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1 .İmtiyaz ıahibi: ŞEVKET BILCIN 

Başmuharrir ve ~uml neşriyat müdüril: 

Mo. 10304 Kırk Beşinci Yıl FJA2'1 (5) KURUŞ2'UR 21 SOMTEŞRIM SALI 1939 -, 
HAKKI OCAKOCLU 

ABONE ŞERAiTi 

OEV ili MUDDETl Tü.rlriye için Hariç lçlıı 

s~........... 1400 noo 
Aın cıwlı1c ••••••••••••••• 750 1650 

Günü geçmiş nüshalar (25) kunııtur. L TELEFON: 2697 

il Macar hariciye nazırı 
beyanatta bulunacak 

Londra, 20 ( ö .R) - Macar Hariciye Nazın, 
bin iJirundan beri ilk defa olarak yarın (bugün) 

Macar harici siyaseti hakkında beyanatta bulana
br. 

·--------' 1lfuı münderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. Ciimhuriyetin ve Cümhurlyet eserinin bekçisl, &abahlan çıkar siyası gazetedir Yeni Asır Matbaasında basılmıştır. "" 

Balkanlar siyasi nüfuz istemezl.er 
Türk - Paristc Tan Gazetesinin Başmakalesi Çıkan 

----------------------... -----------------------~ 
R.omanyan•n yapbğı teklif 

__________________ ,,,,_.,,*,,,_.,, _______________ ~--

lngiliz 
iktisadi münasebetleri 
B. N. Mencmencioğlunun riyasetin
deki heyet ·An karadan hareket etti 

1 Başta Türkiye olmak üzere Macaris
tan da d·ahil bitaraf bir Balkan bloku. 

boodra müzakereleri 
lki memlf'ket arasındaki mütekabil 
menfaatler esası üzerinde yapılacak 

Ankara 20 (A.A) - Hariciye vekaleti fıa, maliye ve ticaret Vekilleri ile Reisi
umumt katibi büyük elçi B. Numan Me- cüınhur namına baş yaver ve başvekil 
nemencioğlu, bu akşam Londraya mü- namına da matbuat bürosu umumi ka
tevcccihen Ankaradan aynlmıştır. B. tibi tarafından teşyi edilmiştir. 
Menemcncioğlu, istasyonda hariciye, na- Teşyi edenler arasında Ingiltere ve 

Yunanistan büyük elçileri ile Fransa 

Polon yada 
--*-

Alman ve Yahudi 

ma~lahatgüzarı da bulunuyordu. 
Aynı trenle heyeti teşkil eden zevat 

la hareket etmislerdir. Heyet yann ak
şam Istanbuldan Parise hareket edecek
tir. Pariste iki gün ikametten sonra Pa
zar günü Londraya geçmesi ihtimal da
hilindedir. 

Milli Şef 
---· ---Zonguldak halkına 

uinönü günün için 
teşekkür ediyor .. 

--*--
Paris, 20 (ö. R) - cTan> gazetesi 

Balkan <kvletleri ara51D.da bir blok te
sis meselesine tahsis etti!i başmakalesbı
ae diyor .ki; Balkan deı.rleUerini her
hangi bir bUyük devletin 'hegemonya te
şebbiisüne enerjik :şekilde muhalefet 
edebilecek bir blok halinde birleştirmek 
lçin yapılan gayretler malumdur. Bal
kan milletleri, siyasi ve ekonomik istik-
lallerini her tehdide karşı koruyabil
mek için, kendi aralarındaki münasebet
leri düzeltmek istiyorlar. Romanyanın 
başta Türkiye olmak üzere Türk.iyeye, 
bütün Balkan devletlerini, hatta Maca
ristanı da ihtiva edecek bir bitaraf blok 
teşkilini teklif ettiği söyleniyor. Bazı 
Yugoslav gazetelerinin bildirdiğine gö
re Rumen - Bulgar münasebetleri şim
di kfifi derecede düzelmiş olduğundan 
şimdiye kadar Balkan antantına karşı 
muhteriz davranmış olan Bulgaristanın 
bu yeni projeyi tedkik etmesi ve müza-

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

Balka·nlarda· 
Sovyct-Alman nüfuzları 
asla bir ahenk mevcut 

arasında 

olamaz 

Balka~ların Bolşeviklendirilmesini 
eden bütün teşebbüsler İtalyanın 

müdahalesinimucip olacak 

istihdaf 
derhal 

-!,!_9••················································································ 
herette bulunması artık mümkün add~ 
dilmcktcclir. Söylendiğine göre İtalya
nın Balkan memleketindeki sefirleri hü
kumetlerinin bu tasavvura muhalefet 
etinediklerini bildirmişlerdir. Balkan 

milletleri, bu projenin her şeyden evvel 
kendi aralarındaki tesanüd hissinin bir 
netice~i olacağı kanaatindedirler. 1talyn1 

Balkan blokunun ancak bütün devlet· 
- SO. ·u 6 INCJ SAHİFEDE -

Muhacereti 
--*-

Bugünlerin bir meselesi de Jtalyada 
Tiroldaki Almanların Afmanyaya nakli 
Baltık memleketlerinde Rusyanın nü
fuzunu tesis etmesi üzerine oradaki 
AJmanlann da Almanyaya getirilmesi 
meselesidir. Fakat daha evvel izah edi
len bu bahsi bugün tekrar burada taze
lemiye lüzum olmasa gerek. Hariçteki 
Almanların nakli meselesinin diğer bir 
faslı vardır ki sadece onu hatırlatmak 
iktiza ediyor: Balkan memleketlerinin 
bazılarında Alman ekalliyetleri ,·ardır. 
Bunların da vaziyeti şayanı dikkattir. 
Onun için bu bahis yine kendiJiğinden 
meydana çıkmı'.j oluyor. • 

Londra 20 (Ö.R) - Türkiye hariciye 
vekaleti katibi B. Nwnan Menemenci
oğlun0un riyaseti altındaki heyetin Lon
draya müteveccihen Ankaradan hareket 
edeceği haberi bura mali ve iktısadi mc
hafilindc büyük bir memnuniyet uyan
dırmıştır. Türk heyeti Londrada yalnız 
mali ve iktısadi hususları değil, iki mem
leketin müte.kabil menfaatlerini de mü
zakere edeceklerdir. 

Zonguldak 20 (A,A)- 16 Sonteş
rin günü burada •İnönün günü ola
rak kutlanması münasebetiyle Zon
guldaklılar adına sunulan saygı ve 
bağlılık telgrafına Cümhurreisimiz 
ve Milli Şefimiz şu suretle mukabe
lede bulunmuşlardır: 

•Vali Halid Aksoy ve nrkadaşla
rının, muhterem Zonguldaklıların 
kadirşinas ve asil tezahürlerinden 
pek mütehassis oldum. Teşekkür ve 

Hollanda sa_hiller-i tehlikeli 

lzmirin 

1 
n:ıuhabbetlerimin iblağını rica ede
rım.n -----

Fahri Hemşerisi 

Şiddetli fırtınalar mayınları bu sahile 
atıyor, üç vapur daha battı 

Şimdiye kadar Almanya hep hariçteki 
Almanları alarak daha büyüyeceğini 
söyliyordu. Fakat gerek Tiroldaki Al· 
ınanların, gerek Baltıktakilerin böyle 
yerlerini yurtlarını bırakıp çıkmağa 
mecbur kalışları Balkan memleketleri· 
nin bazılarındaki Almnn ekalliyetlerini 
ve onların vaziyeti ile alakadar olanları 
dil iindürmektedir. 

Fakat unutmamalı ki Baltık memle
ketlerindeki Almanların çıkanlıuası me
selesinde Rusya, cenubi Tiroldakilerin 
de Almanyaya nakilleri mecburiyeti ha
tırlanınca Jtalya gözöniine gelmektedir. 
Bazı Balkan memleketlerindeki Al· 

manların ise Almanyayn gitmek için ar
zu be~lemedikle,-i anlaşıbnaktndır. 

Mareşal 'oroşilo 
----*--

hususi oJarak yaptır tt!ği Şehrimize 
büyük bir otobüs hediye etti 

Am .. lerdam, 20 (A.A) - Hüküm 
sürmekte olan şiddetli fırtınalnr lngiliz 
snhillerindcki mayin tarlalarındaki ma· 
yinlerden bir çoğunu kopararak Holanda 
sahillerine sürüklemektedir. Bunlar Ho· 
landa sahillerinde seyrüsefer için büyük 
bir tehlike te0 kil ediyor. Telgraf gazete
sine cöre ~abih torpiller hakkında bir çok 

Bu güzel otobiisü 
tesli!n i~in İstanbul 
~ovyet baş ı onso!osu 
i!:zmire e!d.~ 

lzmir fahri hemşerjei Sovyet Sosyalist 
Cümhuriyetleri birliği Müdafaa komiseri 
Mareşal Voroşilofun lzmir Belediyesine 
hediye edilmek Üzere sureti mahsusada 

haberler gelmektedir. Van Holland açık
larında Chuvenbank civarında bir çok 
sahih torpil müşahede edilmi"tİr. 

Londra, 20 (A.A) -Yeniden Üç va
pur Alman mayinlerine çarparak batmış
tır. Bunlar Isveç handralı Borjes, lngiliz 
bnndralı Blak Hil ve ltalyan bandralı 

imci ettirdiği büyük ve güzel bir otobüsü 
teslim etmek ve buna dair olnn bir mek
tubu vermek üzere Ankara Büyük Elçisi 
B. T erentief Istanbul Bnşkonsolosu B. Gracia vnpurlandır. Bu vapurların Simon 
Konstantin Bueorcuıevski°yi lzmirc gon· Bolivar ve Garica Milica vapurları gibi 
derıniştir. nynı şerait altında ve şnrk sahilleri açık· 

1 . - SONU 2 İNCİ SAHİFEDE - Jarında battıkları bildirilmektedir. 

ı 

Almanyadaki Yahudilerin 'ağır l-'ergi
lere tabi tutulduk1arı mallımdur. Paris
teki Alınan ~areti memurlarından Fon 
Rat, bir Yahu i genci tarafımla~ ölqü
riildüktcn 'S Almany~daki 1'ılıudi
lc.re de tam 1 ıiilyar para cezası ükle
tihnişti. Vak'a aylar(a evvel otrrluştu. 
Fakat şimdiye kiı.dar 1oplanan parıi!arın 
800 milyon markı geçmediği görülinüş
tür. Onun içht Alınanlar gelecek ayın 
ortasından itibaren hu para cezaınm da· 
ha artırmağa karar venni ·)erdir. Şimdi
ye kadar servet üzerinden yüzde 5 alı
myordu. Bir yüzde 5 daha ilave edile
cektir. Almanvada kalan Yahudilerin 
malik olduğu · servetin derecesi 938 de 
yapılan bir tahrire göre ancak 4 milyar 
mark tutuyordu. Bunun üzerinden Al
manya hüküm eti para ala ala Y alıudi 
servetinin 3 milyar marka indiği tahmin 
edilmektedir. Fakat bu rakam da kat'i 

1 ····························································································································iii·················································· 

. 

ıBeş· 
1 

vilayette örfi idare il8n olundu 
Taymis "Çekler, Hitlerizmin yıkıln.asına daha 

değil, itibari bir şeydir. Çünkü Yahudi· Fahri hemşehrimiz Mare§al Voroşilof 
süratle yardım edeceklerdir ,, diyor 

Jcr için artık faaliyet ve kazanç sabalan ------- --------------
kapandığı cihetle onlann serveti de azal
dıkça azalmış bulunuyor. Almanya ha
ricine ~ıkan Yahudiler de bu sen'etin 
bir kısmını alıp götürmiişlerdir. Onun 
için imdi Almanyadaki Yahudi serve
tinin derecesi bundan 15 sene evvelki
nin nncak yi.izde 10 miktarı kalmı~tır di
:rorlar. 

Lchistamn malum ~ekilde taksimi \\ze
rine diinya Yahudiliği bahsindl~ yeni bir 
fasıl daha açılmış oluyor. Berlindc söy
lendiğine g(ire Almanyaıun yepyeni bir 

Lon.dra radyosu 
B. Tevfik Rüştü Arası'n . bir bit-abesi 
ile Türkçe haber neşriyatına başladı 

tasnvvuru \'tU'dır. Londra 20 (Ö.R) - Türkiyenin Lon- Dün akşam 5aat 18.55 te Londra rad-
Buna göre Lehistan top.raklnrmda bu- dra büyük elçisi B. RüstU Aras LOndra yosu ilk Türkçe neşriyatına Lc;tiklal mar

lunan bütiin Yahudilerin - yani Alman· radyosunun Türkçe neşriyatıı.ı kü.şat şımızla başlamıştır. 
lann eline geçen Lehistan toprakların- 6 derken demiştir ki: Bu ilk ne~riyat münasebetiyle Londra 
tla - miktan 2 milyon kadar tahmin edil· MJki memleket arasında yeJ1i bir mu- radyosu Türkçe Spikeri evvela Türk din
nıektcdir. Bunlan bulumluklan yerler- habere vasıtası tesis edilmiştir.• B. Rüş- !eyicilerini saygı ile selamlamış; ve iki 
den çıkararak 1:ublin ''İlayetinin . cenu: tü Aias Ingiliz radyosuna bu takdiI'e se- millet ara"sındak.i ananevi dostluğa işa
buna nakletmeyı ve oraya yerleştırmeyı za ve müsmir "tesebbüsünden dolayı t e- ret etmis Türkiye ile Ingiltcrenin aynı 
dü~iinüyorm~. Burada yalnız Yahudi- şekkür ettikten ~onra Türkçe · neşriya- fl•rakki ~~ medeniyet duyguları ile meş
Jer~ yerleşip lu!lınalan için büyük visi tın açıldığını ilan etmiş ve beyanatına bu bulunduğunu söylemiştir. 
arazi aynlacaktır. ~u sözlerle nihayet vermişti: Yaşasın Londra radyosu, her akşam Türkçe 

d SAHiFEDE - Türk - · · dosıl n a devam tiı 

Roma, 20 (ö.R) - Prağdan bildirili
yor: Bohcınya - Moravya protektorasın
da beş vilayette örfi idare ilan edilmis-
1ır. Protektor reisi B. Haşşa bir radyo 
nutku söyli~ erek ahalij i sükuta davc:ı 
ttm"stir. 

P<lris, 20 (Ö. R) - Ç ko lovakyada 
v truıpC'rVernne nüm, yişlerin tenk lı 
icin :Almanların gösterd kleri "idde>t İn· 
r !terede uımımi n ! .. t uyandırmıstır. 
T. c-ırct yol ar na mav nlnr s:>rpilmek su
r •i1e ı<=lPn<>n Vt'ni c"p vet d"' bıtn"l in
zımam ctmekt;.cl '"· Gaz~teler, beynelm·-
1 1 hukuku i tilıfaf cder<'k hlen- n bu 
<:'In'>j etlerin nazi rej"m"ne ni'rnyet ver
mek azmini b;r knt daha kuvvetlendir
dii'ı "ni yazıyorlar. 

Bern, 20 (A.A.) - Alman radyoları
nın verdiği haberlere göre S. S. kıtaları 
Krakoviye gelmiştir, 

Londra; 20 (A.A.) - Gazeteler Bo
hcmyadaki isyan hareketme uzun !'Ü· 
tunlar tahsis ctm<>ktı:- ve ilan olunnn ör
fi ıdare, yapılan tevkifnt ve idamların 
me1.klır isyanın ciddi oldui'•unu göster-

- SONU 4i INCJ El)& -



Atatürkün~ ---
=Son günleri 

tfıdamdan na'fılen : YAZAN : Rahmi Yağız 

33-
Hekimler, Atatürkün sıhhatin! ciddi 

endişelere yol açacak mahiyette görü
yorlar, Ebedi Şefin vefatı vukubulursa 
hastalığın efkarı umumiyeye bildirilme
mesinden kendilerinin mesul tutulaca
ğını ileri sürerek bir rapor hazırlıyorlar, 
bunu efkArı umumiyeye verip verme
meği de alAkadar ve salahiyettar zevata 
terkediyorlardı. 

Atatürkün rahat.sızlığını gizli tutmak 
efkh-ı umumiyeye aksettinnemek Uze
re verdikleri emir bu husustaki tered
düdU son haddine çıkanyordu. Dahili
ye vekill 15 Tep"inievvelde yani bir gUn 
evvel Istanbula gelmiş Ebedi Şefin sıh
hi vaziyeti hakkında malfunat almıştı. 
Yine birkaç gün evvel nihayetlendirilen 
belediye intihabatı dolayısiyJe her ta
rafta Parti namzetlerinin kazandıkları 
basvekil ta.rafından Atatilrke 14 te An
kai-adan çekilen bir telgrafla arzedil
ml§, 15 inci gün Ebedi Şefin şu mealde
ki cevabt telgrafı: 

Celal Bayar 
Cümhuriyet Halk Parti.si Umumi reis 

vekili ve başvekil: 

3 - Müteakip .sıhhi vaziyet raporla
rı n~~edilecektir. 

Bu raporla birlikte tebliğde bir gece 
evveline yani 17 lt1ri.nievvel salı akşa
mı saat 10 da verilen ikinci ve en yakın 
rapor da bulunuyordu. O da aynen şöy
le yazılmıştı. 

İstanbul, 17 (A.A.) - Riyaseti Cum
hur Umumi Katipliğinden: 

1 - Reisicumhur Atatürktin sıhhi 
vaziyetleri hakkında müdavt ve müşa
vir tabibleri tarafından bu akşam saat 
20 de verilen rapor ikinci maddededir. 

2 - Bugün, (Salı günü) dün akşam
kine nisbetle daha iyi geçmiştir. Asabt 
:lrazlarda bir değişiklik yoktur. Na
bız muntazam 116, teneffüs 20, hararet 
37 dir. 

Müdavi hekimler: 
Profesör Dr. Neşet Ömer lrdelp 
Profesör Dr. M. Kemal öke 
Profesör Dr. Nihat Reşat Bclger 
Müşavir hekimler: 

Dr. Profesör Akıl Muhtar özden 
Dr. Profesör Hayrullah Diker 
Dr. Profesör S. Hidayet Serter 

ihracat faaliyeti arttı 
Fransız makamları Türkiyeden satın 
alınacak mallara derhal lisans veriyor 

Polon yada 
* Alman ve Yahudi 

Muhacereti 
---"'*-

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -

BU.DWl telcrrüatı için dnha Iazun eo
Jen .kararJ r ver~ .ise de Almanya 
bugiin vasi mikyasta muhacirlik işlerile 
meşguldür. Tirol Almanl:ırının, Baltık 
Almnnlarmın getirilm i meseleleri nr· 
ken bir de Lehistandaki Yahudilerin yer
leştirilmesi işi halledilmek isteniyor. Şu 

-*----------- halde Lehistan Yahudileri de bulunduk-
Evvelce ihraçları menedilen zeytin- Filistin, Malta ve Kanadaya ve ayrıca ihracına da başlanmıştır. tngiltereye ve ları yerlerden çıkarılarak kütle halinde 

yağı, mercimek, kepek gibi maddelerin Türkiye lehine yüzde 20 den a§ağı ol- Fransaya ihracat, bir hafta evvelile öl- sevkedilecekler ve kendilerine gösteri.
ihraçlarının hükCUnet kararile tekrar maınak üzere yüzde kırkı ile klerlng ve çülcmiyecek nisbette artmıştır. len yere giderek kalnuya ~bur ola
i.mkfuı dahiline girişi piyasamıula çok benzeri anlaşmalar dahilinde ~ yapan Fransda ticaret nezaretinden li.sans caklardır. Bunun için de lılzun gelen 
müsbet tesirler yapmıştır. memleketlere, :tııgiltere, Fransa, Belçi- alan Fransız tüccarları İzmirdeki finna- masrafa karşılık olmak üzere Leh Ya-

İç Anadoludan tzmire durmuş bulu- ka, Ho11anda, tsviçre, Manda, tsveç ve lara müracaatla Uzüm ve incir fiati is- hudilerindeo :verp almak düşünülüyor. 
nan sevk faaliyeti yeniden başlamış ve Ynanistana ihraç edilecektir. Bittabi tem!.şlerdir. .. .. . . . ~ Almanyada kalmış olan Yahudilere 
ticar1 hareketler baş döndürücü bir sil- yüzde yüz takasla çalıştığımız \•e ara- .~~.n F~aııs:ıda b~y~.bır.fırma İ~ıurde gelince, bunlann Lehistnna nakledilerek 
rat almıştır. Bu husustaki kararname- muda anlaşma mevcud olmıyan memle- buy~~. bır fı~ ıle iki. milyon kılo ku- Leh Yahudileri.AC aynlacak yere yer1cş· 
ler mıntaka ticaret müdürlüğüne. tica- ketler bu hükümlerden istifade eder- ru uzwn. hususunda ~11' anlaşma yap- meleri ve orada kalmalan lçin daha bir 
ret odasına ve gUmrükler baş müdürlü- ler. mr 110tır.ki1Fıat 3s4ifFJ.ırarşransı~yfra olınad k FUze- karar verilmemif. •Taymis• gazete.i Al· 

e n osu .. angı ır. ran- hüküm" .. ı:-:.. vah dil · · bö' ı 
ğüne tebliğ edilmiştir. Diğer :taraftan hm.ir limanından ı.. .... _ f t f T- k" il ı1 man Cı.uuu . .&. u er ıçın 1 e 

·~ sak ıcare nlczlare. ı. udr ıhyel e yap ad- tasavvurları oldugunv dan bahsederken: 
Tebliğ olunan kararnamenin bir hilk- ta hububat ve yiyecek maddeleri üze-- ca muanıe e er ı('ın er a ve t 

d
"d .. 

1
. 11 kt--1· ere • 11F;rtt Lehi taııa bö7lc Yahudiler getiri· 

müne göre, bu mahsuller Suriye, Mısır, rine olmak üzere her türlü nebatların u suz ısaruı verme eıuır ...,. 
--------------------------------------- • lip yerleştirilirse bunun neticesi olarak 

Lehistanda Yahudiler aleyhine halk ara· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Askere 
lzmirin fahri hem
şerisi V oroşilof 

Tütün 
* 

sında §iddetli bir düşmanhk başbyatafı· 
m• )'azıyor. 

--*--
Ankara Dr. Mehmet Klmll Berk 

<Belediye intihaplarınm bittiğine dair Dr. Abravaya Marmaralı D A * Piyasası neden 
olan telgrafınızı aldım. Rey sahibi va- Bu raporlar o zamana kadar sakin du- t -BAŞTARAFl 1 İNCİ SAHİF'EDE -
tanda ların büyük bir tehalük ve şevk- ran efkarı umumiyede büyilk bir yeis ave · B. Konstantin Cueorgıcvski dün Ka- açılamadı? 
le intihaba iştirak ettiklerine ve reyleri- ve teznhür gösterdi Bilhassa raporlar- d uril h • 
nl Cümhuriyet Halk Partisi namzetle- daki ifadenin mahiyetini tefsir eden C§ vap . e ıe rimize gelerek karıılan- Berlin • Hamburg 

A 1 manya da bir 
tren kazası oldu 

rine verdiklerine bUyük memnuiyetle halk Atatürkle ebediyet ar""ındaki "<>- iZMİR ASKERLİK ŞUBESİN- mıştır. Bu münasebetle Sovyet Büyük El- -*- ekspresi bir baalivö 
- .J çisinin belediye reiai Dr. Behr•t Uza Tütün müstahsillerinin gUnlerdenberi .._, 

muttali oldum.> l~n birbirlerine çok yaklaştığını kesti- DEN· ,... t · ·ı ta 
tstiklll savaşı ve Türk lnkıllbı her rıyor, gönülden kopan bir yeis ve hüzün ı _:_ Birjnci Teşrin 939 celbinde gönderdiği mektupta Mareşalın lzmir devam eden intizarlarına rağmen dün de renı 1 e çarpış 

hamlesinde ve her safhasında milletimi- her dudakta ve her yüzde bir keder izi muvazzaflık hizmetine mukabil be- ıchrine karşı daimi surette muhafaza et· maalesef tütUn piyasası açılamamıştır. Brüksel, 20 (A.A) - O. N. B. Ajan-
zin yilksek siyasi ve medent karakteriyle meydana getiriyordu. deli nakdi vermiş olanların nüfus diği halisane hissiyatdan ve hu güzel Piyasanın ne zaman a~cağı ve neden sının haber ?erdiğine göre dün Spandau 
memleket fşlerinde ıuurlu birliğine da- Parls-Soir gazetesinin bu mevsimsiz hüviyet cüzdanlanna yazılmış olan ,ehrin refahı ve belediye reisinin muvaf- açılamadığı hakkında biç bir mal<lınat civannda büyük bil' fimendüfer kazu1 
yanarak muvaffak olmuştur.> neşriyatı yüzünden memlekete girmesi toplanma gününün hükmü yoktur. fakıyeti hakkındaki temennilerinden alınamamıştır. olmuştur. Berlin - Hambıng ebpresl 

cC. H. Partisinin ideal ve programı muvakkaten tatU edildi. Cumhurrelsi- Askere sevkedilmek üzere askeri bah!ledilmektedir. Belediye reisi buna İddiaya göre bezı firmalar, tütün pi- banliyo trenile çarpl.§tllı~. bir vagon dcv-
CUmhuriyet hüküm tinin icrantı da an- nin sıhht vaziyetindeki bu vahamet yU- elbiseleri ve teçhizatlarile 24-11-939 • verdiği cevapda Marqalın bu kıymetli )•asasının makfil haddin daha dununda rilmiş, bir diğeri de ateş almıştır. 9 ölti 
cak milletimin bu yiiksek alfika ve has- zünden Vekiller lstanbula gclmeğe baş- Cuma günU şubede mevcut bulun- hissiyatından ve hediyesinden dola)'l iz- açılmasını temin için piyasaya pek geç ve 20 yaralı vardır. 
(etinde mesned bularak her gün feyizli ladılar. malan mecburidir. mir halkı namına te:ıekkürlerinin ibla- müdahale hu~usunda bir karar almışlar - -!.. 
bir eserini gösterebilmektedir. Dün ve •• BİTMEDi •• 2 _ Henilz muvaZ?.aflık hizmetini ğını Büyük Elçiden rica etmiştir. lzmir imiş .. Eğer bu haber doğru ise, alllkadar Mançuko hududu 
bugün olduğu gibi yarın dahi memleket JJ.. yapm~ 316 dahil 334 dahil do- belediyesi, Sovyetler Başkonsolosu oere- makamlann bu gibi bir hareketi katiyen h 
ve millet için yegane kudret, ikbal ve D ğumlu piyadelerin kamilen ve 335 fine bu akıam Şehir gazinosunda mü- müsamaha ile karşılanuyacaklan mu- akkında Moskovada 
r~fah kaynağı olan i.nkılAp preruıipleri- 0 g"" U m doğumlulann kısmen celp pu.slulan kellef bir ziyafet verecektir. bakkaldır. inhisarlar idaresi de piy~ bil' anlaşana inızalancb 
nln ve Cümhuriyet rejiminin tatbikatı hilkümete verilmi~r. Toplanma -*-- i~in hazırlıklarını tamamlamıştır. Başka. Moskova 20 (AA) - Molotof ile 
Ur.erinde fikir ve elbirliği.nlıl bu yeni Gazetemiz muharrirlerinden B. Neşet günü 24_11_939 Cuma günüdür. Bu B lecli I inin bir habere göre de Amerikalılar bugUn J b"yük.' 1 · · M Ustan M -·'-
tezahüründen dola.Yı aziz vatandac:ları- Hazcrı·n Kuzenı· ve mu··hendıs' Gali Ot e ye re S tütün satın almağa b"cılıya--1-1 --dır. apon u e çısı ogo - an~....,.. ~ · P - doğumlu erlerin toplanma gününde t ~ i I .,. cwuar hudutlarının tahdkline memur kom.isyod 
nur.n :ve başta siz olduğunuz halde parti kulun zevcesi ikinci erkek lise.si tabitye şubede mevcut hulunmalan mec- eıtt ş eri ---tr-- hakkında bir anlaqma imzalamıctlardır . 
..,e bUkUmet teşkilatına tebrik ve t"cıek- öğretm n1-n"nd ha N hah t Otk TA~ -R )[ " -s ıc en yan e a u- buriclir. Gelmiyenler hakkında ka- Belediye reisi dün yukarı mahalleler- a Afta.El 
k!.ir ve muhabbetlerimin iblağını rica l b .. b' k ııı.d d" lm" -*-ederim.> un ugun ır ız ev ii ı unyaya ge ış- nuni takibat yapılncaktır. deki belediye inşaatını tef~ etmiştir. Izmir mahkemesi zabıt kntiplerinden 

K. ATATüRK tir. YmTUya uzun ömürler dileriz. 3 - Harp sanayii 333 doğumlular Yuknn mahallelerin yol ve lağım faali- Sait Taınatalayın sağır, dilsiz ve kqrler Rus • Fin 
Gazetelerin birinci .sayfalannda çerçe- C:: -'1r- a.skere davet edilmiştir. Bu sınıf ve yeti ilerlemiştir. müessesesi muallimliğine, Izmir zabıtkA-

ve icinde intişar etmiş, bUtUn bu badi e- umaovası Parti doğumlu erlerin şubeye gelmeleri ---~-- tiplerinden HU.saıneddinin Sıhhat mü- m Ün a sebatı 
Ier Ebed1 Sefin rahatsızlığını efld'ın umu- kongresi mecburidir. ÖL'ÜMLÜ KAZA dürlüğü katipliğine tayinleri Sıhhat ve-

. d . 1' t t k p •st k C C H p k k . ••••• • ••••• • •••• • • •••• • ••••• •••••••••••••• kfiletince tasdik edilmiştir. R 20 (ö R) R F mıye en gız ı u ar en, arı e çı an umaovası . . . amun ongresı Dün Değirmenderenin GUmUldUr kö- V'.-.1 h b k h . oma, · - ~a - en-
(Paris Soir) adlı Fransızca bir gazete- yapılınış ve idare heyetine B.B. Ibrahim, Emekli -e öksu""zlerın· .. d b' k lın Al ~ay asta a ıcı emşıreler landiya vaziyeti değişmemi§tir Rus ga-
nin ilk sayfasında Atatürkiin resmi ile Halil, Ali Kurt, Mustafa l'\k ve Melunet • ~~n ~ ır 82

.a 0 
- uş, d unet isminde mektebi mezunlanndan Bn. Hamdiye ıctelerinin P'enlandiya akyhinde §iddetll 

rahat.sıilı~ının hfid derecede olduğuna Öza.sıl seçilmişlerdir. maaşları mı:_şta .. amA~m a~= an dlndfişereahkik ö~- Aral 16 lira ma~la Izmir memleket ha.s- nesriyatı devam ediyor. Bunlar 1-Jelsenes-
clair bir havadis int;.,..,. et,.,.,;.,ti. H 1 d ı d lmak b kuta urb' 

1 
yect 9 yer e t - tanesi namzet liemşireliğine tayin edil- ki hükümcti Rusyaya 1--r.,, harp :•temek· 

B d hal ğ d 
~~ -·~ ld A usus i are er en maaş a ta u- a aş anmış ır. . ı· ~ ,,.. _ 

u. er a ız an Clöıza yayı ı. r- KISACA : lunan emekli ve öksüzlerin 939 mali yı- · --fr-- mış ır. le ittiham ediyorlar. 
tık efkfırı umumiye tenvire muhtaç ve • • • • • • • • h ikinci altı aylık yoklamalanna başlan- ~*- .-..*-
çok sevdiği önderinin sıhhau hakkında mak üzeredir. Torbalı cinayeti Bir tayin 
malömat almak mevki ve vaziyetinde Tatb dU, güler yüz Dahiliye vekaleti yoklamaların usulü failleri ağırcezada Merkez Ziraat muallimi B. Mesut Öz- Alman tayyarelerinin 
bulunuyordu. --~ - d . . d 1 alak darl . i Ank k uc .. urıarı Hekimlerin verdiği rapor, 1.3 Birincl- aıre.sın e yapı masını, a ara ma- Bundan uzun zaman evvel Torbalı ci- uygurun memurıyet ara mer ez ~ 
t 

938 
1 B b h aşlarını bankadan almak üzere vesika varında bir cinayet ış' lendigını-· . mücadele enstitüsüne tahvil edilmiştir. Londra 20 (Ö.R) - lngiliz defi tay· 

eşrin . sa ı günü - uglin - sa a ga- YAZAN: Eczacı K. Kdmil Akta§ 'lirk kl uhte · t ve seyyar -tr yare toplan Taıınis nehri ~gz-ında Al. 
zetelerinde intişar eden Anadolu ajan- verı en yo ama m vıya ına naur kitapçı Mustafa Doğanın öldürüldüğünü -- --
sının bir tebliği ile efkarı umumiyeye Bazı adamlar vardır, ağızlarından bal Iran birttiliştahiklkie'rki oldi~lmp o~~dbı~ld~ ~st~s- haber vermiştik. Torbalı adliye ve zabı- Dikilide yeni man tayyareleri üz.erine ateş açmışlar-
veriliyordu. akar T tlı dilli ...:11 üzlil .J_ı__ • ı. s~re e e ~sını ~ .ırmış ır. tasının uzun müddet devam eden incele- bir sarsıntı dır. Ingiliz devriyeleri düşmanı tardet· 

8 B 
• a • ti'"er Y wuuuı mil.s· Ilişıklerl olanların vazıyetlerını muha- · r · d h"dis . f . miş ve &ek kontluğu açıklarına kadaı 

1 irinciteşrin salı günü neşredilen bet görüşlü ve hayre yorucu insanlardır. faza için üç aylıklanru kJ dırmak i.sti- md esı nıke ıce1sın e a :nın ~eri mey- Pazar gecesi saat 7,30 sıralarında Di- takip etmiştir. 
ve bir gece evvelki sıhhat vaziyetini bil- Bunlann samimisini bulmak k kola . ' . . r ana ç arı mış ve hAdıse Iz.ınir ağırceza kili kaza merkezinde Oç saniye devanı 
diren rapor mildavt ve müşavir hekim- lm _,1_1 be be sah . pe Y yenlerın muamelelerının tehirl ziraat mahkemesine intikal etml";,. Yakın d h fil b' 1 1 ka d d·ı-ı~ Bu sabah F.ran.samn cenubu §al'klsin-
l 

o amiilUa ra r te!ini tanımak b kasın d b'ld'--.:1_: .. :_ da lul :i...... - e en a ır ze ze e Y e ı~wr. de ve garbında ha a tehlike . bildiri"! 
er tarafından imzalanmış ve u mealde pek zor da değildir an a a 1 u. .... ıµŞloli • suç ann muhakemelerine başlana- Esrar Sa...,...•r1 ~r · . v ~ • 

bir tebliğdi: . . . · . . . --· --- caktır. --~ m~ ve yarım seat sQnra •tehlike geçti!• 
l.stanbul, l 7 (A.A.) - Riyaseti Cum- Tn~ı dil ile güler yüz cıddl ve ı~ ge- Sıhhat vekaleti Bu hAdisenin suçlulan arasında Üm- .. Keçeciler caddesinde esrar sattığı gö- işareti verilmi§ti.r. 

h U i kllti liğ" d len bır karakter olunca necabetine do- .. Fehim dl d rulen sabıkalı Mustafa ve Ikiçeşmelikte -*~ 
uf _ mRcisun~ . mhp ınAenta:t·· kü sıhhi yum olmaz. Devlet siyasetlerinde bile tayinleri mudve D··rı e 8

1 
dann a iki kadın da esrar ~atan Recep oğlu Ali adliyeye ve-ıcu ur ur n d" 1 . . tatlı dT 1 •. 1 ·"'"il k Kig k hük b uh var ır. o suç u an Ha.san müstear Almanların batıJtcblı 

vaziyetleri hakkında müdavt ve mUşa- ıp omasının ı. ıy e gu er'.~ ço . 1 azası .. ümet ta ibi Dr. Fer namiyle dolaşan Ih ah' Yüksel rilmi}lcrdir. 
vir tabibleri tarafından bu Un verilen ı·ol yapınnktaruı:: Dıplomas! kc~esinln Çelikoğlu Se.fcrilıisar hükümet tababc- Mehmet Arif Ab'a rmeı_;nuli t te ~ -*- ltalyan V8paraDllft 
rapor irjncl maddededir. rruına.sında .bu gUler y~ ~re tatlı ~ var- tine, Bayındır ebesi Bn. Hamdiye Mu- etmektedir. Su lular Izmir/e . v~ . H il d d mürettebatı 

2 _ Rei.sicumhur Atatüı·kün düçar ?.U:· Asıl. dıpl~~asi ke_~e.s~n~n etımolo- danya belediye ebeliğine, memleket has- !___* getirilmıştir. 0 a D 3 8 Londra, 20 (A.A) _ Bir Alman tor· 
oldukları karaciğer hastalığı norm.al sey- JISınde dıplo, ıki kat, iki mıslı. manasına tanesi hem~irelerinden Bn. Nisbet Me- n· -- . piline çarparak batan ltalynn Gro.ziıL ••• 
rini takip ederken lG Birinciteşrin 1938 olan doubled~n gelmekte, matı_ de R~~- riç E~mesut sıhhat merkezi ziyaretçi ır ~aralama hadısesi Asker izinleri tekrar puru.ndan kurtulan diğer l 1 kiti Britan-
tarihine müsadif Pazar günü birdenbire c~ Maty~ -. ~ozler de~ek olduguna ~ore Hernşıreliğine, Tokat hastanesi hemşire- Evvelki gece saa~ 23 sıralarında Gazi ba ladı ya dalarının ıark uhiline ç.Utarılm11l•r.. 
aşağıdaki Arazı göstermiştir. diplo~ti .. ı~~ -~cfa goren_, tabir caızse lerinden Bn. Hatice Korur lzmlr hasta- bulvarında bir. ~dise olmuştur. Afyon- Londra 20 (Ö.Rf - Hollanda budu- dır. Kwtarılanlım.n adedi bu retle 26 

A - Saat 14.30 dan 22 ye kadar git- açık ~gözlülu?.~ ... ktu"§ılıgı ~lmakt~d.ır. nesi hemşireliğine, Gördes belediye ebesi lu Mehm~~ K~lıs, ~;~oşluk saikasiyle dundaki AJmnn askeri nakliyatı sebcbiy- ya baliğ olmak.tadır. O.lrıalar ölenhmlen 
tikçe artarak devam eden umumi zaaf V:~~ açık gozlulük te tatlı dil ve güler Bn. Tevhide Kutbay Bayındır ebeliğine Hasan Huseyın Çıvı ıle kavga ederek le hasıl olan gerginlik esoasında ilga birinin e,e.,cdini dün aahilo atmııtır. 
i1e birlikte hazmi ve asabi Araz bu sn- ~1:1 ~lrna~. var~~r ... ~:1"dır .ama. tatlı tayin edilmişlerdir. Hasanı bıçakla yaralamış ve tutulmuş- cdilıni olan normal mezuniyet usulü -ıı:ıww 
ate kadar nabız dakikada 116, teneffüs dıllilik ıle guler ~üzlülgun acız ve mes- - -'1r-- tur. Hollanda ordusunda yenid n t is olun- AVU..,l'"'RALYA 
22 ve hararet derecesi 36,5 idi. kenet telakkt edılmemesi de 18.zımdır. Talebeler Avrupaya t _. "' 

B - Saat 22 den bu sabah .saat (10)a Hayatta tatlı dil ile güler yilzün mutla- • • ......................................... muş ur. ~- Ba,11efıllfnJn •erpe(J 
ka<lar yukarıda tsmi ge9Cn firaz kısmen ka yumruğu kuwctli olmalıdır. Yoksa gıdiyor D Bir Hollanda vapuru İngiliz dominyonlıu-ından Anısiw.al· hnfillemiş ve nabız dakikada Jl04 tenef- güler yüz tatlı dil bükük boyun ile be- Maarif vekaletinin tebligat yapması Og.., Um .;ı_ 
f
.. 20 h 

37 1 
be ı d karaya 0 .__..U )'anın senelerl4Çn beri muhtelif devir· 

us , araret o muştur. ra r o ursa onun tatlı sözleri dilenci Uzerine, harp durumu olayısiyle Al- &....-V ı 
C - Yapılan muayene ve müşavere duası olmaktan öteye geçemez. Yine iş manya, Ingiltere, Fransa ve Italyadan Liman işleri Izmir şubesi memur- Montevideo, 20 (A.A) - Holanda· brde ba~vekili olan L)"OQi bundan biı 

neticesinde tesbit ve tatbik edilen mil- Türkün dediğine varıyor, ister isen sulh avdet eden talebeler, tahsillerine devam lanndan bay Nuri Umurun dün ge- nın 6.fOO tonilatoluk Vredenburg 1\'apuru ç ay evvel ölmü~ü. lirEski befekil\Q 
davattan sonra umumi ahvalde hafü ve salih hazır ol cenge, hayatta tatlı ye- etmek UzCf'e harekete başlamışlardır. ce bir erkek evladı dünyaya gel- Lobo• adası Mhillcrindc XIU'llya vurmuı- ı;ervcti olan Y~ 836 

. ~ bu lllllllllft 
b"r saltıh ör .. lm ki be ab . t . lı s: I k k1 diki fta d d Alın miştir. Ebeveynini kutlular yavru- V k k 1 \'aşiyetnamesinde bu polr;l.fl karısuıa hı· .ı . . . g u e e r er. vazıyc yıp, tat suy er en yumru an · p gü- Ha sonuna oğru Izmir en anya- ya uzun o'"milrler dı"te..ı•. tur. apuru urtarma için yardım ar raktığı i;.:..ı;ı~;;<rl:M-,. Bunun üzerine 
ciddıyetmı ımuhafar.a etmektedır. ler yü•lU olmak gerektir. ya 5 talebe gı'decektır' . ..... g" d .. r·ı · t" u, ~ ,. .......................................... on .. 1 mıı ır. Avustınalya pcı.rl.amento$u LyQnsun ka· 

- - - r:ı:una srnede 500 lira tahsiJiat b ğ~ 
~·~~~maR.••~1 Dorf'' b

0 

Ik klb 1 k alan t """ oy ll' ara ı a ı ajtna ~ ere inin ~·ar belki pek ağır değildir. Ahırlara elli adım yaklaşınca sahte ır .. 

DEMiR MASKE 
.._, köylü.nün kolundan tuttu: Monsenyör Lui atı ile birlikte düştü ve oduncular baltalarını ellerine aldılar ve -·---
~' - Affedersin kardeş, dedi. Bu kapı- başı bir taşa çarptı. Çok defa böyle ya- ses çıkarınanuığa gayret ederek çiftlik Urla da 

1 
Büyük tarih ve 

(lKJNCI 
macera romanı 
KJSJM) 

-82-
Ivon, arkadaşı genç kıı: Jan He bera

ber odasına çıktı ve kucağındaki yavru
sunu beyaz tUller arasında mini mini 
~atağına yatırdı. 

Aradan yarım saat geçti. 
Birden iki genç kadın titrediler. 
Sokak kapısı çalınıyordu. 
Dorföy: 
- Allah Allah .. dedi. Galiba bugiln 

bizim kabul gUnümilz, yine kjm geldi 
acaba ... 

Diyerek kapıyı açmağa gitti. 
Gniafon tarafmdan gönderilmiş olruı 

kôvlü ter içinde içeri girdi. 

Dorföy sordu: 
- Ne istiyor.sunuı? 
- Burası madam lvon tarafından iş-

gal edilmiş olan Mdö Kurynk değil mi
dir? 

Dorföy• küçUk bir hayretle cevap ver
di: 

- Evet .. 
- Ben koşa koşa Özet ormanından 

geliyorum. 
- O halde kardeş bize muhakkak iyi 

haberler getiriyorsun .. 
- Heyhat.. Maalesef çok kötü haber

for getiri\·oruın. 

dan içeri girerken acab hiç bir §CY ralar pek tehlikeli olmaz. avlusuna on, on beş adım ötede dtırdu-
unutmadın mı? lvon onu dinlemiş miydi, dinlememiş lar. C H p K 

- Hakkınız var .. Çok acele geldiğim miydi, burası kestirilemez. Marke çam sakızı sürülmüş bir pa- • • • QZa 
için unuttum. Kapıdan içeri girinC'e ai- Faknt o sözlerini bitirince genç kadın çnvrayı bir iındık dalına taktı, çakmağı- kongre•ı· 
ze selfun verecek ve ümit ve saadet, birdenbire doğruldu ve Dorföye haykır- nı çakıp tutuşturdu. Onu bir meş:ıle gi- tı7 
aşk ve dostluk diyecektim.. dı: bi kullanarak, binadan bir küçük anbar- Uda, (HuŞusi) - Pazar rünll bah· 

Bu konuşma olurken lvon ve Jnn da - Dostum! Haydi çabuk .. tayını eğer- la ayrılmış olan samanhğa yakla~tı. leyin lımir Hlllt Pa.rtW kanı B8J' 
dışarı çıkmışlardı. Gelen köylü Ivona le! Monsenyör Luiye gitmek istiyorum. Ve yavaş yavaş, korkunç bir soğuk- Atıf İnan, Parti üyesi mü.}ahid Bısy Se--
hitaben: Doıiöy: kanlılıkla isli bir alev neşreden bu ya~ dat ve Aydın saylavı Bay Mazhar old.u-

- lki saat evvel, dedi, Öz.et ormanın- - Madam Ivon ben size refakat ede- paçavrayı samanlığın daınında Gezdirdi. ğu halde Urlaya gelerek Halk Partl.'ii 
da rahip Reymond yanıma geldi ve ha- ceğim ... dedi. Piy~le burada annemle Damı örten otlar çok kuru idi. O derece- senelik kongresi toplantısı ve lntihabın
na: (Sen kimsin, dedi, ne kadar kabilse birlikte kalır. de ki göz açıp kapayıncaya kadar sa- da bulunmupardır. Bu seçimde Halk 
o kadar çabuk ve koşarak Madö Kur- Beş dakika sonra Ivon, genç köylü ve ınanlığın her tarafını ale\'ler :;ardı. Partisine müllefikan Bay Hasan Kırcalı, 
yaka git ve madam Ivona söyle ki, Mon- Dorföyle birlikte dört nala yola dUzül- Bu sırada köpeği Medüzün hiç te eyi- Mehmed İbrahim Egeli, ~~an Sezer, 
senyör Luinin başına bir felaket geldi.) rnüş bulunuyordu. Fakat çok geçmeden ye alfunet olmıyan h:wlarnalarından ku- F?dıl,. Enver _Kaı~" .baıo#.!retmcn A. 

Ivon sendeliyerek haykırdı: Gniafonun adamı: l~ğı kiri~te olan Piyole, d.Jş;ırıyı kontrol Nıya~ ~cak.~glu ~lmı§ler?ır. . 
- Aman yarabbt. Ne söyliyorsunm? - Ben daha ileriye gidcmiyeceğim etmek için bir pençereye yakln mı~tı. . Seçımı n~u~akip ~?rti bınasında bµ-
Dorföyle Piyole tehalükle ileri atıl- madam .. diye bağırdı. Çok yorgunum. Alevleri görür görmez haşyetle geriledi. zıya/et verildı. B~ şolcnde .kay,~mıkaı:ı 

dılar ve onu incitmemeğc dikkat ederek Yolunuza be11siz devam ediniz. Samanlığı sarnn alevler hemen o anda Bay A. R.ız:ı, .Parti ve ~dıye ~yelcrı, 
bir iskemleye oturttular. Ve yol kenarma çöküp bitkin bir hal- anbara da sirayet etmişti ve göiU kıııla huku~. hakunı &y Ql:r.i.f, C. MWWeiu-

Gniafonun adamı bile, ki o menhus cü- de uzandı. boyayan bu alevlerin aydınlattJğı avlu- mumısı Bey Necdet M
7
.Jr bulunnnışlıll'.-

ceye yalnız para yüzünden bağlanmıştı, Fakat nal sesleri işitilmez olunca, bir da altı adam birer zeban! dehşeti ile ha- clı~ ·· ·· n1'~n HnJk p rııs· to 
genç kadınııı simasındaki elemi sezince zıplµyır:ta aya~a kalkıp .seri adunlarla reketsiz duruyorlardı. Piyole hiç düşün- la tilUlıd· gun~ l~mBı H a ~ lkp-ır ;; ğ lil .. di H D n·· .. n ısın a reıs ıgıne ay asaıı, Ha e-
nzap duymaktan kendini alamadı. tekrar Kuryak yolunu tuttu. Az ötede me e zum gonne · emen o oyun vi reisliğine de ba~öğretmcn apy A. Ni-

- Oh mnr1Rm i!Pili Mm·kı> "" r::ıhtP rı~ımrJ1]11 .. 1p l.h·Jo.tC ... f'I' Pnf •• "~' ,..,.Jr,..~.lıı....,.cM-ilmlcı}er · 
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.. .. d k Anadoluda şiddetli kış 
Buton Almanyayı a ararsız yap· denizlerde fırtına var 
mıştır. Bu vaziyet öldürücü olabilir 

Paris 20 (Ö.R) - Harekltm başlıca fil avlaınıştır denilebilir. Bu sebeple onu gittikçe kendilerine çe.kmcğe çalı.şıyO?'- Fransız tayyarelerinin hücunlların.dan 
ahnesinde gilnlerdenbe.ri devam eden ~aşkınlığa uğratnuştır. Şimdi evvelceden lar, 3 - Zira Almanyada petrol yoktur, kendisinin ve arkndaşlanmn tesir altın

faaliyetsizliğin sebepleri bUtün dün~ hazırlanmış olarak irticalen karar ver- 4 - Nihayet, zira Hitler v~ Nazi şefleri da kaldıklarını söylemiştir. . 
gaı:etelcrinin tefsirlerine mevzu teşkil mek lazımdır. Halbuki böyle fevri ka- ile Alman başh"Ulllandanlığı arasındaki B~ ~ülA~tı nııklede~ Pans radyosu, 
cbnektcdir. aTribün dö Lozan• gazetesi rarlnr Alman dehasına uygun çıkmaz. ihtilMlar günden güne artmaktadır.• hakikatin hır defa da brr Alınan~-
Bitlerin garp cephesinde faaliyetsiz dur- Alelacele verilen kararlar daima onun Paris 20 (Ö.R) - Alınan radyosunda ~~~ ç~n.ış olmasının fena olmadığını 
maısının sebebinl araştırırken şu mütala- aleyhine olmuştur.• o1nn htıdise Almanların askert znyiatla- T rmık ştir2•0 (AA) _ Asah. •~~: 

ha1·1- d f"k" k ahi tt d. 0 yo, · · 1 ~aze~ alan yürUtUyor: HitJer Ingiltere ve a:York~~ Postu g;azctesi de şu müta- L'l U\.lD a ı ır \'er~ce m ~e e ~· Fransız_ Alınan cephesi üzerindeki mu-
Fransanın harp etmek hususundaki kat'i lfiaları yurutmektedir: Spiker tarafl:ndan rnUiaka;a çe~len bır harebe hareketlerinin tcvekku.fu sebeb
azim ve iradelerine iruuımamıştı. Bu va- ıHitler şu dr>rt sebeple tereddüt et- Alman nskerı, garp ccphesın~ekı bir mu- lerini tetkik ederken tngiliz.lcrle Fran
ziyet Almanyayı kararsızlığa düşürmüş- mektedir: 1 - Zira şarkta isyanlar çık- harcbedc bölü~nün trunamıyle eridiği- sızların ekonomik muharebeyi şiddetlen-
tür ve bu kararsızlık öldürücü olabilir. mnsındnn korkuyor, 2 - Zira Alman- ni söylemiştir. Spiker bunu tevil ederek dirmeğe azmetmiş olduklannı ve bu 
Almanya, garpte harbın başladığına yanın ihtiyacı olan maddeleri temin et- abölüğün dağılıp ~on~ Y~~den ~-oplan- muh~ebe ne~e;~ Rusy.anıı: A.Iına;ı
inanmamış olduğu cihetle bu harbı yap- mcği ümit ettiği lskaudinavya, Tuna ve dığı• şeklinde tefsır edilmış~~· Mülakat- yayı ınş~ kabihyetinın derecesme bacrlı 
mağa hazırlanmış değildi. Harp onu ga- Balkan memleketlerini Rusya ve Italya ta bulunan Alman askeri dıgcr ta.raftan bulundugunu ynzmaktndır. 

ephede ye •• 

Ren nehri yarım metre yükseldi. Ha
va ·askeri faaliyete mini oluyor 

-*Paria, 20 (A.A) - Havas Ajansı as-' boşaltmağa mecbur kalmışlardır. Keza 
keri vaziyeti aşağıdaki şekilde izah et· j Alsas Lorendeki btiyük kilçllk bütün 
mektedirı ırmaklarda da çok su vardır. Buna binıt· 

nin bcrmutnd Belçika ve .bviçre toprak
lnn üzerinden geldiklerini kaydediyor· 
lar. 

Cephedeki muharipler iki günden beri en askeri harekfıt gevşektir. Nadir ve ha
yeni bir düşmana kar<1ı koymak mecbu· fif olan mutat devriye faaliyeti ile Sarb
riyetindedirler. Evvelisi gün 50 santimet· ruk cenubunda oldukça ıiddetli Alman 
re yilselen Ren nehrinin irtifaı gittikçe topçu atı ları hariç olmak üzere hiç bir 
artmaktadır. Bunun neticesi Fr!lnsa tara- hadise kaydedilmemiştir. Fransız topçu-
fından daha az hissedilmektedir. Zira ıu mukabele etmiş ve Alman mevzilerini 
nehrin sahili Fransa taraf~dan ~manya hırpalamıştır. Cephede haYa faaliyeti de 

Paris, 20 (A.A.) - Bir kaç haftadan
bcrl devnm eden yağmurlar yüzünden 
cephede tnm bir sük<inet hUküm sUr
mektedir. Rhin nehri ile diğer ınnaklar 
seviyesi tehlikeli bir sekilde yükseldi
ğinden cephedeki her türlü harp faall
l eti bilfül durmuştur. Rhin nehrinin 
yüksekliği Almanlar tarafından daha 
fozludır. Almanlar bu yüzden suların 
t::\şınasına ml\ni olmak için manialar in
şa etmekle beraber ileri mevzilerinden 
baı.ılarını boşaltmışlardır. 

tarafındakinden daha yuksektır. Buna B 1 b b 
b

• Al l ·· 1 · t db. l zayıf olmuştur. unun a era er Alman 
ınaen man ar surat e yenı e ır er . F d w d h 

al le b 
. . d 1. 1 l d o· tayyarclerı ransanın ogusun a ve at· ma mec unyetın e ~a mış ar ır. ı· v • • 

ğer taraftan da bazı noktalarda setler in· ta dosu cenubunda uznklnra kadar ıstık-
fa etmektedirler. Fakat buna rağmen en şaf faaliyetine devam etmişlerdir. Fran· 
ziyade tehlikeye maruz istihkamlarını sız ıuıkeri mahfilleri Alman tayyareleri-

--------~-------------~----------~------

Fransanın Mos
kova elçisi 

-;ııııiıt----

Ankarada hariciy e 
vekili De görtl$ttlkten 
Sonra i s tanbala d önd ü -*-Ietanbul, 20 (Husu i) - Moskovaya 

giderken memleketimize gelen ve Anka
raya giden Franıanın Moıkova Elçisi 
Ankarada Hariciye Vekilimiz B. Şükrü 
Saraçoğlu ile görüıtükten sonra bugün 
şehrimize dönmüştür. Sefir, Perşembe 
günü Odesaya hareket edecektir. - *-Leh başvekili 
Parise döndü 
Paris 20 (Ö.R) - Leh başvekil ve baş 

kumandanı general S ikor.iki Londradan 
gelmiştir. - ·,,,,,.. 
Belçikada tuuan 
Paria 20 (Ö.R) - Şiddetli yağmurlar 

!lel~ikanın Gand havali.sinde tuğyanlara 
~hep olmuşl\:!". Esko nehrinin seviyesi 
~k ziyade yükselmiştir. -*-Mayn tarlası 
kurbanları 
T ..ondrn 20 (Ö.R) - Giı.li Alman mayn 

larlalanrun iki veni kurbanı kUçük iki 
!ngıliz vapurud~. Bunların birisi bir 
~omür vapuru, dığeri balıkçı gemisidir. 
llliUinin 16 ki.ş\ük mürettebatı mahvol· 
muş, dığcrinin milrettebatından yalnız 
dört kişi kurtulmuştur. Almanların bu 
:,-em usule mUracaat etmeler i tahtclba
hrr harbinin akametinden ileri gelm~~ir. - *-Bir Yugoslav 
vapuru d a battı 

lngiliz-Fran ız Birliği 
"Finansiyal Taymis,,in bir makalesi 

Parüı, 20 ( ö.R) - fogiliz - Fansız birlii;rinc tahsis• ettiği bir makalede 
cFinaruıiyal Tııymiu ga.1:etesi lngüiz ve Fransız hükümetlerinin, askeri sa.hada 

olduğu gibi, ekonomik sahada da bütün gayretlerini birleştirmek kararını tak· 

dir ettikten ve sıkı işbirliğinden hasıl olacak büyük faydaları hüliısa eyledikten 

sonra lngiltere ve Fransa nrasındaki birlik, ekonomik sahada tamamlanmış ol· 

mak anyesindc şimdi her zamandan dnha kuvvetli olduğunu, istikbalde dünya• 

nın ekonomik ihya11na da hizmet edeceğini yazmnktndır. 

Japon donanmasının 
yeni hareket hedefi 

Tokyo, 20 (A.A ) - Çin sularındaki japon donanmaaının yakında Kuang• 
si ve Kuangtung mıntakalarına yeni harekiıttn bulunacağı hnber verilmektedir. 

Hsingking, 20 (A.A) - D. N. B. Bildiriyor: 
Japonya da tamamen işgal edilmiyen küçük ve ort.a ehemmiyette bazı fab· 

rikalnrın Mançuriye nakli hakkında japonyn ile Mançuko orasında bir anlaşmııı 
imza edilmiştir. 28 müessese makinaları ve bir kısım amelesile birlikte Mukden 

ve Ansann nııkledileceklerdir. 

ranya ve 1 ny 
Alman - Rus halk · mübadeles; 

Moskovn, (A.A) -Tas Ajansı bildiriyor: 
Garb i Uluanya ve Bielorusya da bulunan Almanlar ile eski Polonya toprak· 

larından Alman nüfuz mıntakasına geçen kısımdaki Rusların ve Ulcranyalılann 
mübadelesi hakkmda 16 T eırinisanide Sovyetler birliği ile Almanya arasında 
bir anla mn imza edilmiştir. Bu tahliye işlerine ait biltün ameli meseleler Sov· 
yeller birliği ile Almanya arasında tesis olunan dostluk münasebetleri 7İhniyeti 
içinde halledilmiştir. 

Paris 20 (Ö.R) - 9950 tonluk ıKori
ka• adlı Yugoslav vapuru Ingilterenin 
ccnubu şarkisindc bu sabah batmıştır. 
Mürettebal kurtarılmıştır. a: Vigmon ad
lı 3040 tonluk bir balıkçı gemisi şimal 
denizinde batmıştır. 16 kişi kurtanlmış-
t.ır. Gecen hafta batan Torbero kömür -.smmamC!•••~ 

k nl 
,e21rrı:111.:. .... llll:l .... 1Z11;::ıma:ı:aı:::~:s:ııı .... ım:ı .. IC!;Z1~~~ mı: --

gemisinin nıüreLtebatından urta an 
dürt kişi Ingiltercye çıkarılmıştır. KÜLTÜRPARKIN payansız gi.ixcllilderl :ırasmda, f<~Gİ - *- SARAYININ muhteşem pavyonunda kurulan 

Simon Boliver TEU.To N = 3151 /( ültürpark Sinemasında 
vapuru iaciası BUGÜN iKt BÜYÜK FJLiM GÖRÜLECEK'l'lR 
Amsterdam 20 (A.A) - Son tahmin· y 

lm"1 göre Simon Bolivcr felaketinde 1 - Brod vay ıldızı 
<ilcnlerin miktarı 100 kadardır. 

Londrn 20 (Ö.R) - Hollanda gazete- ŞİRLEY SEVİI\ILİ ŞİRLEY 
)t>d •Simon Boliver• folAketinde Ingi- Turafından müst~sua bir güzellikle yaratılmı~ 
li:zlerin kurtanna teşebbüslerinden tak- Eğlenceli ı-.cvldi komedi 

dirte bahsediyo=~- 2 - Ha vat mücadeleleri 
Habsburg a ilesi Rejisör : KİNG VİDOlt biiyiik sanntkiır TOM KEN 
hakkında bir Alman Tnrafından temsil edilmiş ahlaki - içtimai ''C hissi 

BÜYÜK ESER 
haberi AYRICA: Metro Jurnal - VE RENKJj l\IİKİ.. 
Briıl.sel 20 (A.A) - D.N.B. bildiriyor: SEANSLAR: ll•z giin HAYAT l\ItİCADELESİ 2.45 

n.,ğ ismindeki Alman Flaman gazetesi 6 - 9.15 te.. BRODVAY 4.45 -8 DE 
lhıbsburg ailesinin Belçikadaki Steenok Cumartesi pazar 1.30 da BRODVAY YILDIZI ile bn)ar 
~ı>rgeel şatosunu tnmnmen terkederek Biletler Kültiirpark knprlannda satılmnktndır. Fintlcr büyükler için hususi 
Avustu~·a_da tı>krar .iktidar . mcv~ine 30 Birinci 20 kuruştur .. Küçük ve talebe husu i 20 Birinci 15 tir •. Cwna 

<; n<'k ıçın el.ıha eyı çnlıc:nbılmek uzo- 1 A"iinleri talebe sc::ırt ndn 15 ve 10 kurno;llll' •. 
r illi.!ıni \ unal tadır. ı~ewm==nz v=m:.'li n ;ı=•51mrng-==c;=--3iPJftYSir 

er 
---ı:;..---

F R A sız TEBLIOi : 
Paris 20 (A.A) • Bu ~abalı tarihli 

Fransız tebliği: 
Ge~ şayanı dikkat bir şey olmamış

tır. 

ALMAN 'l'EBLiOi : 
Berlin, 20 (A.A) - Alman Başku· 

mımdıınlığının tebliği: 
Kaydedilecek hiç bir mühim hadise 

olmrunı§tlr. 

-----t.r·----
Lord Loy d Solyad a 
Sofya 20 (A.A) - Lora Llyod Bük

reşten gelmiştir. Bulgaristanın ileri ge
lenleriyle görOşmek üzere bir kaç gün 
Sofyndn kalacaktır. - *-Rumen • Y goslav 
hududuna düşen 
ayyare 

Paris 20 (Ö.R) - Romanya • Yugos
lavya hududunda Tunaya hüviyeti meç· 
bul hir tayyare alevler içinde dilşmilş
tiir. -*-ing•ıtereye getirilen 
Ahtı n esirleri 
Londra 20 (Ö.R) - Seira Lcvre sahi

linde geçen ay lngiliz harp gem.ileri tnrn-
fmdan müsadere edilen '1600 tonluk bir 
Alman vnpurunun mürettebatından olan 
Sl gemlcl esir olarak l ngilterenin cenup 
snhiline çıkarılmış ve muhafaza altında 
bir kasabadan gcçiribıiştir. -*-lngiUz e?ts reslerinde 
tenvirat 
Londra 20 (Ö.R) - lngiliz ekspresle

rinde hususi tenvirat tertibatı alınmışhr. 
Bu suretle trenlerin tayyareler tarafın
dan görülmeden ışıklı olarak seyrü sefer 
etmesi imkanı bulWlmuştur. Diğer tren
ler tamamen karanlıkta seyahat ediyor
lar. -·-ingUterede iaşe 
kar darı 
Londra 20 (Ö.R) - lngilterede iaşe 

karılan çıkanlmış ise de henüz tatbik 
mevküne konulmamıştır. lngilterede bir 
tereyağı stoku tesis edilmekte ve mev
cut stok harbın ilk haftalarında tüken
mişti. 

-*-Bir İnffliz vapuru 
batıftldı 
Paris 20 (Ö.R} - Londraya gelen ma

lumata göre 4000 tonluk Rensilvnnya 
lngiliz vapuru düşman tarafından batı
nlnu.ştır. Mürettebat kurtarılmıştır. 
Simdiye kadar diğer tafsilD.t alınmamış.. 
tır. - *-Alman çelik 

kralı kaçtı 
Londra 20 (Ö.R) - Nasyonal Sosya

list partisin.in ilk umanlannda bu par
tiye külliyetli tahsisat vererek muvaffa
kıyetinc &mil olan Alman Çelik kralı 
Fredrik Ti.sen harbın aleyhinde olduğu 
'e Almanyanın şiındiği siyasetini tasvip 
etmediği cihetle memleketini tcrkede
ı-ek Isviçreye kaçtığını bildirmiştir. Nas
yonnl • Sosyalist partisinin ilk muvaffa. 
kıyetlcrini bu şahsa medyun olduğu dü
rıünül ürsc bu beyanat çok dikkate şayan
dır. 

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

Deniz 
••••••••••••••••••••• 

Gazino ve 
ReoJtoranı 

Kışlık snlonn tcfri tı 
. tamamlannnştır ... 
IZMİR Körfezine lı!ikim manzarası 

ile kışın dahi yaz zevkini veren 
• DENİZ GAZİNO ve LOKANTASI 
: salonu, hnlkın bütün istirahat ve 
E zevkini karşılıyacak mükemmeliyet
: tcdir •.. 
: FİATU~ROE Z YOKTUR .. 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lıtanbul, 20 (Hususi) - Anadoluda kış §iddetle başladı. Çankın havalisı

ne, Ankara, Konya, lzm.it dailarma kar yağdı. Denizlerde §iddetli fırtınalar 
hliküm aünnektcdir. Bozca ada ,.akınlannda 41 tonluk cSarı Cüb isimli kcroale 
yüklü bir yelkenli battı. Tayfalar Çanakkale vapuru tarafından kurtarıldı. 

·s. Millet Meclisinde 
Hatay mebusları dün and içtiler 
Ankara, 20 (AA) - B. M. MedWi bugün Şemseddin Cünaltayın başkanlı· 

ğında toplanm11 ve celsenin açılmuuu müteakip intihap mazbataları kabul olu· 

nan Hatay mebusları Abdullah Mursaloğlu. Abdulgani Türk.men. Bekir S.tlu 
Kunt, Hamdi Selçuk ve Mehmet Tecirli and İçmi§lerdir. 

Meclis bundan sonra iskan kanunu muvakkat encümenine, bütçe dahiliye, ha 
riciyc, iktısnt, maliye, Milli Müdafaa, sıhhat ve içtimai muavenet encümenlerin· 
den üçer, memurin kanunu muvakkat encümenine vek&..letlerle mütenazır en• 
cümenlcrden ikişer, ormnn kanunu muvakkat encümenine de adliye, bütçe, da
hiliye, iktısat, maliye, Milli Müdafaa, z.irııat encümenlerinden üçer aza seçilme· 
sini tas'\-ip ederek Cuma günü toplanmak üzere iç.tim nihayet verilmiştir. 

lngilizler bize makine 
verip mal alacaklar 

lsta11bul, 20 (Hususi) - lngUterenin bll§hca makine (abrihlarmdan mu· 
rekkep büyük bir sanayi grubu mümessili olan Mi ter Vood bugün ekspresle 

tehrimize gdrniftir. 
Mi.ter Voocl gazetecilere §U beyanatta bulunmuştur: 
c - Türkiyenin her nevi makine ihtiyacını kat'§lİıyacak vaziyettcyiı 

buna mukabil Türk mallarını alacağız. Piyasayı tetkik. ettikten eon Aftkana,.a 
gideceğim. Evvelce Almanyadan getirilen makineleri fabn1calanmız dıııha mü· 
sait eraitlc vereceklerinden temularımızın büyük menfaatler temin edeceğini 
umuyorum. ilci memleketin ikuaadi münasebetlerinin genipemesini istiyoruz.> 

lstıınbul, 20 (Hususi) - Almanyadan gelenler arasında Çekoslovak fahri-
kalan namına hareket eden bir sanayi mümessili de vardır. 

Macar - Fin dostluğu 
Budapeştede yapılan te zahürat 
Paris, 20 (ö.R) - Budapeştede bir Macar Fin dostluk tezahüratı olmUf

tur. lçtimaa riyaset eden eski Macar endüstri Nazın demi tir ki: lki memleketi· 
miz kan rabıtalariyle olduğu kadar mukadderat birliklerile de biribirine bağ· 

lıdır. Vaktile büyük babalarımız zulüm ve tazyik altında kaldılar fakat bu taz;yi. 

ka hiç bir zaman boyun eğmediler.> 
H atip ııimdw halde Macaristanm Fin milfetine lcardqlik hiuini bildirdiğin· 

den başka bir ey yapacak mevkide olmamnaı dolaywyle teessürlerini bildir· 
mi~tir. 

lngiliz Harbiye nazırı Hor Belişanın 
Majino hattındaki teftişleri 

Londra, 20 (A.A) - lniiliz Harbiye Nazın Horc Beliııha Maginot hatbn
da lngiliz m10takasını gezdikten eonra tanklara kar~ı tesis edilen seyyar mania-• 

lııırı da teftiı etm.iftir. Fransız ve Amerikan gazetecilerine beyanatta bulunan 
Beli.ha ordunun mükemmel tqkilltmdao vo havalann çok fena olmuma rai· 
men büyük bir canlılıkla harekette bulunma91t\dan dolayı memnuniyetini bil
dirm~r. 

Paris, 20 ( ö.R) - lngiliz Harbiye Nuuı H ore Beliaha Frantada cephede 
bulunan lngiliz kuvvetlerini ziyaret ettikten aonra bugün öğle yemeğini Fran.m 
Bagvckili B. Daladye ile birlikte RiYoli caddeaindeki otelinde yemi§. Bunu mü· 
teakip Fransız Harbiye Nezaretinde iki eaat müddetle müzakereler devam et· 

miştir. 

B. Hore Beliaha Pariaten tayyare ile Londraya hareket etmezden evvel gıı· 

zete mümessillerine lngiltere ve Fransa arasında birlik, kara ve havada olduğu 
kndo.r denizde de gittikçe daha sıkı olduğunu teyid etmi..,tir. 

Londra, 20 (ö.R) - lngiliz Harbiye Nazırı Sir Hore Belisha Pariste Fran· 
sız gı.u:etecilerine demiştir ki: Her şey yolundııdır. iki memleketimiz arasındaki 
birlik o kadar tamdır ki artık fikren ve kalben tek memleket gibi olmu!llardır > 

Nazır Pariste h va ve Bahriye Nazırlıın1e de görüştüğünü ilave etmi§tir 

Belçika ve Hollanda 
Almanyayı protestoetti 

Roma, 20 (ö.R) - Brük.aelden bildirildiğine göre Belc;.ikanın diplomatik 
mahfilleri muhasım cepheler nezdinde tayyarelerinin Belçika arazisi üzerinden 

uçu§lannı protesto etmi§t.İr. Holanda hükümeti de. Holandıı semalarında vukua 

gelen hadiseleri Alman hükümeti nezdinde protesto etmi tir. 
Londra, 20 ( ö.R) - Holanda Limburg vilfıyeti üz.erinde uçan bir Alman 

tayyaresi Holanda hava devriyelerinin hücumuna uğrayarak dü~Ü§ ve yerde 
parçalıınmı§tır. iki sünden beri Alman tayyarelerinin Holanda bitarallığına te.
caviizleri tcvnli etmektedir. Berlinden resmen bildirildiğine göre Cumartesi gÜ· 

nü Holandıı ha.vnlarında yaralanan bir Alman pilotunun yarası vahimdir. Bu 
müsademe de iki Alman tayyaresi bir Holanda avcı tııyyarcsile karşılaşmIJb. 

lsv:içre hükümeti Alman toprağından çek.ilen defi tayyare mermilerinden 
ikisinin lsviçrede Bal §Chrine düşerek iki ki iyi yaralama ını protesto etmiıtir. 
Almanyanın Bern sefiri teessürlerini bildirmiştir. 

Alman~ - Sovyet ticari 
görüşmesi güç safhada 

Stokholm, 20 (A.A) - Stokholm Tidingen gazetesinin Moskovadan aldığı 
malumata göre iki ay evvel başlamış bulunan Alman • Sovyet ticari müzakere
leri gittikçe artan mü küllerle kar§ılaşmaktndır. Haber verildiğine göre Sovyet
ler mlldenler gı"bi Alman harp sanayünin fevkalade muhtaç olduğu bazı iptidai 
madde1eri ihraçtan imtina etmektedirler. Çünkü Sovyetlerin de nym maddelere 
ihtiyncı vardır. Aynı gazeteye söre Sovyetlerin bu seneki istihsnlatı kendi sann
yiinin muhtnç olduğu dereceden .. z olmnsı dolnyı~i\ le çok mıkdardn maden ıl-ı

rnç edebilmeleri pek şüphelidir. Buna delil olar k lı rıı madde nok:ınnı ' 
den bir çok işlerin tatil edilmi olm sı keyfiy ti ,ı ıa su· ilnıe1'tedir. 
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banlcuı lzmjr ıubeai) için veznedar Ah- Seferihisarın Hıdırlık mahallesinden 

ıspanag~ 1 n DALGA UZUNLUGU met lşgörene verilen ikinci derecede im- Ali Resul kız.ı ve Yusuf karıaı GiiTCüye 
BVGVN za salahiyetine mütedair beyanname ti- icra murafı hariç elli lira yetmiı altı ku-

f azı• ıetle r·l 12.30 program ve memleket snat. aya- caret kanunu hülr.ümlerine g?re l!l.ic~ ruş borçlu Seferihisarın Camii Kebir ma

-*-
YAZAN: Dr. G. A. 

Ispanağın birinci faz.ilt'li halis Türk 
sebzesi olma.sıdır. Eski Yunan ,.e Romn 
medeniyetleri alemlerinde ıspanağı bil
mezlerdi. Onun asıl vatanı Türkistan 
ve Efganistan olduğundan ancak orta 
çağlardaki Asya medeniyeti devrinde 
t•pcyce tanınmış ve büyük şöhret almış
tır. O devirdeki büyük hekimlerden 
.Jbni Haccac ıspanak hakkında mühim 
bir kitap yazmıs ve meşhur hekim Razi 
ıspanağı göğüs- hastalıklarına karşı <le
va olarak övmüştür. Daha sonra gene 
nte§hur hekim onun boğaz hastalıklan
na ilaç olduğunu tasdik etmiştir. 

Avrupalılar ıspanağı Haçlılar seferin
de bizim Anadoluda öğrenip kökünü 
memleketlerine götürdükten sonra ora
ıun hekimleri de bu sebzenin ağız ve 
boğaz hastalıklarına faydalı olduktan 
başka çok yemekten şişmanlamış kadın
bra, pekliğe karşı da pek faydalı oldu
ğ'unu tanıyarak adını da ckarın süpür
:esi> koymuşlardır. Süpürgeye benze
tilmek şerefli bir sıfat olmamakla bera
bc.r, peklikten sıkıntı çekenlerin gözün
de bu da bir fazilet olduğu şüphesizdir. 
Pariste meşhur bir general o sıkıntıdan 
gidecek bir hale geldiği vakıt ıspanakla 
kurutulması üıe.rine bunıı akıl eden 
hekimine birden yim1i altın vizite ver
dikten sonra ıspanağın bu türlü iyiligi 
dillerde destan olmuştu. 

Fakat bu yakınlarda, sebzelerin ter
kibindeki vitaminler ve madenler tahHJ 
edildikten sonra ıspanağın şöhreti daha 
büyümüş ve faziletleri artİk büsbütün 
yerl~miştir. 

A vitamini bakımından ıspanakla boy 
ölçüşebilecek ancak Hindiba vardır. Fa
lı.at ıspanak Bl ve B2 vitaminlerini de 
fazla olarak verdiğinden Hindibadan 
üstün çıkar. 

Fakat ıspanağın en büyük fazileti ter
kibindeki madenleri cihetindendir. Yüz
de 5 miligram çeliğinden dolayı kansız
lara iyi geldiği çoktanberi bilinir. Dai
ma yeşil kalan yapraklarından dolayı ıs
panak yiyenler için adeta güneş ışık1a
.rını yutmuş derler. Ispanaktaki potas
yom nisbeti kadar (yüzde 500 miligram) 
başka hiç bir sebzede bulunmaz. Bu da 
insanın etlerine kuvvet verir. Kanın te
meli olan sodyom madeni de pek ehem
miyetli nisbettedir. Fosforla kireç ara
sındaki nisbet 0.81 olduğundan ikisinden 
de imifade tamam dereceye pek yakın 
demektir. Ha7.mı kolay olması da KJor 
ile sodyom arasındaki nisbetin normal 
nisbcte pek yakın olmasından ileri ge
lir. Başka madenleri de - iyot madenine 
varıncaya kadar - hepsi tamam ve ha
tırları sayılacak derecede bulunur. 

Bütün madenlerinin neticesi, bilhas
sa şekerli hastalar için, bir nimet sayıl
malıdır. Çünkii şekerli hastaların _ 1..a
ten herkesin de - çckineccklerj,. şey ye
meklerin kana ekşilik vermesidir. Hal
buki ıspanak - ekşiliğin aksine - kana 
16.37 derecede alkalenlik verir. Bu de
receden biraz fazlası (19.91) ancak Hin
dibada bulunur. Başkn 5ebzelerin hepsi 
o dereceden pek aşağıda kalırlar. 

Şekerli hastalara bol bol ıl'panak ye
meği tavsiye edilmesinin de sebebi bu 
suretle iyke anlaşılır. Ispanak kendi 
n~ırlığmda sığır etinin ve iki misli ağır
lığında ekmeğin kana verecekleri ekşi
liği biraz da fazlasiyle karşılar. Fak.ıt 
glliten ekmeğinin verdiği ek.~iliği kar
şılamak için dört misli ıspanak yemek 
J5zım olur. 

---ıyı.---

B i r lngiliz gemicisinin 
başına gelenler 

Son gelen lngiliz gazeteleri, harbin 
hinbir türlü maceralarından biri olarak 
ta ou vak·ayı yazıyorlar: 

Vilyam Olinda adlı bir Alman tüc
car gemisinde seyir zabiti idi. 1 larp baş
layınca kaptanın emrile bir kamaraya 
kapatıldı. Tabii ilk Alman limanında 
kaıaya çıkarılacak üsera karargahların
dan birine gönderilecekti. 

Vilyam bunu düşiinüyor. memleketi
ne hizmet edemiyt-ccğine müteessir olu
yordu. Jki gün sonra bir f ngiliz kruva
zörü, Alman gemisini topa tuttu, kap
tan, geminin batacağını anlayınca mü
rettebata, tahlisiye sandallarına binme· 
lerini ve uzakla malarını emretti. Vil
yamı hatırına bile getirmedi. Getirdi ise 
de aldırmadı. 

Fakat Vilyam. böyle göz göre göre 
ölmek İ temiyordu. Bütün kuvvetini 
s:ırfetti, kamaranın kapısını kırdı. dışa
rı fırladı. Güverteye çıktı. Cemi. bir 
yano yatmıştı, batmak üzere bulunu
yordu. Sandallar, kruvazör çoktan 
uzaklaşmış. gözden kaybolmuştu. Vil
yam, İtidalini kaybetmedi. Ceketini çı
kardı, denize ntıldı. iki saat dalgalarln 
boğu§tu. Artık kuvveti ve ümidi kesil
mişti. Bu sırada lngiliz kruvazörü yeni
den göründü ve Alman 7.nnnettiği bu 
lnı:tiliz gemiciyi kurtardı. 

---&
Kırlıancı dalayıama 

Tibctte Budn dinine mensup olanlar
ca mukaddes bir şahsiyet olan Dalayla
manın ölıııcsi üzerine yerine Tibet ru
hanileri Budanın yer yüzündeki vekili 
olarak bir çocuk bulmuşlardır. 

Onlara göre Budanın ruhu bu çocuğa 
girmiş olup hakiki Buda sayılmaktadır .. 
Çocuk bc.ş yaşındadır ve şimdivc kadar 
gelen Dalaylzmaların kırkmcısı"dır. 
w B~da~ın ruhu bu hcş yaşındaki çocu
ga gırmış olma ına df."lil olarak ta beş 
yasında olmasına ra••ml'n Çinin Mnnda
r<'n dili denilen l'n fasih ]i anını mi.ikem
mC'I surc>ttı- k nu<>< bilm c:ıdır. 

rı 12 35 ajans ve meteoroloji haberleri 2599 numaruma kayt ve tescıl edılJıgı hallesinden Ali Koyun veresesinden kan-

12, 50 't·· k ·· · w • ' ilan olunur. 11 Vesile ve kızı Ayae Te oğulları Abd ur-
. ur muzıgı. "- • .!-"1! • • • ....1 w h ö ÇALANLAR· Vecihe Fahire Fersan u:mr .-;w ticaret memunup ra im, mer ve Osmanın bil Terase şa-

Refik Fcrsan · ' ' reımi mühür ve imzası yian mutasarnf bulundukları Seferihisa-
1 - OKuYAN: Mefharet Sağnak. F. Tenik nn Camü Kebir mahallesinde kain ve 
ı _ Peşrev, 2 _ Nikogos _ Şarkı: (var 1 - BEYANNAME: tapuca ikinci teşrin bin dokuz yüz otuz 

mı hacet), 3 - Udi Ahmet-Şarkı: (Ede- s • •) b • beg tarih ve 2 sayıda kayıtlı sağı yol so-
Ji atfı nazar), 4 - Re.şat Erer - Acema- lCI eyanna esı lu evvelce kabristan ,imdi bakkal Rüs-
şiran şarkı: (Ey benim güzel kuşum), Emlak ve Eytam bankal\ı lzmir •ubesi tem dükkanı arkası Süleyman oğlu Ce 
5 S d 11 h Ef Şefk f k (A ıl mal damı önü yol ile çevrik kerpiçden 

- a u a . - e za şar ı: Ç - namına ikinci derecede imza l!lalahiyeti-
d bah ) (j S 't d d ş k I mamul bir dam ile yuz·· arşın arsayı havi 

ı nev ar , - aı c e - ev e za ni haiz bulunan "Veznedar Emin Yenievli-. . üç yüz lira muhammen kıymetli arsa havı 
saz semrusı. nin vefatına mebni aynı salahiyetle yeri- 2 

2 - OKUYAN: Muzaffer İlk.ar (Ye- neAhmetl"görentayİnedilmişolduğun- dam 1/11/939 gününden itibaren ar-
. şarkı t" kül. ) tırmaya çıkarılmı•hr. ru ve ur er , dan tt-.scil muamelesinin ifası için mu- " 
1 :- Sadettin Kayruık - Hicaz şar1?: maileyhin zirde mevzu imzasının tasdi- 1 - Almağa talipli olanlar yüzde 7 ,5 

(Meger ben aldanmışım), 2 - Sadettin kini rica eyleriz. pey akçası veya milli bir bankanın temi-
Kaynak - Hicaz türkü: (Tuna), 3 - Sa- Emlik ve Eytam bankut lzmir ıabea.i nat mektubunu vermeleri lizımdır. 
dettin Kaynak - Hicaz türkü: (Benim fimıua 2 - Satış peşin para ile yapılacak-
yarlm gelişinden bellidir), 4 - Sadettin Sedat Dikmen Kenan Börtecene tır. 
Kaynak - Uzztıl türküsü: (Deli gönül imzası. lmzall. 3 - Birinci artbrma 21/12/939 Per-
g,.. g gel' 13 30 14 00 .. 'k (k şembe 0 ÜnÜ l!laat on be•te Seferihisar "zer ezer ır. · - · muzı a- Ahmet l~gören '"U sur~tle imza ede- .. y 

k h f'f ·· ·k Pl ) .. Kurtulu• meydanında icra edilecektir. Bu 
rışı a ı muzı - . cektir: v 

18.00 program, 18.05 memleket saat A. lşgören imzası arttırmada işbu gayri menkule sürülen 
ayarı, a!~ ve meteoroloji haberleri, Umumi No: 6005 hususi No l l 1242 pey muhammen kıymetin yüzde 75 ini 
18,25 müzik ( cazband - Pl.), 18.55 ko- I 7 / l l 19 39 tarihli it bu beyanname al- bulmadığı takdirde satı§ on bq gün l!lon-
nuşma (Iktısat saati), 19.10 türk müziği t k ul . za) h h.. . t raya bırakılarak ikinci sabf 5/1 /940 
klasik program. Ankara radyosu kiline lm~ on af n ım d ~nn !8 19 v2eS/u7vı/9ve39- Cuma günü saat on bqte aynı yerde ya-

. en maru ve aırerruzce ] 1~ B d uha 
ses ve saz heyetı. Idare eden: Mesut Ce- t 'h' d 187 ... .1 hfu . k" pı acaııttır. u arttırma a m mmen 

·ı 19 50 k ( ) arı ın c ., numara 1 e ma z sır u- kıymete bakılmıyarak en son arttıranm 
mı · 

1 
· konuşmla )orm20nn05a~~k ı ~- !ere müsteniden emlak ve eytam banka-

nıya ım ve oruya ım , . tur mu- lzm' b . .. k . üzerinde bırakılacaktır. 
2.iği: Knrışık program, 21.00 konser tak- " .. ı:J. '~· ek ~amSı~a mDu~~ere en ımza- 4 -Arttırma şartnamesi tarih ilandan 
dimi: Halil Bedii Yönetken, 21.15 müzik ha b 1 firK tor ~.~t 1 m~r "i,e ~u- itibaren Seferihisar icra dairesinde açık 
(radyo orkestrası - Şef: Hasan Ferit Al- ase e şe enban lo/rltelc/e9n3e9ı e 'hut· e- bulundurulmaktadır. istekliler daha zi-
nar), l - L. Cherubini: Medea uvertüsü v

1
a
7
nnameyelmer kut ] ile. . tdan 1 dve yade tafsilat almak için Seferihisar icra 

2 W A M rt H ffn S dı numara ı me tup a ıncı erece e daire.ine müracaat edebilirler . 
., - R · : . Seoza .

1
= ~- berer . erena • imza l!lalahiyetiyle mezkur banka vezne-

,, - ossıru: vı ya ucr ı operasın- d l... . . b'ld' .1 Ah I .. 5 - işbu gayri menkul üzerinde re-
dan üvertür, 4 - Joh. Straus.s: Wein, ar. ıgı.na ;ayını l 1 ~~1 en mc~ ş11;o- hin, irtifak veya aüveri saire ile ilgili bü-
Wcib, und Gesang (vab), 22.00 memle- re~~ 1'?1~a ard'k u~ .ızza~.!a~ı°ic a v~z lunduğunu iddia edenler tarihi ilandan 
ket saat ayarı, ajans haberleri, ziraat, es- et ~nk tas 1 ~ T .. ru~. . ın. 0 uz yuz itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbi
ham - tahvilat, kambiyo - nukut borsası ot~~ ~ Cuz sene~.ı .. e~1 n7 n/ıl~a1 n1ı9 :v9ının on teleri ile birlikte Seferihisar icra daire-
(fiyat), 22.20 serbest saat, 22.30 müzik yez.nC'S uma gunu ., · sine müracaat ederek haklarını bildirme-
(oda müziği - Pl.), 23.00 müzik (caz- · leri lazımdır aksi takdirde tapu sicilinde 
band - PJ.), 23.25-23.30 yannki program T. C. lzmir üçüncü noteri Süreyya kayıtlı olmıyan hiç bir huswıatın kabul 
ve kapanış. % Olcay resmi mührü ve imzası. edilemiycceği iJan olunur. 

Genel sayı 6026 Özel sayı 11 /242. J,- 4264 (2326) 

.,.--------------- bu sicil beyannamel\İ ıuretinin dairede 

r B O R S l 
saklı J 7/1 J /939 tarih ve 6005 genel A ~ayılı aslına uygun olduğu tal\d;k kılındı. TIRE ASUYE HUKUK MAHKE-

- _ Bin dokuz yüz otuz dokuz yılı T esrinisa- MESINDEN: 
Ü ÜM ni ayının on l!lelcizinci Cumartesi günü. Esas 232 karar 2-43 

1322 O 
.. z Jzmir üçüncü noteri Süreyya Müddei - Tire Cümhuriyet mahallesin-

zwn taran 10. 13.50 01 · "h .. · d s T 632 Inh' l . d cay rel\mı mu rn ve ımzası. en üleyman kızı eslime. 

376 S. ;:e::O~ · 1~:25 ıi:50 4266 (2328) Müddeialeyh - Tire köyünde oturmak-

2
22 lb ta iken ikamelf!'ahını terkı"derek yeri bel-

5 
A ayhrak 8.25 11.25 1ZM1Tt tKtNCt HUKUK MAHKE- li olmıyan Mu~lih oğlu Hüseyin. 

2 j. Ko en 8.50 12.25 :P.IBStNDEN: 
198 K T 12 50 13 50 Davacı tarafından Tire A!lliye hukuk 

· aner · · tzmirde oturan Ramazan kızı Fatm~ 
49 Akseki bank. 16.75 17.50 Şazive tarafından ı~tanbulda l<Mımpa- mahkemesine verip 17 /3/939 tarihinde 
29 Ş. Remzi 13.75 15. sa Hacı Surafta Tahta könrii No. 14 ev- kayt etti~i dilekçesile kocası bulunan 
15 M. j. Taranto 14. 14. de otur:m Trabzonlu Mehmet alevhine müddeialeyhin kocalık vazifelerini yap-

2895 açılan stıbutti taJôk dava~ı üzerine 'bera- mamak maksadile kendisini terkettiği ve 
308259 yı tebliğ gönderilen davetiye ve arzuhal muhik bir l!lebep olmaksızın birliğe dön-
311154 sureti müddeialeyh Mehmedin ikrımet- mediV.i cihetle bir ay içinde birliğe dönüp 

No. 7 8.75 qfıhı meçhul bulunması hasebile tebliğ- kocalık vazifeqini vapmn!lı için ihtarat 
No. 8 9.75 siz geri çevrilmiş oldu~ndan mahke- icrasına ve masrafı muhakemenin ona 
No. 9 1.0.50 mece bu bautaki tebligatın ilBnen icra- vükl,.tilmcsine karar itasını talep ve da-
No. 10. 12.50 sına ve muhnkemenin 4/ 121939 pazar- va eylemesi üzerine müddt-inin vicahında 
No. 11 14.50 tesi gününe talikine karar verilmiş ol- ve müddeialeyhin şnyabında yapılan açık 

İNCİR dtığundan müddeialeyh Mehmedin mez- dunıqmaları sonunda: • 
223 Çu. Ş. Riza JJa. 3.25 13.50 kür günde saat 10 radelerinde asaleh•n TAraflann Tire Mmıalar köy 8 sayılı 

91 , J. Taranto mah. 6. 7.75 veya vekaleten hazır bulunması aksi hanede halen karı koca olup davacı karı 
42 • B. J. Franko 6. 11. takdirde aleyhine gıyap karan ittihaz birliğe ait vazifelerini ifa ettiRi halde 
19 ' Tarım S. koop. 10.50 11. ~ilefeğ~ hususu tebliğ makamına ka- kocanın evlenme,,in kendisine tahmil et-
12 • Ahmet Arpacıoğlu 7.25 7.25 un ° ma üzere keyfiyet ilan olunur. tin karalık vazifelerini ifa etmemek 
10 • A. Muhtar 7. 7. 4267 (2320) mak!!ı-dile birliğe t,.rkedip senelerden be-

397 yekfı.n ri birliğe dönmediği ve bu terkin üç ay-
152934 eski yekun ~i:~.J:?NCI HUKUK MAHKE- dan fazla müddetten beri devam etdiği 
153331 U. Yek\ın davavı müeyyct şehadet ve nüfus cevabı 

p ALAMUT lzmir Emniyet müdüriyeti idari kısmı ile l!labit olmuş ve muhakemede bu yolda 
521 kental 230 425 .kaleminde zabıtai ahla.kiye memurların~ kanaat gelmiş olduğundan kanun mede

dan Hikmet Yalçın tarafından kansı Is- nin l 32 ci maddesine tevfikan müddei
tanbul Kadıköy Osman ağa mahallesi ıılevhe bi .. Jiğe dönüp evliliğin tahmil et-ZAHİRE 

250 ton buğday 
21 Ç. Nohut 

267 Ç. Susam 
ll92 B. Pamuk 

4.425 4.75 
6.50 

14. 
50. 42. 

OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Fransız hastanesi 
Operatörü 

Her gün öğleye kadar Fransız hasta
nesinde, öğleden sonra Birinci Bey
ler sokağında.... No. 42 ... 

TELEFON : 2310 

SATIŞ iLANI 
IZMIR SULH HUKUK 

MESINDEN: 
MAHKE-

lzmirde ]kinci Karantina Mısırlı cad
desinde 30 1 yeni 161 eski nolu bet oda
lı 400 lira kıymeti muhammeneli e,; iza
lei fUYU suretile satılığa çıkarılmıştır. Bu 
gayri menkul evvelce yapılan arttırmada 
483 lira bedel mukabilinde hissedarlar
dan 1 lavva uhdesine ihale edilmiş ise de 
tayin edilen müddet içinde ihale bedelini 
vermediğinden ve yüksek pey sahibide 
almağa razı olmadığından icra ve iflas 
kanununun 133 cü maddesi mucibince 
yukMıda sözü geçen gayri menkul tek
rar 15 gün müddetle arttırmaya konul
duğundan 7/12/939 Perşembe günü 
sant 1 5 te lzmir sulh hukuk mahkeme
sinde ynpılacak arttırma sonunda en çok 
bedel verene kat'i ihalesi yapılacağından 
taliplerin muayyen günde kıymetin yiiz
de 7,5 nispetinde teminat akçasile daire
ye müracaatları lüzumu ilan olunur. 

Kiralık daire 
~ 

ve magaza 
ltesmi \'e hu usi dnirc ve yazıhane 
olmağa elverişli Gazi bulvarında Zi
rnnt Banka ı yanında 18 sayılı De
mirelli hanı .. 
İ tiyenler : İkirıcikordon Merkez 

hanknsı arka ında 88 sayılı dairede 
4 clis doktonma baş vursunlar.. 1' 

1 ~ 2G (2131) 

Çuhadar ağa ııokağında 28 numaralı ev- l k tiği kocn ı vazifelerini ifa etmesi husu-
de marangoz Hasan güzelin yanında Ab- .,unun ihtarına ve ma<ırafı muhakeme ve 
di kızı Sabiha aleyhine açılan bo~anma ilH.m harcı olan atıail:ıdfl miifredatı ynzılı 
davası üzerine berayı tebliğ gönderilen I 730 kuruşunda müddeialevhden tahsi
davetiye ve arzuhal sureti bulunmadı- line miiddeiye verilınesiM kabili temyiz 
ğından ve ikametgahının meçhuliyetin- olmak üzere müddeinin vicahmda ve 
den bahsile bila tebliğ iade edilmesi üze- müddeialeyhin gıyabında 28/6/939 ta
rine bu baptaki tebliğatın ilanen icraaına rihinde karar verildiğinden keyfiyet teb
ve da.veliye varakasile arzuhal suretinin Jigat makamına knim olmak üzere ilan 
mahkeme divanhanesine ve muhakeme-
nin 11/12/939 Pa7.arteııi gününe taliki- olunur. 4263 (2325) 
ne karar verilmiş olduğundan müddei
aleyh Sabihanın muayyen günde saat 1 O 
raddelerinde asaleten veya vekaleten 
mahkemede hazır bulunması aksi takdir
de aleyhinde gıyap karan ittihaz ve teb
liğ edileceği. H. U. M. kanun tebliğat 
faslına tevfikan tebliğ makamına kaim 
olmak üzere kcfiyet ilan olunur. 
~Z7.7a77LZ77..UJ:ZZ29s;.C.OB 

OPERA'J'ÖR 

DOKTOR 
Cevdet Mustafa 

Gönenden 
Memleket hastan~i Baş Tabibi 

İkinci beyler solıak fırın karşm 
No. 25 ... Her gün öğleden sonm saat~ 
üçten itibaren hasta kabul eder. 

TELEFON No. : 3125 
Or.i~Kı:ZZ'.ZZ::7.7./L7Z7./.7Z/7J.Z/.7.7ZJ 

DOKTOR 

C a ~m 
İZ İR MEMLEKE'J' 

HAS'J'AHESi DAHİLİYE 
Mil'J' AHASSISI 

Muayenehane: İkinci Beyler sokak 
No. 25 TELEFON: 3956 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
Kiralık apartman 

Mustafabey caddesi 1387 inci 
sokak 5 numaralı apartımanın 
ücüncü katı kiralıktır. 2 inci kata 
m'iracant edilmesi. 

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

C• ... DBm.._...._..,... ... ~ ..... ...., 
OPERATÖR 

r~ Asil Mukbil 
Ata kam 

MEMLEKE'J' HAS'J' A· 
HESİ OPERA'J'ÖRil 

Hastalarını her gün üçten sonra 
Alsancakta Birinci Kordon 312 nu
maralı Jakinyon apartmanında ka
bul eder .. 

TELEFON: 3537 
"1tıı;::r;ırl('2=z7.a7~f;fl"J:/!7Ef/,;7.n'Q 

IZMIR SULH HUKUK 
MESINDEN: 

MAHKE-

. Devlet demiryolları vekili avukat Mu
rat Çınar tarafından lzmirde lkiçeşmelik
te Natırzade l!lokağında 32 sayılı evde 
Ali oğlu Ahmet aleyhine açtığı alacak 
davasından dolayı namına gönderilen 
dôvetiye ikametgahının meçhuliyetiı'\e bi
naen bila tebliğ iade kılınmı!I olduğun
dan gazete ile ilanen tcbliğat icrasına ka
rar .,. erilerek bu baptaki muhakeme 
12/ 12/ 939 tarihine müsadif Salı günii 
sant ona talik kılınmıştır. O gün ve sa· 
otte müddeialeyhin mahkemeye gelme· 
diği veya bir vekil göndermediği takdir
de hakkında gıyap kararı tastir kılınfl· 
caktır davetiye makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 4254 (2321) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
E emu aranıvorE 

Satış memurluihı yapabilecek ka
biliyette (2) memur aranıyor. 

Müracaat ycl'i: 
855 inci Yemiş çarşısı Cezayir han 

karşısında 53 sayılı Reşat Sipahi 
ticarethanesi. 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

21 SONTE§RIN SALI 1939 

Kan, Kuvvet, iştah Şurubudur 
FOSFARSOL: daima lıanı temizleyip çoğaltır, 
tatlı bir iştah temin eller, uücuda gen~llJı ve 
dinçlUı verir .. Her eczanede llulunur .. 
Sıhhat veklletinin 26/11/932 tarih ve 3/26 numaralı ruhsatını hruzdir .• 

'8 ... .-.......................... , .............. ı 

Devlet Denizyolları 
Umum müdürlüğü: 

işletme 

1 - İşletmemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı muh
telif yağlarla mai mahruklar kapalı zarf uaulile münakasaya ko
nulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 29/T. sani/939 tarihine müsadif Çarşamba günü 
saat 1 5 de Tophane Umum Müdürlük binasında müteşekkil Alım 
Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 39176,30 lira olup muvakkat teminat 
2938,22 liradır. 

4 - İsteklilerin yazılı gün ve saatten bir saat evveline kadar 2490 
sayılı kanunun tarif ettiği vesaiki hamilen usulü veçhile mühürlen
miş zarflarını makbuz mukabilinde komisyon Reisliğine tevdi etme
leri lazımdır. 

5 - Şartnameleri idare Malzeme Şubesinden alınabilir. 
Cins Tahmin edilen vahit fiatı Miktarı (Kilo) 

Makine yağı (yağlama) 25 105 000 
İnce makine yağı (Dinamo) 28 1 O 000 
Silindir yağı 26 1 O 000 
Gaz yağı l 4,75 13 000 
Benzin 20,80 16 000 
Kompresör yağı 28 J J 25 
Türbin yağı 30 ~ 250 
Transformatör yağı 30 50 
Frigorifik yağı 32 170 
Dizel makineleri için motör yağı 28 4 000 

Gresör için gres yağı 28 525 
Mobiloil B. B. veya muadili 40 238 
Mobiloil A. F. c c 40 170 

18 20 25 27 4204 (2302) 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin mÜlteciri 45 senelik otelcilik mütehauuı bay ömer 

Lütfü Bengü' dir. 
Bristol oteli elli odalı her odada soğuk ve ııcak akar ıuları, banyoları 

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonları olduğu gibi 
uansörü ve huıuıi lokantası vardır. 

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

Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul etmi
yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehaaaııı 
bay Ömer Lütfü BengÜnün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahb iaticannda 
bulunan otellerde buluturlar. 

lstanlul Belediyesinden: 
Taksim bahçesinde yapılmış olan büyük gazinonun kalorifer tesisatına ait 

in~abn ikmali için yaptırılacak igler kapalı zarf eksiltmesine konulmuatur. Mu
hammen bedeli 42269 lira 34 kuruştur. Ve ille teminatı 3170 lira 21 kuruştur. 
Keşif evrak.ı 2 1 1 kuru§ mukabilinde fen İ§leri müdürlüğünden almır. ihale 

30/ 11 /939 Perşembe günü aat 15 de lstanbul Belediye daimi encümeninde 
yapılacaktır. Taliplerin ihaleden 8 gün evvel fen işleri müdürlüğüne müracaatla 

alacakları fenni ehliyet vesikaları ve ilk teminat makbuz veya mektupları ile 
2490 numaralı kanuna göre hazırhyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat 
14 de kadar daimi encümene vermeleri 15, 20, 24, 29 4194 (2291) 

lzmir Vakıflar müdürlüğünden : 
Bergama 22/T eşrinsani/9 39 
Tire 21.22/T eşrinsani/939 
Bayındır 24. 25 /T eşrinsani/9 39 

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

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

lzmir Vakıflar müdürl .. ;ğiioden: 
Toraman mahallesinin Kirpi sokağında kain 152/ 16 sayılı ev 31 /ı 

5/940 tarihine kadar kiraya verilmek üzere on gün müddetle müza
yedeye konulmuştur. Senelik muhammen bedeli 120 liradır. ihalesi 
27/11 / 939 pazartesi günü saat f O dadır. istekli olanların Vakıflar 
idaresine müracaatları. 19 21 26 4 238 ( 2 313) 

lzmir ziraat müdürlüğünden: 
Ziraat Vekaleti için on ton göztaşı artnamesine uygun olarak 23/Teşrini

sani/939 Çarşamba günü saat 1 O da ziraat müdürlüğünde teşekkül edecek ko
misyonda pazarlıkla satın alınacaktır. 

1 - Cöztaşının beher kilosunun muhammen fiatı 1 7 kuruştur. 

2 - Yüzde 15 teminatı knt'iyesi 255 liradır. 
3 - ihale tarihinden itibaren malların bir hafta zarfında teslimi me§1'Utlur. 

4 - MaJlann teslim edildiği gün teminatı Kat'iye sahibine iade edilecektir. 

425 3 (2323) 

lzmir Del terdarlığından: 
Başturak şubesine emlak satış bedelinden 6245 lira 06 kuruş borçlu .kund• 

racı Kazım mezkur borcunun kanuni müddet ~arfında ödemediğinden mutasar
rıf olduğu Ahmet ağa mahallesinin Kemeraltı caddesinde 5 sayılı ve 5 000 lira 
kıymetindeki dükkanı tahsili emval kanunu hükümleri dairesinde haciz edilerek 

2 1 gün müddetle müzayedeye çıkarılmı tır. 

Taliplerin 11 / 12/939 Salı günü sant 15 de vilayet heyetine müracaııtlm 

ilan olunur. 21, 28, 5 4255 (2324) 

ı 
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Emlak ve Eytam Bankasından : 
'A. 

Eaaa No. Yeri No. ıu Nev'i 

906 

lf22 
l 159 

1163 

1165 

1167 

1172 

lf 73 

1176 

1178 

tl82 

1190 

1'91 

1192 

119.3 

1198 

1204 

1205 
1208 

1209 

1212 

1214 

121> 

1.218 

Karşıyaka ikinci Aydın çıkmazı 
Ada 11 O, parsel 5. 5894,50 M2. 
Ali Reis mah. Hacı Hüseyin so. 
Mesudiye M. Hayat yeni 1448 inci sokak 
77 M2. Ada 1212, parsel 6. 
Darağaç Şe"hitler caddesi. 
181 M2. 
Darağaç Şehitler caddesi Taş iskele 
yeni l 522 No. lu sokak 

Eski Yeni Taj 
- - 20/9 Tarla 

16 

116 

23 25 Arsa 
16 Ev 

118 84 Arsa 

1' 3, 5, 

999,76 M2. 1 /3 hissesi. 
Darağaç Şehitler caddesi. 
7 /24 hissesi. 

121/123, 

7, 7/1 
l03 

119, 93 Depo 

Alsancak Şükrü Kaya Bulvan. 
Ada 11 61 , panel 4. 
Darağaç Şehitler caddesi 
251 28,68 M2. 7145 hissesi. 
Darağaç Şehitler caddesi Varilci 
sokak. J 584,67 M2. 
1 / 5 hissesi. 
ikinci Karataş Halil Rifatpaşa 
caddesi. 104,50 M2. 
Salhane Halil Rifatpaşa ve Enveriye 
S. 2967,75 M2. 
Ada 686, parsel 1. 
T cpecik Sakız'Jar - Lale yeni 
1218 inei sokak. 
Tepecik Façi ~ Bahçe yeni 1220, 
1227 inci sokak. 1 /6 hissesi. 
Tepecik: Sürmeli yeni t 225 inci 
sokak. 
Ballık.uyu Yukarı Sinekli cad. 
Ada 1620, parac1 45. 
Burna va Yıkık Minare yeni 
Türkmen sokak. 909 M2. 
Burnava Han ardı Gürbüz sokak. 
144,99 M2. 
Burnava Merkez yeni Orta sok. 
Burnava Halil mah. T arlaba~ı. S. 
15,75 M2. 
Karşıyaka Bostanh Rana yeni 
J 81 1 inci sokak 422,33 M2. 
Karşıyaka Alaybey Çalgıcı yeni 
Galibiyet 1697 No. lu sokak. 
Ada 43, parsel 15. 236.50 M2. 
Karııyaka Alaybey Piliç - Yıldız 
yeni J 683 No. lu sokak. 
167 ,50 M2. Ada 20, parsel 3. 
Karşıyaka Alaybey Piliç - Yıldız 
yeni J 683 No. )u sokak. 
Ada 32, parsel l 1, 250 M2. 
Karşıyaka Osmanzade şimendüfer 
Caddesi yeni 1671 No. sokak. 
Ada 116, parsel 4. 
Bayraklı Menemen cad. Yeni 1644 
inci sokak. 229,83 M2. 
Bayraklı Menemen caddesi yeni 
ı644 inci sokak. 574,56 M2. 
Bayraklı Menemen caddesi yeni 
1644 inci sokak. 4.S9,6S M2. 
Bayraklı Burnava caddesi yeni 

35 Ev 18 

174/176 2 118 Sebze bahçesi 

157 
159 
161 

96 276/1 - 240 

4, 5 - -

4 

20 

72 

6 

18 

70 

Arsa 

« 

« 

Ahır 

Dükkan 

Ev ve arsa 

144 

23 

35 

15 

148 Ev 

26 

25 

33 

75 
12A. 

16 

10/1 - 5 

18 - 18/2 

90 - 1'6 

Arsa 

c: 

« 
« 

c 

« 

c 

< 

Bahçe1i ev. 

57 

1/32 

57 

60 Arsa 

3 

62 « 

« 
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Depozitosu 
Kıymeti T. L 

884.- 176.80 

14.- 2.80 
'1700.- 340.-

362.-

666.51 

3791.66 

72.40 

13.3.30 

758.33 

2000.- 400.-

1172.64 234.53 

633.87 

15.68 

148.39 

4S0.-

67.-

600.-

150:-

227.-

ss.-

12.-
6.-

63.35 

118.25 

67.-

150.-

l 26.77 

3.14 

29.68 

90.-

13.40 

120.-

30.-

45.40 

11.60 

2.40 ' 
1.20 

12.67 

23.65 

t 3.40 

30.-

3000.- 600.-

22.98 

287.28 

45.97 

44.-

4.60 

57.46 

9.19 

W.F.HenryVanderZee SPERCO VAPUR 
Ve şürekası ACEJf2' ASI 
_J - ..fr·---

AMERtCAN EXPORT UNES tNC, ADBlATİKA SOSYETA ANONlMA 
N E V - Y O R K İÇİN: Dl NA vtGAZYOSE 
EXPORTER vapuru 10 son teşrinde QUİRİNALE vapuru 21/11/939 tari-

bekleniyor.. hinde Venedik, Tdyesteye hareket ede-
~~CHESTER vapuru 11 Son teşrin- cektir. 

de bekleniyor. CİLİCİA vapuru 20/ 11/939 tarihiride 
EXl\.DNlSTER vapuru Son teşrin Napoli, C~nova ve Marsı1ya limanlarına 

ikinci nısfında bekleniyor. hareket edecektir. 

Alsancak 
İstasyona Karpsinda yeni açıla 

EGE 
HUSUSi .HASTANESi 
SAHİBİ 

DOKTOR OPERATÖR 

Adil Bir 
D. T. R. T. BUDAPFST BOLSENA vapuru 30/11/939 tarihin- İzınirin en büyük ihtiyaçlarından bi-

TUNA LİMANLARI tçiN de Selfuıik, Burgaz, Varna ve Köstence rine tekabül etmek üzere hazırlanan 
DUNA ınotörU 18 Sonteşrine doğru limanlanna hareket edecektir. . ve her türlil fenni ~k!mülAt, kon-

bekleniyor CALDEA vapuru 30/ 11/ 939 tarihın- foru ve kalorifer, rontken ve elektrik 
KASSA .motörü İlkkfınun başlangıcın- de Napoli, Cenova ~ Marsilya limanla- fedavilerlyle mücehhez olan EGE 

da bekleniyor rına hareket edecektır. hususi hastanesi AISancak istasyonu 
TİSZA motarü İlkk!nun başlangıcın- BRİONİ ınotörü ~/~/939 tarihinde karşısmda açılmıştır. 

da bekleniyor saat 8 de gelerek aynı gun saat 17 de Her şubeye mt hastalar kabul ve 
SERVİCE .l\IARlTbıE ROUMAİN Pire, Venedik v_e Triyeste limanlarma mütahassıs1arı tara.Undan tedavi edi-

• hareket edecektır. lir. 
.. B U C A R E S T NOT - Bütün bu vapw-lar Triyeste Müessesede her zaman doktor bu-

KOSTENCE • GALAS YE TUNA veya Cenovada Şimali ve cenubi Ame- lumu_ 
IJMANLARI İÇIN rika ~anlaı:~ . h~k~ eden İtalla J1A TLER : 

PELEŞ vapuru 18 Son teşrine doğru Anonım seyr1SeL'.llll şırkethı.in ve Afrika ..._ 
bekleniyor. ve ~indis~ana hareket eden LLOYD i Hd lll'adan başlar .. 
SOC1ETE COMMERCİALE BULGARE TRIYESTINO anonim seyrisefain şir- 1 ,..JELEFO~ : ,!!!,8 _ 

DE NA VİGATiON A V APEUR keti vapınlnnna tesadilf ederler. ~ Si 

V A R N A NEERLANDAİSE ROYALE - Mi~ 
V ARNA vapuru 27 son teşrinde bek- . KUMPANYASI 

!eniyor. ORION \'apuru 25/11/939 tarihinde 
BAİFA _ lsıtENDE&tYE VE PO&T beklenmekte ?lup Anvers, Rotierdam ve 
•. ._ fÇ"'" Amstc.tdam limanlarına hareket ede-

Sıu:.ı l.!'f MAL ALACAKTIR.. cektir. 
Vapurların isim \'e tarihleri hakkında SV~'IJSKi\ ORİEN'J: LİNİEN 

hiç bir taahhüt alınmaz. AASNE vapuru. 30/ll/939 tarih.in.de. 
Vapurların hareket tarihleriyle nav- beklenmekte olup Goteborg, Copenhag, 

lunlardaki değişikliklerden acenta me- ve Helsingfors limanlarına hareket ed~ 
suliyet kabul etmez. cektlr... . . 

Daha fazla tafsillt lçtıı ATArtmx SERVİCE MARITIME RO~ 

Birinci Sınıf Mütahassıs 

Dr. Demir Ali 
KAllÇIOGLU 

Cilt ve Temdil :bMtahklırı 
vg 

AB.DEAL vapuru 27/11/939 tarihln-
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der de beklenmekte olup Malta, Cenova ve Elektrik teilt'rilerl 
Zee ve ŞsL Vapur aceotalıtına mQraca. Manilya limanlarına hııreket edecektir. Birind Beyler SOkaiı No. 55 ... 
•t edilmesi rica olunur. NOT: r- Elhamra Siaemau ark•modo 

TELEFON : %80'1/%808 Ahvali hazıra dolayısiyle navlun ve Sabahtaı1 ak§ama kadar ha&talanıu 
...;_ _ _;___________ hareket tarihlerinin kat'i olmadı~ını ve kabul eder.. TELEFON : :K79 

UMDAL bunl!lfın hiç bir ihbara lüzum olmaksı-
-~- zın değişchifir olduğunu ve bu husustan 

UMUI\ıi DENİZ ACENTALIÖI Lm. dola~ acenteye bir mesuliyet terettüp ı-iııll•••• .. -----•ll 
BEL' .:-N1c LlN- Lm. etmiyeeeğini muhterem yükleyicilerin O Q K T Q R 
~ a:.~ kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

V ARV ARA vapuru 25 ikinci Teşrin- Daha fazla tafsilAt için Ciimhuriyet 
de beklenilmekte olup Anversa ve Rot~ caddesinde FRATELI .. t SPERCO vapur su·· ıeyman Çoruh· 
tE:rdam için yük alaeak.tır. acentesine mlfracaat edilmesi .. 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR TELEFON : 2004 - 2005 
LOVCEN vapuru 21 ikinci teşrinde. ..,..._ ___________ _ 

gelip ayni gün Pire Arnavutluk liman- _ ........................................ . 

ları - Kotar - Dubrovnik - Split - Tri- OUVİER VE 
yesıe ve şuşak için hareket edecektir. ~VREKA.sl LTD 

Yolcu ve yük kabul edecektir. ~ • 
GOULANDRİS BROTHERS LTD. 

PİRE 
V APVR ACEMTASI 

•NEA m;LLAS• ATATÜRK CADDESİ Rees bill8Sl 
Lüks transatlantik vapuru ile Pire TELEFON: 2443 

ÇocuJı llasıaııtııarı 
mütalaassası 

Loodra ve Viyana hastanelerinde 
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Pireden hareket tarihi nmız sefer yapacaklardır. 

25/11/939 ............................................ IZMIR BELEDiYESiNDEN ı 
Gerek vapurlnnn muva.salAt tarihleri, 1367 sayılı sokakta 34 üncü adanın 

ıerek vapur isimleri ve navıunlan bak- Messageries Marltlmes 250 metre murabbaındaki 61 sayılı ar-
kında acenta bir teahhUt altına giremez. sanın sahşı yazı işleri müdürlüğündeki 
Daha !.·:..-·• tal ·ı .. t ı -'- 1 frı Birin KUMPANYASI ~rtnamesl v""ı.ile açık artırmaya ko-

~a sı 11 aı.m~ ç d THEOPHİLE GAUTİER vapuru :;ulmuştur. ~· 
Kordonda 152 numarada •UMDALı Her tiirlü izahnt ve malfuııat için Bi- Muhammen bedeli 1750 lira olup iha-
umumt deniz Acttntalığı Ltd. milracaat tinci Kordonda 156 numarada LAU- lesi 27-XI.939 pazartesi günü .saat 16-
edilmesi rica oltmur. KENT REBOUL ve ŞERbd vapur ocen· dadır. Iştirak edecekler 131 lira 25 ku-
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1643 inci sokak. 293,03 M2. 
Bajrraklı Burnava caddesi yeni 
l 643 inci sokak. 448, 18 M2. 
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1643 inci sokak. 2757 M2. 
Bayraklı Burnava caddesi Gül yeni 
1640 ıncı sokak. 
Bayraklı Vişne yeni 1614 
inci sokak. 21,83 M2. 
Bayraklı Ayva yeni 1613 inci aokak. 
471,29 M2. 5/8 hissesi. 

1232 Bayraklı Ayva yeni 1613 inci sokak. 
671,99 M2. 5/8 hissesi. 

1233 Bayraklı Ayva yeni 1613 inci sokak. 
608 M2. 5/8 hissesi. 
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Bayraklı Haliliye yeni 1612 inci aok. 
1 t0.32 M2. 
Bayraklı HaliJiye yeni 16 t 2 İnci sokak 
625,25 M2. 5/8 hissesi. 

Bayrakh Haliliye yeni 1612 inci sokak 
123,55 M2. 
Bayraklı Muradiye caddesi yeni 
1609 ıncı sokak 1746.59 M2. 
Bayraklı Muradiye caddesi yeni 
1609 ıııcı sokak. 63,20 M2 
Turan Şimendüfer caddesi yeni 
1648 inci sokak. 13 2. t 7 M2. 
Turan Şimendüfer caddesi yeni 
1648 inci aokak. 229,83 M2. 
Turan Şimendüfer caddesi yeni 
1648 inci aokak. l 32, l 6 M2. 
Turan Şimendüfer caddesi yeni 
1648 inci sokak. 132,84 M2. 
Turan Şimendüfex caddesi yeni 
1649 mcı sokak. 
Turan C,afer Tayyar caddesi yeni 
1246 ıncı sokak 1767 ,36 M2. 
Turan Cafer Tayyar caddesi yeni 
f 652 inci sokak. 2033,35 M2. 
Turan Cafer Tayyar caddesi yeni 
1652 inci sokak 1351,82 M2. 
Turan Cafer Tayyar caddesi yeni 
1652 inci sokak 1683,20 M2, 
Turan Menemen caddesi yeni 1 593 
inci sokak 689,50 M2. 
Turan Menemen caddesi yeni 1595 
foci sokak. 804~9 M2. 
Turan Menemen caddesi yeni 
16)5 inci sokak. 2779.16 M2. 
Buca a~ğı mahaltc Mecidiye cad. 
275,79 MZ. 
Buca aşağı mahalle Mecidiye cad. 
Buca Namık Kemal aokak. 
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Kın11yaka Donanmacı M. Eald Çakır oğhı yeni 
Dilaver eoltalc. 

Ada 93, parsel 5. c:408 M. 2> 
ikinci Süleymaniye M. KurtulU§ eokak. 
Ada 151, pareel 9. c66 M. 2> 
D. 16 Cündoğdu Vuıf Çınar Bulvarında 
Ada f 172, parsel 24. c514,50 M 2> 

T AKSIT VE PAZARIJK 
Cüzelyalı Urla caddesi. c484 M 2> 

No: eu 

Eak:i yeni taj 
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Karpyaka Turan Menemen caddesi. 
Mesudiye mahallesi 2 ci Kordon 
Cüzelyala Şaban zade sok.alc. 
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Ada 868, parael 6, c 1 '4.f M 2 • 
Tepecik Lile eokak 
Mersinli Yunus efendi sokak. 
cl 72,36 M 2> 

cMecidiye Fatih mahalleai Ziver ağa a. 
Ada 531, parsel 16, c76 M 2> 
Ali Reis mahallesi. Kireçlihya 977 ci .. 
Ada 155 3, parsel 20 c:S 1.50 M 2• 
Ali Reis mahallesi. Kireçlilıtaya 9 7 7 ci ı. 

Ada 1553, parsel 21 .. aı.so M 2> 
Ali Reis mahallesi Kireçlikaya 9 7 7 ci s. 
Ada 1553, pand 22 c78 M 2> 
Ahmet ağa mahallesi Başdurak caddesi Gön hanı 
çık.mazında c2 78 M 2> 
Ada 18 7 panel 35 
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tarihine müudif Çarşamba günü saat onda yapdacaktır. 

Istddi olanların depozito akçelerini veznemize yatırarak arthrma}•a girmeleri ve yanlarında birer fotografla nüfus tez 
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1263 Buca Reddilhak yeni t 9 No. lu sok. 
1266 Buca Özdemir sokak. 1 1 20,40 M2. 
1270 Buca Bahçe sokak yeni 28 inci 

sokak. 5595 M2. 
1271 Buca Servili sokak. 2677,67 M2. 
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Almanları.n gayri meşru harp sistemi 
Bu sistem tahtelbahir harbinden daha gayri meşrudur ve doğrudan doğruya 
bitaralları tehdit ve lngiltere aleyhine teşvik gayesini takip etmektedir 

Alman mayın tarlaları 
T ahtelbahirlerin imha işini daha 

emniyet ve kurnazlıkla görmektedir 
Londra, 20 (ö. R) - Almanlar, tah

telbahir harbinden daha gayri meşru 
yeni bir harp sistemi açmışlardır. Bu 
da gizli mayin tarlaları tesis ederek bi
taraf vapurları batırmaktır. Bir tahtel
bahir nihayet bitaraflan muhasımlardan 
tefrik imkaruna maliktir. Mayin tarla
ları bu imkanı da bertaraf etmektedir. 
Şimdiye kadar beş bitaraf ve yalnız iki 
İngiliz vapuru bu suretle batmıştır. 

Alman gazeteleri bu sabah bu fela
ketle.re sebeb olarak İngiliz mayinlerini 
göstermişlerdir. Fakat c:Simon BoJivau 
Hollanda vapurunun battığı mıntakada 
hiç bir İngiliz rnayini yoktu. Zaten ln
gilterenin kendi ve bitaraf gemilerinin 
takib ettiği ticaret yolları üzerine ma
yin dökebileceğini farzetmek aklın ka
bul edemlyeceği bir şeydir. İngiliz ami
rallığı tarafından vazedilmiş hiç bir ma
yin yoktur ki bundan İngiliz vapurları 
ve bitaraflar derhal haberdar edilmiş 
olmasın. 

Diğer taraftan bir düzine kadar ma
yin fırtına tesirile Belçika sahiline atıl
mıştır. Bunlardan birinin infilakı o ka
dar şiddetli olmuştur ki beş kilometre 
mesafedeki bir askeri hastahanenin 
camları kırılmıştır. Bu mayinlerin İngi
liz mayini olmasına imkan yoktur. Zira 
İngiliz mayinleri, belagarlarını kopara
rak cereyana kapıldıkları zaman bun
ları tehlikesiz hale sokan hususi terti
batı vardır. Alman mayinlcrinin heps:n-

A • 
1 

de bu tertibat mevcud değildir. 
Harbin ilanından 15 gün sonra Alınan 

donanması kumandanı Amiral Reder 
bir Hollanda gazetesine beyanatında A1-
manyanın beynelmilel Lahey nizamna
mesine uymak arzusunda olduğunu bil
dirmişti. Nasıl ki. Ray~tağ meclisinin 1 
eylül cel!'öcsinde B. Hitler c:Kadın ve ço
cuklara karşı harp etmiyeceğim!.> de
mişti. 

c:Deyli EkspreS> gazetesi, cSimon 
Bolivar> vapurunun İngiliz mayınıne 
çarparak batbğı hakkındaki Alman ha
berini bu beyanatla birleştirerek müte
addid Alman yalanlan; !'öcrlevhası altın
da neşrediyor. 

Pari~, 20 (Ö. R) - Denizlerde beş 
vapur Alman mayinlerine çarparak dün 
batmıştır. Bunlar 5800 tonluk İtalyan 
cGraçya-. 9900 tonluk Yugoslav c:Kari
kat, 2490 tonluk İngiliz c:Blekhol>, 1500 
tonluk İsveç c.Corcsorı') ve 2400 tonluk 
Litvanya cKauna> vapurlarıdır. 

Diğer taraftan, Almanların bitarar hu
kukuna tecaviizlcri bir kaç giindenberi 
artmıştır. Hollanda sahillerinde iki Al
man Henkel tayyaresi Hollanda hava 
sahasından kendilerini uzaklnştırmağa 
teşebbüs eden Hollanda avcı tayyareleri 
üzerine ateş etmislerdir. 1sviçrede Bal 
civarına Alman obüsleri düşmektedir. 
Alm:ın tayyareleri İsviçre havalarında 
o kadar ısrarla uçuyorlar ki tsviçrenin 
Berlin sefiri bunu şiddetle protestoya 

a 

memur edilmiştir. 
aErgerbladeta Dani."llarka gazetesi di

yor ki: Bu iş sen;eri mayn işi değildir. 
Gizlice vazedilmiş mayn meselesidir. 
Felaket Ingi!iz vapurlarının geçtikleri 
bir yolda vulı:ua geldiğinden buraya In
giliz maynlarının konulması bir intiha
ra muadil olurdu. 

cSimon Bolivar• \'apurunun boğulan 
yolcuları 110 dur. Vapurun tahribi ha
beri Hollandada en derin bir heyecan 
uyandırmıştır. 

Os]oda da tesiri çok derindir. Gaze
teler. denizler bitaraCTar için geçilmez 
bir hale gelirse, hususi tedbirler almak 
icap edeceğini kaydediyor ve deniz mü
nakalatı meselesini tavzih için bitarafla
rın geniş mikyasta t<'şebüslerine lüzum 
gösteriyorlar. 

Geçen hafta batan •Asu Giodeb Nor
veç vapurundan kurtulan 17 gemici In
giltereye çıkarılmı~tır. Bunlar küçük bir 
sandal içinde 55 defa dalgalarla mücade
le etmişlerdir. Sandal iki defa devrilmiş, 
bütün aldıkları erzak mahvolduğu gibi, 
aralarından beşi de boğulmuştur. Bu ge
micilerin maruz kaldıkları tehlike Al
man tahtelbahirlerinin beynelmilel ni7.a
mata ne kadar uydukJarını gösterir. Bu 
nizamata göre ı;andnllar emniyet vasıta
sı telakki edilemez ve bir vapuru batı
ran her hangi muhasım kuvvetin sandal
ları emniyet haline giren kimse, h5.dise 
mahallini terketmeınesi icap eder. 

ıanı 

Hitler hem Fr nsaya hem de H Han
daya taarruz emri verecekti Fakat ... 

------~----------------------......... 4 11WOı11W·~---~~~-----------------.. 
Faris, 20 (ö. R) - Fransız mahfilleri 

lngifü sahilleri etrafındaki gizli Alman 
m::ıyin tarlaları üzerinde bitaraf gemile
rin duçar olduğu zayiatı, Almanyanın 
bi~araflar üzerinde tazyik yaparak onla
rı İngiliz ablokasına karşı tedbir almaoa 
sevketmek arzusuna sevkediyorlar. Di
ğer taraftan Almanlar Baltık denizinde 
müsadere ettikleri bitaraf vapurları da 
Zvinnund limanına sevkederek haftalar
ca tutmaktadırlar. Halbuki bu vapurla
rın ekseriyetle kE'restc ve kereste ha
murundan mürekkep olan hamules"ni 
kontrol etmek çok kolaydır. Vaziyet 
bu kadar zamana mUtevakkıf de"':}dir. 
Bu vaziyet. Almanyanın İn~iliz - Fran
sız. deniz ablokası altında t drice'l bo
ğulduğumt hissetmesinden ileri gelmek
tedir. Hitlerin henüz hareket planını kn
rarlastırmadı.,ı asıkardır. Halbuki 11 
ikinciteşrin tarihinde muhakkak ki hem 
Fransaya, hE:'m Hollandaya karşı miistc
rek bir hücum yapılmak üzere idi. cDey
li Telgraf> gazetesinin istihbaratına na
zaran Belçikanın şu takdirde Hollanda
~ a y<ırdım etmeği kararI;ışttrması taar
ruz tescbbüsünü clurdurmağa saik ol
muştur. 

Bı · rivayete göre askeri şefler boyle 

bir hareketin imkansızlığını kabul et
mislerdi. Diğer bir rivayete göre ise, as
keri şefler her ne bahasına olursa olsun 
Fransa ve Hollandaya hücum kararını 
verdikleri halde Hitler ve Ribentrob bu 
projeyi durclurmuşlardır. Bununla be
raber Hollandaya karşı tehlike kafi ola
rak bertaraf edilmiş değildir. Hollanda 
arazisi iizerinden Alman tayyarelerinin 
sık sık hücumları bunun bir delilidir. 
Üç gün içinde ilçün~ii defa olarak bu
gün Mareşal Göringin tayyareleri Hol
landa havalarına sokulmuşlardır. 

Hollanrlanın mukabelesi gecikmemiş 
ve Hollanda avcı tayyareleri bir Alman 
tayyaresini düştinnüşlerdir. Harbin ib
tidasındanberi Hollandada düşüri.ildüğü 
resmen mnlum olan ikinci Alman tay
yaresidir. 

Paris, 20 (Ö. R) - Bclçiknnın şark 
sahi1inde Koksit mcvküne sürüklçnen 
bir mnyln sahile sarparak patlamış ve 
mühim hasnratı ınucip Ôlmuştur. Ayni 
mevkie daha üç mayin, Labar me\•kiine 
de iki mnyin atılmıştır. Salahiyetli mah
filler bu havaliyc konulmuş hiç bir İn
giliz ınayini mevcud olmadığını beyan 
ediyorlar. 

Paris 20 (Ö.R) - •Gazct dö Heozau• 

ın askeri muhabiri bahri ablokanın te
sirlerini tedkik eden bir yazısında şu 
tefsirlerde bulunuyor: 

c:Deniz nblokac:;ı en eski bir harp usu
lüdiir. Bir zamanki küçiik mesleki or
dular kadar bugi.inkii müiet harplerin
de de tesirini göstermektedir. Hatta bü
tün bir milletin harbe i§tirakile bu tesir 
bittabi fazlalaşmıştır. 
Almanyanın mukabele vasıtalarını 

tedkik ettikten sonra İsviçreli münek
kid şu neticeye varıyor: 
Almnnyanın hiç şüphesiz büyük kay

mıkları vnrdır. Alman ekonomisi bir 
kaç gün içinde devrllemezse de idh::ılat 
ve ihracat ticaretinden mahrumiyet ni
hayet tesirlerini hissettirecektir. Alman 
propagandası bunu gizlemek için her 
gayreti ı::::ırfetmekle beraber Alman hü
kUmcti, kendi aleyhindeki ekonomik 
tedbirlerden ınesul addettiği İngiltereyi 
başlıca diişman telak}9 etmekle bunu 
kısmen itiraf etmiş bulunmaktadır. Ab
lokanın derhal tesirini göstermesini ve 
sür'atli neticeler vermesini beklemek 
müb::ılegalı bir hareket olsa da. netice
de, geçn harpte olduğu gibi, hakiki ve 
kat'i ehemmiyti haiz bir askeri unsur ol
duğunun sabit olacağı tahmin edilebilir.> 

--~-----~~---~~~-----~-----~~~~---~-

Pariste Çıkan an Gazetesınin Basmakalesi 
~ 

anyan n yaptığı ek lif 
--------------- *-

aş 

tan 
a iirkiye ol ,,ak üzere Macaris

d 
- HA 'rAP.AFI ı inri SAYFADA -

!erin nufuzundan azade olarak en iyi 
lcildc tahakkuk edebilecl'füni ihsas et
c;tir. Loııdrn Vf' ParistPki kanaat de 

b,ı merkezdedir. 
ltalvan ga~ctelerinin mütalealrırından 

anla"?ıldığına g~re Moskovaııın Balkan
larda propagandasına devam etmesi it 1-
yan - Ru ; mün-ıscbetlerinde bir ger"in
llk hı•sulünE> sebeb olmu o:tur. «Tan~ ne
ti!'" olarak eliyor ki: 

Bir müddettcnberi beynelmilel siyaset
te' ltalyan nüfuz,ı bühassa bolşeviım 'n 
inkişafı aleyhinde k<'ndini hi:osettira1ck
tedir. Vaktile Alman propagandasında 
başlıca istinadgflhı olan komünist aleyh-
1arı mücadele İtalyan siyasetinin sai
ki halindedir. Keza, komünist tehlikesi-

"-''""---·'.. ... .. -

bitar af • Balkan bloku ır 

-*-rile mücadele etmek Balkan memleket-
lerinin de iç ve dış siyasetlerine hfıkim 
olan bir prensibdir. 

Londra, 20 (A.ı\.) - Garvin bugiin 
Ob«erver gazetE'sinde eliyor ki: 

Hitler ile Stalinin Balkanlarda kend:
lerine nüfuz mıntakaları ayırmış olduk
ları haberlcri belki de do[rrudur. Ancak 
bu olsa olsa nazaridir. Çüııkii hakikat
te Almnn Vf' SO\'y<'t e>nwlleri arasında 
bu mıntakada ahl'nk bulunması müm
kün değildir. Bnlkan milletleri bilirl<>r 
ki Alman veya Sovyctlerin Balkanlara 
hulülü Balkan milletlerinin istiklalleri
nin sonudur. Türl iye ve İtalya birlikte 
Balkanları kat'i olarak miidafaa edebi
lirler. 
R~~· 2 (A.A.) 

anlaşılan beyanatta Balkanların bolşe
vikleştirilmesi için yapılacak bütün te
şebbüslerin İtalyanın derhal muhalefe
tine maruz kalacağı bilnirilmektedir. Bu 
b~anata göre İtalya A vrup::ı ihti1af ının 
büyümesine m5.ni olmayı ve Balkan 
memleketlerini de bunun dışında bu
lundurmayı arzu etmektedir. İtalya 
muhtelif Tuna memleketlerile Balkanlar 
arasındaki münasebetlerin iyileşmiş ol
masından dolayı memnundur. 

Budapcşle, 20 (A.A.) - Magyar nam
zet gazetesinin Roma :muhabiri bildiri
yor: 

Burada beyan olduğuna göre Ru~ya 
Finlandiya ile olan ihtilafına ve ltalya
nın mükerrer protestolarına rağmen 
Balkanlarda propagandalara devam et

. ci kafa • 

Mussolininin nutku için 
lngiliz, · Fransız, Alman ve Ma.car 

yazıyorlar? gazeteleri ·neler 
-~~~~~--~~~~~*ıııNw-~~~~~~~~~~-

Roma, 20 (Ö.R) - Dilçenin dün öğ- ye milstenid görülmektedir. Faşist İtal
leden sonra otarşi yüksek komitesinin ya ve Düçe Avrupa buhranının karışık
içtimaında söylediği nutuk ecnebi ga- lıkları içine sürüklenmek arzusunda de
zetelerce geni§ mikyasta tefsir edilmek- ğildir.> 
te ve bilhassa birbirinden ayrı bir sulh cFolkişer Beobahter> Alınan gazetesi
ve bir harp ekonomisi mevcud olmadı- ne göre Düçenin sözleri modern dilnya
ğı, ekonomik gayretin daimi hedefi da iç ve dış siyaset arasmda fark mev
memleketin asl4erl kudreti ve vatanın cud olmadığını isbat etmektedir. Dahili 
i.stikbali old\Jğu hakkındaki sözleri te- bir mesele teJAkki edilen otarşi cKendi 

kendine yeterlik siyaseti> hakikatte ha
barüz ettirmektedir. Bu nutuktan çıka- rid siyasetten inbiat eder. İtalya bu sa
rılan netice şudur: İtalya her ihtimal hada elde ettiği parlak neticelerle her 
dahilinde kendi kendine yetecek ve siya. ekonomik abloka tehdidine karşı koya
setini yalnız kendi kuvvetlerine dayıya- bilecek vaziyettedir. 
rak kendi müttefiklerinin müdafaasına c:Taymis> gazetesi İtalyanın milli ıs-
tahsis eyliyecektir. tihsalini organize etmek için büyük bir 

c:Basler Nahrihten> gazetesi diyor ki: gayret sarfettiğini müşahede ediyor. 
İtalya zecri tedbirlerin dördüncü yıl- Paris gazeteleri de yalnız otarşinin, 
dönümünü kendi atisine emniyet hava- imtiyazlı olmıyan milletlere siyasi ve 
sı içinde kutlamJ§tır. İtalyan siyaseti ekonomik istiklal temin ettiğini belirti
tasavvur hareketlerinde açık ve realite- yorlar. «Tan> gazetesinin fikrince İtal-

Çekoslovakya 

ya, otarşi mUcadelesl sayesinde Avrupa 
mücadelesinden uzak kalabilmiştir n 
ne sulh ekonomisi, ne de harp ekonomi· 
si mefhumlarına saplanmıyarak kendl 
kaynaklarile· yaşamağa çalJ§mıştır. Bu 
da İtalyaya ihtilAfın dışında kalmak ve 
tam hareket serbestisini muhafaza et
mek imkanını vermiştir. 
· Macar gaıeteleri nutuktan, bilhassa 
İtalyan sulhunun milseUMı bir sulh o?· 
duğuna dair olan fıkrayı belirtiyorlar. 
Bu nutuk İtalyanın Avrupa vaziyetinin 
inkişafını en büyük bir dikkatle takib 
ettiğini ve" münasip zamanı gelince ken-
di menfeatlerini enerjik bir şekilde mü· 
dafaa edeceğini isbat etmektedir. 
Vaşington c:Star> gazetesi ttalyanm 

Avrupa ihtilafında daima gözde bir mev~ 
ki tuttuğunu ve hattı hareketinin istik-
bal için çok mühim olacağını yaııyor. 

• 
ıs yanı 

Beş vi]iyette örfi idare ilin olundu 
-----------------*-wıw--------------
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diğini yazmaktadır. 
Daily Mail bundan şu neticeyi çıkarı

yor: 
Büyük Almanyayı kuranlarda siyasi 

olgunluk yoktur. 
Daily Herald başmakalesinde diyor 

ki: 
Çekler Hitlercillğin daha sür'atle yı

kılmasına yardım edeceklerdir. Bugün 
gösterdikleri cesareti takdir ediyoruz. 
Yarın müşterek zafer ka7.andıktan son
ra onlara şükran borcumuzu ödeyece
ğiz. 

Times diyor ki: 
Bohemya ve Moravyadaki bugünkü 

vaziyet Almanynnın yabancı ırkları ida-

re etmek hususundaki kabiliyetsizliği
nin yeni bir delilidir. Çekler bugün es
kiden olduğu gibi kendi milli hayatları
nı yok etmek istiyen bir ırka karşı mU
cadclc eylemektedir. Çekler söz hürri
yeti ve küçük bir memleketin emniyet 
ve istiklali içinde yaşaması hakkı için 
milcadelededir. lngiltere, Fransa ve bü
tün İngiliz Commonwealth milletleri bu 
hak ve bu hürriyetlerin Avrupada yeni
den tesisini görmeğe azmetmiştir. 

Bern 20 (A.A) - Havas ajansı bildi
riyor: 

Berner Tagblatt, Prag h~diselerinden 
sonra Almanya vaziyeti hakkında tefsi
ratta bulunan ilk lsviçre gazetesidir: Ga
zete Alman tayyarecileri tarafından gös
terilen istikşaf faaliyetinin Almanyanın 

dahili vaziyetiyle alakadar olup olmadı· 
ğını ara~tırıyor, ve diyor ki: 

Mtinih, sonra Constance ve şimdi de 
Prag hadiseleı·i harice doğru bir infi1a
kın liizım olduğunu göstermekted.ir. 
Prag için ciddidir. Naz.i. rejiminde dahi 
ehemmiyetsiz bir tezahürat yüztinden 
dokuz talebe idam etmezler. Örfi idare 
ilanı için vahim bazı şeyler cereynn et· 
miş olmalıdır. Sinirler gittikçe gerilmek
tedir. Tşte Nasyonal sosyalist kampında
ki vru:.iyetin mümeyyiz vasfı budur. Bu
nunla beraber aldığımız haberler bizi 
daima lüzumundan fazla nikbinlikten 
menetmektedir. Demir gibi bir inzibat, 
kuvvetli bir teşkilat ve taassup Nazi ha
reketini sevk ve idare eden kuvvetin 
amilleri ve muharrikleridir. 

Umumi Harp nasıl bitmişti 
bu harp nasıl bitecek? 

21 sene 

Fransız 
evvel 11 
hatlarını 
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murahhasları Ilkteşrinde Alman 
geçmişlerdi, m11tc.rekc şartlarını 

görüşınek, kararlaştırmak 
• • 
ıçın •.• 

Bugün herkes ııimdiki harbin nasıl 
biteceğini merak ediyor. Herkes kendi
.sine göre bir mütalaa yürütüyor. Sağ ka
lırsak, hepimiz neticeyi göreceğiz. 
Fakat bu vesile. jle geçen umumi harbın 
nasıl neticelendiğini bir Fransız gazetesi 
şöyle anlatıyor. 

c:Alman orduları erkiinıharbiye reisi 
General Lodendorf, ordunun mukave
met kabiliyetini kaybettiğini görünce is· 
tifnsını vermek istedi. Fakat istifası ka
bul olunmadı. 

1 O Eylul 19 18 de Hindenburg, müta
rekenin akti için teşebbüste bulunulma
sını talep etti. S llkteşrinde Başvekil 
Mak dö Bad Birleşik Amerika Cümhur· 
reisi Vilsona bir nota gönderdi, mütareke 
ve sulh 11kdine delaleti ricasında bulun
du. 

Alman ordusu Temmuzdan beri itilaf 
devlet1erinin taarruzuna karşı koymıya 
çalı~ıyordu. Pek çok zayiata uğramıştı. 
363,000 nefer. 7,990 zabit esir vermiş, 
6,21 S top, 38,000 mitralyöz kaybetmiş· 
ti. 
Ber1inle Vaşington arasında muhabere 

devam ederken Avusturya ve Bulgaris
tan silahlarını bırakmıştı. Almanya müş
kül vaziyette idi. 1stiladnn kurtulmak için 
mütareke talebinden başka çaresi kalma
mıştı. Alman erkanıharbiyesi, itilaf dev
letlerinin 1 4 llktcşrinde, Sar ile Palati
nat arasında biiyük bir ta11rruza hazırlan
dığını haber 11lmış ve 7 llkteşrinde mü
tareke murahhaslarını Mareşal Foşa gön
dermiye karar vermişti. 

KAYSER NASJL TERKi 
SALTANAT ETTI? 

9 ilk teşrin ,.abahı saat 1 O da, Hinden
burg, General Fon Griener Spada bulu· 
nan imparator ikinci Giyomun huzuruna 
çıktılar ve terki saltanata davet ettiler. 

ikinci Giyom, ayağını yere vurdu, ba
ğırdı: 

- AalA .. Ordunun başına geçip BerH
nfn Uzerine yürüyeceğim, asayişi iade 

- ısınöa :>~ı-..d)' uı 

General Groener haridane cevap ver
di: 

- Ordu artık sizi şef olarak tanımı
yor, emirlerinize itaat ctmiyecektir • .Si· 
:t.İn için yapılacak son birşey v~r~ o da 
cepheye gitmek, ölmektir. , 

Giyom susuyordu. Bu tavsiye pek ho
şuna gitmemişti. Maamafih ısraundn se
bat ediyordu. 

]kinci Giyomun terki saltanat ettiği hn
beri Berlinde ancak saat 1 1 de, Başvekil 
Maks dö Bad tarafından resmen haber 
verildi ve saat 14 de Cümhuriyet idaresi 
ilan olundu. 

ikinci Giyom, ~aatlerce !!Üren bir mü
nakaşadan sonra saltanatı terke tazı ola
rak: 
-Alınaııya imparatoru sıfatile terki sal
tanat ediyorum. Fakat Prusya Krallığın-
dan vazgeçmiyorum. 

Demişti. Aynı gece, Spa istasyonuna 
götürüldü. Bir suikasde uğramasından 

l·orkuluyor, bir an ~vvel Holandaya gön
derilmesi isteniliyordu. Giyom, vagona 
biner binmez fikrini değiştirdi. Derhal 
yere atladı ve: 

- Hayır. Gitmiyeceğim. Kalacağım 
burada .. 

Dedi. Ve tekrar köşküne döndü. 
Hindenburg kendisini sükunete davet 

ediyordu. Ertesi günü, sabahleyin saat 
beşte uyandırıldı; itirazlarına , bağmp 
çağırmasına ehemmiyet verilmedi, bir 
otomobile tıkıldı. 

]kinci Giyom. Holanda hududunu bir 
çok müııkülat ile geçebildi. 

Mütareke ~artlarını müzakereye me
mur Alman murahhasları 19 18 senesi 
sontesrinin 7 ci günil, :şimal yolu üzerin
de, Sapelin bir az ilerisinde bekleni ·or· 
du. Kendilerini kabule kumandan Bur
bon - Bussay memur edilmişti. 

Kumandan Bussay, murahhasları Ret
hondda bulunan Mare,al Foşun nezdine 
götürecekti. 

7 Sonteşrln sabahı erkenden müla
kat yerine ııitmlşti. Alınan murahhas-
• •• • .ı ı~··· ~-21. • 

lar: Matyas Erzberger, General Fon Vin· 
terfeld, Kont Obemdorf ve bahriye ku
mandanlarından Vanseloddau mürek
kepti, Be büyük otomobil işgal ediyor
lardil 

öndeki otomobilin yanında beynz bir 
bayrak dalgalanıyordu. Evvela Şapele 
G~neral Debeneyin karargahına götürül
düler, sonra saat ,3 de hususi bir trenle 
Rethonda hareket ettiler. 

istasyonda büyük bir kalabalık top• 
lanmıştı. Bir az ileride üç yataklı vagon· 
dan jbaret bir tren duruyordu. Vagon• 
!ardan biri, Fransa imparatoru üçüncü 
Napolyonun hususi vagonu idi. 

Alman mur.ahhasları, erkanıharbiye 
reisi General Veygand, lngiliz orduları 
kumandanlarından General Vemsy ve 
Hop, bahriye kumandanı Mariot ve iki 
tercüman zabit tarafından karşılandı. 

Mareşal Foş. düııman murahhaslarını 
ıonteşrin 8 ci günü sabahı saat 9 da hu
susi vagonunda kabul etti ve ziyaretleıi· 
nin sebebini sordu. 

Erzberg, itilaf devletlerinin mütareke 
!!artlarını öğrenıniye geldiklerini söyledi. 
Mareşal Foş. teklif edecek bir şartlan ol· 
madığı cevabını verdi. Erzberger, Reis 
Vilsonun mektubunu gösterdi. Bu mek
tupta, miitareke şartlarını öğrenmek için 
Mareşal Foşa miiracaatları tavsiye olu· 
nuyordu. Mareşal F oıı tekrar sordu: 

- Demek mütareke talep ediyorsu
nu) 

Erzberger vr. Oberndorf birden cevap 
verdiler: 

- Evet, mütareke tah•p ediyoruz. 
General Veygand, mütareke şartna

mesini okudu. Alman murahhasları derin 
bir yeise düştüler. itiraz dmek istediler. 
Almanya ezilirse Bolşevikliğin Avrupa
ya yayılacağını söylediJer. Foş, şartların
dan hiç birini tebdile rıza göstermedi. 

Dört sene süren ve 12 milyon askeri• 
ölümüne sebep olan kanlı muharebe 11 
Sonteşrinde imzalanan mütareke ile nJ. 
hayet buldu.. Bakalım, bu yeni ba~lıyaft 

........... 


