 6 
teşrinievvel, 1 tanbulun kurtuluşunu, 
onun bugün 15 inci yılının kutlulandığı
m hatır) dı, etrafında bulunanların ce
vap vermesine meydan bırakmadan izah 
etti: 

•• Bl'l'MEDI •• 

KISACA: 
••• •• • • • 
BİT PAZARINA 
Y AGAH N UR

--t. -
YAZAN: Eczacı K. K4mi1 Aktaı 

Bur a vali i tekrar Bursaya dönmüş
iür. 

-*-
$ERİR MECLİSİ 

Şehir meclisi buııün saat 16, 30 da 
toplanacak ve encümenlerden gelen İş
leri karara bağhyacnktır. -·-Birgide bir 
yaralanma hadisesi 
Birgi nahiyesinin Türkili köyünde 

bir hadise olmuştur. Mehmed oğlu Mus
tafa ile ayni köyden 1 5 yaşında Meh
med Çakır kumar oynamışlardıT. Bun
lardan Mehmed Çakır 20 lira kaybet
miştir. Paraları vermek meselesinden 
münakaşa edildiği sırada bazı kimseler 
de hadi eye müdahale etmişlerdir. Neti
cede Mehmed Çakır, Muhtar MehmeCli 
tabanca kur§Unile ağır surette yarala
mıştır. Suçlu yakalanmıştır. --YENİ ADAM 

Yeni Adam gazetesinin cKaragöu 
fevkalade sayısı çıktı. Bu sayıda, Türk 
halk temaşasının en orijinal bir kolu olan 
cKaragöz:> hakkında lsmail Hakkı Bal
tacıoğlu, Hüsameddin Bozok imzalı iki 
güzel etüdden başka muhtelif ilmi ve 
fikri yazılar, haftanın en mühim san· at 
hareketleri yer almış bulunmaktadır. 
Yeni Adam'ı bütün kültÜt meselclcrile 
alakalı okuyucularımıza hararetle tavsi-
ye ederiz. • 

-*-
iki mezar arasında 
Bir kişi al!ır yaralandı 
Evvelki gece lkiçcşmelikte iki mezar 

arasında bir lıfıdisc olmuştur. Hüsnü, 
Mahmud ve Mustafa adlarında üç arka
dq Yeni sinemaya gittikleri sırada sine
mada bulunan Himmet ve Jbrahimle 
bir gazoz şişesi meselesinden kavga et
mişlerdir. Kavga sinemada yatıştırılmış
b.r. 

Tam gece yansı iki arkadaş grubu 
iki mezar arasında karşı1aımca münaka
§a tekrar ba lamıştır. Bunlardan Hüsnü 
Görgücü, 1 7 yaşındaki Himmeti çakı 
ile kasığından ağır surette yaralamıştır. 
Yaralı Memleket hastahanesinde tedavi 
altına alınmıştır. Suçlu yakalanmıştır. 

-*-

Bir aşkın hiki yesi 

Suçlu cinayeti 
itiraf ediyor 

Evli kadınla bekar delikanlı birbir
lerini öldürmeğe karar vermişler 

Dün öğleden sonu Ağm:eza ma~e
mesinde heyecanlı bir davanın riiyctina 
ba§lanmı~tır. I ladise elim bir aık mace
rasından ibarettir \'e ölümle neticelen
mqtir. 

Mahkeme salonu, suçlunun ve mak
tul kadının tanıdıklarile, komşularile 
dolmu§tu. Suçlu, cinayeti ~öyle anlat
mıştır: 

- «Evli bir ltadın olan Bn. Hidayet
le dokuz aenedenberi tanışıyorduk. Ara
mızdaki alaka, platonik bir aşktan iba-
retti. Bundan dört ay evvel bu aliknyı 
derinleştirdik. O benim evime gclmiyc 
başladı. 

Onun evli bulunmıısı, birleşmemize 
manidi, O çocuğundan, lcocasmdan ay
nlamıyordu ve buna razı olmıyordu. 
Nihayet hadise günü hnhı. o beni so· 
kakta buldu: 

- Neredesin Mchmed, dedi. Akpm 
seni aradım. Sana söyliyceeklerim vaT > 

O gün erimde bulUJ?Dağı kararlqbr
dık. Ben bir şi§e rakı alarak eve gittim, 

lçroeie ba§}adım. tklm.lz de bit-bhimlze 
brp çeldııgcn hareket ettiğimizden Go
layı hen cesaret bulurum ilin.idile içi
yordum. 

Geldi, mantosunu çılcardu 
- Mebmed, dodi. Sana teessüf ede-

rlm. 
Ve ağl.amağa başladı. 
- No oluyorsun, dedim> 
- Ne olacak, ailem bent ha~ladı. 

Ben kocamdan nyn,amam. Senden de 
vazgeçemem. Gel beraber ölelim. 

- Sabredelim, dedim. 
- Olmaz. Dedi. 
Ve elindeki bıçakla beni yaraladı. Bu 

sırada elimdeki tabanca düştü ise de hiç 
birimize isabet vaki olmadı. O yine bı
çakla beni yaralama~a ,alışıyor ve ben 
eline vurunca bıçak bana değil, onun 
vtlcuduna isabet ediyonfo. 

O da, hen de ağır yaralanmıştık. Ha
dise bundan ibarettir.> 

Bundan sonra mahkeme heyetl b'ir 
çolc ıahidle-r dinlemiıtir. Celse talik 
edilmiştir. 

Bir A lman vapuru 
Dün bir lngiliz 

dan esir 
kruvazörü 
edilmiştir 

tarafın-

Londra 16 (A.A.) - Leander olduğu Brüksel 16 (ö.R) - Ostiındda kayıtlı 
zannedilen 900 ton bacrnlndekl blr Al- Moris Morgent balıkçı gemisi Dilıikerk 
man vapuru bir Ingiliz .kruvazörü tara- açılclarmda bir 1nfi1~k neticesinde bat
fından yakalanarak Ingilterenln garbın- nuştır. MUrettebatı Diinkcrkli üç klşi
daki limanlardan birine sevkedilmlştlr. den ibarettL 

Alsancak - K. s. K. maçı Leanderin harbın başlangıcında Vigoya Ingillzler 900 tonluk blr Alman vapu-
iltica etm~ oldufu ve mürettebatının runu uptettiklerlnl bildiriyorlar. 

Bayramın üçüncü günü Karşıyaka Almanyaya dönmek te.şebbllsüne kıyam Bir Inglliz sahil muhafızı batml§, 13 
Fpor sahasında Alsanc:ık takuniyle K. etmiş oldukları zanncclilmekte-Oir. kişilik nıtinttcbattan 9 ~1 boğulm~-
S. K. arasında yaptlan maç dün de yaz- tur. 
dığımız gibi ikl tarafın tam bir spor ru- Brüksel, 16 (Ö.R) - İngiliz amirallı- Havu ajansının bUclirdWne göre ye-
hu içinde zevkli oyunu ile geçmi§ ve Al- ğı, Stland adalarına yapılan hava taar- ni Zelanda hareket eden bir lngiliz va
sancak takımı bire karşı yedi gol ile de- ruzlarında iki Ingiliz deniz tayyresinin puru hızını artırarak bir Alman tah
ğil, altı golle galip geldiği bildirilmiştir. tclırip ccl.ildiği hakkında Berllnden veri- telbahirinin taldhlnden kurtulıw.ğa -*- len haberi tek:T.ip etmiştir. muvaffak olmuştur. 

Fransanın Suriye 
komiseri Filistinde Ertesi gün, 6 teşrinievvel, Jstanbulun 

kurtul~ gÜnÜne tesadüf ediyor, :şehir 
donatılarak ı ıklara garkediliyor, bühaa· 
aa bu 15 itici kurtulu2 yılının diğer yılla
ra na:r.aran fevkalade ekilde tes'it edil
mesi için her şey yapılıyordu. 

6 Teşrinievvel tenlikleri 938 senesin
de en güzel ve en muazzam seklile 

F.skiye itibar olsa Bit pazarına nur 
yağardı diyen söz eskiye kıymet ver
menin bir ifadesidir. Evet, eski ile yeni
yi yanyana getirirsek yenide bir tazelik, 
bir zindelik, bir canlılık görürüz. Eski 
bunun karşısında yeniyi hayat yolunda 
yaya bırakan bir üstünlük iddiasında
dır. Şarap ile tahan helvası böyledir. 
Eskidikçe kıyınctlenirler. Bazı ecnebi 
dillerinde ihtiyar ile eskiyi bir kelime 
ifade eder. işte ihtiyarlayıp eskiyenle
rin bir sfüü vardır. Bu sakalı değinncn
de ağartmadtm, derler. Hayat yolunda 
saçını saka1ını ağartmak değirmende ol
madıkça eskimenin mübah olduğunu 
:ınlıyoruz. Eskiye itibar olsa bit pazarı
na nur yağardı, diyen söz: eskiyi fersu
deleşmiş saymaktadır. Halbuki eski ho
varda olmadıkça ihtiyar olsam da gön
lüm tazedir diye yeniyi toy ve çocuk 
görmekte hak.sız değildir. Sakın böyle 
yazıyorum diye Kemal Kam.il sen de 
ihtiyarlık tarafı.arısın, çünkU ihtiyarla
dın demeyin. Bit pazarına nurun yağ
maması oradaki eskilerin nuru piri kal
mamasındandır. Gönlü taze ihtiyarlara 
bit pazarı değil, bonmarşe yaraşır. Ya
sa.sın ihtiyarlık .. 

Paris, 16 (Ö.R) - Fransanın Suriye 
f evkaJade komiseri B. Püo Filistinde bir 
k:ıç gün geçirmek üzere Nakar civarın
da hududu geçmiş ve selamlanmıştır. B. 
Püo Hayfada öğle yemeğini yedikten 
sonra öğleden sonra Kudüse hareket 
etmiştir. 

Fransanın 
•• 

guzarı 

Moskova 
An karaya 

maslahat
geldi 

Londra, 16 (Ö. R) -Fransanın Moskova maslahatgüzarı B. May· 
yar İstanbuldan Ankaraya geçmiştir. Odcaa tarildJe Moslcovaya git
mezden evvel Türk hükumetile temas edecektir. 

b.. ŞiiPbe ,_iri ........ Al•--
'alh Pftçi Ç«b cek, miidzhillnfmı lıir 
senelik emekleri bava ohqı giliccek, el
leri böğriindc blwalrtı,, 

T •t &yalan W• + 

-ylenettk sis pek~. Fa1ı:at ... 
lüzum ~ Yabmla lao 1 11'
ğimiz iki '-aba hekibti ea Wi lir ... 
kilde i&ıaeye ...... VeJrı.I ._ ... 
.:ati bışmnda -- .._ liiam ,..._ 
tur. 

Bele buıüaiia şutluı ,...,., .... 
munu ehem lbhmştır. Darp ....... ,.k
tu.r ki iktısadi huebtJai .ıtiist ılı cek, 
bir tok caJTi tıııbWiJder ~- • 
\lW)"etler brşlsmıM her .... lı 1 .... 

yade topla Mb .P, ticant iŞk" J ' 
S11ur ve disiplinle W.e;ıe bt'i Wr .. 
rurct nrdu. 

Ba da w:aılıt --ht.lif ...-s1ek ez' .. 
m ..aldelif Walikla içimle ter' lh 
mümkün olacaktır. Gerek ihracat ve 
gerek itbn1at i lcıinde, bcynelmı"lel va
'ii etlerin ita nna uyabilmek, 4i ' 
~alı~ma ile clde edilemez. Mutlaka dev
let kontroliinc ~ mutlaka hidilt ıp.ie 
çalışmağa Iiizum vardır. 

İç ve dış pazarlarda makul bir kir 
hadüi hikia ..,._. pyri. taY Bat 
düşkünlüklerini veya fiat tereffillerhıl 

önlemek ancak dnlet bntro!ii ile -
kiindi.ir. Bu kontrol ''Uİfesiai do ...wI 
edecek ve mibınir kılacak ancak mes
leki birliklerdir. l(m'l·etli mlieyyidelcre 
istin:ıt eden hirlildcr, şuur ve nizamlı 
bir çalısına sisteminin temeli olacak ve 
bu tcşCldriil ienli 'teşebbüsleri bii)iik D· 
rarlardan koruyacağı gıöi mcmlehtiım 
yü.ksclt mcııfaatleiini 1le ~iyct alt.
da tutacaktır. Bu hu:.-usta ne kaııis .._ 
fiaıl gö crilirsc kadar fırsatlv bçı
nhn m olur. 

RAKKJOCAKocı.v --
FRANSAYA SATILAll 
Babkcı gemileri... 
Vaşingtan, 16 (A.A) - Bahriye en

cümeni b~ b.lıkçı gemisinin Fran.z 
transatlantik kumpanya ına satılmasuu 
kabul etmi~tir. 

Polonya reisicüınh•· 
runun reiikası 
Kaunas 16 {A.A) - Polonya reısı

cümhurunun refikası Paristcn buraya 
gelmiştir. Bir müddet Litvanyadald ak
rabaları yanında kal.acaldu. 

İHGİLTERE 
İTALYADAH 
MÜHİMltlAr ALIYOR 

Brüksel, 16 (Ö.R) - İngiltcreııiıı ltal-
yaya milyonlarc& lira kıymetinde mü
himmat .sipar~ eUlği harp mal:rerruwf 
nazırı tara!ından lıe.ymı edilmiştir. 

NACABISTANDA 
Brüks 1, 16 (Ö.R} - M ear dabitiJe 

nazın hükümetin, her vasıtaya mUrac:a
et ederek, bütün çalkantı teşebbü.Sleri
ni yoluna koyacağını söylemiŞtir. 

--1:!
ALMAHYADA 
DEHJRYOLLAJU 
Almanyanın demiryollannm ulibı 

için beş milyon marklık bir istikra& ~
pacağı illin ediliyor. Geçen baharda Al
man demiryolları (Re.i.chsbahn) mikitiri
yeti t.araf.ıoda.ıı neşredilen bir raparda 
bu tamirat için icap eden paranın ca mil
yar mark olduğu beyan ediliyorda. 922 
den beri Alman hatlan hiç bir t.mir 

4tlnnemin-0 ~~ hemen her gün yanıbasında.. . ra başındabirden icimdeki hislcriorta-

Afifu hMrmın~•l~M~Mm~p~~~wb~~il~nfümünb~ ~-•••••••••m•m~•••~~m•E••~••••~ 
şunları ilave etli: di hesabıma değil, annemin hesabına ol- ı 

görmemişi ir. 

~evdii'i Adam 
- Bak.. Ben senin annen olduğum duğwıu açıkça itiraf etmek istedim. Fa

ve aramızda senin y:ışın kadar yaş far- knt yapamadım. 
kı bulunduğu halde ben .senden neşeli- l\lüjgan, yine gamsız şetaret! ile: 
yim.. - Yoksa, dedi, yine bir kedinin kuy-

Yazan: Üç Yıldız Gerek Afife hanımın \'e gerekse an- ruğuna mı bastın .. Yolda beraber gelir- ı 
llr.ZD."~ nemin bu sözleri bana bütün bütün ma- kcn bir şeyciğin yoktu .. dedi. 

nalı geldi. Kendi kendimi teselli ettim. - 36 -
Annemi Mi.ijganın annesi ile bir oda

da haşhaşa konuşur bulduk. 
Müjgfın, gamsız bir genç kız şakrak-

lığı ile odadan içeri girince haykırdı: 
- Yoo .. doğrusu vallahi kıskanırız. 
Afife hanım kızına gülerek: 
- Biz, dedi, sizi kıskanmıyoruz ya!. 
Sofrada dördümüzmük ... 

derinliğine yeni nüfuz ettikten sonra 
içimde büyük bir azap ve ıstırap duy
mağa başladığım için kendimi neşeye 
zorlıyamıyordum .. 

Bir aralık annem: 
- Muzaffer, dedi, neden <iyle somurt

kan duruyorsun .. Yoksa bugün can sı
kacak bir haber mi aldın. 

Sanki Müjganın annesi bana: - Madam ki onların hepsl de neşeli .. 
- Neden sıkılıy<>!"sun.. Sevgilin ya- Sana ne oluyor da böyle kendi kendini 

nında .. Halbuki annım sevdiği adamdan yeyip bitiriyorsun .. 
uzaktadır. Buna da sebep sensin .. Böyle Demek suretiyle 5çimdekl üzüntüyU 
olduğu halde o sıkılmıyor da ~en ne di- atmak istedim ve ancak bu suretle bir 
ye sıkılıyorsun.. az neşelendim. 

Demek istemişti. Ve annemin sözle- Geç vakıt nyrı1ırkcn Miljgfuı kulağı-
rinde de ben ıo::ınkl şu ihtarı his.c;etmiş- ma eğildi: 
tim: - Artık sıkıntın fal:ın kalmadı ya ... 

- Ben senin annen olduğum, içimde dedi. 
Müjganın babası <'kseriya bizim sof- - Hayır anne.. bir sevgiyi senin hatırın için uyuştur- - Hayır .. Bir şeyciğim kalmadı Müj-

ramıza iştirak ederdi. Onun daima ken- - Öyle ise ne diye böyle durgun- duğum halde zahiren neşeli görünmeğe gancığım. 
di katında ve kendi uleminde yaşadığı- sun? calışıyorum da sen ne diye hiç bir efor- Yolda annemle havadan sudan ko-
nı evvelce öylemiştim. Fakat bu akşam - Hiç .. Ne bileyim ben .. Icimde bir din yokken böyle suratlı duruyorsun. nuştuk. Ben onu değil, o beni sanki ~ez-
biraz midesinden ha lh oldu"iu için sof- sıkıntı var sanki... ~ Onların bu söı.lerinc böyle manalar diği cmişemden teselli etmek istiyordu. 
ı·aya inınedı. . .. A Afife hanım atıldı: verirken de annemin Afife hanımla iç- Evde, tıpkı çocuk halimde olduğu gi-

Yemekte Murnanın neşesi bir:ız hare- - A.. A .. Üstüme eyilik sağlık, genç- ten içe dcrtleştiğinc de hükmediyor- bi beni yatağıma yatırdı. Üzerimi ört-
k<>t. uyandırıyordu. Ben, annemin der- )erin içinde sıkıntı ne gezer .. Sıkıntı ol- dum. tü. 
dıru ?JL.~ .. kt n..2 .. ~"' ~g v ı;~y, b,H 9MPİ1i'ıu.ı.~ ol f"vd;ıd;ın ir N>n"n c:""~ \•[!. '{' 0 .L(t}" ı. • · -1!:\.-;- "' ~.~·-~- ~u·~ ...::I!.,.;. 

İ f 'fiaen JÇTirmlJ lÇ{fi "Jd\fülA.'\Tff mıut Y~ ~f: f atnTh.~trW'yWııaıı.~# ,... 
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ELHAMRA 
İdarc:ı;inde l\Iilli Kütüphane Siocmasmda 

BUGÜN l't1ATİNELERDEN İTİBAREN 
~JUUTEŞEM VE l\IUAZZAM BİR PROGRA.l\L 

- 1-

Günahkar Melek 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

Bo · rollerde : l\IARGARET SULLEV ANT - JAMES S'J'EV ART 
-2-

Binlerce L'irarlı münıcaat iizcrine iliıvc olarak 

TOSUN PAŞP .. 
Senenin ikinri Biiyiik TÜRK filmi,cşi \'e emsali ıörlllmemi lmhknha tor-• 

FOX Jurnalde: Dünyanın en son ve mühim hlld' clcri .. 
SEANSLı\R : GÜNAHKAR MELEK : 1 - 4.::o - 8.15 T.E .. 
TOSUN PAŞA: 2.15 - 6.00 - 9.30 DA BAŞLAR 
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Amr manyanın red cevabı 
Diplomatik ifadeler haricine çıkan Alman yanın 
cevabı Hollanda ve Belçikada infial uyandırdı 

Londra 16 (O.R) - Hollanda kraliçe- :su nezdinde ne kadar infial uyandırdı- nin iadesi şartiyle mümkün olacağını h~ bir propaganda a~lır. Biricik he-
si ve Belçika kralı tarafından yapılan ğını göstermektedir. tasrih e~lerdir. definin İngiliz imparatorluğunu mahvet-
sulh davetini Alman hükilmeti reddet- Fon Ribbentrop Bel~ika ve Holland:ı Hitler ise ganimetlerini muhafaza et- mek olacağını söylemiştir. Yalnız bu 
nıi§tir. Bu, nıcdcni devletler arasında mümcssill~rine demiştir ki: mek arzusundadır ve bu sebeple harbı kadarcık! Harbın iptidasındanberi Al-
mutad olan neznket kaidelerine muha- cAlman hükilmetinin, Fransa ve In- devam ettiriyor ve bUtiln Alman mille- man siyaseti hep böyle cdeğişmez ka
lif bir şekilde yapılmıştır. Filhakika Al- giltercnin fuıt redlcri karşısında, bu hu- tini felakete doğru silrükliyor. rarlar> dan ibaretti ve Finlandiyada, 
man cevabı , hariciye nazırı Fon Rib- susta Unve edilecek bir sözü yoktur.> Bugün avam kamarasında B. Çem- Baltık memleketlerinde hep ricatlere 
bcntrop taraf mdan Hollanda ve Belçika- Bu beyanat müttefiklerin hattı hare- bcrlayna okuduğu beyanatta Sir Con yol açtı. Hitlcr şimdi Fransaya taarruz 
nın Berlin elçilerine şifahi biı' nota ha- ketleri hakkında yanlış bir tefsirdir. Saymon da sulh tavassutu karş1.5ında niyeti olmadığını ve Fransarun meziyet 
Iinde verilıni§tir. Alınan hükümcti bu Hollanda ve Belçika hükümetleri hatır- Almanyanın hattı hareketini tenkid et- ve hasletlerini takdir ettiğini söyliyor. 
suretle, tahriri bir cevabı istilzam eden lıyacaklardır ki lngiltercnin ve Fransa- miştir. Fakat Fransızlar buna ne kadar itimad 
diplomatik kaidelerin haricine çıkmış- nın cevapları kapıyı açık tutmakta idi etmek caiz olduğunu •Mayn Kampf• ki-
tır. Sulh tavassutu, iki hükümdarın B. ve iki hükümct. Avrupayı mi.itemadi Par!.-; 16 (ö.R) - Fransız gazeteleri- tabını okuyarak. biliyorlar. Hitler, bütün 
Hitlerc şahsi bir mesajı şeklinde yapıl- bir Alman tazyiki endişesinden kurtar- nin mülalaasınen Almanya Hollanda ve siyasetinin hedefi olarak Fransanın im
dığı cihetle bu nezaketsizlik bir kat da- ınak iimidini ver!.'cck her cevabı tetkike Belçika hükümdarlarının tavassut tek- hasını gösterıni§ti. Bugünkü maksadı 
ha göze çarpacak sekildedir. Brüksel amade olduklarını bildirmi lerdi. Müt- lifine sert şekilli bir redle cevap ver- ise Fransayı lngiltereden ayınnak ve 
ve Laheyden gelen telgraflar bu kaba- tefikler sulhun, ancak Avusturya, Ç~- ınişl~r. . . . . .. Ingilt~reyi ezdikten. sonra Fransayı da-
lığın Almanyaruu en mlihim iki koll1§U- ko::;lovakya ve Lehistanın hürriyetlerı- Hıtler ~undı lngıltcre aleyhınde mut- ha eyı mahvetmektır. ............ s·ov·ye"t ...... r·eşrin .... Ihtiiiir ............... s~ .. --.. ~~Yd~ ... . 

• • Bir nutuk söyledi 
Milli Şefle Sovyet •ttihadı dıvanı reisı y:.=~~=~~Rk~ v;ı;:;.·g.~~ 

Amcrikaya hitaben bir radyo nutkunda 

arasında tein-raflar teati edildi ~~{·;:,,~.:~~1:-,,_::.=~.r:::':ı: 
2:;. sının halimde hurrıyet ve musavat esa

Başvekil ve hari.ciye vekili de tebriklerde bulundular 
Ankara, 16 (A.A) - Sovyet Te ri- nümü nıünascbetile §Ahsım ve So,•yet 

nicvvel ihtilali münaacbetile Reisicum-1 ittihadı milletlerinin refahı hakkında iz
hur ismet lnönü ile Yüksek Sovyet Mec- har buyurulan samimi tebrikler ve dos
lisi Divanı reisi Kalinin arasında ve ke- tane temennilerden derin bir surette mü
za Ba vekil Dr. Refik Saydam ve Hari- tchassis olarak hararetli teşekkürlerimin 
c iyc Ve.kili Şükrü Saracoğlu ile Sovyet kabulünü rica ederim. 

metinin hararetli tebriklerinden ve si
zin samımı tcmcnnilerinizden dolayı 
So\')'Cl hükumeti namına samimi te~ek
kürlerİmin kabulünii rica ederim. 

Molotof 

komiserler heyeti reisi ve Hariciye ko
miseri Molotof arasında a ağıdaki telg
raflar teati olunmu§tur: 

Ekselans Kalinin, 
Sovyct Sosyalist Cumhuriyetleri 
İttihadı Yüksek l\teclis Divanı reisi 

Moskova 
Teşrinievvel ihtilalinin yıldönümü 

münascbetile şahsi saadetiniz ve dost 
lttihad milletlerinin refahı hakkındaki 
çok mimi dileklerimi hararetli tebrik
lerimle birlikte size anetmekle bilhassa 
zevk duymaktayım. 

Kal inin 
Ek eliins Molotof, 
Sovyet Halk Komi erleri heyeti 
rei i ,.e 1 fariciye komiseri 

Moskova 
Teşrinievvel lhtilüliniıı yıldönümü gü

nünde Cumhuriyet hükumetinin ve §<ıh
sen benim hararetli tebriklerimizi ve 
komşu ve dost lttihad milletlerinin saa
det ve refahı hususundaki en iyi dilek
lerimle birlikte ar7etmekle zevk duy
maktayım. 

Refik Saydam 

Ekselans Molotof. 
Sovyet Halle. Komiserleri heyeti 

reisi ve Hariciye Komiseri 
Moskova 

Tc rinievvel ihtilalinin yıldönümü 
münaaebetile hararetli tebriklerimi ve 
dost lttihad milletleri hakkında samimi 
refah dileklerimi arzetmekle büyük bir 
memnuniyet hissediyorum. 

Şükrü Saracoğlu 
E.kselins Şükrü Saracoğlu, 
1 lariciye Vekili 

Ankara 

tsmet İnönü Ekselans Refik Sa>·dam. 
E!:sel&.ns i met f nönü, Ba vekil 

J lkte~rin Büyüle thtilalinln 2 2 inci 
yJdönümü münasehetile vaki hararetli 
tebrikleriniz ve iyi dileklerinizi içten du
yarak .samimi te,eldcürlerimin kabulünU 
rica ederim. 

Türkiye Rei icumhuru Ankara 
Ankara Te~rinie,.•vef Jhtililinin 22 inci yıldö· 

Te,.rinicvvcl ihtilalinin 22 inci yıldö- I nümü münascbetile dost Tlirkiye hüku-

lstanbul valisi 
• 

Rumen hariciye 
nazırı ile görüştü 
BUk~ 16 (A.A) - Romanya propa

ganda nazırının daveti üzerine BUkrcşe 
gelen l stanbul valisi Lütfi Kırdar pro
paganda nazırını ziyaret etmiş ve sonra 
sehircilik inşaatını gezmiştir. Öğle ye
meğini Bükreş belediye reisi general 
Dombrovski ile yeycn Kırdar akşamle-
yin Türkiye büyiik elçisi TanrıÖ\•erin 
ziyafetinde hazu· bulunmu:ı:lur. Bu ri
~ afeti bir kabul resmi takip etmiştir. 

Romanya hal'.iciye nazırı dün sabah 
Jstanbul vnlisini kabul etmiştir. 

MAREŞAL CAKMAK 
ANKARADA. •• 
İ stanbul, 16 (Hu u i) - Şehrimizde 

bulunmakt11 olan Büyük Erkanı harbiye 
reisi Mare 1 Çakmak ve Maliye Vekili 
B. Fuad A ~rnlı Ankarova hareket et· 
mi lerdir. • 

Mal almak istiyorlar •• 
lst nbul, 16 (Hususi) - Bugünkü 

Avrupa trenlerile biri ltalyan, diğeri 
Yunanlı iki tacir geldi. Piyasamızda ted
kikler yaparak mal miıbaynıısında bulu
nacaklardır . 

---1:-r---
Ba I şehri üzerinde 
bir Alman 
tayyaresi uçtu ••. 
Pnı·is, 1G (Ö.R) - Bu akşamki l't!smi 

tehliğ : Me\'ZÜ keşif kollan fnaliyeti.. 
Pnris, 1G (Ö.R) - İsviçre Telgraf 

ajansının bildirdiğine göre bu sabah 
meçhul bir ecnebi tayyaresi Bal şehri 
üzerinde uçmuştur. Öğleden sonra ayni 
Alman tayyaresi cenup istikametine 
doğru t<'krar Bnl sehri üzerinden geç
mic:tir .. 

-~
Letonyadaki Almanlar 
Briikscl, lG (Ö.R) - 1..ctonyada bu

lunnn Alınan ırkından ahalinin <lörtte 
biri ahalinin nakli an1aşması mucibince 
imdi~e kadar Almam·a\·a nnklolun-

mustur 

HiNT SAHiLl.ERİ 
Knl kiitn 16 (A.A) - Hind hüküıneti 
hilleı'.İn muhafazası içiıı Karchi, Bom

bay, Madrns, Kalkütn ve Dellıide gönül
lü hm·a müfrezeleri ıhdas Pclilm is oldu
gunu b ildirmektedir. 
. - +-
INGiLiZLERİN 
BEYAZ KİTABI 
Londra 16 (A.A) - Oçiincü b"r heyaz 

k tap nC'S ı l'dılmiştir Bu kitap Ingilterc-

l~ n hık Berlin sefirinin raporu ile bir
ıktc C\\ dcc nl'sred'l 1 , . "ki 

Jhr d·r 

Molotof 

Yeni Jngiliz sefiri 

Fransız cümhurreisine 
itimatnamesini verdi 

Paris, 16 ( Ö. R) - lngilterenin yeni Paris sefiri Sir Ronald Kom
bel Reisicumhur B. Lebruna itimadnamesini vermiştir. Bu münase
betle söylediği nutukta demiştir ki: 

cFransa ve İn ilterenin tek gayret ve ümidi :sulhtan ibaretti. Bu 
gayret ve ümidlerimiz boşa çıktı. Bugün iki milletimiz 25 senede ikin
ci defa olarak, mevcudiyetlerini müdafaa için, taarruza karşı silahlan
mak rt1ecburiyetinde kalmışlardır. Bu suretle asırlık an'aneleri olan 
söze sadakat ve hürmet prensiblerini müdafaa ediyorlar. Biliyoruz ki 
topraklarımız ve istikbalimiz mevzuu bahistir. Ancak bizim zaferimiz 
Avrupa memleketlerine yaşamak hakkmı verecek ve sulh içinde çalış
ınalannı temin edecektir. 1914 de olduğu gibi bugün de ingiltere Fran
sanın endise ve ümidlerine iştirak ediyor ve soğukkanlılığı ile cesare
tini takdir ediyor. Bütün sanayiimizle sizin yanınızda mevki alıyor. 
Rizim ve dünyanın akıbeti ayrılmaz birliğimize bağlıdır.> . 

MussoJini dün yeni bir 
nutuk söylemiştir 

Roma, 16 ( Ö. H) Duçe, Palaı:za Venecyanm balkonundan bin-
lerce kişiye hitaben kısa bir nutuk söylemiştir. Mussolini demiştir ki: 

- « İtalyan talebeleri. kitaplarınızın yanında daima silahınızı gör
mek isterim. Bu benim için tesellidir. ftalyanın sulhu korkak bir sulh 
değil, müsellah bir ııulhtur.» 

Bu sırada kalabalık arasından bir kaç ses, bir devlet aleyhine söz 
söylemi , fakat etraftan alaka toplıyamamıştır. 

, .......................................... 8' 
J\.ÜLTÜRPARKIN paynnsı-ı güzellikleri arasında, SERGİ 

SARAYININ muhteşem S>a\'yonuıırua kurul:ın 

'IELIWO~: 3151 Kültürpark s;nemasında 
BUGÜN İKİ BÜYÜK FİLİM GÖRÜLECEKTİR 

1 - Brodvav Yıldızı 
ŞİltLF.Y SEViMLİ ŞİRLEY 

Tarafından müstesna hir giizellikte ynr.atılmı 
E~lenreli 7evkli komedi ' 

2 ~ Havat mücadeleleri 
ltcjisör : KİNG \'İDOlt büyiik saıınlkiır TOl\I KE~ 
Tornfından temsil edilmiıs nhljki - içtimai \'c hi si 

BÜYÜK JIBlm 
A\'RICA : l\letro Junıal - VE ltf~NKIJ i\lİKİ.. 
SEANSLAR : lkr giin HAYAT l\IÜC'ADELESİ 2.4:> 
fi - !U5 te .. BRODVAY 4.45 - 8 DE 
Cumartesi pnznr ı.:;o d.ı DRODV AY l'UJ . .>IZI ile b lar 

B'lctlcr Kiiltiirpark knıularında ımtılınnldadır. Fiatlcr hiiyiikler için hu usi 
:rn Birind 20 kurustur .. Küçük \"C talebe huo;usi 20 Birinci 15 tir .. Cuma 

gLinleı i talcJ)(• scaıı n l la 'c 10 kurustur .. 

sını tesise matuf bulunduğunu söyle
miştir. 

B. Çemberlayn 
Roma, 16. (Ö.R) - Rahatsızlığı sebe

biyle evinden çıkamıyan başvekil bay 
Nevil Çemberlayn yerine Avam Kama
ı-asında vaziyet hakkında hükilrnetin 
haf talık beyanatı maliye nazırı sir Con 
Saymen tarafından yapılmıştır. 

İSVEÇ BVTÇESİ 
Paris, 16 (Ö.R) - İsveç bütçesinin bu 

sene 500 - 700 milyon kuron açık vere
ceği Stokholmdan bildiriliyor. Bu açık 
seferberlik ınasraflanndan ileri gelmek
tedir. 

--i:r
Macarların bayramı 

Pari.s, 16 (Ö.R) - Macaristan amiral 
Hortlııin Buda~eye girerek Belaldln 
komünist rejimine nihayet verdiği tari
hin yirminci yıldönUmünil tesit ediyor .. 

-~--

Amcrikada 
Tayyare imalatı 
lazıaıaıtı... 
Paris, 16 (Ö.R) - Nevyorktan bildi

riliyor : Amerikan tayyare kumpanya
lan 1940 senesi zarfında Amcrikada, her 
biri en nz bin beygir kuvvetinde 25 bin 
nakliye ve harp tayyaresi imalini bek
liyorlar. Bu ciheti tavzih eden tayyare 
endüstri odası reisi bu sene zarfında 
Amerikan imalatının 1G bin tayyare ola
cağını ilave etmiştir. 

----! 
RUS-RUMEN 
Anlaşması Balkan 
blokuna yarayacak 
Paris 16 (A.A) - Rusya Avrupanın 

cenubu şnrkislndc nüfuzunu temin et
mek jçin Balkan memleketlerindeki 
gayı·ctleri faaliyetle takip etmektedir. 
RtUya ile Romanya arasındaki gergin
lik nıalmışlır. Rusya ile Romanya ara
sında f edakl\rlık mukabilinde olsa da 
bir mukarenet tesisine taraftar olanların 
Bilkı-~tcki nüfuzu artmaktadır. Rus
ya üe Romanyanın barl§ması Balkan
larda mühim tesir icra edecektir. Çün
kü Italya ile Yugoslnvyanm tesisine ça
~tıklnrı Balkan blokwıa Rus-Rumen 
gerginliği büyük bir engel obnaktadır. 
Bclgradın kanaatine göre Rus - Rumen 
mukareneti Yugoslavya ile Macaristan 
arasındaki münasebetleri de sıklaştıra
cak ve bu iki memleket arasında bir 
ademi tecavüz paktı akdini de mümkUn 
kılacaktır. 

RİGADA 
il bin ecnebi var 
Rlga 16 (A.A) - Dahiliye nezareti

nin istihbaratına göre Rigada oturmak
ta olan ve son kararname mucibince ec
nebt memleketlere ve yahut Letonyanın 
diğer rnıntakalanna muhaceret etmeleri 
laumgelen ecnebilerin miktan 11,000 
kişiye baliğ bulunmaktadır. Diğer ta
raftan memleket.lel"ine iade edilmekte 
olan 3200 Almanı hamil bulunan üç va
pur Götcnhafene hareket ct~ir. 

~/:zxv:~::::·~·D•A•IRIN .. IPJ,m 
Melek 

Sınemasının 
İki hti)'iik filim birden 

J ··İKİNCİ BALAYI 
l.ORF.Tl'A YUNG 
TYRONE POVER 

'l'arnfmdan temsil cdilmi a. k Ye 
gi.izcllik filmi... 

2 •• BİR Mİl..LEl'İN 
isriKLALİ 

JOI~ MLlmA 
:FR NC DEE 

Tanıfıııdaıı ~ nrntılıın bii~iik macera 
filmi 

SEAN. LAR : Her giin 4 - 5.30 ve 
~ DA .. C'um. rtc i pazar 12.30 dn 

SAHIFEJ 

S C> N H A,..J3·.-~ -R 
• •• .# • 

Leh Başvekili söylüyor 

"Bizce adalet ve hakkın 
zafer ·kazanması lizım,, 

Londra, 16 ( Ö. R) - Leh Ba~vekili general Sikorski §U beyanatta 
bulunmuştur: Her mü§ahid için gittikçe sarihtir ki tariht bir dönüm 
noktasına geldik. insanlık İngiliz ve Fransız imparatorluklarile Ame
rikanın temsil ettiği kollektif mevcudiyet şeklini veya Avusturya ile 
Çekoslovakyanın, sonra da Lehistanm istilasile kendini gösteren diğer 
ıekli tercih etmek mevkiindedir. Ben şahsen kaniim ki bize tahmil 
edilen bu harp milletler arasında bir ihtilaf hududunu aşmaktadır. Bü
tün insanlığı alakadar eden hak ve adalet prensipleri mevzuu bahistir. 
Bu kanaatle lngiltere ve Fransanın zaferine itimadımız vardır. Adalet 
ve hakkın zafer kazanması lazımdır. Hepimizi tahrik eden ideal 
budur. 

Ingiliz - Fransız 
hedef için 

maliyeleri aynı 
çalışıyor 

Raris, 16 ( Ö. R) - c.Deyli Telgraf» gazetesi tarafından bildiril
diğine göre Fransız, İngiliz Maliye nazırları ara ındaki görüşmeler 
çok müsmir olmuştur. Müttefiklerin gerek mali, gerek e endüstriyel 
ve diğer servetlerinin itina ile korunması ve israf edilmemesi harbi 
kısaltacak ve sulhu ıslah edecektir. 

Gazete müttefiklerin harp gayelerini ve bilhassa harp kaynakla
rını tebarüz ettirerek diyor ki: 1914 de ekonomik ve mali sahada 
tedbirler hadiselere göre tedricen alınmıştı. Halbuki şimdi gerek ln
gilt«e ve gerekse Fransada kambiyo, ihracat ve idhalat ile seyrisefain 
kontrol altındadır. 

Royter ajansının istihbaratına göre iki Maliye nazın arasında 
~lhassa görüşülen bir mevzuda iki memleket arasında mübadeleleri 
~üçleştiren bazı tahdidatın ilgası ve bilhassa F ransanın İngiltereye 
idhalat ticaretinin artırılmasıdır. Bir çok noktalarda imdiden anlaşma 
hasıl olmuştur. 

Cenubi Afrikada Alman sefir ve 
konsolosları casusluk yapıyormuş 

Par is, 16 ( Ö. R) -Cenubi Afrika devlet nazırlarından binba~ı 
Vandervel bir tebliğinde Cenubi Afrika birliğindeki Alman sefir ve 
konsoloslarmın casusluk ve dahili bir harp tahriki için propaganda 
yapmak suretile diplomatik nn·aneler haricine çıktığını söylemiş ve 
İngilterenin son 37 sene zarfında Cenubi Afrikaya kar§ı sözünü tut
tuğunu isbat etmeğe kimc;enin muktedir olamıyacağını ilave eyle
miştir. 

Hakovi limanının Japonlar tarafın-
dan işgali çok miihim imiş 

Berfin, 16 (A.A) - Fransız ve İngiliz kuvvetlerinin Pekin ve Ti
ençinden çekilmelerini mevzuu bah eden Berliner Borsen Zeitung 
gazetesi diyor ki: 

Japonya bu muvaffakıyetinden dolayı memnun olabilir. Fakat Ja
ponya fazla hayale kapılmamalıdır. Çünkü bu çekiliş muvakkattır • 
İngiltere ve Fran a Avrupada elleri bo~lır boşalmaz Uzakşarka ye

niden dönmekten hali kalmıyacaklardır. Ezcümle İngiltere genç bü
yük devletleri ayrı ayrı karşılıyarak mücadele etmek istemektedir. 

Roma, 16 ( Ö. R) - Japon donanmasının mümessilleri Hakoy li
manının Japonlarca i galinde mühim neticeler vereceğini tahmin edi
yorlar. Zira Çan-Kay-Şek bu liman vasıtasile hariçten malzeme teda
rik etmekte idi. Japon müfrezeleri Şantung vilayetinin cenubunda bir 
çok mevzileri işgal etmişlerdir. 

Lehistan Başvekili dün 
etti Çemberlaynı ziyaret 

B. 
Paris, 16 ( Ö. R) - Lehistan Basvekili ve Başkumandanı general 

Sikorski ile Hariciye nazırı B. Zaleski öğleden sonra B. Çemberlayni 
ziyaret etmişlerdir. General Sikorski öğleden sonra amirallık baş lordu 
ile görüşmüş ve Madam Aleksandra Pilodeskayı ziyaret etmiştir. Har
biye nazırı Sir Horbelişa ile Hava erkanı harbiye reisini daha evvel zi
yaret etmişti. 

Alman gazeteleri harbe sebebiyet 
vermekten lngiltereyi itham ediyor 

Roma, 16 (Ö. R) - Alman gazeteleri fngiltereyi, harbe sebebiyet 
verdiği gibi, Belçika ve Hollanda kral ve kraliçesinin sulh tavassutu
na verdiği cevapla, sulh imkanlarını da bertaraf etmekle itham edi
yorlar. 

.:Andebandans» gazete~inin Berlin muhabiri tarafınd n bildiril
diğine göre Alman, Belçika ve Hollanda diplomatları arasındaki mü
lakatta Almanyanın sulh tavassutuna vereceği cevaptan başka diğer 
meseleler de müzakere edilmiştir. İngiliz gazetelerine gelen haberler 
harbin kanlı bir safhaya girmek üzere olduğunu tahmin ettirecek ma
hiyettedir. 

Diğer bazı gazeteler i e büyük Alman taarruzu haberlerine pek 
fazla ehemmiyet vermek icap etmediği kanaatindedirler. Bunlar Al
manyanın şimdiden ablokanın tesirlerini ağır surette hissetmeğe ba~
Jadığını temin ediyorlar. , • 

Tayyare Sinemasında 
Tl~l.EFO~ : :K;5G 

Bağdadın fiisiiııkilr giiz<'llikleri içindr çenilm 'c Şarkın ı:cııgin miıziği 
ile te~in edilen 

Gülnaz Sultan 
TÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI 
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1 
yaptığı maçı beraberlikle bitirebildi 
Viyanada Rapid takımı bir rekor tesis etti 

Uskumru mu, 
Palamut mu? 
-~-

y AZAN: Dr. G. A. 

1639 m. 183 Kca./120 Ww 
T. A. P. 3L70 m. 1465 Kes./ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ ZO Ww. 

Ildai de Jstanbulun • kibarlıklariyle 12.30 Program ve Memleket saat ayan 
değilse de _ ucuzluklariy le en meşhur 12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri .• 
balıkları .. VakıA barbunya balığı daha 12.50 Türk müziği (pl.) 13.30 - 14.00 Mü
nuik ve daha lezzetlidir. Iskarası da fı- tik (Karışık hafif müzik - pl.) 18.00 
rını da, pilakisi de pek nefis olur. Fakat 18.05 Memleket saat ayarı ajans ve me
pek te nazlı olduğundan her keseye el- teoroloji haberleri.. 18.25 Türk müziğı 
vermez. Onun için uskumru:ııa rağbet (Fasıl heyeti) ... 19.10 Konuşma (Spor 
gösteren Istanbullular daha çok bulu- servisi) ... 19.25 Türk müziği.. 
nur. Palamuta gelince, belki en ucuz ol- ÇALANLAR : Vecihe, Kemal Niyazı 
duğu için, uskumru kadar rağbet gör- Seyhun, Refik Fersan, Cevdet Çağla .. 
mez de ba)ka memleketlere ~ötürülemi- OKUYAN : Azize Tözem 
yenler burada denize dökülürler, 1 - Artaki - Kürdili Hicazkar şarkı 

İ!'tanbulda denizden çıkarılan pala- (Bağlandı gönül..) 2 - Hüzzam şarkı. 
mutlann burada liizumu kadar rağbet (Sevdası lıeniiz) ... 3 - Yesari Asım 
görmemeleri pek eski ole gerek .. Çün- Büz.zam şarkı (Ömrüm seni sevmekle) 
kü daha Biz~ns 7.amanınd\:. bile buradn OKUYAN : Mustafa Çağlar .. 
tutufan palamutların çoğu eski zaman 1 - Biınen Şen - Yegüh şarkı (Ne gii
Roma memleketlerine r,ötürülür ve ora- lün rengini sevdim) ... 2 - Dellfıl Zade 
da palnmutlardan meşhur iki türlü sal- Yegah şarkı (A benim gözümün nuru) 
ça çıkarılırmış ... Şimdi bu ı;alç~lann çı- 3 - Etem efendi - Sullaniyegfıh şarkı . 
karıldığını bilmiyorum anmıa, Jstanbul- (Bu gülz.:mn) ... 4 - Yesnri Asım - Sul
dan palamut taşımak pek eski bir anane taniyegfıh şarkı (Biz heybelide) .. 

KAM~IOGLll 
Cilt ve Tenasül hastalıklan 

VE 
FJektrik tedavileri 

Birinci Beyler Sokağı No. 55 ... 

İzmir - Elhamra Sineması arkasında 
Sabahtan ak.~arna kadar hastalarını 
kabul eder.. TELEFON: 3479 

:;Q'~~ ~ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
BİR PAMUK PRESESİ: 

SATJLIKTIR 
Pamuk ve yağda kullanılmağa f ev

kaladc elverişli iki metre boyunda 
30 s:mtimetre kutrunda bakır pis
tonlu 4 kolonalı bir adet pı·esc satı
lıktır .. 
MÜRACAAT : Girit hanında 6/8 
numaralı tornacı İbrahim Zorlular .. 

(2276) 
olduğu şüphesizdir.. E.ski zamanlardaki OKUYAN : Melek Tokgöz 
İstanbullular denizden tuttuklnrı pala- 1 - Rakım - Uşşak şarkı (Ban~ hiç ya- ••n••• .. •••••••• ...................... .. 
mutlarını kendilt'.ri yemiş olsalardı, Ro- kışmıyor) .. 2 - Arif bey - İsfahan şar- IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
ınahlar o kadar rok palamut alarak on- kı (Düşme ey 3şık hayale)·· 3 - Halk Ik "' k B içeşmelik caddesinde 563 Uncü ııo-
dan salça yapamazlardı. tür üsü ( ugün ayın on dördü) .. 20.lO kak ağzından itibaren 290 metre boyda Merkezi Avrupa takımları arasmda 11a.pılaıı maçlardan bir estanta.ne 

Breslav _ Almanya mllli futbol ta- vazgeçmek niyetinde olmadığını ve bu eksikliğini ziyadesiyle hissettirmiştir. Uskumru lezzet bakımından belki pa- Temsil : Uzun Mehmet - Yazan Ahmet k 1 ana ana izasyon yaptırılması fen işleri 
lamuttan üstün olabilirse de, ikisinin Naim Kanca ... 21·10 Müzik (Radyo or- müdürlüğündeki keşi! ve şartnamesi Jnmiyle Çekya millt takımı arasında ya- münasebetle gelecek olimpiyad oyunla- Budge profesyonelliğe geçmekle amatör 

pılan maç 4-4 beraberlikle bitmiştir. Bu rının organizasyon işinin, eski bir koşu- tenis sporunda büyük bir boşluk bırak
maçın birinci haftayımında Çekler, 3-0 cu olan iç bakanı Kekkonen'e havale mıştır. Bugünkü amatörler arasında 
ıalip vaziyette idiler. edildiğini söylemiştir. onun yerini tutacak tenisçi bulunına-

A VUSTURYADA: öyle anlaşılıyor ki, 1940 olimpiyad maktadı:-. Dünyanın güzide tenisçileri 
Viyana - Llk maçları başlıyalıdan- oyunları yapılırsa. Helsinkide yapıla- arasında bundan baska fevkaladelik arz 

beri en enteresan karşılaşmayı Avstri- caktır. Aksi takdirde 1940 daki olimpi- eden bir değişiklik olmamış ve belki de 
ya Rapid maçı teşkil etmiştir. Bu kar- yad oyunlarının başka bir memlekette bir tevazün hasıl olmuştur. 

faydaları mukayese edilirse uskumru kestrası - Şef : Dr. E. Praetorius).. veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
haylice altta kalır. Bir kerre insanı do- 1 - A. Corelli 1 Concerto Crosso VIII. Muhammen bedeli 4200 lira olup ihale
yurmak bakımından, uskumru yüzde 19 2 - F. Mendelssohn: Ruy Blas uvertür si 27.Xl939 pazartesi günü saat 16 da-
61bümin ile 8 yağlı madde verdiği halde 3 - P. Tschaikovski: Ceviz kıran suiti dır. Iştirak edecekler 316 liralık temina
palamut birinciden yüzde 27, ikincisin- 22·00 Memleket saat ayarı, ajans haber- tı iş bankasına yatırarak makbuzile en
den de 13 verir. Demek ki uskumru ay- leri, ziraat, esham, . tahvilAt, kam?.i~o cümene gelirler. 
ni mikdarda palamut balığının ancak nukut borsası (Fıat) .... 2~.20 Müzik 12-17-22-26 
üçte ikisi kadar besler. Palamutun he- (Operetler - pl.) 22.45 Mtizık (Cazband 
men her vakit uskumrudan ucuz oldu- pl.) 23.25 - 23.30 Yarınki program ve 
ğunu da hesaba katınca palamutun ne kapanış ... 

(2286) 
§ılaşmada 9000 seyircinin bulunmuş ol- organize edilmesi mümkün değildir. Sadece birinci sınıf kadın teni~çi olan 
ması, maçın ehemmiyetsiz olU§undan Dt>'NY A TEN1S1: Marble ile listedeki diğer bayanlar ara-
değU, havanın son derece bozuk veya Nevyork - Forset Hills'de yapılmak- sındaki mesafe çok açılmıştır. Bn. 
yağmurlu olmasından ileri gelmiştir. ta olan Amerika şampiyonalarının sona Marble, bugün sezon müddetince hiç 
B u karşılaşmadan bir kaç gün evvel ermesiyle, umumiyet itibariyle enter- bir mağllı.biyet kaydetmemiştir ki, er
Rapid, Ispartaya mağlQp olmuş, Avs- nasyonal tente; sezonu da nihayet bul- keklerin liste.sinin başında bulunan Rig
triya ise çok muvaffakıyetli bir oyun maktadır. Her ne kadar gerek Ameri- gse hile bu husus nasip olmamıştır. Rig
oynamıştı. Bu itibarla her kes Rapidin kada gerek Avusturalyada bazı tenis gs, listenin basına gecmesini Ximble<lon 
mağlup olacağına hükmetmiştir. Fakat turneleri tertip edilmekte ise de, bu ve Forec;t Hillesteki galibiyetlerine 
Rapid, bütün hesapları alt üst eden ve karşılaşmalar enternasyonal ehemmiyeti borcludur. Ma~lubiyetini de Oari~te 
lik maçlarında adeta bir rekor sayılan haiz maçlar derecesinde aliıka uyandır- kendi vatandaşı Mc. Neille karc:ı kaydet-
9-2 gibi muazzam farkla galip gelmiş- mamaktadır. miştir. Kendisinin en büvük rakibi c:a
tir. Yalnıı. şurasını da unutmamak Ja- Bundan sonra 25 yıl önce olduğu gibi, yılan Bromvich onıın, Punces ve Van 
xımdır ki, muvaffakıyetli bir maçtan bu sefer de tenis sezonu vaktinden ev- Hom'un karşısında ma??luhiye1ten kur
ıonra yapılan karşılaşmalarda çok mu- vel inkıtaa uğramıştır. Beynz sporun tulamamıstır. Mc. Melill, QuLc:t, Brom
vaffakıyetli bir oyun çıkarmak Rapidin bir çok mensupları silah allına alınmış- vich ve Parker aynı ayar ovuncular ol
ananesidir. Bu son karşılaşmada Rapi- tır. Çok yakın bir mazide birer dost ola- dukların:ı şüohe yoktur. Listede yer 
oin hücum hattı ve hususiyle Binder rak karşılaşan tenisçiler şimdi cepheler- alahilı>l"ek di~er Amerikalılar Cooke. 
fevkalade denecek bir oyun göstermiş- de birbirinin dti§manı olarak karşı kar- J . K. Hunt, Van Horn. S. Vood ve belki 

kadar bereketli gıda olduğu meydana --- - - -----------

~~ r ı Vitamin bakımından palamut balığı B O R S A ' 
- yıl~n balığından sonra - balıkların en 
zengın olanıdır. A vitamininden yüzde _______________ ,.. 

1100 ölçü getirdikten başka D vitami- "Oztmı 
ninden 2500 ölçü verdiğinden balıkyağı 2522 Üzüm tarını 8 12 50 
yerini tutar .. E.skl zaman Romalılannm 544 S. P aterson 10 25 10 '15 
vitaminleri bilmedikleri halde palamut 148 S. Gomel 7 7 '15 
balığından salça yaptırarak onu ye- 99 Özttirk şirketi 13 125 14 50 
meklerine karıştırmaları, şüphesiz, bu 66 Akseki bankası 15 16 '15 
balığın kuvvet verdiğini tecrübeleriyle 30 Sabri Akyol 12 14 
anlamı.ş olmalarından ileri gelmişti. Pa- 15 Muammer Zencirci 11 11 
lamutun vitaminden bu kadar zengin ol- 3436 Yekfuı 

Ur. şıya geçmişlerdir. de Crant'dır 

masına karşılık uskumruda vitamin bu- 99913 Eski yekiln 
lunduğundan simdiye kadar hiç bir ha- 303349 Umumi yekiln 
ber cıkmamıştır. No. 'l 8 25 

9 50 
10 50 
12 50 
14 50 

Buna mukabil, Avstrianın haf hat- 1939 yılı tenis tezahürleri göz önüne Avrupalılardan ist' ancak Puncec ile Madenler bakımından uskumru, va- No. 8 
b , rakibinin muva!lakıyetini kolaylaş- getirilecek olursa, denebilir ki, enter- Ht>nkel tasnife d:ıh\1 olabilecektir. 
tırac:ık derecede kötü bir oyun oyna- nasyonal tenisin siklet merkezi bir par- Kadınlar ara<:ında, bayan Marbleclen 
.mıştır. Bilhassa merkez muavin Janda, ça daha garba doğru ilerlemiştir. Bazı sonra listeye girmesi mevzuubahs olc>
hem tecrübesizdi, hem de Binder gibi Avrupalı tenisçiler bu spor.da bir rol hilccekler. sıra ile bayan Stammers, 
lıir oyuncuyu tutacak bir kudrette ol- oynamak istidadını göstermiş iseler de Bn. Jacob ve Bn. Fabyandır. Bunlar
ınıyan ufak tefek bir oyuncu idi. bunların rolleri, hiç bir zaman Perry, dan sonra bayan Sperlin~, Mathien, 

kıa, daha üstün çıkar. Palamutta yalnız No. 9 
iki türlü maden bulunduğu halde us- No. 10 
kumru da, altı çeşit maden bulunmuş- No. 11 
tur. Çelik madeni u~kumruda Palaınut
takinden daha az olmakla beraber ya
nında manganez bulunduğundan işe ya
rıyacağı şüphesizdir. Halbuki palamutta 
çelik yalnız kalır. 

İNCİR 
440 M. H. Nazlı 6 125 11 50 

3 25 3 25 
Maçın ilk dakikalarında, Avstriya- Austin, Von Cramm mertebesine vara- Jcdrze Jovska, Hardvig, Bundy, Vol-

takımının muhacim hattı çok üntld ve- rnamıştır. fenden ve Scott gelmektedir. 
310 Ş. Riza ha. 

r ici bir oyun oynaınağa başlamıştır. Ne- Tenis kupasının eski dünyadan ayrıl
tekim ilk 20 dakikadan sonra, Avstriya dığı 1937 yılmdanberi, gerek Avustural-
2-0 galip vaziyete geçmiştir. Ancak bu yanın, gerek Amerikanın miimessilleri 
dakikalardan sonra, Rapid rnuhacimleri de Avrupanın büyük tenisçileri ile kar
r akiplerinin müdafaasını gittikçe ağır- ~ıJaşmak jrnkanlarmı daha ziyade kay
laşan bir tazyik altına almışlardır. Bu betmişlerdir. 
mütevali tazyik neticesinde Rapid bir Denizleri aşıp Avrupaya gelen teni.s
müddet sonra beraberliği temin etmi.:j çiler ve hususiyle Davis kupasını lstir
vc ha!t.aymı 3-2 galibiyetle bitirmeğe dad etmeğe gelen Avusturalyalılar ge
nıuvaflak olmuştur. çen sezonda bu gibi büyük temaslar-

Ikinci haftayımda, Rapid 9-2 galibi- dan tamamiylc uzak kalmışlardır. 
yetin ifade ettiği gibi tamamiy]e hakim Hiç şüphesiz ki, dünya tenisinde mu-
bir oyun oynamıştır. vaffak olan tenisçiler listesinin en ba-

Lik maçlarında kulüplerin puvan va- şında Amerikalılarla A vusturalyalılar 
r:iyeti şudur: • bulunmaktadırlar. Her iki memleket te 

Rapid fı puvan tükenmez bir yedek kaynağına malik 
Vienna 6 > bulunmakta ve bu kaynaklardan dünya 
Viyana spor kl. 5 > tenisi üzerine her zaman müessir olabi-
Vacker 4 > lecek tenisçiler çıkarmak mevkiinde-
Avstria 4 > dir. 
Admira 3 > A vrupanın ileri tenis Stasyonerdir. 
Viyana F.K. 2 > Bugünkü Avrupa tenisinde vaktiyle ol-
Fint 2 > duğu gibi büyük şahsiyetlere az rac;tla-
1940 OLtMPtYADI: nılmnktadır. Halen Avrupanın en başta 
Bern - Bazı Amerika gazeteleri, son giden ten.isçisi olarak Yugoslav Punceci 

siyasi hadiseler dolayısiyle Fenlandiya- kabul etmek gerektir ki, netekim, Da
nın olimpiynd oyunlariyle meşgul olmı- vis turnuva.sının Avrupa bölgesi şampi
yacağından bahisle, 1940 olimpiyadının yonluğunu Yugoslavyaya kazandırmağa 
Detroit'te ynpılacağını haber vermekte- sebep olan da odur. 
dirler. Bu haber Amerikanın ileri gelen 20 yıllık bir fasıladan sonra Avustu
spor mahfillerinde bile hayretle tel~tkki ralyalılar, Dvight F. Davisin koyduğu 
edilmiştir. ve bütün dünyaca Davis kupası diye ta-

Detroit valisi bu kadar kısa bir müd- nınan gümüs vazoyu tekrar istirdat et
det 7.arfındn olimpiyad işlerinin organi- meğe muvaffak oldular. Cravford ve 
ze edilmesine imkan olmadığıriı ve bi- Patterson gibi büyük oyuncuların ba
nnenaleyh Detroitin böyle bir işi üzeri- şaramadıkları bir davayı Quist ve 
ne alacağı beklenemiyeceğini bildirmiş- Bromvich gibi fevkaJade mümessilleri 
tir. olan yeni nesil kazanmıştır. 
Diğer taraftan son günlerde Fenlan- Kupanın müdafii Amerika 1937 ve 

diya da aynı mesele üzerinde sarahatle 1938 de bu kupayı kazanmak ve müda
~ aziyet alarak, Helsinki şehrinin, 1940 faa etmek hususunda hemen hemen tek 
olimpiyat oyunlarını organize etmekten başına uğraşmış olan Donlad Bud~enin 
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Uskumrunun m~denleri daha çokça 
FAYDALI BİLGİLER : olması palamutun bereketli vitaminleri 

yanında ona büyük bir fü!tünlük verdi
Kulplu yağ ve siı·ke şişelerini, kristal remezse de insan uskumrunun lezzetini 

bardakları temizlemek için içerilerine sı- palamutun lezzetine tercih edebilir. 
cak kahve telvesi koymalı, kuvvetlice O halde en doğrusu hem uskumrudan, 
sallamalı, sonra bir kaç kerre soğuk su hem palamuttan çıktığı zamanlarda bol
ile çalkalamalı.. ca bulunarak imdadımıza yetişirler. iki

253 M. j. Tarnnto 
93 F. Solari 
85 j. Taranto mah. 
66 Öztilrk 
65 Ş. Remzi 
65 B. S. AJazraki 
33 Tarım S. koop. 
36 Pol Mikalef 

1436 Yekiln 
150883 Eski yekun 
152319 Umumi yekfuı 

5 50 7 25 
8 50 12 25 
6 6 
7 8 
7 10 50 
6 50 13 
9 25 11 

12 13 

* Pirinç unu, buğday unu yapılan bir si birden bulunduğu günlerde ikisini bir 
çok şeylerde kullanılabilir. Pirinci gü- araya getirerek pi1Akisini yapmıya, hat
zelce yıkamalı .. Havan eliyle döğerek t~ ikisini de karıştırarak balık çorbac;ı 
kırmalı, sonra suyun içerisine koymalı... pişirmeğe hiç bir mani yoktur. ZAHİRE 
İyice şişince süzgeçten geçirerek kaba 100 çuval susam 
bir kAğıt üzerinde güneşte bıralanalı.. la.nah.. • 820 balya Pamuk 37 

13 58 
44 

Kuruduktan sonra avucunuzda oğuştu- * Siyah ve}'a sarı deriden yapılmış 
rursanız iyi bir pirinç unu olur. çanta~ ~emer naıı .. gibi şey1.~rı ?arı~t: Para Borsası * Camları dalına temiz ve parlak gö- ınak ıçın bir bez parçasının uzerme iki 
rünmesi için sirke karışık su ile yıka- Uç damla limon suyu damlatarak oğuş- CCM:ııuıdYı:T MDKl!Z BANKA.Si 
malı ve kuru b ir bezle kurulamalı. turmalı.. KLEABİNG KURLAIU" * İnce çamaşırların üzerindeki mü- * Beyaz ipekli gömleklerin, kombi-
n:kkep lekelerini çıkarmak kolaydır... nezonların yıkanırken sararmaması için !terlinıteD pyrisi bir Türk lirUUWI 
Lekeleri çok taze hardal ile örtmeli. Bir bir yere serip kurutmamalı, tüylü hav- mukabilidir .. 
saat bırakmalı, sonra su ile yıkamalı.. luya sararak on iki saat bırakmalı, son-* Kömürün uzun müddet dayanma- ra ütülemeli.. Sterlin 
sını ister misiniz? Bir litre su içerisinde * Koltukların, kanapelerin kenarla- Dolar 
iki çorba kaşığı iri tuz eritiniz .. Kömür- rındaki tahtaları parlatmak için müsavi Belga 
!erin üzerine serpiniz. Bir litre su yüz mikdarda alkol, pamuk yağı karıştırıp Fransız frangı 
kilo kömür için kafidir. bir parça pamukla sürmeli, sonra temiz Pezetas * Keçi derisinden mamul eldiven ve bir faniJe parçası i le parlatmalı. Florin 
saire gibi şeyleri yıkarken sıcak ve sa- * Süt kaynatırken ateş kuvvetli ise İsveç frangı 
bunlu su kullanmalı. Fakat sonra su ile tencerenin dibi tutar, yıkanırken güçlük İsveç kronu 
çalkalamah .. Olduğu gibi gölgede ku- çekilir. Buna mani olmak için evvel~ Norveç kronu 
rutmalı .. Yumuşak kalır ve yeni gibi tencerenin dibine bir veya iki parça şe- Çekoslovak kronu 
görünüı-.. ker koyunuz .. Sonra sütü üzerine dökü- Dinar * Sapları abanoz fırçaları yıkarken nüz... Leva 
ı;aplarının üzerine hafüçe vazelin sür- * Ütülerin çok temiz bulunması lfl- Liret 
meli.. zımdır. Bunlar sıcak sodalı su ve bir Drahmi * Uzun müddet kullarulıruyan cez- fırça ile yıkanabilir. Paslı ütüleri ince Rayşmaı k 
veler, çaydanlıklar küf kokar. Bunları tuz veya zımpara kağıdı ile silmeli. Ley 
yıkarken suyun içerisine biraz soda ko- Ütiileri, paslanmaktan muhafaza için Zloti 
varak bırakmalı ve soğuk su ile çalka- hafifce yağlı bir beze sarmalı. Pengü 

- · 4 ..2" - _!._ dikten sonra: 

Satış 
524 
'16.71 
4.67 

33.58 
7.6577 
1.423 
3.3969 
3.1870 
3.339 

23.09 
35.22 
64.96 
15.20 

103.97 
1.97 

82. 
4.2159 
S.6807 
·--· 

Ahş 
521 
'17.16 

4.702 
33.78 

'1.6993 
1.432 
3.4165 
3.2054 
3.359 

23.20 
35.40 
65.22 
15.29 

104.50 
1.98 

83. 
4.2373 
3.6984 

uzun müddet dti§ünceli ve dalgın dur- kaç saat fasıla ile her ikisi de Nim şeh-
du. Elini alnına götilrdü: rine girdiler. 

- Mesele kendi hayatımın muhafaza Gniafon doğruca Mare~al Mont Re-
ve ınüdafoasiyle alakadardır, diye mı- velin dairesine koştu. intizar odasına 
rıldandı. Eğer şövalye dö Loren tevkif girmek üzere iken ağzından bir hayret 
edilecek olursa muhakkak zındandan fi- sayhası fırlattı. Eşikte sanki bir hortlak 
r::ır edecektir ve o zaman ise... görmüş gibi geri geri çekilerek haykır

- Bu emirler derhal yerini bulacak
tır, dedi. Çok geçmeden şövalye dö Lo
ren, Marki d'Efyat ve kontes elimizde 
olacaktır. 

Hemen oturduğu yerden kalktı. Bir dı: 
masanın yanına geçti ve burada bir ka- - A ... Mösyö Senmars!. 
ğıda bir şeyler karaladı. Yazdıklarının Senmargrit ndası kumandanı gülerek 
altına imza koymadı. Fakat zarfın üzeri- ilerledi: 

Bunları söylerken Mareşal aradığı iki 
adamın o sırada uzakta değil, Nim için
de olduklarını ve onların Nim protes
tan halkını Mareşal aleyhine ayaklan
dırmak için tedbir düşündüklerini bil
mivordu. 

Belediye varidat servisinde açık iki 
memuriyet için 20-11-939 tarihine mii
sadi.f P azartesi günü saat 14 de müsn
baka imtihanı yapılacaktır. Bu müsaba
kaya i§tirak için en aşağı orta mektep 
mezunu olmak ve ask.erlik filli hizme
tini bitirmiş olup yaşı da 35 ~i geçme
miş bulunmak §arttır. Isteklilerin vesi
kalariyle beraber müracaatları lüzumu 
ilan olunur. 4227 (2299) 

OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Fransız hastanesi 
Operatörü 

Her gün öğleye kadar Fransız hasta
nesinde, öğleden sonrn Birinci Bey
ler ~okağuıda .... No. 42 ... 

··----lllliiıTıiiiıEiil.EFON : 2310 

DOKTOR 1 
Süleyman Çoruh 

Çoculı laastalılıları 
mütahtUSISI 

Londra ve Viyana hastanelerinde 
~tüdünü ikmal etmiştir .. 
Hastalanın her gün kabul eder. 
Muayene adresi : Birinci beyleı- so

kak No. 42 .. 
Ev adresi : Göztepe karakolu kar

şısında 834/ 1 ... 
TELEFON : 2310 

(2241) 1 - 13 

tZMtR 1CRA HAKtMLtCtNDEN: 
Izmirde odun pazarında 4 numaralı 

dükkanda mukim manifaturacılıkla iş
tigal eden Nermin ticarethanesi sahibi 
Mehmet Ali Özmergen alacaklıları ile 
kongordato akdetmek üzere icra ve il
las kanununun 288 inci maddesi muci
bince 16-9-939 tarihinden itibaren mu
teber olmak ilzere Izmir icra tetkik mer
ciince 2646 sayılı ve 16-9-939 tarihli ka
rariyle iki ay mühlet verildiği ve Izmir 
avukatlarından avukat Sabrinin komi
ser tayinine karar verildiği ilan edilmiş 
Lc;e de bu müddet zarfında alacaklılar 
toplantısının ikmal edilmediği komiserin 
11-11-939 taı'.ihli raporile anlaşıldığın
dan icra ve iflas kanununun 287 incl 
maddesi mucibince müddetin iki ay 
müddetle daha uzatılmasına karar ve-
rildiği ilan olunur. 4226 (2298) . 

Kiralık daire 
ve mağaza 

Resmi ve hmmsi daire ve yazıhane 
olmağa elverişli Gazi bulvannda Zi
raat Bankası yanında 18 sayıh De
mirelli baw .. 
İstiycnler : İkincikordon Merkez 
bankası arkasında 88 sayılı dairede 
diş doktoruna baş vursunlar .. 

1 - 26 (2131) 
ne ve balmumu i.islünc mühür yerine - Evet aziz dostum Gniafon, benim .. 
bir yüzük taşı bastırdı. Sonra hususi iti- Siz beni ölmüş zannediyordunuz de-
madı olduğu bir sfüyi nezdine çağırttı. ğil mi? Fakat başıma diktikleri nöbetçi-- 79 --

Kontes dö Suvason, arkadaşlarına: 
- Beni yapacağım işte yalnız hıra- -----------------· 

kın, diyordu. Ben. kendi cinsinıdcn olan C7-/VL./7.L7ZZ7/~Z.lZ , z:zz 117-2111••1 
güzel bir yardımcı saye~inde muvaffak 
olacağıma eminim. Ben burada çalışır- • 
ken siz ikiniz de monsenyör Lui hakkın- 1~ 
da malumat almağa gidiniz, bir .kaç gün 

- Ben o: 'iv lycyi çok eyi tanırım. O, 
öyle vcı' cllnrc kanarak sır fa~ edec kler
dcn dr\ ldir. 

- Ya işkence. Adi ve fevkalfü.le iş
kenceler serisi.. Eğer bu işkenceler en 
inatçı dilleri çözmezse başka neye ya
rnrlar! 

- Hakkın var .. derhal kralın nczdine 
gidiyorum ve bu iki adamın tevkif edi
lerek Bastil 7.ındanına sevkleri emrini 
imz.alatacağıın. 

- !\rad;:ı yüz doksan altı fer hlık 
afe vnr. Bu B tilC' ço$ uz, ktır. On-

etmiş olursunuz. Ona zarf ile beraber ağzına kadar altın yi yüz altın mukabili elde ettim. O yal-
- Pekfı15 .... 1f şatosuna götüri.ilsiin- dolu bir kese verdi. Yapacağı işi anlattı. nız beni serbest bırakmakla kalmadı, 

ler. Ben kralın yanında iken söyliyeyim Eyice anlayıp anlamadığını öğrenmek benimle beraber buraya, Nim'e kadar 
de sana yenıek hazırlasınlar. için de iki defa tekrarlattıJ...'ian sonra da geldi. Tabii herifi burada derhal ipe 

Madam dö Mentcnon oda hizmetçisi emrini tekid etti. cektirdiğimi söylemeğc lüzum yok. Fa-
Jermeni çağırdı. Ona emirler verdi ve - Bu mektubu ancak tevkif işi bittik- kat siz altı gündür ne oldunuz? Nereler-
odasından çıktı. ten sonra vereceksiniz. Unutmayınız ki de idiniz? 

Yirmi dakika sonra elinde sade ~ö- siz Paristen dün çıkmış olacaksınız. - Ben şimdi hemen Paristen geliyo-
valye dö Lorenle Marki Defyatın değiJ, Gerek şövalye dö Lorcni ve gerek Mar- rum .. Ve Mareşa1ı göreceğim. Siz de be
aynı zamanda giizel kontes dö Suvnso- ki d'Efyatı aramak için de bir hayli za- raber geliniz. Mareşalın sizin tnvsiyele-
nun da tevkif emrini getirmişti. man kaybclHğinitl söyliyeceksiniz. rinize liizumu olacak ~anıyorum. 

Gniafon bir saat sonra Luvr sarayın- Yarım saat sonra bu sUi de birnz ev- Bir dakika sonra ikisi de Mont Reve-
dan cıkm11 hayvanınn binıni , dört nal- vel Gniafonun gitfği istikamette ve do- lin karşısında idiler. 

~----~Ju dizcin ol alı •ordu. Marc al 1-anburun verdiği zarfı nl-
ket uyandırıyordu. Ben, annemin der- Jerin içinde sıkıntı ne gezer .. Sıkıntı ol- dum. tu. 

OPERATÖR 

DOKTOR 
dür ne oldu hiç birimizin haberi yok. 1 Cevdet Musta ta 

Şövalye dö Loren: . 
- Hemen bugün, dedi, Marki ile be-

~ Gönenden raber Y,Ola çıkacağız ve Madö Kuryak- ~ 

ta neler olup bittiğini anlamağa gidece- ~ Memleket hastanesi Baş Tabibi 
ğiz. : N ikinci beyler sokak fınn karşm 
öğleden sonra iki asilzade, köylü kı- ~ No. 25 ... Her gün öğleden sonra saat i 

yafetimle ağır arabalarına binmişler, ~ 
Nimden çıkmıslardı. , üçten itibaren hn.sta kabul eder. 

• TEI...EFON No.: 3125 
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İZ MİR 
PAMUK MENSUCAT. 

Türk A·nonim Şirkf!ti 
Sirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaf, Değirmen, Geyik 

ve Leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 
olup malları Avrupanm ayni tip mensucatına faiktir ... 

Telefon No. 2211 ve 3079 
l'elgraf adresi : Bayrak lztnir 

lzmir Jandarma Komutanlı
ğından: 
Katip oğlundaki jandarma okulu yanında 616 lira keşifli bir oda ile 

bir mutfak inşa ve mevcut helalar pazarlık suretile tamir edilecektir. 
Talip olanlar keşifnameyi görmek üzere vilayet jan&uma komutan

lığına müracaat etmelidir. ihale 17. 2 inci teşrin. 939 cuma günü saat 
1 O da yapılacaktır. 

3, 7, 12, 17 4035 (2229) 

lzmir Vakıllar müdürlüğünden: 
ödemiş kazasının Vakıf zeytinlikleri 939 senesi mahsulü 20. 22 ve 

24 ve 27 ve 29 tarihlerinde ihale edilmek üzere müzayedeye çıka

rılmııtır. 
Talip olanların o günlerde ödemiş Vakıflar idaresine müracaat-

19 4224 (2297) lan. 17 

Vakıflar umum müdürlüğün

den: 
Kapalı zarf usulü ile ilavei inŞaat eksiltmesine ait ilandır. 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 
Ankarada Osmanlı Bankası ittisalinde Borsa, Vakıf paralar Müdür

lüğü ve apartman binası olarak inşa ettirilmiş olan binada yapılacak 

ilavei inşaattır. 
2 - Bu ilavei inşaatın keşif bedeli ( 12324) lira (66) kuruştur. 
3 - Bu inşaata ait fenni evrak şunlardır: 

a - Mukavele projesi ve bu projeye bağlı vahidi fiat cedveı:, 
b- Fenni ve hususi şartname, 
c - Eksiltme şartnamesi, 

4 -Yukarıda yazılı evrak lstanbulda İstanbul Vakıflar Başmüdür
lüğü ile İzmir Vakıflar Müdürlüğünde görülür ve Ankarada Vakıflar 
Umum Müdürlüğü inşaat Müdürlüğünden alınabilir. 

5 - Eksiltme 6/ 12/ 1939 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat on 
&ste Ankarada ikinci Vakıf apartmanda Vakıflar Umum Müdürlü
ğü~de toplanacak ihale komisyonunda yapılacaktır. Tek lif mekt.upları 
ınukarrer saatten bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde komis
yon reisliğine verilmiş olacakhr. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 924 lira 35 kuruş muvakkat teminat 
vermeleri ve a~ğıda yazılı vesikaları haiz olmaları sarttır. Bu vesika
lan ibraz edemiyenlere (A' B, C) fıkralarında yazılı evrak verilemez. 

a - 939 yılına ait ticaret odasından almmıs vesika, 
b-Vakıflar Umum Miidürlüği.i insaat müdiirlüğünden bu i~ için 

alınmış müteahhidlik vesikası, 
c - En aşağı on bin liralık tek bir inşaat işi yapmış ve muvaffak 

olmuş bulunduğuna dair vesika, 
7 - Eksiltmeye gireceklerin ka!1alı zarfın ihzarındu ve teklif mek

tuplarinın yazılışında ve bu zarfların tevdiinde ve posta ile p:önderil
mesinde 2490 sayılı kanunun 32. 3 ~ Vf' ~4 i:ncü rrıadd,,.lerine harfi ven 
riayetetmelerilazımdır. 17 22 28 4 (585? ' 4203) 2300 

lzmir Vakıflar müdürlüğün

den: 
Bergama 22/T eşrinsani/939 
Tire 21. 22/T eşrinsani/939 
Bayındır : 24.25/Teşrinsani/939 

Yukarıdaki kazaların 939 senesi Vakıf zeytin mahsulleri hizaların
da gösterilen tarihlerde ihale edilmek üzere müzayedeye konulmuştur. 

Talip olanların mahaJlindeki Vakıflar ihale komisyonlarına mü-
racaatları. 17 20 4189 (2295) 

Yukarı Kızılca köyü ihtiyar 
heyetinden : 
Evvelce 21 gün müddetle münakasaya çıkarılan ve bedel keşfi 3 7 5 

lira olan kubbe tamirine ta]ip çıkmadığından 1 1 gün müddetle geri 
bırakılmıştır. 

1 - Münakasa açık olup 20/ 11 / 939 Pazartesi günü saat 17 de Köy 
odasında yapılacaktır. 

2 - Fenni şartname ve keşifnamesini görmek istiyenler İzmir Baş
turakta 87 3 No. lu sokakta 108 numarada Kadri Akyiğide veyahud 
köy muhtarlığına miiracaat edebilirler. 42 f 9 (2296) 

, t WZ'T'f"\A/ """_.__ 

OPERArOR 

Dr~ Asil Mukbil 
Ata kam 

MEMLEKEr HASTA· 
NESiOP.ERArOail 

Hastalarını her gün üçten sonra 
Alsancakta Birinci Kordon 312 nu
maralı J akinyon apartmanında ka
bul C'der .. 

TELEFON : 3537 
:Y/./ıl'////L.F.,.~""~-u.-o ... oıs-~ /f/,/,;:JJ(J 

Kiralık 
KültUrpark civarında Vasıfçınar 

bulvarında bir binanın zemin katı ~ 
ucuz olarak kiralıktır. üç oda ve 
bütün konforu havidir. Müracaat 
telefon. 2599 

İstasyonu Kar~ısında yeni açdan 

EGE 
HUSUSİ ILı\.STANESt 
SAHİBİ 

DOKTOR OPERATÖR 

Adil Bir ~ 
İzmfrin en büyük ihtiyaçlarından bi- ~ 
rine tekabül etmek üzere hazırlanan :S 
ve her türlü fenni tek&nülat, kon
foru ve kalorifer, rontken ve elektrik N 
tedavileriyle mücehhez olan EGE~ 
hususi hastanesi Alsancak istasyonu ~ 
karşısında açılmıştır. ~ 
Her şubeye ait hastalar kabul ve N 

mlitahassıslan tarafından tedavi edi-~ 
'lir. 

:'o\ :Miicsscscde lıcr zaman doktor bu- ~ 
~ lunur .. 
. FİATLER: 
ilıi liradan başlar .. 

TELEFON : 2918 

SPERCO VAPUR 
ACENrASI 
---·tr,---

W. F. Henry Van der Zee 
Ve şürekAsı 

~ 

ADRiATiKA SOSYETA ANONfMA AMERJCAN EXPORT UNES !NC. 
Dt NA vtGAZYONE N E V • Y O R K İÇİN: . 

t . . . . EXPORTER vapuru 10 son teşrınde J? ANA vapuru 10 ıkıncı teşnn 1939 bekleniyor .. 
tarıhinde beklenmekte olup Brindizi, EXCHESTER vapuru 11 Son teşrin-
Venedi~ ve Triyeste limanlarına hareket de bekleniyor. 
edecekt.ır. EXMİNISTER vapuru Son teşrin 

GALILEA vapuru 16111/ 939 tarihin- ikihci nısfında bekleniyor. 
de doğı-u Triycsteye hareket edecektir. D. T. R. T. BUDAPEST 
ASSİRİA vapuru 16/ 11/939 tarihinde TUNA LİMANLARI İÇİN 

gelerek Selanik Köstcnce, Varna ve DUNA motörü 18 Sonteşrine doğru 
Burgaza hareket edecektir. bekleniyor. 
ECİTTO rnpuru 17/11/939 da saat 8 KASSA motörü İlkkanun başlangıcın-

de gelerek ayni gün saat 17 de Pire, da l~kleniyor.:. .. . A 

Bindizi, Vencdik ve Triyesteye hareket TISZA ~notoru Ilkkanun başlangıcın-
edecektir. da bekleı;ıyor. . 

· · . SERViCE IUARİTIME ROUMAİN 
. QUIRINALE vapuru 18 : 19 tarihl~- B U C A R E s T 

rınde. beklenmekte olup dogr1:1 V cncdık KÖSTENCE . GALAS VE TUNA 
ve. Trıyesteye hareket edecektır. LİMANLAR! İÇİN 

NOT - Büti.in bu vapurlar Triyeste PELEŞ vapuru 18 Son teşrine doğru 
veya Cenovada Şimali ve cenubi ~e- bekleniyor. 
rika ~iınanlaı:ın~ _ h~reke.t . eden Italia SOCİETE C0.:\11\fERCİALE BULGARE 
Anonun $cyrıseıaın şırketının ve Afrika DE NAVİGATİON A VAPEUB 
ve Hindiı;tana hareket eden LLOYD v A R N A 

............. ıııamsa;ı~ıetlmi .. llllEARllZIR~*&Em*~>~msl!!ll .. l!,ll!! .. 111!1 ..... , ............... N 
Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik müt~busısı bay ÖmerN 

Lütfü BerıgÜ'dir. . 
Bristol oteli elli odalı her odada soğuk ve sıcak akar suları, banyoları~ 

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici m,iiteaddit te)efonlan olduğu gibi 
asansörü ve hususi lokantası vardır. 

Bütün asri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve Istanbul cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. 

Büt;· n bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul etmi
yecek derecede UC\lzdw-. Çünkü bu otel Tüıkiye otekilik mütehassısı 
bay ömer lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı isticannda 
bulunan otellerde buluturlar. 

'/L ......... m:J .............. r.rx;;~!:iil1ı:.i 

Turgutlu Belediye riyasetin
den: 

TRİYESTİNO anonim seyrisefain şir- HAİFA - İSKENDERİYE VE PORT 
keti vapurlarına tesadüf ederler. · SAİT İÇİN 1 - Turgutlu şehrinin elektrik tesisatı ve yedek motör ve dinamo 

NEERLANDAİSE ROYALE • • • •Vapuru 15/ 20 son teşrin ara- grubunun (santral binası ile iki adet muhavvile merkezi binası hariç 
KUMPANYASI sında bekleniyor. olmak üzere) 134923 lira 40 kuru§luk kşfi üzerinden 8. 11. 939 tari-

•· / . . Vapurlann isim ve tarihleri hakkında hinden itibaren 4S gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
BF...RENICE vapuru 11 11 939 tanhin- 1 · b. t hJ "t 1 uç ır na 1u a ınmaz. k 1 t 

de Anvers, Rotterdam ve Amsterdam V 1 har k t ihlerl 1 onu muıı ur. 
limanlarına hareket edecektir. apur ann e et ar Y e nav- 2 - Eksiltme Turgutlu belediye binası dahilinde müteşekkil bele-

OIÜON vapuru 25111/939 tarihinde lun_lardaki değişikliklerden acenta m• diye daimi encümeninde 22. 12. 939 tarihine ra~tlıyan cuma günü saat 
Anvers, Rotterdaın ,.e Amsterdam li- sulıyet kabuJ etmeı:. 15 de yapılacakbr. 
manlarına hareket edecektir. Daha fazla tafsillt için ATArtrRK 3 _Bu işe ait evraklar: 

SVENSKA ORİENT LİNİEN caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der A _Eksiltme şartnamesi 
AASNE vapuru 15/ 11/ 939 tarihinde Zee ve ŞsL Vapur acentalıjına mUrac.a- B _Mukavelename sureti 

beklenmekte olup Goteborg, Copenhag, •t edilmesi rica olunur. C _ Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
ve Helsingfors limanları için yük alarak TELEFON : %007,lztOS 
hareket edecektir. D - Nafıa vekaleti yapı işleri umumi fenni şartnamesi 
SERVİCE MARİTİME ROUMAİN E - Hususi şartname 
ARDEAL vapuru 27/11/ 939 tarihin- _VMD_ı:;.._AL_ F - Fenni şartname 

de beklenmekte olup Malta, Cenova ve UMUMİ DENİZ ACENTALIQI LTD. G - Keşifname 
Marsilya limanlarına hareket edecektir: BELLENtC LlNES Lm. H - Projeler 

N O T : Bu evrak 675 kuruş mukabilinde Turgutlu, Manisa belediye reis-
. . A.ı'{GHYRA vapuru ikinci teşrin ipti- l 

Ahvalı hazıra dolayısıyle navlun ve dasında beklenilmekte olup Anversa ve iklerinden tedarik edilebilir. 
hareket tarihlerinin kat'i olmadığını ve Rottcrdam için yük alacaktır. 4 - Bu işe ait muvakkat teminat miktarı 7997 liradır. 
bunların hiç bir ihbara lüzum olmaksı- ZETSKA PWVİDBA A. D. KOTOR 5 - isteklilerin 939 senesine ait ticaret odası vesikası ile teminat 
zın değişebilir old~ğunu ve. bu husustan WVCEN vapuru 12 ikinci teşrinde mektubunu ve bu i~i yapabileceğine dair Manisa vilayetinden alacağı 
dolayı acenteye bır mcsuliyet terettüp limanımıza gelerek ayni gün Köstence vesikayı ve istekli yüksek elektrik mühendisi olmadığı takdirde yük~ 
ıf'tmiyeceğini muhterem yükleyicilerin ve Vama için yolcu ve yük alacaktır. k l k 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. LOVCEN vapuru 19 ikinci tesrinde se e e trik mühendisinin rnesuliyete iştiraki şartile işi yapacağına da-

Daha fazla tafsilat için Cümhuriyet limanımıza gelerek 20 ikinci te~ saat ir olan noter senedini dı~ zarfa koymaları lazımdır. 
caddesinde FRATELLİ SPERCO vapur 12 de Pire - Arnavutluk Jimanlan. Ko- 6 - isteklilerin teklif mektuplarını 22. 12. 939 tarihine rastlıyan 
acentesine müracaat edilmesi.. tor - Dubrovnik - Split - Triyeste ve cuma günü saat 14 de kadar Turgutlu belediye reisliğine makbuz mu-

TELEFON : 2004 - 2005 $uşak için hareket edecektir .. Yolcu ve kabilinde vermeleri veyahut ayni gün ve ayni saate kadar varacak şe-
yük kabul edecektir. kilde posta ile göndermeleri lazımdır. Postada vaki teahhür kabul 

• ....... •• 111111111111 .......... 111•• 11101 .. JADRANSKA PLOVİDBA D. D. edilmez. 
: SUSAK 

CLİVİERVE 
ŞVREK4.4SI LTD. 

E PREDSEDNİK KOPAJTİC vapuru 7, 10, 14, 16, 19, 22, 25, 28, 1, 3, 6, 9 4084 (2253) 
: ikinci teşrin iptidasında beklenil- ________ .._.....__..;;.. _______________ _ 

E mektc olup Yugoslavya limanları ve Tri-
V APUR ACE TASI : ycste icin yük alacaktır. 

• GOULANDRİS BROTHERS LTD. 
ATATÜRK CADDF.Sİ Rees binası PİRE 

TELEFON: 2443 

Londrn ve Llvcrpol ha ları içirı 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
rımız sefer yapacaklardır. 

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

Messageries Ma:u-itimes 

KUMPANYASI 
TITEOPHİLE GAUTİER vapuru 
Her ti.irlii izahat \ e malUınat i~in Bi

rinci Kordonda 156 numarada LAU
RENT REBOUL \'c ŞERİKİ vapur :ıccn· 
tasına miiracaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON : 2 3 7 5 

•NEA HELLAS• 
!;üks trnnsatlantik vapuru ile Pire 

Ncv-jork hattı ... 
Pire - Nevyork seyahat miiddcti 12 gün 

Pireden hareket tarihi 
18-11 - 1939 

Gerek vapurların muvasal!t tarihleri, 
gerek vapur isimleri ve navlunlan hak
kında accnta bir teahhUt altına giremeı:. 
Daha fazla tafsilat a!malc için Birinci 
Kordonda 152 numarada cUMDAL• 
umumt deniz Acf'ntalığı Ltd.. müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 MüdUrlyet 
Telefon : 3171 Acenta 

. ,---------------------------~· Doyçe Oryent bank ' 
OERSDNER BANK ŞUBESi 

l Z Mi R 
Merkezi : BERLJN 

Almanyada 175 şubesi mevcuttur_ 
Sermaye \'e ihtiyat akçesJ 

ı7 ı,500,000 Rayflsm•lı 
Türkiyede şubeleri: ISTA.NBUL ve IZMIR 

.\lısırda subclcri : KAHiRE VE ISKENDERIYE 
Her türJli banka muamclabnı ifa ve kabul eder. ----- "JJt4 ay 

Turgutlu Belediye riyasetinde: 
1 - Turgutlu şehrinin elektrik santral binası ile iki adet muhavvile 

merkezi binası İnşaatı (22360) lira (80) kuru§ keşfi üzerinden kapalı 
zarf ile eksiltmeye konulmustur. 

2 - Eksiltme Turgutlu belediye binası dahilinde müteşekkil bele
diye encümeninde 22. l 1. 939 tarihine rasthyan çarsamba günü saat 
( 15) de yapılacaktır. · 

3 - Bu işe ait evrak şun1ardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename sureti 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Nafıa vekaleti yapı i~Jeri umumi fenni şartname~i 
E - Fenni şartname 
F - Keşi fnarne 
G - Fiat silsilesi 
H - Projeler 
Bu evrak 1 12 kuruş mukabilinde Turgutlu ve Manisa belediyelerin~ 

den tedarik edilebilir. 
4 - Bu işe ait muvakkat teminat 1678 liradan ihl'\rettir. 
5 - isteklilerin 939 senesine ait ticaret odası vesikası ile teminat 

mektubunu ve bu işi yapabileceğine dair Manisa vilayetinden alacağı 
vesikayı ve istekli mühendis veya mimar olmadığı takdirde mühendis 
veya mimarın mesu]iyete iştiraki şartile işi yapacağına dair olan noter 
senedini dış zarfa koymaları lanmdır. 

6 - isteklilerin bu yoldaki teklif mektuplarını 22. 11. 939 tarihine 
rastlıyan çarşamba günü saat 14 de kadar Turgutlu helediye reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri veyahut bu saate kadar varacak şekil
de posta ile göndermeleri lanmdır. Postada vaki teahhür kabul edil-

~ 

Böbreklerden idrar torbasına kadaı 
yollardaki hastalıkların mikroplarını kö
künden temizlemek için HELMOBLÖ 
kullanınız .. 

Helmoblö 
Böbrcklerlıı çalışmak kudretini artı-

rır. Kadın, erkek idrar zorluklarını, es· 
ki ve yeni belsoğukluğunu, mesane ilti
habını, bel ağrısını, sık sık idrar bozmak 
ve bozarken yanmak hallerini giderir. 
Bol idrar temin eder. idrarda kumların 
ve mesanede taşlann teşekkülüne mani 
ohır. 

DİKKAT: HELMOBLÖ idrannızı te
mizliyerek ınavileştirir .. 

Sıhhat vekaletinin 14-7-932 tarih ve 
2-27 numaralı ruhsatını haiz.di.r • 

HER ECZANEDE BULUNUR .. 

Türkiye iş Bankasından: 
ölü Kesreli Ali Rizarun tahtt tasarrufunda iken icraen bankamıza İntikal 

eden ve halen batapu bankamızın mülkiyet ve ta6arrufu albnda bulunan lz
mirin Karacadağ mevkiinde Çapar Gölü nam mahalde kain tapu kaydına göre 

a1b yüz dönüm ka11ılığı elli beş hektar vebin dört yüz metre murabbaı mesa· 
hasında tarla ve göl yatağı müzayede ile satılığa çıkarılmışbr. 

Artbrma muamelesi 20 T~rinisani 1939 tarihine rnstlıyan Pazartesi gÜnÜ 
saat 15 te bankamızın lzrnirde Birincikordondaki binasında ve ııube müdürlü
ğünde olbaptaki müzayede ,artnamesinde yazılı esaı;lar dcliresinde yapılacak 
ve en çok arttırana ihale edilecektir. 

Müzayedeye girmek istiyenlerin arttıracakları bedelin vüzdeonu nisbetinde 
teminat a.kçası yatırmaları lazımdır. 
Gayri menkulün evsafı ve müzayede ve satış oartları hakkında mal\ımat almak 
istiyenlerin her gün bankamıza müracaatları ve arttırmaya girmek istiyenlerin 
yukarıda gösterilen gün ve saatte bankaya gelmeleri lüzumu ilan olunur. 

• 
24, 27, 28, 29. 34, 5 7, 12, 15, 16, 18, 20 3919 (218t) 

- -
T. C. Ziraat Bankası 

Kurulaş tarihi : ısss 
Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası.. 

Şube ve ajan adedi : 262 
Zir:Jf ve ticari her ne"ri Banka muameleleri 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LiRA 
İKRAMİYE VERECEK 

•• 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en az (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ilc

ramiye dnğıtılacaktır : 
4 Adet 
4 
4 

40 

• 
• 
• 

100 • 
120 • 
160 • 

1.000 Liralık 
500 • 
250 • 
100 il 

50 il 

40 • 
20 il 

4.000 Lira 
2.000 • 
1.000 • 
4.000 • 
5.000 • 
4.800 • 
3.200 • 

DİKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lıradan aşağı d~c;mi
yenlerc ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fnzla.c;iylc verileccldir . 
Kur'alar senede 4 defa, 1 EylCıJ, 1 Birinci kfuıun1 1 Mart ve 1 Haziran tarih

lerinde çekilecektir. 
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Tehdit fırtınası geçtikten sonra 
Almanya Belçikaya verdiği (hayır) cevabından sonra Amerika 

sefiri Belçika kraliyle çok mühim bir mülakat yapmıştır 

Belçika Hariciye Nazırı Con Saymenin beyanatı 
Dün sabah parlamento hariciye ko- Alman ticaret vapurlarının ekserisi 
misyonunda mühim izahatta bulundu muhtelif limanlarda 
Paris lG (Ö.R) - Hollanda kraliçesi hey ziyareti: Almanyadaki ~ahili ihti- --- ---------

mahsurdur 
ve Belçika kralı tarafından yapılan ta- lMlar, Amerıkanın - ve belkı de llaly~- Paris, 16 (Ö.R) - Avam kamarasın- <la 100 gemiyi ve aynca m uayeneleri saat sonra vaki olmuştur. 
\•nssut teklifine Alman hUkümeti namı- • nın: al~~l olmamakla beraber ba:r.ı m~- llaki beyanatında Sir con Saymen de- geçen hafta tehir edilmiş olan 86 gemi- iSGlLİZLERİN ZAYIATI 
na vcrılC'n cevap Alman harbının deva- j essır mud~hale.~eı:<le bulunmaları da bı- miştir ki : yi muayene etmiş olduğunu bildirmek- Maamafih harbin ilk on beş gilnündı 
ını m(,'sulıyetini Jn~iltcrc ve Fransaya 1 rer scbeptır. Butün bu~ar a~·rı .n~rı ha- Son on beş gün zarfında muhtelif tedir. Munyene edilen gemilerden ikisi- İngiliz. ticaret filosu mecmu tonajı en• 
atına~a matuf mutad manevrnnın bir • zırlanmakta olan sergüz<• t fıkrının ter- harp sahnelerinde mühim bir hareket nin hrunulesi trunamiyle müsadere edil- cnk 131 bin ton tutan 27 gemi kaybetU. 
tezahürüdür. Bu taktik kimseyi nldnt- 1 kine mi.icss:r o1muı?tur. olmamıştır. Daha seri vapur kafileleri miş, 88 geminin bütün yükü ile yolunn Bu Almanların ümitlerinden çok aşnğı 
maz vC' Almanların cevaplarını bildir- iki gün evvel Bcrlind<' m.:~red len ve teşkil edilecek ve bunları himaye eden devnm etmesine müsaade olunmuştur ... idi .. 1917 nisanmdn onlnr 551 bin tonluk 
mektckı tcahhUrleri de, ıki hükümdar Almnnynnın Belçika ve Holiand ıya asla harp gemilerinin mikdarı arttırıldıkça 43 geminin hnmulesi kısmen müsadere 210 gemi batırmışlardı ve bu sefer daha 
tarafından yapılmıs olan muslihane te- tnnrruz niyetinde olmndı<•ını bildiren kafilelerin de mikdarı artacaktır. cdilmi~ir. . fazla batıracaklarını umuyorlardı .. 1917 
şcbbü U kendi menfaatlerine istismar- tebliğe gelince, tatbiki <':>k yakın getir- B3 hri ticaret ve bahriye nazırlariyle i~GILiZLERE GÖRE nisanındaki zayiat limanlar arasında 
dan başka bir g. ~ e takip etmediklerinin mektc olan projenin Almanya tarafın- mülakatları neticesinde, sir Con Say- Londr. - İktısat nezareti tebliğ edi- seyrüsefer eden gemilerin hemen yüzde 
dclilidır. Yalnız şu ciheti hatırda tutmak dan tcrkedilıni.ş olmasınd n n ami isti- men bu neticenin eld edileceğine kana- :yor : onuna baliğ oluyordu. Bu harpteki za-
kMidir kı Almanyanın \crdıği ce\•ap fadc teminine matuf bir pro;ı:ır nd3dnn at hasıl etmiştir. İngiliz deniz. ticareti üzerine yopılan yiat ise yüzde birden biraz fazladır. 
cHayır' dan ıbaretUr. ibarettir. Vaziyet, {ini t hl " z::ııl ol- Alman tıcnret vapurlannn gelince ek- ilk Alınan taarruzunun muvaffak olma- Harbin ilk on beş gilnil sonunda İn-

Paric; 16 (Ö.R) - Hollanda kabinesi m~kln beraber, cidd'.yet nı ı uh faza serisi Alman veya bitaraf limanlarda ması bugUnkü deniz hnrbinde çok mil- giliz. deniz ticaret müdafaa tcabirlcri t~ 
JJoJlanda - Belçika tavns ut teklifine e~ı~·or. T~y~kku~ h<:l ndc . 

1
k l:nnlıyız. kapalı knlmı tır. Get;cn hafta zarfında him bir tesir icra etmiştir. BUtUn Alman sirini göstermcğc başlamıştır. Binnetice 

büllin muhasımlar tarafından verilen Bızıın en C'yı tcmınntımı' mil :emmC'l or- dört dtişman vapuru uıptedilmiş ve iki p!Unları bu taaıruzun neticelerine bağlı İngiliz zayiatı da büyük mikdnrda ve 
cevabı müt akip hasıl olnn be3nclmilel J d~muzun. hakiki kU\'':' tıdir \'. bir fın büyük Alman vapuru 12 \'C 13 ikinciteş- bulunuyordu. Almanya harbin başında mütemadiyen azalmıştır. Son bir kaq 
vnziyctm tf'tkıki içın içtı na l'tmiştır. bıle takvıyeden ve ıslahtan halı kalma- rin t, rihlcrinde batırılmıştır. İngiliz deniz ticaretine indirilen bir dar- hafta içinde vasati zayiat ancak haftada 

dığımız mJdafaa terfi bat 'e te · atımız- Hava şartlan sebebiyle kara hareket- benin 1917 nisanında olduğu gı"bi muaz- ür gemiden ibarettir. 18 milyon tona ba-Belçıka 1 ancıye nazın Spaak d "' 
Brüksel 16 (Ö.R) - H rici~e nezare- ır. leri mahdut kalmıştır. İngiliz sefer or- zam zayiata sebebiyet vereceğini ve bu liğ olan {atıl İngiliz ticaret filosu yanın-

ti mahfj])crinde beyan edıldiğine göre kan cMaten> gazetesi e~ i haber alan Brüksel lG (A.A) - Eli malumat al- dusu mevkilerini tahkime devam et- suretle şiddetli bir gıda ve malzeme da bu mikdar hiçtir. 
Amerika sefirinin krnl Leopoldla mü- mahfillere mensup bir şahsiyetin beya- maktn olan mahaf1l Almanyanın Berlin- miştir. tuhrnnı hasıl ederek bütün İngiliz sn- Almanya ümitsiz kalınca Admiral Şe:ı: 
lakah umumi beynelmılel vaziyet uze- natını n şretmislir. deki Belçika ''e Hollanda mümes illeri- Nazır Şetland adnlarmn karşı Alman nayiini altilst edeceğini zannediyordu... ve Doyçland ismindeki iki cep zırhlısını 
rinde cereyan etmiştir \ e Hollanda - Bu beyanata göre Belçika ve Hollan- ne venni olduğu cevabı resmi bir no- hava hücumlarından bnhsetmi~ ve diğer Alınanların umduğuna göre, bu hadise ticaret gemilerini batırmak Uzere gön· 
Belçikn sulh t, vassutuna verilen cevap- danın maruz bulundukları tehlike ha- tanın takip etmiyeceğlnl beyan etmek- kısımlarda dn, dağınık mahiyette olmak- İngiliz halkı üzerinde öyle büyük bir dcrmiştir. Fakat bu zamana kadar bu 
lar husu i müzakere mevzuu olmamıs- kiki ve çok büyüktür. Hudutlara yığı- tedir. Fakat B. Hitlerin kraliçe Vilhel- Ja beraber, mühim hava hareketleri ol- dehşet yaratacaktı ki Britnnya hükilmc- gemiler hemen hiç bir şey bnşaramadı
tır. Bu husustaki iddialar hakikat<' mu- lan Alman kıtahırının aldıkları tertibat mine ile kral Leopolda şnhc:i bir mesaj duğıınu söylemiştir. letice olarak de- ti Alınanyanın harbin durması için gös- lar .. İhtimal ki sebep bu iki gemife gıda 
karin degildir. niyC'tkri hakkında hiç bir şlipheye ma- göndermesi muhtemeldir. Bu mesaj miştir ki : tcrcliği btitiin şartlan kabul edecekti... ve malzeme götürecek gemileri lngilte-

Diğer taraftan mebusan meclisinin hal bırakmıyordu. Bir çok sebepler teh- neşredilmiyecektir. ıSon 15 gün içinde asıl hnrp hareket- Almonyn bunu harbin ilk on beş gü- renin daimi surette kontrol etmesidir. 
hariciye komisyonu bu sabah hariciye liken·n bertaraf edilmesine hizmet et- lerinde kayde değer bir hrldise olma- nünde daha İngilizler dağınık ticaretle- Alman denizaltıları şimdi artık rcfa-
nazın B Spakın i1.ahatını dinlemıs is<' miştır. Bırincisi parti müfritleri tarn- Bcrlin 16 (Ö.R) - Almanya hiıkümc- makla bcrııbcr, kuvvetlerimizin müessc- ri için kuvvetli bir müdafaa sistemi kur- katte giden ticaret gemilerine taarruz 
de bu hu usta h"ç bir teblir, ne redil ııe- fınd, n iltizam edilen böyle bir sergli- ti Hollanda ve Belçika hiıkiimdarlarının riycti ve milletimizin nziın ve karan madan hasanıcağını i.imit ediyordu. edemeyince boğazlar ve burunların açık-
miştir. zeşt hareketine umum erk;nı harbiye- sulh mesajına cevabını vermiştir. Bu her geçen hafta ile kendisini daha ziya- İşte bu sebeptendir ki Almanya har- lnrına mayn dökıheğc bnşlamıştır ... Bu 

Paris 16 (ö.R) - Tehdıcl fırtınası nin muhnlefctidır. Diğerı Ho1landa ve cevap, Jngiliz '\'t' Fransız devlet reisleri- de ispat etmektedir. bin zuhurundan e\•vel Okyanus ticaret devletler arası hukukuna tamamiyle mu-
geçtikten onra tehlikenin a7.ımsanması Belçika krnl"çe ve kralının sulh tavas- nin verdikleri cevaplnrdan daha müs- Londra, 16 (A.A) _ ik di harp yollan üzerine bir çok denizaltılar koy- haliftir. Zira devletler hukuku biltün 
temayiilüne cevap olarak Anvt'rste çı- sutudur. Nihayet kral L!xıpoldun Llı- bettir. . k k lık k tr 1.. . . . 4 muştu. Halırlnrdadır ki ilk batırma hı!- mayn dökülen saboların evvelceden füin 

Cephede kurnazca hareket ~A~·il~ll;~:~:~.:;.~~~~~d;,.i:~;;;ık;;~;·~ları 

ileri mevzilerdeki Alman askerleri 
geceleri geri nıevzilere alınıyormuş 

Belçika ha yrağı altında seyrüsefer 
imkanı J .merikada tetkik ediliyor 

------------------ ---
Roma lG (ö.R) - B lçika hUkümeti 

hn.rp sah" ı ilfın edıl n ınıntakaların 
Amerikan vapurlarına menedılmcsi do
JaJ ı iy le g y ri faal vaziJ ete dı1 n bazı 
Amerikan \ apurlarmın Belçika bayra
ğı altında çalJiarak r rlarını kısmen 
tahfif ctm lcrini teki f etmiştir. Bu tek
lü Amerika bahriye omis} onunun tet
kikine arzed lın~tir. 

cMetrcpob Belç kn azetcsinin yazdı
ğına göre Amerikan bahri mc-hafıli, in-

a 

• liz hükumeti tarafından verilen vaad 
hilafına, bir çok B<'lçika vapurların n 
uzun mliddet Ingiliz kontrol limanların
d:ı nlıkonulrrasına hayret etmektedir. 
Diğer taraftan bir lskandinavya tica

ri heyeti l kında Italynya gelecek \ c 
simdiyc kadar şimal denizi tarikiyle Ja
pılmakta olan 15knndinavya ihracat \ 0 e 
ithallltının Itnlynn limanları vasıtnsiyle 
d vmru lmkiinlarını tetkik edecektır. 
Isknndınavya mcml ketlerinin Ameri-

kaya ihrnç edecekleri C'llltca kara yoliy
fo Jtalynn limanlarına sevkolunarak 
buradan Amerikayn gönderilecek ve 
Amcr·kadan yapılacak ithnUit aynı yol 
ile alınacakmış. 

BriiksC'l 16 (Ö.R) - Ingiliz ticaret 
odaları birliği, muhtelif bitaraf liman
larda kaparunış bulunan 139 Alman va
purunda Ingilizlere aid bulunan haınu
leleri kurtarmak içın te ebbUslcrc gl
rişmiı lerdir. 

imdi a lıyacakmış 
23 son Teşri .. tarihinde yapılaca c büyük 

taa rruzunun hedefi neresidir? 
Alman 

Farı , 16 (0.R) - Almanların Garp 
e<:phesinde bazı kuma1.ca hareketleri 
nnuırı dikkati celbctmiştir. 
Alnınnlnr geccleıi Heri mevzilerdeki 

kıtaatını kamyonlarla geri çekmekte ve 
bu suretle esbabı blirahatlerini temin 
dmelttcdirler. Sabah, gUn doğmadan bu 
kuvvetlel' tekrar krunyonlarla ileri mev
zilere bırakılmaktadır. 

Fransız ordusu erkanı bu kurnazlığı 
pek çabuk s zdıkleri için geceleri ileri 
mCV"L.ilerc tnarruzlardn hulunmağa baş
)amısfordır. 

Pan , 16 (ÖR) - M, jino hatt.ını zi-

B. Dala diye 
~f'.aliye nazırile görüştü 

Paris lG (AA) - Daladıyc> dün ak
şam Londradan a\'d"t etmi olnn malıy 
nazırı B Heyn .. t•du kabul ctmi tır. 

-~
İNG.LTERE 

- BAŞTARArI 1 İNCİ SAHiFEDE -

UÜYÜK TAARHUZ 
Riga, 16 (Ö.R) - Londrada çıkan 

Fıansız motıJrızc ktwveılcrı Thc People gazetesi muhabiri Almanya-
.> nret eden ingiliz dominyonlar nazırı B. Briıkscl, 16 (Ö.R) - Havas ajansı nın 23 ~n teşrinde bUyük bir tnarr~ 
Antoni Eden Londrnya avdetinde Fran- bildiriyor : Cephedeki mevzii müsade- haz.ırla~ıgını .. habc:w. almıştır. ~uhabı~, 
sız ordusu hakkında derin takdirlerini meler hakkında son günler zarfında ya- gazet;sı:ıe gonderdıgı telgrafta diyor kı; 
bildinniş ve en büyük bir basiret göstc- rı ı·esmt Alman tefsirleri bunlnrın daha ıBUyuk Alman taarruzunun hedcfı 
ren bu ordunun kendi memleketiyle be- mühim hareketler olduğu intibamı uyan- neresidir? .. Elbetteki Almanya, bu kara 
rabcr İngilt reyi de miidafaa etmekte dırmnğa çalışmış, topçu ve hatta tayyare kış mevsimin.de ~arp cep~e~inde büyü~ 
olmasından dolayı minnettarlığını bil- himayesinde mükerrer hilcuınlar yapıl- bir taarruz nıyetınde değıld ır .. 
dirm~. dığından, cephe gerisini tarassut için Almanya !lollanda ile Bclçıkaya hem 

Pnris, lG (Ö.R) - Bu sabahki Fran- laktik ehemmiyeti olan tepeleri ele gc- cevap v~, hem de teminatını buna 
sız tebliği : Gece şaynnı kayıt hiç bir çirmek maksadiyle şiddetli muharebeler ekle_miştir. Fa~at Almanya, bu c~~ap ve 
şey olmamıştır. .. olduğundan bahsetmişlerdir.. . Fransız femınatlara ragmen bu taarruz ıçın her 

Brliksel, 16 (0.R) - Alınan tebliği ajıınc;ı bu iddiaları tekzip ederek husus! hald~ Belçikayı h edef olarak kabul ede-
dünkü gün zarfında mUhim bir hadise ehemmiyeti hfüz muhnrebeler olmadığı- cektir. . . 
olmadığını bildıriyor.. nı bildirmektedir. 23 Son teşrın taarruzunun, harbın ne-

ticesi üzerinde H'iyıkiylc mUesslr bir ta
arruz olacağı kanaati mevcuttur. Bu ta
nrruzun planı B. Mitlerin :tasvibine ar
zedilmiştir. • 

Bitaraf gemiler, açık denizlerde 
nasıl hareket etmeli ? Bcrlin, 16 (Ö.R) - B. H itler büyük 

erkanıharbiye reisiyle yanın saatten faz
la süren bir görüşmede bulunmuştur. Bu 
görüşme esnasında Hitlepn yanında 
başka nrkadaşları bulunmıyordu. 

ALMANYA NEDEN TAARRUZ 
ETMEDi? ... 

Londra, 16 (Ö. R) - Bcrlindeki Holla nda muhabirleri lngiliz 
karakol gemileri tarafından durduru lunca bitara f gemi kaptanlarının 
ne yapmnları lazım ge1eceğini Alman hükume tinden sormu lardır. 
Veril n cevapta d urmakta n imtina e tm le ri, z ira lng ilizle rin muhak

İs il Aya uğramadı kak ate. etmeğe cesaret edemiyecek leri bildirilmiştir. Hollaııdnlılar Paris, 16 (Ö.R) - Malin gazetesi, 
adını vermek istemlyen Belçikalı bir 
şahsiyetle görüşınüştUr. Bu zat beyana
tında diyor ki : 

Londra 16 (ÖR) - Lordlar Kama- Baltık denizinde A lmnn lnr tara fından durdurulan b ita ra f gemilere 
rnsında amele partisi namına Lorcl Smel de ayni şekilde m i hareket ed ileceğini sormu~lardır. Bunun üze rine 
Göbelsin kuru güriillüstinc rağmen İn- k endilerine Alman ablukasının sade ce lngiliz ablukasına bir cevap 
gıltercnin henüz istil~ya uj'.,Tamadığını 
~ylcmi \ "P Büyük Britanyanın her ih- olduğu söylenmiştir. Bir Hollanda muhabiri Almanların kati bir hl-
timale karıı koyınaga hazır bulunduğu- tarafhktan ne kastettilderini bundan insan gayet iyi anhyon d~ 
J:ın J ·ı wt me\- cıden ktılfap ıcın mumJtUTJ oıan ncr l'CY• yavua.ııcııııua ev, ...... "' ... 

•Almanya Belçika hududunda dddi 
askeri luwrlıklar yaptı. Belçika makam
lan bu hazırlıklan hem endi19 ve hem 
de ~tle takip etna't_11Nb\. B''"'" 

< kcri makamları, neden bundan vnz 3 - Alınan erkUruhnrbJyesi ile Hitleı 
geçtl.!er? arasında Belçika üzerinden bir taarruz 

Bunun sebepleri hakkında hatırn şun- bahsinde anlaşmazlık bulunnbilir. 
Jar geliyor : Bu üç ihtimalin hangisi doğnı olursa 

l - Amerika ve İtalya, Almanya nez- olsun, Belçika teh1ikeyi pek yakından 
dinde bir tesebbUs ynpmış olabilirler. tanımak 1rnkAnını bulmuş ve mil§kUl 

2 - Belçika ve Hollanda şeflerinin dakikalar yaşamıştır. B lçika, mukadde
sulh teşebbUsleri Almanyayı, böyle bir rntını kendi ordusunun omwJarında gö-
macerach n alıkoyabilir.. rUyor .... 

Kltaat çekilirken 

Paris ve Londranın Çin
deki hakları mahfuzdur 

Va§İngton, 16 (A.A) -Çin'in §İmalinden Fransız ve lngiliz kı
taatının geri çekilmeainden bahseden Even ing Star gazetesi şöyle de
mektedir: 

- Ne İngiltere ne de Fransa Çindeki haklarindan vazgeçmiş de
ğildirler. Amerika hükumetine gelince o da azimkaranc hattı hareke
tini muhafaza etmektedir. İngiltere ile Japonya arasında mün'akit 
J 911 tarihli ticaret muahedesinin feshi BüyUk Okyanustaki ü ssübah
rilerin takviyesi Japon orduaunun Çlndeki hattı hareketini B. Crewin 
<Sgcçenlerdc takbih etmesi, Asya aularintı bir tahtelbahir filoaunun 
gönderilmesi, bütün l:>onlar Japon harp partisinin Uzılkprkta mün
hasıran h&khn olmak arzusuna rağmen garp devletlcrlnln o liavali
den çekilmeie Amade olmadık'1inı Japonyaya Wdlren bir ihtar tet-


