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HAKKI OCAKOt;LU 

ABONE · ŞERAiTi 

OEV AM. MUDDrn Türkiye için Hariç için 

.s..-..... .. . .. .. ... ı 400 ZtoO 
Alh e,&ek ••••••••••••••• 750 1'50 

Günü ıeçmit nüshalar (25) kmuftm. t::: TELEFON: 2897 

Avuaturalyada iki tay
yare çarpıf tı 

Parie. 19 (Ö. R) - Avuatralyada iki tay
aro aruında vukua aelen bir müsademede 
lb kiti telef olmu§tur. 

--------' llln mUnderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. Cünıhuriyetitı t•e Cümhuriyet eserinin bekçüi, 14bahlan rtb" ~ taıeted4t' Yeni 'Azrir Matbaumda baıılınl§tu. 

dil • 
1 a r 

va.ziyet gıttlk~e v lmleşiyo 

Bütün. hükümet - daireleri Alman 
askeri kordonu altında b )onuyor 

~~~~~~~~~~~~~~ ... ~~~~-~~~~~~~~....:__ 
Hücum 

Ç~k talebe 
Yugoslav 

kıt'aları Mazari.~ k?Jejini bastılar 
gecelik kıyafeti ile V gos av t~ ·be yurduna kaçtılar 

talebe Çek arkadaşlariic birlikte miicadele ettiler 

Dıs ticaretimizde 
t 

----&---
Her şeyden evvel 
memleketimizin yük· 
sek menraatlerini 
emniyet altına 
almalıyız •• 

-*-llAKI{I OCAKOGLU 

Uts ticaretimize gereken istiknıncti 
vermekte ve muharip memleketlerle 
münasebetlerimizi tanzimde bazı müş
küllerle kar tJa ·tı~rımız muhakkaktır. 

Jliikiimetimiz bu miişküJlcri nzami 
üratle l c.ncbilmek için gayret göster

mektedir. Fakat itiraf t.•ylcmck lazımdır 
ki yıllardan beri devam edegelen vazi
~ctlcrin i tikanıeUcrini bir anda değiş
tirmek ve harbin te\)İt eylediği zorluk
ilan ortadan kaMırmak kolay bir is de
ğildir .• 
Ilepimir. biliyoruz ki İngiltere \ ·c ı-·ran-

Cumhur 
Reisimiz 

Bağdadaseyahatteri 
hakkında yabancı 
haberleri asılsızdır 

---0--. -

1 
Ankara, 19 (Hususi) - Haber al
dığımıza göre cümhurrei-;imiz İnö-

ı nünün Bağdnda seyahat edecekleri· 
ne dair ba7.ı ecnebi mcnbalardan in
tişar eden haberlerin aslı ve esası 
yoktur .. 

~~~~~~....;_~~-~~ 

Kopenhag 19 (A.A) - Politiken ga
zetesinin Prag muhabiri yazıyor: 

Hücum kıtaları Cuma sabahı Masaryk 
Kollejinc b'r baskın yapmışlardır. Bir 
çok Çek talebe gecelik kıyafetleriyle 
mücavir Yugoslav 1alebe yurduna kaç
mııilardır. Yugoslav truebe de hücum 
kıtalarına karşı Çek arkadaşlari.rlc bir 
likte mücadele etmişlerdir. 

Hususi müsaade olmadıkça hastane
lerde ziyaret yasak edilmi<>tir. Çek üni
versite partisinin iki ileri gelen azac;ı, 
Dr Mntoneck ve Dr. Klima ortadan 
ka;·bolmuşlardır. Bunlardan birincisi 
Çeklerle Almanlar arasında iyi müna
sebet partisinin bölge şefi idi. Almanlar 
bu iki doktorun ismini parti listesinden 
silmişlerdir. 

Roma 19 (Ö.R) - ÇekosJovakyanın 
Vaşington orta elçiliği Pragda yeniden 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Türk heyeti 
sanm cok yakın günlere kadar takip ey- L d . d k p • k 
k-dikle"°ri ikh adi po1itikanın hata ı yü- on raya gı er en arıse uğrıyaca 
zündcn Tiirkiye ve Balkanlar istihsaJ 

maddelerinin büyük bir kı ınım Alman- Ve İ k j g Ü 0 k 31 a C ak 
yaya ~atmağa \C muhtaç bulunduktan 
mevaddı bur.ıdun kdarike mecbur kal- Faris, 19 (Ö.R) - Bir Türk ekonomik 
rnı.şlardı.. heyeti pazartesi günü Ankaradan Lon-

Ithalat ,·e ihracatımızın hemen hemen draya hareket edecektir. Heyet cuma 
)·arısı Almanyaya bağlı bulunuyordu ... günü Parise vararak iki gün kalacaktır. 
31 a~ustosta miiddeti hitam bulan kl~a- Ankaradan bildirildii',rine göre Fransız 
ring anla ma ı harbin zuhuru iizerıne hükümeti Türk kuru yemişlerinin ithali 
l enilcnemedi.. Bunun tabii bir neticesi için kırk milyon franklık bir kontenjan 
CJ1arak ta Almanya ile ticari miinasebe- \ermiştir. 

timiz i~kıta~ uğradı... . . . Roma, 19 (Ö.R) - Türkiye ile AI-
~rçı İngıltere \·e Fran ... a ıle )·enı ti- . rasında yenı· bır· tic t anl 

1 ı k F k t b .. ınan3a a are aş-
rnret an asma arı Yaptı ... 8 a ugu- · · gel"cck hafta m·· k 1 · . · d 1 ması ıçın " uza ere erm 
ne kadar ıhracı serbt•ı.t olan mad e er b lı , agiı ı"stihbar edı'lı'yor T .. k h .. . k. 1 1 d •ı A ti' aş :Y ac . ur a
uzcrınde ı ınuamc e er en nıa. up ne - . . ..,enel .sekreteri Türkiyeye veril -· · ·ı 1 d d'k Lo d ·· · rıcıye 0 e r<'yı ıstı.~ ~. e <'mc 1 : • il ra uzer.ı.nc cek istikra1.ın ilk taksitini tesellüm için 
) apıJ~n .u~uı~. al.ış '~~ışınde uzun mud- Londraya gidecektir .. 
det hır ıkı sılınlık ınunakaşaı.ı yapıldı.... B 1 istikraz altın olarak tediye ı _ 
İstediğimiz beynelmilel fiatler dahilinde , kttır 0 

una Numan Menemencioğlu 

Çekoslovak.yaya gönderilen Alman tanklanndan biri 

imal Denizinde 
10 in.an bombardıman tayyaresi 
ile lngiliz filosu arasında müthiş harp 

100 den fazla bomba attılar hiç biri isabet Almanlar 
etmedi üç Alman tayyaresi düşürüldü 

Roma, 19 (Ö.R) - Şimal denizinde Muharebe esnasında İngiliz harp gemi- kumanda edecek olan İngiliz kumanda-
İngiliz harp gemileri ile on Alman bom- leri Almanlnna üç tayynresini düşür- nı, kara kuvvetleri için general Gam1ene 
bardımnn tnyyar~si ~~ı~da sidd~tli bir müşlerdir. verilen saUhlyeti hUiz olacakbr .. Bu 1( 
harp vukubuldugu bıldirilmektedır. Al- . . li k tl' · tih edilir dil 
.nan tayyareleri tarnfındnn İngiliz harp Londra, 19 (A.A) - Müttefik hava ıçın en ya a 1 zat ın ap. . e .. 
gemilerine yilz kndar bombn atılmış ise kuvvetlerinin bir elden idaresi kararlnş- mez kumandanlığa tayin edileceği zan.o 
de bunların hiç biri isabet etmemiştir... tırılmıştır. Müttefik hava kuvvetlerine nedilmektcdir. 

Bir Dolanda yolcu vapuru 
Alman mayınına çarparak battı 
400 yolcudan 140 kişi boğuldu 

Amsterdam 19 (A.A) - 8300 tonluk 
Simon Bolivar ismindeki Hollanda va
puru Ingiltere sahilleri açığında bir 
mayna çarpmıştır. Şimdiye kadar yüz 
yaralı Harv~e çıkarılmıştır. 50 ağır ya
ralı vardır. Kaç kişinin eksik olduğu 
henüz malOm değildir. 

le telC'f olmuşlardır. 

mallarunızm alınması oldu~u halde yi- ca __ ·----------------------

~~:~~~:~ı~tl~n~i~i~~i~~:· :gi:~~~e:i~ Romanya u·· ze_r_ı_· n-e--t-a_z_y_ı.-k--
mize miişteri olmak mevkiinc gireme-
mi lerdir. Uzunca bir müddet Türk pa
u.rlartndan uzak kalan hu iki memle-
ketin ne zaman \'e ne şekil ve artlar al- ~ \ !ı --~'f.;...:.ı,;_ ____________ _ 

Londra 19 (A.A) - Şimal denizinde 
yanan Simon Bolivar vapuru, hukuku 
düvel kaidelerine mugayir olarak Al
manlar tarafından haber verilmeden 
konulmuş olan bir mayna çarpmıştır. 
Vapurda 400 kişi bulunmakta idi. Bun
lardan 140 lci§inin boğulmuş olmasın
dan korkulmaktadır. 160 kişi diin ak
şam Harriçte karaya çıkarılmıştır. Bun
ların bUyük bir kısmı yaralıdır. 
Amirallık makamı bu hadisenin In

giliz ticaret vapurları ile bitaraf vapur
ların mutad yollarında bunları batırmak 
maksadiyle haber vermeden maynlar 
döken Alman htikümetinin hukuku dü
vel kaidelerine ve insanlık va?..ilelcrine. 
riayet etmediğine yeni bir misal tc.şkil 

Beynelmilel hukuku düvel kaideleri 
niuha~ımları, dcniz.Ierde tesis ettikleri 
tehlikeli mıntnka1arı, ticaret gemilerinin 
sakınması için ilana mecbur etmektedir. 
Halbuki Almanlar resmen ancak birka9 
mayn tarlası ilan etmişlerdir. MeselA 
Baltık boğazlarını kapıyan mayn tarla· 
ları bu mahiyettedir. Fkat Alınan tah· 
tcJbahirleri :i§lek deniz ticaret yollarına 
rastgele mayn bırakmak itiyadındadırw 
lar. Bu mnynlardan bir çoğu lngiliz sa
hillerine düşerek patlnnıl§lardır. Alman. 
lar bu gizli mayn tarlalıırı hakkında ild 
yüzlü bir taktik tah-ip ediyorlar. Eğer 
bunlara çarparak batan vapurlar lngilb 
vapurları ise kendi maynlarma bu mu
vaffnkıycti atfederler. Fakat batırılan 
bltarnf vapurları olduğu zaman, buna 
sebep olarak lngiliz maynlnrını göste
rirler. Nctckim «Kanada> isimli Danı. 
marka vapurunun batması müoasebe· 
tiyle bu şekilde hareket etmişlerdir. Df .. 
ğer iki bitaraf vapur da aynı akıbete 
uğramıştır. Bunlardan birisi Belçikanın 
Zeburc açıklarında batan bir Leton va• 
purudur. Roterdaın civarıoda da, in· 
giltereyc gitmekte olan bir Litvanya va· 
punı aynı şekilde batmı§tır. Royter 
ajansının bildirdiğine göre Almanlar 
böylece bitaraf vapurların yollannı or• 
tasından kesmek gayesini takip ed"yor• 
lar. 

tında memJekctimi-1.lc müna'iebetJerini ' (\ { 

~::.:..:,'!~•bUcceklori l•enÜz malôm Almanlar Rumen ekonomisini kendi 
Biz ise bekli~ ecck \ ıuiyettc değiliz. 

m:;::~~:;::~inn !~i~:~:c~·~ün :;:ı::-:. lehlerı·ne kullanmak ı·çı·n ne yapacak? 
rına bir yenisi dnha ilave suretiyle piya- • 

!>amızı tazyik altında tutamayız. Bükre~, 19 (A.A) - Havas ajansı 
Binaennle~·Jı iktısndi menfaatlerlınizin 

kap ettirdiği şekilde dı:ı ticaretimizi tn~
zime ve onn lazım ulan pazarları h~ını-
ne mecburuz. . 

Hatta bugün topycki'ın lngilterc ve 
Fransa biitiin mahsullerimizi satın al· 
mağı tuahhiit eylcoıİ!-i ol atar bile bu 
'azivct bizi tatmin edememelidir. 

Bir memleketin dış ticaretinin l alnız 
bir pazara bağlı bulunması asla doğnı 
değildir. Ve çok mahzurludur. 

Nitekim 31 nğusto tarihine tekaddüm 
eden yıllıırda Almanya ile ticari müna· 
scbetlcrimizin inkişnfından bir bakım
dan memnun olurken ~ alnız bir pazara 

bildiriyor: 
Almanya - Romanya ticaret müzake

releri bir çıkm~7.a girmiştir. Almanya
nın Romanyayı mecbur etmek için ne 
gibi bir tazyik vasıtasına başvuracağı 
merak edilmektedir. Romanya şimal 
hududunda Almanyadan Sovyetlerle 
tecrit edilmiştir. Buna binaen üzerinde 
ancak Macaristan yolu ile bir tazyik ya
pılabilir. Almanya Romanya ile müşte· 
rek hududu kaybetmekle Romanya eko
nomisini kendi lehlerine kullanmak fır
sntını da knybetmi lerdir. 

Bükrc • 19 (A.A) - D. N. B. bildi-
bağlı kalm:ının mnhıurlarını dcrı>iş ede· riyor: 
rck muztarip oluyorduk. Romanya matbuatı bugün yazıların· 

Bu vaziyeti hngiin ha~ka bir ınenılc- da Romanynnın komşularilc olan mü· 
ketle tckrnrlamak isabeOi bir hareke( nasebatını mevzuu bahşetmekte ve Ru~ 
sa\•ılamaz... 'ricııri miinasdıctlerimi.ii men hududlarının deği~mez1iğinl ehem· 
biiti.in Jla7..arlara teşmil eylemek en doğ- miyetle kaydeylemektedir. 
nı yoldur. Ilu Hibarlaclır ki harp şartla- Corentul diyor ki: 
rının müsaad • i dahilinde Almanya ile Romanya büyük Romanyanın istlnad 
ticari miinascbetleriınizi inde imkanları· ettiği prensiplere sadık kalmağa azmet
m armnnk ıne\•lüindcyiz.. Almanyaya miştir. Romanya samimi dostlukları red· 
Mıtnınğn mecbur bulunduğumuz madde- dedecek cleğildir. Ancak A.vrupa k_ıtas~ 
ler mevcut olduğu gibi Almanyadan için ve bu kıtanın sulhu içın tehlıkelı 
tniib:ıyaayn muhtnç oJdui:'lımuz mc\ at olan eski formüllerden de bilhassa uzak 
ta vardır. bulunacaktır. 

Knrsıhklı mecburiyet Almanya ıt:ın Romanya gazetesi de ~öyle diyor: 
de nynen \ariftir. il,i memleketin men- Rumen topraklarının ihlal cdilmezli-
faatleri ticari miin:ıselıetlerin iadesini i?i Romnnyn harici siyasetinin temelidir. 
n ümkün kılmn~n çC?k miisaittir. Bu toprakların dokunulmazlığı bizzat 

ettiğini beyan etmektedir. 
Aıruterdam 19 (A.A) - Simon Boli

ver f eliiketinln blfuıçosu 265 yolcu 135 
tayfadan 310 kişi kurtulmuştur. 

Londra 19 (ö.R) - 6000 tonluk cSi
ınon Boliver> Hollanda vapurunun In
giltere sahillerinde bir mayna çarparak 
batması, Ingiliz gazetelerince Alman1a
rın gayri insani metodlarınn yeni bir de
lil olarak gösterilmektedir. Bu kaza ne
ticesinde yUzleree kadın, çocuk ve ihti
yar yolcu ölmUştUr. Kurtarılanlar bir 
lngiliz limanına nnkledilmislerdir. Bun
ların beyanatına göre birbiri üzerine iki 
infilak Qlmuş ve bir çok kimseler, va
pur batmazdan evvel, bu infiluk tesiriy-

•• a ın 
----~~~~~~~~~~~~--

Hatti' 
Arkasında üç müdafaa 

hattı da~ a yapıldı 
Roma, 19 (Ö. R) - cPöti Pariziyen> gazctesının istihbaratına 

nazaran Majino hattının arkasında yeni tahkimnt yapılmaktadır. Ba
zı noktalarda Majino hattının geri:ıinde ikinci ve hatta üçüncü birer 
müdafaa hattı daha tesis edilmis 'e ayni derecede mükemmelen tec· 
hiz edilmistir. 

Paris. 19 (Ö. R) - Almanlar tarafından Belçika hududlarmda te
sis edilen bir çok müdafaa tesisatının gayrikabil istimal olduğu haber 
alınını tır. Betonaj yağmur tesiri alhnda parçalanmıştır. 



:ı= :=ı 

a 
ış ticaretimizde 

---·..f:.r---

=Son günleri dmaça 1 d··n başladı 
ül!er ş~y en evvel 
memleke im-zin yük
se ... meniaa lerini 
emniyet altına 
almabyız .. 

-*-tfıdamdan naJılen : YA.ZA.H: Rahmi Yaj~ 

32-
Bu malin cenbını, tefrlkamızın ni

hayetindeki doi:torlarm fikir n müta
lAalarında vermek zarureti varsa da 
bunu kısaca şurada da tetkilc edebili
riz. 

yukarıda yazdığımız kriiler ve çetin 
&afh.alar kendini göstermiştL 

Şimdi, 15 Birinciteşrln 938 C~ 
si günü Atatürkün sıhhi vaziyetindeki 
anı değişiklik hekimleri haklı bir en
dişeye düşürüyordu. 15 Birinciteşrin 
günü hararet ve hastalık vaziyeti bir 
gün evvelkinden her tın biraz daha ar
tan bir seyirle ilerlemek suretiyle de
vam ediyordu. 

Doğanspor Demirsporu 1-3, Uçok da 
·Yamanları 2-4 yendiler 

HAKKI OCAKOGLU 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -

Siyasi taahütlerimizin böyle bir hare
kete gayri müsait olacapnı ela asli tah
min etmiyonu... Çünkü Balkanlar ve 
Akdeniz sulh ve sükün içinde bulun
dukça memleketimizin vaziyeti tam bir 
bitaraflıktır. 

Ebedi Şefin rahatsızlığı tam bir yıl 
ı;ürmüştü... Ilk: zamanlarda Ankarada 
geçirilen bir gribi müteakip ilk fınzala
rı gösteren siroz devamlı bir tıbbt mü
phede olmaksızın bt'J teşhis sahasına 
girm~ sayılmaz, sayılamnclı. Binaen
a]eyh bu devrede hastalığın tedrici bir 
seyirle ilerleyişi, en belli başlı Anzala
rınd.an sayılan devamlı ~tahsızlık, iç sı
kıntısı, diz ve dirseklerde kesiklik, ufak 
yorgunluklan müteakip terleme, hal
• izlik. gribin neticesinde, nekahat devre
sindeki sıhhi pürüzler şeklinde tetkik 
edilmek vaziyetinde bulunuyordu. 

1-laftaya Altay - Ateş ve 

maçlarını 
Uçok - Doğanspor 
yapacaklardır 

Binaenaleyh bitaraflann mecbur bu· 
Junduklan beynelmilel taahhütler dahi
linde dış ticaretinıizi inkişaf ettirecek 
tedbirleri bitaranık zihniyetiyle mütaıa.a 
eylemek ve almak bizim için hem bir 
ihtiyaç ve hem de tabii bir haktır. 

dömifinal 

işte bu tetkik ve karşılık tedbirleri 
arasında siroza ihtimal vermek biraz 
güç bir mii15haza teşkil ediyordu. 

Mareşal 15 Teşrinievvel sabahı Trak
yadaki kıtaları teftiş etmek, Edirneye 
giden orduyu gözden geçirmek Uzere 
trenle lstanbuldan hareket etti. 
Başvekil Ebedl Şefin sıhhl vaziyeti 

hakkında aldığı malumattan sonra derin 
bir rahatsıilık nöbeti savan Ebedi Şefin 
huzururuı çıkarak görüşmek fırsatını 
bulamıyarak saraydan ayrıldı. 

Ebedi Şefin hastalık vaziyetindeki va
hamet devam ediyor, hekimlerin endi
şesi her in biraz daha artıyordu. 

Onları korkutan netice, 15 Birinci
teşrin Cumartesi akşamı artan hastalık 
şeklinin bir komaya varmasıydı. 

Ebedi Şefin umumi sıhhat vaziyetin
deki değ~iklik, asabi ve hazmt hızala
nn da görülmesiyle end~eyi en ron had
dine çıkartıyor, hekimler neticeye ma
ni olmağa ui'.,Taşıyorlardı. 

14 Teşrinievvel akşamı çorba ve mey
va suyu ahın Atatürk 15 Birincitesrin
den fübaren bunu da istememiş, ınid2vi 
iraz kendisini muztarip etmeğe başla
mıştı. 

&ild şampiyonluğu maçları dürı baş
ladı. Dün karşılaşan dört takımdan Do
ğanspor 1-3 Demirsporu, Üçok ta 2-4 
Yamanlar takımını yenerek tasfiyeye 
uğrattılar ve kendileri domiiinale kaldı
lar. 

Şimdi gelecek pazar, kura netice4tinde 
doğrudan doğruya domifinale kalan 
Ateş - Altay saat 13 te kar~ılaşacak, on
dan sonra da Üçok - Doğanspor çarpı
şacaktır. Bu suretle ynpılacak ve Izmi
rin en kuvvetli takımını karşı karşıya 
getirecek olan bu çok çetin maçların ga
lipleri öbür hafta final maçını yaparak 
bu senenin şild şampiyonunu meydana 
cıkaracaklardır. 
~ C.H.P. tarafından on sene için konan 
~ild, bu sene beşinci defadır ki oynanı
yor. Ilk iki senede Izmirspor - Şimdiki 
Ate~ takımı şampiyonluğu kazanını~. 
bundan sonra sırasiyle Altay ve Ü<'ok 
şilde isimlerini yazdırmışlardır. Şilde, 
on sene icinde en çok kazanan takım sa
hip olacaktır. 

Gelelim dünkü maçlarn: 

Saat 13 te Doğan.spor - Demirspor 
karşıl~lı. Her iki takım da canlı ve mü
savi bir oyun oynıyarak devreyi golsuz 
ve berabere bitirdiler. 

ikinci devrede rüzgan arkalarına alan 
Doğanspor daha sık ve müessir akınlar 
yapmağa başladı ve 11 inci <lakikada 
Mehmet ilk golü yaptı. 

21 inci dakikada yine Mehmet ikinci 
golü gıkarınca Doğanspor vaziyete ha
kim oldu. 35 inci dakikada Halit üçüncü 
golü yaptı. Bu sırada hakem, Mehmedi 
oyun harici etmekle Doğanspor on kişi 
ile oynamak mecburiyetinde kaldı. 

Bundan ce.şarct alan Demirsporlulnr 
üstüste bir kuç akın yaptılar ve sol açık
ları 41 inci dakikada güzel bir gol yap
mağa muvaffak oldu. Az sonra oyun 1-3 
Doğansporun galebesiyle bittL Doğan
sporda sol müdafi Reşat oynamıyordu. 

üCOK - YAMANLAR: 
Y ~manlnr takımı genç elemanlardan 

tC§ekkül ediyor. Oyunu başladıkları gi
bi canlı ve yorulmadan bitirdiler. Her 

halde geçen seneki takımdan çok daha 
kuvvetli ve ümitvar bir takım.. Rüzgar 
altında oynamalarına rağmen üçokun 
devamlı tazyikine muvaffakıyetle mu
kabele ediyorlar ve üste 35 inci dakika
da bir de gol yapıyorlar. Bu sırada çok 
müsait bir fırsat ta kaçırdılar. 41 inci 
dakikad~ Üçok penaltıdan gole muka
bele etti ve devre 1-1 berabere bitti. 

1KtNCt DEVRE: 
Üçok rüzgar altına düşünce oyunda 

tevazün hasıl olmuş ve oyun daha heye
canlı bir safhaya dökülmilştür. Gol pe
şinde koşan Yamanlar açık oyun siste
mini tercih etmişlerdi. Bu ise kendileri
ne 9, 21 ve 39 uncu dakikalarda olmak 
üzere üç gole daha mal oldu. Bu sırada 
oyun oldukça sert bir mecraya girmiş 
ve hakP.ın birer oyuncu çıkarmak mec
buriyetinde kalmıştır. 1-4 mağlôbiyete 
rağmen Yamanlar şayanı takdir bir oyun 
oynıyarak ikinci bir gol dnha çıkarını~ 
ve az sonra da oyun 2-4 tJ'çokun gale
besiyle bitmiştir. 

Bir kaç gün evvel gazetelere dış tica
ret politikamız hakkında izahat veren 
ticaret vekilimiz bitnraOık vasfımızı te
barüz cttinneği de ilunal eylememiştir .. 
Ahnnn sefiri Fon Papen de Türkiye ile 
yeni bir ticaret anlaşması yapılmasını 
mümkün gördüğünü sarahatle ifade et
miı:tir. 
Şu hale göre mua) yen esaslar ve gil· 

niin şartlnrına uygun bir şekilde Tür
kiye ile Almanya arasında ticari müna· 
o;ebetlerin devamına imkan vermekte 
zarar değil her iki taraf için fayda var
dır .. 

Bizce en mühim olan nokta ~u veya 
bu pazan tercih eylemek değildir. Bizim 
maksadımız biitün dünya milletleriyle 
fılan ticari ıni.inasebetlerimize ehemmi· 
yet vermek, Türk mallarına bütün pa· 
'!arlarda miişteri temin eylemek, iktısad.i 
istiklfılimizi her zaman muhafaza ed~ 
bilecek bir siyaset takibine hususi bir 
kıymet vermektir. 

Fakat, sirozun ileri finUlarmdan 
olan oyluklardn beliren cilt indifalannm 
da ortaya çıkması üzerine Yalovada otel 
Termalde banyo almak üzere kaplıca
ya giden Atatürk orada hekim profesör 
Nihat Reşadm müdahalesiyle bu hasta
lığın siroz olması iht.irruıli karşısında 
kalmış, Istanbula avdet etmişti. Flor
yada, deniz köşkünde evvelce yazdığı
mız şekilde hekim profesör Nihat Re
şadın daha ileri arazla kendini gösteren 
bu hastalığın karaciğer iltihabı yani si
roz olduğu kat't teşhisi halinde ileri sil
rüşUndcn sonra Ebedl Şef Avrupanın 
tanınmış dahiliye mütehassıslarının da 
kendisini muayene etmesine muvafakat 
göstermiş, muhtelli memleketlerden 
muhtelü zamanlarda hekimler celbedil
mişt.i. 

Mevzü tikler halinde beliren asabi 
fıraz da her dakika biraz dnha inkişaf 
ediyor, bunlnr vahametin arttığını ap
açik gösteriyorlardı. 

Bütün hekimce tedbirler tesirsiz kalı
yor, Ebedi Şefin hararetten şikayetini 
gösteren sesleri, iniltiler arasındaki da
irede akseden tek ses oluyordu. 

A a ve s anbulda spor 
Her hangi hir pazardruı bir müddet 

uzak kalmak, bil3hare telifisi zor zarar. 
lar tevlit eder. 

1914 ten en·cl İngiltere tütünlerimi· 
zin büyiik bir alıcısı idi. Umumi h:ırp 
esnasında Virjinya tütünlerine ağu.lan
nı alıştıranlar hugün artık şark tütün· 
!erini aramıyorlar. Yine bundan dolayı· 
dır ki müşterek bir ideal taşıdığımız, 
muayyen c~aslar dahilinde mukaddera· 
tırnızı birbirimize bağladığımız halde 
İngiltere ve Fransa ile ticari sahada bir 
i~ birliği viicuda getirmekte hayli mü~· 
kiilfü:ı uğrıyoruz. Halbuki 1914 ten ev· 
vel vaziyet bugünün tamamen tersine 
idi .. 1914 tc harbe girdiğimizden bu bir 
zaruretin neticesi oldu .• Halbuki bu.,"iin 
böyle bir vaziyet mevcut değildir. 

Bwilardan birisi Hofman enstitüsü 
dahiliye mütehassıslarından doktor Fon 
Bergman tayyare ile Istanbula gelmiş, 
Ebedi Şefi muayene ettikten sonra ra
porunu söylece vermişti: 

- Kat'i olarak siroz teşhisini koymak 
imkansızdır. Fakat rahatsızlığın da1ıili 
guddelerden her hangi birinin iltihabın
dan oldu~u kat'idir. Kat'i teşhis koymak 
için müdavi hekimin en az 3 haftalık 
devamlı bir sıhhat grafiği üzerinde tet
kikat yapmasına lüzum vardır. 

Umuml teessür nrasmda ve hararet 
devamlı şekilde yükselerek geçirilen 15 
Teşrinievvel gecesinin sabahı Atatürk 
yr.ni \'e o znmann kadar knydedilmiycn 
şiddetli bir krize tutulmuştu. 

Arı karada 
J. Sporu, 

Muhafız Gücü K1rJkka!eyi lstanbulda Fener 
G. Saray Altıntuğu, Beşiktaş Vefayı yendi 

Bu hekimin dönilşünden sonra Viya
nanın beynelmilel şöhreti haiz dahiliye 
mütehassıslarından H. Epinger de ça
ğınlmış. o dn arkadaşının kanaatine 
benzer bir kanaat ibraz etmişti. 

'Oçllncil olarak celbedilen hakikt şöh
ret sahibi profesörlerden Paris Monpel
ye hastanesi dahiliye mütelttl!Sl!l profe
sör Dr. Fissingcn Ebedi Şefi dikkatli ve 
inceden inceye muayene ettikten sonra 
müdavi hekimler heyeti ile konsültas
yon yaparak rahatsızlığın siroz adı ve
rilen karaciğer iltihabı olduğunu teşhis 
etmiş, bunu mnteakip siroz tedavisine 
bas lanmıştı. 

Tedavi devresindeki değişiklikleri tef
rikamvJn buraya kadnr olan lnsımla
rında muhtelif hadiselerin çerçevesinde 
gözden geçirdiğimiz için onları bir ta
rafa bırakarak yalnız profesör Fissin
genin Istanbula 3 defa geldiğini kayde
derek şöylece bir muhakeme yilrütebi
liriz. 

Ilk tc§lıfs konulduğu günle, hastalığın 
başladığı gün arasındaki zamanda siro
zun ilerlememesi imkfuılan mevcut de
ğildi. Cünkü. siroz bidayette tedrici bir 
inkişafla ve hiç bcUi başlı bir finza gös
termeden devam eden bir hastalık dev
resi geç.irtilir. Bu zamandaki ftrızalnr si
nir veya hazım cihazlarının arızaları gi
bi tetkik olunur. Knt'i bir teşhisle dalıa 
baş]angıcta bunu kestirmek, bir mua
yene neticesinde hüküm vermek doğru 
değildir. Binaenaleyh Fissingenin geldi
ği zamana kadar esasen hastalığın siroz 
6.razını göstereceği zamanı beklemek 
zarureti !şiknrdır. 

Ve_ Ebecll Şefin rahatsızlığında da 
böyle olmustur. Tedavinin Savaronada 
gcçin1en safhaları Ebedi Şef için hiç te 
faydalı olmamış, bilakis hava tahavvill
leri ve diğer sebepler yUzUnden eksile
ce,t!ine artmak suretiyle silrmüstür. 

Nihayet hekimlerin gösterdiği kat'i 
lüzum iizerine saraya avdet etmeği ka
bul eden Ebedi Şefin yattan ~araya dö
nüşünden sonra tedaviye daha büyük 
bir htzla ha lanmış fakat bu sefer de 

Kriz, öğleye kadar lıUd şekliyle de
vam etti. Hekimler ve dairedeki hizmet
çiler yaşlı göz]erle tıbbın aczine lanet 
okuyarak bilyUk hastanın ıztırabına ça
re bulamadıklarına iki knt üzlilüyorlar, 
her dakika daha şiddetlenen kriz büyük 
ha~tayı dayanılma~ ıztıraplarla .sarStyor
du. 
öğleden sonra saat 13 te en had şek

line yükselen kriz bundan sonra tedrici 
bir izale ile sürdü, akşam üzeri tenef
füs biraz sıklığını, nabız fazlalığını ha
raret yliksekliğini azaltmağa başladılar. 
Gece yarısına doğru nisbt bir sükUn 
Ebedi Şefi istila etti. Bu. ilk komanın 
başlangıcı idi. 

Maamafih, 15 Teşrinievvelde rahatsız
lığı artan, asabi ve hazmi arazın belirişi 
ile yeni bir krize dof!ru sıhhi vaziyeti 
vol alan Atatürk, 14 Teşrinisanide An
karadan Istanbula gelen Hariciye veki
lini kabul etmiş, bu halinde dahi onunla 
görüşmek, ar7.ettiği izahatı dinlemek tn
hammülünü göstermişti. O gün Ebedi 
Sefe arzedilen malumat, Çekyanın Al
manlar tarafından işgalinden sonra 
meydana çıkan Roten yani Karoatlar
altı Rusyası ile Cek - Macar ihtil!fı et
rafındaki meselelere dairdi. 

Hekimler telaş ve heyecan içerisinde 
Ebedi Şefin müdavntiyle meşgul bulu
nuyorlardı. Müdavi hekimler, profesör 
M. Kemal öke, profesör Neşet Ö:ner 
Irdelp ve profsör doktor Nihat Reşat 
Belgerden mürekkepti. Ayrıca rnüsavir 
hekimler heyetinde de doktor profesör 
Akil Muhtar özden, profesör Stireyya 
Hidayet Serter, doktor profesör Hnvnıl
lah Diker, doktor Mehmet Knmil Berk 
ve doktor Abravaya Marmaralı .. 

Ebedi Scfin ilk krizi mliteakip hafif 
bir dnlgınlık içinde ve asabi araz devam 
ederek hastalığı ilerlerken hekimler 
mUdavatı yaptıktan sonra umumi bir 
konsültasyona geçtiler. 
Konuşma mevzuu nihayet bu keyfi

yetin, Ebedi Sefın rahatsızlı~ının efkarı 
umumiycye bildirilip bildirilmemesi et
rafında hararetlendi. 

•• BJ'J'MEDJ •• 
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Ankara, Hl (Hususi) - Bugün Anka
nı ve İstnnbulda Lik maçlarına devam 
edilmiştir. 

ANKARA: 
Havanın bozuk ve rütubetli olması

ruı rağmen stadyum, günün bu mühim 
çarpışmalann{ ulil.ka ile takip edenlerle 
dolmuştu. .. 
Muhafızgücü ile Kırıkkale Birlik spor 

ve Harbiye ile askeri fabrikalar gücü 
çarpıştı .• 

Çok hararetli devam eden çarpışmalar 
neticesinde Muhafızgücil ile Kırıkkale 
Birlikspor 1 - 1 beraber ... Ve Harbiye 
ile nskeri fabrikalar gücü 1 - 2 askeri 
fabrikalar gücüniin galibiyetiyle netice
lenmiştir .. 
İSTANBULDA : 
Birinci maç : Fenerbahçe - İstanbul 

spor arasında hakem Şazi Tezcanm ida
resinde cereyan etmiştir. 

Oyun tamamen Fenerbalıçenin haki
miyeti altında devam etmiş ve İstanbul 
~por daimi bir şut bombardımanına ma
ruz bırakılmıştır. 

Ço.k heyecanla devam eden maç ne
ticesi : 3 - O Fenerin galibiyetiyle neti
ce lcnıniştir. 

Galatasaray, Altıntuğ arasında başlı
yan maç : Yine kalabalık bir halk kitle
si arasında hnraretle devm etmiş ve ne
ticede 5 - 1 Galntasar<ıyın galibiyeti ile 
ııeticelenmişt ir. 

Beşiktaş - Vefa arnsında yapılan maç 
Beşiktaşlıların dnimi taarruzu ve ayni 
takımın 1 - O galibiyetiyle neticelenmiş
tir .. 
ANJ{ARADAKİ AT YARIŞLARI : 
Bugiin Islah hayvnnat encümeninin 

sekizinci sonbahar at koşuları Ankara 
t>Jpodromunda havanın fena ve yağışlı 
olmac;ına rab'TllCn -kalabalık bir halk kit
lesi huzurunda yapılmıştır. 

Her sene daha inkişaf eden koşula
rın bu sene mUkemmel bir tarzda cere
yan ettiği göriilıncktcdir. 
BİRİ.~Cİ KOŞU : 
Dört yaşındaki dört kısrak ara'ilnda 

olmuştur .. 
Koşu neticesinde : 
Muvnffak : Birinci .. 

Monsenyör Lui: 
- Maalesef hayır.. dedL Fakat ben 

Madö Kuryakla bulunduğumuz yer ara
sında daimi mUnasebeti temin edecek 
bir kurye buldum. Bu kurye ile kon 
arasında teati edilecek parolayı da biz-
7.at Ivon seçti, Bu parola bir :taraftan 
ümit ve saadettir, diğer taraftan ise aşk 
ve dostluktur. 

Monsenyör Lui bu parola sözlerini 
söylediği sırada biraz uzakta ve yüzü 
koyun yere yatmış olan gömleklilerden 
biri hafifçe başını kaldırdı. Et.rafına dik
katle bakındı ve sonra, usulcacık yerin
den kalkarak oradan uzaklaştı. 

re dört kişi süngil talimleri yaptırıyor- dür meydanda görünmiyen rahip Rey- Onun bu hareketini kimse farkebne-
Jardı. mond kötü haberler getirdi. Mareşal misti. 

Faribola ve Jan Kavalyenin muavin- Mont Revel altı tabur askerle Nimden Iki saat sonra köylil kıyafetli biri yol 
!erinden olan Katlnata iki yüz elli pro- hareket etmiş. .. üzerinde yan harap bir kulübenin ka-
testan gencine at üstünde harp ve kılınç Monsenyör Lui: pısını çalıyordu. 
talimlerini yaptırmak vazifesi düşmüş- - Biz, dedi, onun kuvvetine mukabil Kapı derhal açıldı ve eşikte, elinde 
tü. bir kuvvetle mukabele edebiliriz. Bu bir üımba ile Gniafon gözüktü. 
Akşam olunca monsenyör Lui .sndık geceden itibaren kuvvetlerimizden bir - Yeni bir şey var mı? 

arkadaşları ile beraber Madö Kuryak kısmının özet ormanı civarında sevkul- Diye sordu. KöylU, monsenyör Luinin 
yolunu tutuyordu. ceyş bnkımından çok rnlihim olan bir bu en müthiş dü.şmanına bir kağıt uzat-

Mesafe en aşağı dört .saat slirerdi. noktayı işgal ettirebiliriz. tı. 
Çünkü yol hem finzalı hem de bozuk- Faribol homurdnndı: Gniafon kfığ'ıda l?ÖZ ntar atmaz vahşi 
tu. - Kuyruğu kopsun .. Demek bu gece bir sevinç s"vhası fırlattı. 

Suna : İkinci.. 
Sevim : Üçüncü gelmişlerdir. 
İl\:İNCl u:oşu : 
Dört ve dört yaştan büyük İngiliz kan 

atlar arasında yapılmıştır .. Mesafe 2000 
metre idi... 
Koşuya iştirak eden hayvanlar: 
Tomru .. 
Sipka 
Dnndi 
Özdemir 
Taşkındır. 
Bunlardan Ta,kın birinci... Özdemir 

ikinci ... Dandi üçüncü gelmişlerdir. 
Üçüncü koşu: 
üç yaş ve üç yaştan büyük ve yı:ırım 

kan Ingiliz atlar arasında yapılmıştır. 
Kaşu neticesinde: 

Can birinci, 
Cesur ikinci, 

Haydi üçüncil gelmişlerdir. 
Dördüncü koşu: 
Saf kan Arap cinsi atlar arasında ol

muş ve 12 at iştirak etm~tir. Koşu müd
deti 2 dakika ve mesafe 2200 metre idi. 
iştirak eden atlar (Mesut, Çetin, Yıldız 
Karakuş, Gümiiş, Ceylan, Çelenk ve 
saire) dir. 

Bunlardan Mesut birinci, 
Karakuş ikinti gelmişlerdir. 

Beşinci koşu: 

Saf knn arap hayvanlar arasında vu
kubulmuştur. Mesafe 1600 metre.. Za
man 1 dakika, 59 saniye idi. 

iştirak eden hayvanlar: (Örnek, Ön
al, Bora, Meriç, Adinç), olup bunlar
dan: 

Örnek birinci, 
Önal ikinci, 
Bora üçüncü gelmişlerdir. 

Hü1isa her pamnn kendisine nı.ahswıı 
hususiyetleri ve ehemmiyetleri vardır .. 
Dış politikamw tanzim ederken biz bu 
hususiyetleri ve eh<'mmiyet1eri rurıara 
:ılmak, istisnasız bütün pa7.arlarla alila 
ve irtibatı kuvvcUcndirmeğe çal.ışmak 
mevkiindeyiz. 

HAKKI OCAKOCl.11 

Ankara Radyosu 
---~,---

ihracat vaziyetimiz 
gittikçe düzeliyor 

DALGA VZUNLVCU 
BIJGVH 
-~--

1639 m. 183 KcıJUO Ww 
t. A. P. 31.70 m. 9465 Ka../ Zt Ww. 

T. A. Q. 19.74 m.1519S Kes./ ZO Ww. 

Jstanbul - thTacat vaziyeti günden 
güne düzelmektedir. Limanımızda bu
lunan 14 ftnlyan ve Yunan balıkçı ge
milerine 30 bin çift palamut yüklenmiş
tir. Bununla beraber henüz boğazda kül
liyetli SUTette balık çıkmamaktadır. Di
ğer taraftan dün ltnfya, Yunanistan ve 
Romnnyaya tuzlu balık, lngiltereye tif
tik ve Amerikaya tuzlu barsak gönderil
miştir. Almanyaya da tütün satılmakta
dır. Bunlar bilhassa SamsuQdnn transit 
olarak sevkedilmektcdir. 

Aynco. Akdeniz vaziyeti düzeldikten 
sonra tüccarlarımız taTafından ecnebi 
memleketlere ısmarlanan mühim mik
tarda ithnlat eşyaSJ c!ün gelmqtir. 

E.şyalan getiren vapurlar 6 tanediT. 
Gelen mnddeleT arasında kağıd, demir 
ve mukavva ~a, pamuk ipliği, çinko. 
nışadır, fotoğraf ve sinema filimleri, pa
muk ipliği, teneke, madeni yağ, çimen· 
to, cam, eelktrik malzemesi, makine, 

Diye mırıldandı. KAğıdı koynuna 
koyduktan sonra köylüye cebinden bir 
altın çıkanp verdi. 

- Al bunu, dedi. Fakat bu para se
nin emeğin mukabili değil, sadece kü
çük bir bahşiştir. Şimdi sen ufak bir 
zahmet yap:ıcaksın, Scrvas kasabasında 
(Akkısrak) hanına kadar gideceksin. 
Orada altı oduncu bekliyor. Onlara sa
dece: 

- Efendiniz beni gönderdi. Size iş 
verecek.. diyeceksin. 

- Hepsi bu kadar mı? 
- Evet, hepsi bu kadar. Sonra da on-

larla beraber buraya geleceksin. Saat 
sabahın sekiT.inc kadar burada bulun
malısınız. 
Sabahın saat sekizinde köyden, bera

berinde baltalarını ve iplerini taşıyan 
altı oduncu ile beraber geldi. 

Gniafon onlan kulübeye aldı. Bir ma
san•n karşısına sıraladı. Masanın üze
rinde vanyana dizilmiş altın istifleri var
dı. Oduncular bu paranın parlaklıwı 
karşısında gözlerini dört :ıctılar. Surat
larınd:ın hepsinin de hakiki birer hay
dut olduğu anlasılıyordu. 

Gn;afon onl?ra talima• ifo lıHil-..-1(' bu 

radyo ve aksamı, asfalt vardır. Piyasa 
tamamen normal vaziyete giTmi,, bü
tün fiyatlar harpten evvelki haddine in-
miştir. 

Şilıti~etler : 
•••a••••••• 
Alaçatı postası neden 
geç lıaJı31or? ... 

12.30 program ve memleket saat aya
rı, 12,35 ajans ve meteoroloji haberleri, 
12,50 türk müziği (Pl.), 13.30-14.00 mü
zik (karışık hafif müzik - Pl.) 

18.00 program, 18.05 memleket saat 
ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri, 
18.25 müzik (radyo cnz orkestrası), 19. 
komışına (su nimetleri), 19.15 türk mü-
ziği. 
ÇALANLAR: Vecihe, Reşat Erer, Ru

şen Kam, Şerif Içli. 
1 - OKUYAN: Muzaffer llkar. 

Alacnçatı nahiyesinden 
yazıyoT: 

biT kuimiz 1 - Gerdaniye peşrevi, 2 - H. Faik 

«Nahiycmizin posta müteahhidi şim
diye kadar teahhüdü veçhile muayyen 
saati olan dört buçukta postayı getİT· 
mekte idi. Bir aydanberi postamız altı 
buçukta gelmekte ve tevziat ancak ge
ce yapılmaktadıT. Halbuki posta tzmiT
den her zamanki gibi saat birde hare· 
ket etmektedir. Bu hale nihayet veTil
mcsi için mes'ul makamın nazarı dikka
tini celbetmenizi rica ederim.> 

- Bu gece, dedi. Işinizi muvaffakıyet
le görüp te geldikten sonra bunun ka
dar daha para vereceğim .. Akşama iki 
saat kala yola çıkacak~ımz. O zamana 
kadar da bu kulübeye de kalacaksınız. 
Merak etmeyin, yiyecek ve içecek bu
rada istediğinizden ali ve boldur. 

Altı haydut, kendilerine iltihak eden 
Gniafonun melun uşağı Marketle bir
likte burada akşama kadar kaldılar. 

bey - Gerdaniye beste: (Ey keman eb
ru), 3 - H. Faik bey - Gerdaniye ağır 
semai: (Beni sermest eder çeşmiıtle), 
4 - H. Faik bey Gerdaniye şarkı: (Aş
kın gamzenle yandı), 5 - Şerif Içli: Ud 
taksimi, 6 - Tanburinin - Gerdaniye 
şarkı: (Çıkalım dağlar başına), 7 -
Adananın Gerdaniye şarkı: (Kara göz
lüm ne gezersin burada), 8 - Hacı Fa
ik bey - Gerdaniye yürük semai: (Bül
bül gibi her şnmü seher nalelerim vnr), 
9 - Gerdaniye saz semaisi, 

2 - OKUYAN: Müzeyyen Senar. 
1 - Rahmi bey - Beyati şarkı: (GUI 

hazin sünbül perişan), 2 - Lemi - ba
yati şarkı: (bakasız hüsnün güvenme 
fınına), 3 - Sadettin Kaynak - beyatl 
şarkı: (Mecnun), 4 - Lemi - Hicazkar 
:ıarkı: (Son aşkımı canlandıran), 5 -
Suphi Ziya bey - Muhayyer şarkı: (De.
dim bu kız), 6 - Muhayyer saz semaisi, 
20.15 konuşma (Çocuk esirgeme kuru,.. 
mu), 20.30 türk müziği (fasıl heyeti}, 
21.15 müzik (küçük orkestra - Şef Ne-
cip Aşkın), l - Rich. Hcuberger - ~k-

1von, Jnn dö Vrinyes, Dorföy ve ihti- ta isimli Suitten: (Çeşmede parçası, 
yar annesi hep beraber oturdukları sof- 2 - Moszkovski - Isp:ınyol dansları 
rada aksam yemeğini yemişlerdi. 3 - Theo Rupprecht - Marş, 4 - Aloia 

lvon ile Jan odalarına çıkmak Uzere Pachernegg _ Hazin vals {vals Triste), 
iken sokak kapısı hafifçe iki defa vurul- 5 _ Franz Lehar - Lüksemburg kontu 
du. ooeretinden Potpuri, 6 - Beethoven -

Gelen, Dorföyün arkadaşı Piyoletti. MenUet (Sol majör), 7 - Gustav Lind-

** 

- Affedersiniz, dedi, sizi rahatsız et- ner - Bagatalle, 8 - Jozef Gung'l - Ok
tim. Fakat havada bir fırtma alameti yanos deniı.inde hUlya (vals), 22.00 
sezdim. Zannederim şiddetJi yağmur ya- meırilekct saat ayan. njans haberleri, 
ğacak, onun için hemen en yakın olan ziraat, esham - tahvfüıt. kambi)•o - nu-
size iltic~. ettim. . kut borsası (fiat), 22.20 müzik (küçük 

lvon gulerek cevap verdı : orkestra - Yukarıdaki proı?ramm deva-
- Çok iyi ettiniz. Bizim evimiz dni- mı), 2'.35 müzik (Stravinsky: Caupric

ma dostlara ve kardeşlere açıktır. ı cio) (Pivano vP orkE>c;tra ir'n Pi.), 23 
m'iz'k (C z1> nd - Pi), 23.25-2310 a 

Onuncu guni.ı ak~ nıı, bır kaç gun- biz Mndö I<uryaka gidcmiyeceğiz. - Ivon Ivon. Artık el 
z::::~~ı::::;~~··~-...~P~·~~~-~--=-~--::::-=-=::.::==•~n~•:•:••::....::Y.::::r:-..::::-:~:.=:::::~:::...::-::::::::=-.::::;.:;:;.~--...... !!!!ml!!!!l!!!!!!ll 
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Al 1 B J .k H il d .. Zonguldakta pasif müman ar e çı a ve O an a uze- daf aa tecrübesi yapıldı 
rinden uçuş müsaadesi isteyecekmiş 
Eğer, Belçika ve Hollanda buna 

muhalif hareket etti diye bu iki 
razı olmazlarsa o zaman bitaraf lığa 

edeceklermiş memleketi istila 
PaıU 19 ( ö.R) - Cephede kayde ıa- istcmiılcrse, Almımya içindeldlerle bir· araz.ileri üzerinden tayyareJerini geçir· 

yan bir §CY olmamakla beraber Alman likte herkesin malumu olan bir noktayı mek müsaadesini talep cdecekmiı. Bu 
hava kuvvetlerinin bir derece faaliyet ihmal etmi§lerdir. O da, lngiliz ve Fran· maksadla, Almanyanın Brüksel ve La
gösterdikleri tesbit ediliyor. Düşman av- sız hava kuvvetlerinin mükerrer Alman· hey sefirleri birer nota vererek Hollan
cı tayyareleri bilhaasa cephe hatlan üze- yanın içerilerinde yapbklan uçuılardır. da ve Belçikanın lngiliz deniz. kontrolü
rinde uçmutlardlT. Bu uçuşlar antren· Bu suretle bunlar Prusya, Vedertmberg ne ltar§l hç bir mukavemet gösterme· 

1 t k . H' b' h V'"' Baviranın en mühim •ehirleri üzerin- diklerini kaydedecek ve bir takviz ola-
man uçuş an ° sa gere tır. ıç ır ava "" " rak Alman tayyarelerine de bu iki mem-

h b · 1 tır Evvel'-' gu-n hı' de mu''kerreren uçmu•lardır. Hem de bu mu are esı 0 mamış ' 11..1 • :v leket iizerinden "eçmek hakkının veril· 
lafına olarak, dün Alman tayyareleri uçutlar münferid tayyareler tarafından .. 

mesini isti)•ece.klerdir. 
Fransız arazisi içinde derin keşif hare· değil, tam teşkilatlı lngüiz ve Fransız 

d b 1 Eğer reddederlerse Almanya bunu bi-ket1erine teşebbüs etmemi~lerdir. Yalnız hava filotilaları tarafın an aşan mış· 
but Alman keşif tayyareleri şimal de- tır. Eğer bu gibi uçuşlara bir meni Jüt- tnraflığa muhalif telakki ederek Hollan-

diyor ld: Ekseri endi,elerin yersiz oldu
ğunu evvelce kaydetmİ§tik. Fakat faz. 
la nikbinliğin de ayni derecede yersiz 
olduğunu işaret etmek vazifemizdir. 
Hududlarımızda büyük askeri kuvvet· 
lerin yayıldığı masal değil, bir hakikat-
tır. 

Her ne kadar bu hakikatin mutlak 
surette Ani bir istilf\ya delalet ettiğini 

düıünerek endişeye kapılmak yersiz ise 
de böyle bir ihtimalin şimdilik mevcut 
olmaması sebebiyle tam huzur içinde 
bulunmak ta hatadır •• dayı istila için bir vesile addedecekmiş. 

nizine doğru uçarak Fmnsanın şimalin- fetmek liiz.ımsa, bu uçuşlar Alman tay- Fakat bu vesile kimseyi aldatmıyncak ve 
de gözükmüş iseler de hava müdafaa yarelerinin Fransada ve bazı Alman tay- Hollanda ile Belçikaya karşı yapılacak Paris, 19 (Ö.R) - Alınan gazeteleri 
bataryalan faaliyete geçince derhal dön- yarelerinin de çok yüksekten uçmak tııarruzun bütün dünyadıı yapacağı te- şimdi İngilterenin imhasından ibaret 
tnüşlerdir. §artile bugiin lskoçyanın şimali tarki ea· siri değistirecektir. olan harp gayelerine şunu ilave ediyor-

Evvellci gün Fransanın muhtelif nok- hillerinde yapbklan uçu lardan daha Şimdilik Alman gazetelerinin bu iki hır : İngiltere mahvedildikten sonra 
taları üstünde yapılan daha geniş rnik· fazla manayı haizdir. memlekete karşı tnvassutkar tesanüdü Fransaya istenilen sulh dilcte edilebilir .• 
yasta keşif uçu lan münasebetile fU mü· Hitlerin askeri cephede vereceği ka- biraz. hafiflemiş olmakla beraber endi- Fransız gazetelerine göre bu neşriyat 
lahazalar yürütülmektedir: rar daima beklenmektedir. Bazı telgraf· şderi muhafnza ettirecek mahiyettedir. Almanların İngiltere ve Fransayı ayır-

Eğer Almanyayı idare edenler bu }arda şimdi yeni bir tasavvurdan bahse- cEndebandas cılj• gazetesinin askeri mak için yaphklan propagandanın iki 
uçuşlarla herhangi bir nümayi:ı yapmak dilmektedir. Hollanda ve Belçikadan, münckkidı albay Rokef bu münasebetle yüzlülüğüne yeni bir delildir. 
.................................................................................................................................................................................. 

Balkan bloku ve Bulgarlar 
Alman ajansının Sofyadan bildirdiği 

şayanı dikkat bir haber 
Sofya, 19 (A.A) - Alman ajansı altında neırediyor. Ve Bulgaristanın bi-

bildiriyor: taraf blok ismi altında arz.edilecek bir 
Matbuat Politishe Korrespondanz ga· 

z:.etesinin makalesi hakkında uzun tef
ııiratta bulunmakta ve bu makaleyi umu
miyet itibarile taavib etmektedir. 

Cazeteler Balkan devletlerinin yakın
da toplanacakları hakkında Türk men
balarından verilen haberler hakkmdalci 

Bıkan birliğinin haricinde kalacağını ya· 
zıyor. Sofyndaki selnhiyettar mehafiller 
Bulgnristanın her hangi bir bloka ilti
hak ve bu suretle şimdiki vaziyetini ter-
ketmek niyetinde olmadığını bildiriyor
lar. 

mühim beyanahn cşas kısımlarını Al- Veraaillesto vücuda getirilen vaziye· 
manya Balkanlarda barıı istiyor ba:ılığı tin muhafazasına matuf ve bilhassa Sov-

yeller Birliği aleyhine müteveccih her 
hangi bir blok tesisi fikrini Bulgaristan 
için kabulü imkiınsızdır. Bulgaristanda 
hiıkim olan lı:unaat budur ki ltalyan teş
riki mesaisinin inzimam ettiğini Alman -
Sovyet teşriki mesaisi ynlnız Balkanlar
da barı§ı temin edecek mahiyette değil, 
ayni zamanda Avrupa kıtasınm bu kıs· 
rnını alakadar eden meselelerin hakka
niyetli ve müsalemetperver bir surette 
hallini de temin edecek mahiyettedir. 

Ayasofya ınüsesl 
tefırtıP açıldı- lngilizce "Musavver 
lstanbuı - Bir müddettenberi kapalı 

bulunan Ayasofya müzesi bayramdan 
İbÔaren yine halkın ziyaretine açılmış
tır. Müzenin kapalı bulunduğu zaman· 
da bazı uf ak Uımirat da yapılmıştır. Bun• 
dan başka Ayasofya müzesinin mihrap 
üzerine tesadüf eden ve kubbe altına 
rastlıyan on heı metro tulündeki moza
yıl: tamamile meydana çıkarılmışhr. Mü
zenin diğer duvarlanndaki mozayıklan 
meydana çıkarmakla meşgul bulunan 
Amerikalı mütehaımı Vitmer mevııim 
dolaym1e memleketine dönmii§tür. llk· 
baharda tekrar fdırimize gelerek çalış· 
masına devam edecektir. 

harp,, mecmuası 
Türkiyeyi tazim eden 

sında diyor ki: 
yazı-

Alacnhöyükte yapılan hafriyatta mey• 
dana çıkarılan 50 den fazla kıymetli 
tarihi eser lstanbul müzeler l&boratuva
nnda temizlenmek üz.ere ıehrimize gön· 
derilmiştir. Eserler laboratuvarın kıy
metti çaluımnları ile tamamen temizlen
miııtir. Yakında Ankara müzesine kon
mak üzere Maarif Vekilliğine gönderi· 
lecektir 

Harbın başlamasiyle beraber Londra
da intişara başlıyan cThe War lllus1ra
ted - Musavver Harp> mecmuası. dün
kü posta ile gelen dokuzuncu sayısının 
mutena bir .sahüesini Türkiyeye tahs.is 
etmiştir. 

«Musavver Harp> mecmuası, bu sa
hifeye öyle bir bnşlık yapmıştır: cYeni 
müttefikimiz Türkiyeye selam!• diğer 
taraf ta dn «Boğazların muh:ıfızları şim· 
di hazırdır!> cümlesi okunmaktadır. 

lngiliz mecmuası, hu snhifcyi Basve
kil Dr. Saydam, Erknnıharbiy~ reisi 
Mareşal Fevzi Çakmak boru çalan bir 

--+-- deniz erimiz, Ingiliz ve Fransız sefir-

sov"et lııtaları teriyle, bu memleketlerin şark ordu-
., ları kumandanları, makineli tü!enk, 

LitVan'1ada... traktör, mekkare kuvvetlerimiz, cYa-
Paris, 19 (Ö.R) - Knunastan bildiri}- vuu ve cSaldıray> m resimleriyle tez. 

diğ~ göre Litvnnyada Sovyet kıtalan- yin etmektedir. 
mn yerleşmesi inmam olmuştur. Yazdığı ynzı da, son defa Ingiltere ve ---+--- Fransa ile nktettlğimiz muahedenin te--

Almanlaff, umıımi 
harpte ne lıada 
denizaltı JıaylJettller? 

ŞARLMAHIN 
KEMİKLERi-

Almanlar, umumi harpte 195 denizal
tı, 515 bahriye zabiti, 4819 bahriye nefe
ri kaybettiler. Harpte ölen bahriye za
bitlerinin yansı korvet kaptanı, üçte bi
ri orta rütbeli idi.. Cephelerde mevcudu 
13 bin olan fırknların zayiatı en aşağı 
beş bin idi.. 

Şarlmanın, Eks La Şapel kilisesinde 
bulunan me7.nn açılmış ve kemikleri çı
kanlarnk Almanynnın dahil şehirlerin
den birine nnklolunmuştur. 

Fransa hududuna yakın bulunan bu 
şehirdeki kıymetli ve tarihi eserler de 
tamamiy le kaldırılmıştır. 

,.ı:w+ P ya iAMt'i 
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Binlerce 1Sr81'lı müracaat iizerine ilave olarak 

TOSUN PAŞJ. 
Senenin ikinci Büyiik TÜRK filmi,e!\İ \'e cmsnli görülmemiı kahkaha tufanı 

FOX Jurnalde : Diinynnın en son n miihirn hadiseleri.. 
SEANSL!\R : GÜNAHKAR l\IEl.E'{ : 1 - 4.30 - 8.15 TE.. 
TOSUN PAŞA : 2.15 - 6.00 - 9.3'ı DA BAŞLAR 

ferriiatı Ingiliz ka.rilerine izah edilmek
te, dota,.ısiyle lngiliz parlamentosunda 
yapılan samimt tezahürattan bahsolun
maktadır. 

lngilizce cMusavvcr Harp> mecmuası 
ezcümle §Öyle demektedir: cHarbı umu
mlde Türkiye, Ingilterenin düşmanlari
le bir safta idi. Faknt, evliitları Çanak
kalede ölesiye hnrbetmi~ olan memle
ketler, §imdi, kendisini Türkiye ile me
sut bir beraberlik içinde buluyorlar .. 

l!H4 Türkiye mukndderalını, merkezi 
kuvvetlerin mukadderatına bardaclıi'•ı 
zaman vaziyet müttefik devletler icln 
tamamen bcrakisti. 1939 da ise, Türki
yenin, çürümekte ve çökmekte olan blr 
siyas!, içtimai. sistemin ?.encirlcrinden 
kendini kurtarıp dinçleşmiş bir halde, 
taarruza karşı garp demokrasileriyle 
yanyana yer nlması mUttefiklcrin gaye
si için büyük bir zafer tc,şkil etmekte
dir.> 

Tebliğler 
---~---

F RA N S J Z rEBLiOt : 
Paris, 19 (A.A) - 19/ll/939 sabah 

tebliği : 
Gece kayde şayan hiç bir bAdise ol

mamıştır. 

ALMAN rEBLtt;t: 
Bertin, 19 (A.A) - Tebliğ : 
Aşağı Rhin noktasının bir yerinde 

milhim mitralyöz faaliyeti ve müsade
ıncler vukubulmuşlur. Cephenin diğer 
kısımlarında sükftnet vardır. Yalnız 
mevzii topçu faaliyeti kaydedilmiştir .• 
Hava kuvvetleri Fransa üzerinde istik
şaf uçuşlanna devam ebnektedir. -*-
Amerika işçileri 
Razveıtın tefıra 
eiimJaurrelsUjinJ 
lstlyorlar-
Nevyork,ı 9 (A.A) - Nevyork işçiler 

birliği İcra komitesi rcisicümhur Ruz
veltin Uçüncü defa olarak reisicümhur
luğa intihabına müzaheret etmeğe ka
rar vermiştir. Bu işçi birliği 900 bin iş· 
çiyi temsil etmektedir. -*-Ziraat Bankası 
Şibin K.arabtsarda 
köylüye tohumluk 
daptıyor-
Şehinkarahtsar 19 (Hususi) - mev

simsiz devam eden yağmurlar dolayısiy
le tohumluk temin edemlyen köylUnün 
ihtiyacı için ziraat bankası muhtaç olan
lara tohumluk tevziine başlamıştır. Ban· 
kanın bu hareketi köylüyü çok sevin
dirmiştir. 

KARŞIYAKA.DA 

Melek 
Sinemasının 

iki hiiyük filim birden 

ı ··İKİNCİ BALAYJ 
LORETrA YUNG 
TYRONE POVER 

Tarafından temsil cdilmiı aşk Ye 
güzellik filmi ... 

2 - BİR MiLLEriH 
isriKLALİ 

Zonguldak, 19 (Hususi) - Dün burada hava tehlikesinden ko
runma için pastif müdafaa tecrübesi yapılmıştır. Alarm saat on beşi 
beı geçe verilmiş ve on bet kırk beşte nihayet bulmuştur. Alarm ita· 
reti verilir verilmez pastif müdafaa hizmetinde vazife afanLar derhal 
faaliyete geçmiıler ve halk büyük bir aür•at ve intizamla ltğınak.lara 
koşmuştur. 

Tayyarelerimiz '§ehre dört yangın, üç tahrip ve bir zehirli gaz bom
bası atmışlardır. Tecrübe çok muvaffak olmuştur. 

Var.şova valisi yahudi mahalle-
lerini barikatlarla tecrit ettirdi 

Krakovi, 19 (A.A) - Alınan ajansı bildiriyor; 
Varıova valisi neşrettiği bir kararla Varşova Yahudi mahalleleri· 

nin barikatlarla tecrit edilmesini emretmiştir. Bu yeni karar şehirliler 
tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. Zira Yahudi ma
halleleri ayni zamanda sari hastalık menbaıdır. 

Polonya filosu harp sonuna kadar 
lngiliz filosuna bağlandı 

Londra, 19 (A.A) - Polonya deniz !kuvvetlerinin fngiliz deniz 
kuvvetlerile işbirliği etmesi hususunda bugün Londrada lngiliz ve Po
lonya hükumetleri arasında bir anlaşma imzalanmıştır. Polonya filo
sundan bir müfreze harbın sonuna kadar lngiliz donanmasına rapto
lunacaktır. 

lngiliz harbiye nazırı 
Taliın devresini bitiren yeni efradın 
Fransaya sevkedileceğini söyledi 
Paris, 19 ( Ö. R) - F ransada bulunan lngiliz Harbiye nazırı Sir 

Horbelişa Fransız ordusu için dünyanın en güzel ordusu olduğunu 
söylemiş, lngiliz askeri gayretinin teşvik olunacağını iki lngiliz kıta
larının tnlim devresini ikmal eder etmez peyderpey F ransaya 6ev
kedileceğini bildirmiştir. 

Rus - Rumen hududunda 
bir Zigfrit hattı mı? 

Rumen sefirine 
teklifte bulunmus 

Fon Papen 
böyle bir 

(Paris Soir) gazetesinden: 

cAlmanyanm Ankara sefiri Fon Pa
pen Romanya sefiri M. Stoikaya garip 

hattı inşası fikrini telkin etmiştir. Fon 
Papen daima iki cepheli bir adamdıra 
Ayni zamanda Sovyet Rusyanın hem le
hine, hem aleyhine hareket ediyor. 

bir teklifte bulunmuştur. Besarabyayı 
Sovyet Rusya tarafından gelecek her 
tüılü taarruzlara karşı korumak için 
Ruı • Rumen hududunda bir Zigfrid 

Fakat Romanya sefiri Alman •efiri· 
nin bu teklifini reddetmiştir. Bundan 
anlaşılıyor ki Sovyet1erle Almanlar ar .. 
andaki anlqma tam dcğildü.> 

Fransa ltalya 
J919 doğumla efradı Balfıanlada Sooyet 
silah altına çağırıyor nüfuzuna 'iddetle 

. P~ris, 19 (A.A) - 1919 sınıfının. bi- mani OfaCGfılftlŞ-
nn~ kısmına me~s~p olanların ya?1 30 Brüksel, 19 CÖ.R) _ İtalyan radyosu 
hazırnn 1919 tnrilııne kadar dogmuş Balkanlara hulul için bir Sovyet teşeb
olanların af' ~on_u~da silii~ altına davet büsü olduğu takdird~ İtalyan mukabelc-
edileceklen bıldırilmektedir. sinin İtalya ve İsnanyndnki komünist -*- oleyhUın mücndelc derecesinde fuıi ve 

lsveçte 
Finlandiya için 
iane toplamyor-

şedit olacağını söylemiştir. 

-*-
Yugoslavyada 

Teşrii seçim Paris, 19 (Ö.R) - Finlandiyaya karşı 
İskandinav memleketlerin sempatisi fili tehir edilecek-. 
bir mail yardımla kendini göstermekte- Paris, 19 (Ö.R) - Yugoslavya hükü· 
dir. Stokholıncla açılan bir iane listesine metinin yakında yapılması mütasavver 
şimdiye kadar ilç milyon franktan fazla teşrii intihabab talik etµği istihbar cdiJ. 
iane kaydedilmiştir. ınektedir. -*- -*-LONDRADA Maveryl Şeria 
iki bomba patladı S!Ölfinde manevra 
Roma, 19 (Ö.R) - Londrada ik1 bom- Paris, 19 (Ö.R) - Maverayi Şcrlada 

ba patlamış ve bazı binaların pençcre- ordu çölde mane\Ta yapmıştır. 
lcrini ve camlanm Jarmıştır. Bu suikas- Suriyeden gelen Fransız zabitleri Ma. 
dın Irlanda cUmhuriyel ordusu teşkilatı verayi Şeria ordusunun bu :manevrala-
tarafından yapıldığı tahmin ediliyor. nnda hazır bulunmuştur. , 
Tayyare Sinemasında 

TELEFON: 36f6 
B U G ti N 

Kıymetli mUdadmterindcn gördüğü raibete binaen Komedi Framez unat· 
karlarından MARi BEL'in ihdn ettiği en son esu 

OLGUN KADINLAR 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

Binlttce talep ve arzu üzerine programa iliveteıı 
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Almanların düştükleri meş'um hata 
Fransız milletinin 
tehlike karşısında 

vatanperverliğinden şüphe etmek olmuştur. Fransa 
milli birliğini bulmuştur fırka ihtilô:l'larını bırakmış 

.. 

Fransız .. Ingiliz işbirliği Mussolininin son nutku 
Birleşik devletlerine doğru "Dünyada bir sulh iktısadiyatı yok-

olar ak telakki ediliyor tur, harp iktısadiyatı vardır,, 
Avrupa 

ilk adım 
Paris, 19 (Ö. R) - cTaymis> gaze

tesi yazıyor: Alman diplomatlarının bü
tün hatalarından kendileri ic;in en meş
umu F rnnsız mil etinin vatanperverliğini 
ve yenilenme kudretini istihfaf etmiş ol
malnndır. Frnnsnnın, en kolay hücum 
edilebilecek gibi göründüğü anlarda her 
zamandan dahn tehlikeli olduğunu gös
teren tarih derslerini ihmal etmişlerdir. 
fırka ihtilnOanna ve mali müşkilata rağ
men Fransa tehlike önünde derhal bir
liRini bulmuş ve düşmana karşı 19 1 4 se
nesinden daha kat'i bir mali tefevvuk 
temin etmiştir. AskeIİ hazırlığı i!le o de
rece miikemmeldir ki dostlarının hay
ranlığını ve hasımlarının ister istemez 
riayetini tahrik etmektedir. 

Londrn, 19 ( ö.R) - Paris re mi 
mahfilleri, lngiliz - Fransız ekonomik 
birliğinin tahakkukundan sonra, geçen 
harptekinden çok daha tam bir ittifak 
mevcud olduğunu ve bunun yalnız har
bi değil, ayni zamanda sulhu kazanmak 
imkanını vereceğini kaydediyorlar. ln
ciliz ve Fransız milletlerinin hamle ve 
azimleri, iman ve emniyetleri. Royter 
ajansının kaydettiği gibi, müttefik zafe
rinin en mühim unsuru addedilmekte• 
dir. 

Pnris, 19 ( ö. R) - Londra yüksek 
harp konseyinin ekonomik birlik kararı 
münascbctile Amsterdamda çıkan «Tel· 
grab gazetesi yazıyor: 

Roma, 19 (A.A) - Stefanl ajansı bil- lunduğumuz ikhsadi otarşi sisteminin tipte harpler yapılmaktadır. 
diriyor ı doğruluğunu kat'i nihai ve mukavemet Binaenaleyh iktısadiyata haklın obna·· 

Korporasyonlar nezaretinde dün öğle- edilmez bir şekilde hatt5. dramatik bir s• lftiım gelen ve haklın olan önüne ge
den sonra toplannn yüksek otarşi ko- surette ispat etmiştir. Şimdi her kes t;ilıniyen müsellah harp ve onun mukad· 
misyonunda Mussolini tarafından söy- iktı.sadi sisteme muharrik veyahut şu ve- deratıdır. Bu hakikati nazan itibara aJ. 
lencn nutkun metni §udur ı ya bu aistemin muvafık olup olmadığı· mak istemiyen, felakete doğru yürtir ve 

•Yüksek otarşi komisyonu bu sene na dair yapılan baz.ı münakaşaların ne bunu müdrik olmadığı için de bu felU
İtalya aleyhinde tatbik edilen sinsi zec- kadar güliinç olduğunu görebilir. ketten şikayet ctmeğe veya hayret izhar 
d tedbirlerin dördüncü yıldönümünde İptidai maddelerin hiç bulunmadığı etmeğe hnkkı olamaz.. İtalyan milleti 
toplanıyor. Şunu da ilave edelim ki bu veya bu madde fiatler.inin fevkalade şimdi otarşi uğrunda açılan harbin yal· 
tedbirler, bunları bize tadmif eden erin yükselmiş olduğu şu sırada dahili ve ha- ruz faydasını değil, liizumunu da hisset· 
arzusu hilMına olarak menileketimiz rici fiatJcre müteallik lne.selelerin ne miş ve anlamıştır .. 

k d k d 'k ld ~ h k ·· İtaluan milleti dcdigı~·m zaman muhte· için hayırlı neticeler vermiştir.. Bugün a ar a a emı o ugunu er ·e.<1 mu· ., 
mUbalagaya düşmeden tarihi olarak tav- şahede edebilir. rileri, profesörleri, işçileri ve müsteblik-

leri kasdcdivoruın. Bu ordunun bütiln 
sif edilebilecek ahval ve şerait içinde Bilhassa şu zamanda her kes. hatta kısımları oldukça uzun merııalelcr ak-
toplanıyoruz .. İtalyanın tanı hareketi zekası kıt olanlar bile harp iktısadiyatı 

delmişlerdir. Faknt bugtin adım1arının 
sayesinde askeri bakımdan heni.iz Av- ile sulh iktısadiyatı arasında bir fark ol- temposunu iınkan hadlerini aşan bir şe-
rupa kıtasına sirayet etmemiş olan harp, duğunu iddia etmenin saçmalığını anla- kilde tacil etmeleri lazımdır. 
iktısadl bakımdan bir dünya harbi şek- mıştır. Harp ve sulh iktısadiyatı yoktur. Hiç bir enerjinin boşa gitmesi doğru 
1inl almıştır. Çünkil harp bila istisna Yalnız harp iktısadiyatı vardır .. Çünkü değildir. Bütün iradeler bir araya geti
dünyadaki bütün memleketlerin iktısa- tarih bakımından harp senelerinin ade- rilmeli bütün fedakarlıklara katlanma
di ve içtimat faaliyetlerini sekteye uğ- di harp halinin milletlerin, daha doğru- lı şüphe içinde bulunanlar uzaklaştırıl
ratmış ve altüst etmiştir. su Avrupa kıta-;ında yaşıyan milletlerin malıdır. Hiç bir oyuna benzemiyen bu 

Aradan yalnız yinni sene geçtikten nonnal halde olduğunu ispat etmektedir. oyunun vereceği netice pek büyüktür .• 
aonra garip bir fırsat neticesinde şahit Sulh içinde geçtikleri söylenen seneler- Mevzuubahis olan şey askeri kudret ve 
olduğumuz vakayi tatbik etmekte bu- de bile mUsellD.h harbi hazırlıyan başka binaenaleyh vatanın istikbalidir. 

Harbin emrinde sanat .... 
Fransa ve lngiltt:re filen, idhal. ih

rnc edilmiş ayni ticarethanenin ortak· 
lan olacaklardır. Mübayeat için tek bir 
tCJekkül faaliyette bulunarak rekabeti 
bertaraf edecektir. Menabi müştereken 
lrnllanılacaktır. Bu teşekkül harpten son
ra!lt için mümkün olduğu kadar geniş 
bir tesviye esas t~kil edeecktir. Şimdi
ki iş birliği bu yolda ilk adımdır. 

Fransız tankları 

Ressamların cephelerde ifa ettikleri 
hizmetlerin büyük ehemmiyeti giliz • F ransı.t ekonomik iş birliği bir it- dır. Bu mühim karar yalnız harp zamanı 

tifak kadrosunu c;ok geçmektedir. Harp- için değil, onu takib edecek sulh devre
ten sonra da bu teşkilatı muhafaza niye- si için de en ehemmiyetli bir teşebbüs
ti vardır. Filen bu bir lngiliz - Fransız tür. Tuna vadisinde ve Balkanlarda ya· 
ekonomik federasyonu olup Avrupa pılacak mümasil teşekküllerle tamamla- Paris, 19 (A.A) - Askert hedeflerin tablolan şeklinde tuallerle muvaffak olu- gun gelmemekte zira bunların gölgele

gizlenmesi sanatı 1914 - 1918 harbinden yorlar. Bu suretle mesela toplar ve ra- ri usulün muvaffakıyetinc maru ol
alınan tecrübeden istifade edilerek mez- sat noktalan bunları ihata eden tabii maktadır... Fakat renklerin bir ye
kOr harpte kullanılan usulleri daha manzaraya yine mesela bir orman şek- rine karıştırılmasına lüzum kalma· 
mükemmel bir hale koymak suretiyle linde temsil edilmktedir. Manzara res- dan fabrikalardan çıktığı gibi kullanıl· 
tatbikinden ibaret bulunmakla beraber samlarına gelince iki türlü ressam çalış- ması imkanı işçinin sür'atini temin ba
eınperyalist ressamların bugün yapbğı maktadır. Realistler, empresyonistler.. kımından empresyonizm usulüne jtiraz 
hizmet çok mühimdir. 1918 den beri tay- Madeni kitleler ressam1arın fırçası al- kabul etmez bir rüçhan kazandırmakta
yarecilikte elde edilen terakkiler bugün tında bir meşcere şeklini alıyor. Modem dır. Buna binaen bu mıulden gi:zlemiye 
gizleme işini mühim bir hale getirmiş- gizleme usulünde en büyük hizmeti em- yalnız kara nakliyaıında değil denizclo 
tir .. Bugün yalnız ön saftaki hedefleri presyonizm yapmıştır. Malfundur ki bu ve havada da tatbik edilmektedir. 

cStandard> gazetesinin fikrince in· Birleşik devletlerine doğru ilk adım- nacaktır. 

Çinde yeni bir hükümet mi? 
Japon başvekili Abe'nin beyanatı değil, ayni zamanda sınat bölgeleri ve usul küçük ebatta üstüste konulan ve Filhakika münkesir hatlar halinde üa

kalabalık yerleri de düşman tayyarele- mütemadiyen tekrar edilen muhtelif tüste boyanmış satıhların hem mesafe 
rine karşı gizlemek icap ediyor .. Bugün renklerin uzaktan bir renk gibi gözük- hem de sür'at takdirinde isabetsizliklere 
bu işin hem bina ve tiyatro dekoratörle- mesi esasına dayanmaktadır.. Bu tarz sebeb olmıyor. Buna binaen tayyareler 
ri ve hem de bizzat ressamlar kullanıl- bilhassa harpte kullanılan alçak araba- ve hatta harp gemileri hazan çok mat 
maktadır. Dekoratörler bilhassa göz farı ve topraktan çok fazla yükseklikte ve ne kadar dikkatli olursa olsun uzak
aldatmıyan tabiat haricindeki eşyayı olmıyan tahkimatı etraftaki toprağın ta bulunan bir müşahidin gözünden lca~
gizlcmeğe matuf eserler vücuda getiril- rengine bağlamak için çok uygun düşü- mağa imkan veren zikzak hatları haUn· 
mesine çalışıyorlar. Ve buna yağlı boya yor. Buna mukabil mühim tahkimata uy- de boyanmaktadır. 

Çankayşek orduları ise bir şehir ve bir liman istirdat ~ tti 
Tokyo, 19 (A.A) - Başvekil Abe sinde işbirliği yapmalıdır. 

bugün yaptığı beyanatta muvakkat Pe- Abe, yeni merkezi hükumetin tesisin
kin ve Nankin hüklimetlerinin müzahe- den sonra henüz Çan-Kay-Şek tarafın
retile Vansingveyin yakınında müttehit da bulunan bir çok Çin devlet adamlan
bir merkezi hükumet kuracağını söyle- nın yeni hükumete ilhak edecekleri mü
miş ve demiştir ki: taleasında bulunduktan sonra aözleri-

Çin müstakil bir siyaset takip etmeli ne şöyle nihayet vermi tir: 
ve Uzak şarkta yeni nizamın kurulma- öyle ümit ederiz ki diğer devletler 
aında Japonya ile tam musavat daire- emrivakii tanıyacaklar ve Japonya ile 

F ransada harbeden 80 
bin Polonyalı var 

Londra, 19 (Ö.R) - Lehistan başve
-'il ve başkumandanı general Sigorski 
ıSunday Taymis• gazetesine verdiği bir 
mülakatta Fransadaki Leh ordusunun 
oynıyacağı mühim rolü kaydetmiştir. 

Fransada halen 80 bin kişilik bir or
dusu vardır .. Her biri 16 bin neferi mü
tecaviz beş fırka teşkil ve teçhiz edil-
miilir. Fransnd:ı beş bin Leh zabit ve 
küçük zabiti bulunmnktndır. Kanadada, 
Kanada ordusunda hizmet edecek Leh 
lejiyonlnrı teşkil edilmektedir .. Nihayet 
Amerika, bitarnf olmakla beraber, Leh 
kıtalannın teşkiline yardımını esirgeme
mektedir. Lehistan, tekrar istiklaline ka
vuştugu zaman demokratik bir devlet 
olacaktır. 

Almankır, yapt.ık'ıarı tülumlarla bize 
yol g· st<"l1'lli lerdir ve ahali meselesinin 
nasıl halledıleccgini öğretmişlerdir. Eğer 

f,nlar ahaliyi bir taraftan diğer tarafa 
r.akletmc ini biliyorlnrsa biz d ayni su
retle ha reket edebileceğiz..• 

İ GiLTEREDE 
1917 doğu luları 

ere cağırıyor 
Rom.ı, 19 (Ö.R) - İngiltcredc 1917 

tevelliitliiler yrıkında silaha çağınlacak
lardır. 

Harbiye nezaretı kura efradının sıcak 
tutan elbiseler, örtüler ve sağlam ııynk 
kaplnriyle r,elmelerini tavsiye etmekte 
'\ e bu eşyn bedelinin kendilerınc tediye 
c clikcl'ğini biJdirmdttcdir. 

Bir Felemenlı vapur 
Jıumpan)Jası ngilte· 
reye seferlerini 
tatil etti ... 

-..t;r-
Amstcrdam, 19( A.A) - Zeeland va

pur şirketı bu~ne kadar İngiltere ile 
idame edegcldır,i ımıntaznm seferleri ta
til etmL'ltir .. Son vapur bu sabah Vissin
g nden a) rılmı~ır .. Ve salı ·1rıü 'l'ılbu
J v') c gid ccktiı. 

işbirliği yapacaklardır. 
Honkong, 19 (A.A) - Çin ajansı 

bildiriyor: 
Zo-Bu limanı Çinliler tarafından is

tirdad edilmiştir. 

Mieula, 19 (A.A) - Çin ajansı bil
diriyor: 

Çin kıtaatları Sinken Hangu istirdad 
etmişlerdir. 

Alman yada Pragda 50 bin 
kişi tevkif edildi 

AmerikH Harbiye 
nazırı 

Amerilıa ordusunun 
tezyit edileceğini 
söyledi ... 

Halk yiyecek bulmak 
iÇin birbirini yiyor 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA
dokuz üniversite talebesinin kurşuna 
di~i1mesi üzerine elçilik binasındaki 
bayrağı matem alameti olarak yarıya 
indirmiştir. 

Bcrlin 19 (Ö.R) - Alman a}ansı bil
diriyor: Görülen lüzum üzerine Prngda 
örfi idare ilan edilmiştir. 

Vaşington, 19 (A.A) - Harbiye na
zırı V oodring yaptığı beyanatta Ameri
ka ordusunun 75 bin kişi arttırılacağını 
ve bu kuvvetin yeni deni:t ve hava üs
lerinin müdafaasına tahsis olumıcağını 
söylemiş lir. 

-*
Acaba nere\ (. ? 

Londra - cZueircher Zeitung> Ber
lin muhabiri dört sütunluk bir makale
de Berlinde hayatın güçleştiğini tasvir 
etmektedir. Şehrin pazarlarında yüz
lerce kadının yiyecek. satın almak için 
bütün sabah ayakta beklediği görülmek
tedir. Almanyanın hiç bir yerinde kah
ve ve c;ay bulmanın imkanı yoktur. Er
satz kahve ile hakiki kahve arMındaki 
yegU.ne benzerlik ikisinin de kahve ren• 
gi ve sıcak olmasıdır. 

Lobito limanından Vitrinlerde muhtelif gıda maddeleri 
teşhir edilmektedir, fakat bunlar satılık 

meçhul İS~ifıamete değildir. Yalnız meyve ve sebze fahiş 
gide ifıi Alman vapuru fiatlerle satın alınabiliyor. Teşhir edi
Libito, 19 (A.A) - İki büyük Alman len eşya sndece boş paketlerden ibaret-

vapuru, 16 bin tonluk Vrndhuk ile sc- tir. 
kiz bln tonluk Adolf Voernann dün gc- Mensucat sanayiindeki şiddetli tahdi
ce I:.obitôôan mc hul bir istikamete ha- dattan dolnyı işsizlik son derece artmış· 
c'wt etmişlerdir. Bul vapurlnt harbin tır. Her mübaynn için ruhsatiye alma 

b 0 dayetindcn beri Lobito limanında bu- si<>tcmi bozulmuştur. Yerine yeni bir 
lunmakta idiler.. sistem düşiinülmüş ise de her taraf tan 

'17- muhalefetle karvılnnmıştır. işsizlerin ye-
Anver te lıasırga... kunu bir milyona )'aklaştı~ı tahmin cdil-

Paris, l!) (Ö.R) _ Şiddetli bir kasırga mektedir. Bir çok perakendeci firmalar 
Anvers limanında mühim hasarata se- iflas etmek üzeredir. Nazi makamları 
bep olmuştur. bu ifüislau ho görmektedirler. Çünkü 

--·' __ ticnretin bir kaç elde temerküzii kontrol 
İSKOCY ADA ALARM kolaylaştımaktadır. 
Faris, 19 (Ö.R) _ İskoçynnın şimali Parti siyasi toplantıları vaziyet hak-

şarki sahilinde bu sabah hava tehlikesi kında halkı aydınlatmak makııadile da
i.şarcti verilmiş ve 20 dakika sonra •Teh- ha sık sık yapılmağa baıılamışbr. Harp 
lıke bitti, i!mreti ile alarma nihayet ve- mesuliyeti propaganda ı bilhassa lngil
rilmiştir. tere aleyhinde tevcih edilmiştir. Fakat 

Buna c-ebep olan tayyare o kadar yük- bu konferanslar kitleler üzerinde pek 
sekten uçmakta idi ki hüviyeti tesbit az tesir ynpmnktadır. Halk, evvelce en 
olunamamıstır.. büyük dü man addedilen Sovvet Rıııı-. . . .. 

yaya karşı Nazi vaziyetinin ne çabuk ve 
ne k<Adar tam bir surette değiştiğini göre
rek kat'iyyen ikna edilememektedir. 
Partinin en hararetli taraftarları Nazi
ler bile pşırmış ve şimdiye kadar ken
dilerine mütemadiyen telkin edilen aki
denin doğruluğundan şüpheye başla
mışlardır. 

Şimal denizine hakim olduklarını da
imi .ı>urette iddia eden Almanlar şu su
allerin cevabını verememektedirler. 

(1) Niçin City of Flint vapuru Nor
veç kara suları boyunca hareket etmek 
mecburiyetinde kalmıştır? 

(2) Niçin Alman balıkçı filosu şimal 
denizinden her sene avladığı 300,000 
ton balıktan mahrum kalmıştır? Halbu
ki Ingiltercde sima! denizi filo unun fa. 
aliyetine devam etmesi yüzüQdcn balık 
son derece m bzuldur ve ailelere res
men ucuz fiatlerden istifade etmeleri 
bildirilmiştir. 

lsviçr 

Londra 19 (Ö.R) - Çekoslovakyadan 
alınan haberlere göre son hadiseler do
layısiyle Pragda tevkif edilenler 50000 
kişidir. Hfidiselerin resmen bildirildi
ğinclen çok daha vahim olduğu anlaşıl
mnk1adır. Biitün hükiiınet daireleri mu
hafnza altına alınmıştır. 

Paris 19 (Ö.R) - Slovakyadan Al
m nyada Eks Laşapel mıntakasına gön
derilen Slovak alaylarında itaatsızlık 
hareketleri olduğundan bunlar siltılıla
rındnn tccrid edilmiştir. 

Paris 19 (ö.R) - Pragda tevkif edi
len binlerce kisinin ekserisi Vayar ci
varında bir Alman tahşid kampına gön· 
derilmiştir. Münib şehrinde, son suikast 
teşebbüsü üzerine tevkif edilenler beş 
bine yakındır. Miinih hapishanelerinde 
her gece idamlar yl\pılmakta ve ceset· 
lerin y.akJl nasında l ıi1lamlnn fırınlar 
fasılusız cah maktııc11ır. 

-ı:ı.--

Romanva Üzerine 
tazvik 

Ord sunu terhis 
etmiyor ... 

- UASTAU.AFI 1 iscı SAHİFEDE -
. rinde Romanya ayni yolda bütün kom

şulnrile halisane çalışmnğa hazırdır. 
Roma, 1!) (Ö.R) - İsviçre ordusu 

haşkumandanı şimdiki kararsız vaziye
tin devamı müddetince seferberlik ted
birlerinin gevşetilmiycccği ve kıtaatın 
terhis edilmiyeceğini bildirmiştir. 
Almanlnrın Frnnsa Uzerinc yaptıklnrı 

atışlarda bir mermi Bal sokaklarına dü
şerek bir genç kızın varalanmasma sc-

Gazetelere göre matbuatın aldığı bu 
va~iyet gliya Romnnyanın şimdiki Av
rupa harbinden sonra cenubi Dobrica
yı Bulgaristan& terketmeğe muvafakat 
eylediğine dair cenubi memleketlerde 
çıkan haberlerdrn doğmu tur. Yine bu 
haberler yeni Rumen - Bulgar hududu· 
nun diğer Balkan devletlt'ri tarafından 


