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t::ünü geçm4 nüshalar (25) kunqtur. 
T E L E F O N : 2697 

il Dün sabahki Fran&ız 
tebliği 

Paris, 21 (Ö. R) - Bu sabahki Frapsız tebli· 

ğh gece bütün cephede "'ükunet hüküm ~ürmü"tür. 

·-------.' Jlfın münderecatından gazetemiz me suliyet kabul etmez. Ciimhuriyetiıı ve Ciimhuriyet eserinin bekçld, sabahları çıkar siyasi gazetedir Yeni Asır Matbaasında basılmıştır. 

··eyeti·mi-z dün · .Parise ha.reke 
B.Menemencioğlu 
Paris ve Londra 

beyanatta 
ziyareti etrafında 
bulundu 

Askeri Heyetimiz de 
Dün 

etti 
Londradan : :Parise 
ve hararet~e · teşyi 

ha~eke~ 
olundu 

-ı1<--

r.ı. Menemencioğlu 

Dedi ki: 
HECJ;ahtitimizin üç 
menılel:et menfaatleri 
balıı ıından f aydaf'c 
olacağına eminim •• » 

-*-İstanbul. 21 (Hususi) - J,ondra \'C 

Pnriste ımıhtcfü temaslarda bulunacak 
olan D. Numan l\fcncmencioğlunun riyn
&ctindcki heyetimiz bu sabah Ankaradan 
şehrimize geldi ve akşam ekspresle Pa
rise lıarckt't etti. 

Fransız m illi banka b:1a 

B. Menemcncioğ!u gazetecilere be~ a
ı au~da : "İngiltere , c Franı;;ı ile bildi
" İniz sıkı dostluk miinascbctlcrimizin 
i ·np ettirdiği bir çek tcınasbr Yardır .. 
Heyetimiz bilhassa ikb"adi \"C mali mü-

INGILIZ BAŞVEKiLi B. ÇEMBERLA YNIN 

A. Kamarasında bey8nalı 
- :;. -

Almanlar Beynelmilel kaide 
riayet' etmediklerini bir kere 

ve insanlık icaplarına 
göstermişlerdir 

General Kazım Orbcıy 

nasebctler sahasında temaslarda bulun
ınağa gidiyor ... Se~·ahatimizin üç memle
ket menfaatleri bakımından faydalı ola
<'nğına kani bulunuyonunn dedi .. 

daha 

lngiliz hükümeti ... 
Bunları cezasız bırakma

mak azmini ilin eder 
Paris, 21 (Ö.R) - A'•am kamarasın- •Alman hükümeti daha iki ay ev\el 

da mayn harbi hakkında beyanatta bu- Lahey mukavelesine riayet niyetinde ol-
Londra, 21 (Ö.R) _ Burada bulun- lunan başvekil B. Nevil Çcmberlayn de- duğunu bildirmiştir. Bu mukaveleye gö

n.akta olan Türk askeri heyeti reisi gc- miştir ki : re çapalı rnayıı vazedildiği zaman rnusli
neral Kfız.ım Orbay bugün Parlsc hare- •Nazi hüküınelinin emriyle Alınan hane. ~cyriscfoinin himayesi için lflZlm 
ket etmiştir. Generalle birlikte rcfikala- tahtelbahirlcri tarafından son tiç gün gelen bütün ihtiyat tedbirlerinin alınmış 
rı , .e Türk heyeti ôzaları da vardır. Ka- zarfında vazedilen maynler. yedisi bita- olmaSl laumdır. Sabih torpiller kullanıl
z;m Orbayı istesyonda İngiliz kara, ha- raf vo diğer üçü küçük İngiliz vapurları dığı zaman ise bunlar, koyanların kont
va ordusuna mensup bir çok ~eneraller olmak üzere on vapurun batmasına ve rolUnden kurtulduktan bir saat sonrş, 
ve bu meyanda bir Fransız generali, ha- mühim mi~darda insanın ölümüne sebep zararsız hale düşecek neviden olmalıdır .. 
rkiye nezareti erkanı ve büvük bir l<a- olmuştur .. Ingiliz hükümeti Almanyanın •Bilha~sa, askcrl lezonlnrın müsaadc
lnbalık samimiyetle. hararetİc teşyi et- bu_ gibi mctodlarını ceza"Sız \'e mukabe- si nisbetindc, t~eli sahaların ilanı 
mh;lcrdir. lesız bırakmıyacaktır. - SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

General Kazım Orhav. Londrada bu
lunduğu müddetçe ask;ri hava, kara ve 
ileniz l:'rkfuıı arasında pek tanmmı~ bir 
sahsiyet olmuştur. 

• • 

E. C 

Moder syase 
lngilterenin sahık:Ankara büyük.elçi
sinin Londra radyosundaki konferansı -
Türkiye, dürüst siya•eti sayesinde modern 

dünyanın istikrarı için en mühim 
unsurlardan biri olmuştur 

Londra, 21 (Ö.R) - Londra radyosu
nun Türkçe haber neşrine başlaması 
münasebetiyle İngilterenin sabık Anka
J'n elçisi sir Con Klark radyoda İngiliz 
milletine hitaben bir nutuk siiylcıniştir .. 
Sir Con Klark bu nutkuna şöyle başla
mıştır : 

·Ben, Türklcrj her kesten iyi bilirim 
ve bu hususta söz söylemeğe kendimi 
salfıhiyetli buluyorum.. Çünkü tızun 
müddet Ankarada bulundum ve Türk 
ricaliyle yakından tanıştım .. • 

İngiliz diplomatı bundan sonra Ala
tlirkün biiyük clchfısmdan hararetle 
brhsetıniş, Ti.irkiyenin imar hareketleri
ni \'C ilerleme hamlelerini hayranlıkla 
yadetmi~, Ankara paktının büyi.ik ehem
miyeti üzerinde durmuş ve bu paktın 
on beş sene değil ebedi bir dostluk pak
tı olduğunu teh:;ırüz ettinniştir. 

Londra, 21 (O.R) - İngilterenin eski 
Ankara ~cfiri Sir Con KJark dün akşam 
f"nd~·od:ı İngiliz uınum'i efkarına Türkiye 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE~ 

Mareşal fıo o .. ilo 
hediye ett · ği otob ·· 

• 
garaı Diin merasimle ve 

teslim alındı, levhası 
--·--Mıueşal Voroşilofun lzmire hediye 

ettiği otobüs dün lstanbul Sovyet Baş· 
konsolosu Bay Konstanlin Gueorguevı· 
ki'den lzmir Belediyesi garaj eantralda 
merasimle teslim almış ve levha11 aaıl
mıştır. T ese11üm muamelesin"'i:len sonra 
Voroşilof bu1vanndnn başlıyarak şehrin 
muhtelif ıremtlerinde ve Kiiltürparkta 
davetli · bulunan· zcvetı hamilen . dola ıl
mı~tır. 

Konsolos sercfinc Şehir gazinosunda 
Belediye Reisi Dr. Behçet Uz'un verdiği 
ziyafette Valimiz Bay Etem Aykut, 
Parti müfettİ!!İ ve ı~tanbul meb'uııu Bay 
Galip Bahtiyar, Tunceli meb'mıu Bay 
Hnydaı Riiştü Öktem, Parti başk11nı 
Bay Atıf lnnn ile Belediye encümen aza
l rı ve reis muavini bulunmuştur. 

·········································: 
Dün Mo/eşal Vo~Uofun re~- İ 

nin yerine ya,n,lışhkla _flg:vye\ ~Eter 1 
lis\ hariciye encllmen! 01~ J3. l<lat 
nofun r6ınnl konmu~tur. Bu 7anlı1· • 
Jıktan dolayı özUr dileriz. : 

santralda 
asıldı 

Mayna çarparak batan Kanada -ı·aptıru 

Türklerden ne 
istiyorlar ? 

Tütün. piyasası açılmıyo 
Istanbul 21 (Hususi) - Haber 

gazetesi, Bulgnristanda Tiirklere 
karşı tazyikin devam ettiğini yazı
yor ve gelen muhacirlerin {fadesin
den naklen bayramda camilere te
cavüzler yapıldığını, Bulgar genç
lerinin bir hfıdlse çık, rmak için 
tahrikat yaptıkları.nı, · Türk lcrin 
Ankara radyosunu dinlemelerinin 
yasak cdildigini manşet halinde 
neşr<'diyor. 

Müstahsiller kendi 
bu gecikmeden 

aleyhinde olan 
endişelidirler 

Manisa vilayeti dahilindeki bazı tü
tün miistah,oıilleri Ticaret ve lktısad Ve
kfıletlerine ınliracaatle tütün piyasasının 
açılmasının geciktiğini, bu vaziyetin tÜ· 
tün müstahsilinin aleyhine olduğunu 

-*-bildirmişledir. 
Filhakika, bir türlü ifade edileıniyen 

bir sebebclen dolayı tütün piyasasının 
açılması gecikmiııtir. Ve bir habere g8-
re ay sonuna kadar da gecikecektir. 

Yerli kumpanyalar ve inhisalar ida
resi, piyasanın açılnra ına .intiza-rdan 
fazla bir şey )apamamakıadırlar, Atnc· 
rikahların hiç bir hareketi Joklur. 

- SpNU 2 İNCİ SAHİFEDE -

hücumları 
Ingiltere ve Fransada tesir yapmadı 
Bir hafta içinde Almanlar bu hücuııı

larda yirmi tayyare kaybetfler. Buna 
·"t1 ul<ab~ l ~ngjliz ·rin tek_ tayyar~s· 

bile zarara· uğramadı 
LlJll ra, 21 (Ö.R) - Bir Alman tay- yirmi tanesi düşüri.ilıniiş \: e İngiliz tay

yaresi bu snbah İngiliz avcı tayyareleri yareleri i e hic bir zarara uğramamıştır. 
tarafından İngilterenin cenubu .·arki sa- Rorııa, 21 (O R) - İngiliz haberlerine 
hiline d\lha varmadan düşüı ülnıüştür .. göre bir Alınan tayyar~si ~ir İnMiliz tor
T~yyarenin gelmekte oldugu haber alın- pito muhrıbmc taarruz etmişse de hiç 
dığından İngiliz tayyareleri onu deniz- bir muvaffakıyet kazanamadan tardedil
de'k!rsılamışlar ve diişünnilşlerdir. ınişUr. Bu sabah İngilterenin Orkad ada
K~t kontfuğuı:ıun cenuJm şarkisinde- ları iizerindc uçan Alman tnyyarelcr1 

ld lilr x~b!Çruı deniz tistilnd~ cereyan uzaklaşma~a mecbur edilnıişlerdir. İn
eden 11\ttıW-ebe g<Sri.ilmi.iş ,.e mitralyöz gilterenin cenubu şarki sahilinde de bu 
sesfe duııılrnu ·tur. sabah hava alam11 verilmiştir. 

İi:Koç'Ça üzerinde yeni Alman tnyya- AlmHn lıaber!eri, Alman tayyareleri-
ı el~i ~9rUlınUştür. nin diin İngilterede Skapa Flov üzerin-

Son hafta zarfında İngiltercnin üzeri- de \'e İskoçyada. l"mnc:anııı da muhtelif 
- • • ~n~rn -:ı.-i •ril ç, l11giltcrede msi hava m ıdafaasmda yer alan kadınlar 



SAHIFE2 

r-----ı 
-w Atatürkün- 1 

~Son günleri 1 
1 ilıdamdan ~alılen: YAZAN: Rahmi Yağız ~ 

34-
18 Birincite§rin Salı günü Istanbulda 

bulunan Başvekil, Dahiliye ve Harici
ye vekilleriyle birlikte öğleden sonra Is
tanbul Parti merkezinde toplanarak 
devlet işleri etrafında görüşmeler yap
tılar .. Bu görüşme idari, siyasi ve bil
hassa Ebedi Şefin sıhhl vaziyetlerini ala
kadar eden mevzular üzerinde cereyan 
etti. 

Halk sabırsızlıkla gazeteleri bekliyor, 
neşredilen tebliğleri tehalükle okuyor
du. 

19 Birinciteşrin Çarşamba sabahı şu 
tebliğ neşredildi: 

lstanbul 18 (A.A) - Riyaseticiimhur 
umumi k6tipliğinden: 

1 - Reisiciimkur Atatii:rkün sıhhı va
ziyeti ha.k.kmda müdavi ve m:iifavir ta
biplm ta-rafında"' bn sabah sııat 1 O da 
verilen 'rapor ikinci maddededir. 

2 - Atatiirkiin -ıımumı vaziyetinde 
değişiklik yoktur. Geceyi daha eyi ge
çirı!ileT. Nabız 90-100 arasında teneffüs 
18, hararet derecesi 36,4 tür. 

Ve yine bu rapora zeyil olarak sunu
lan saat 20 raporu da ,şu mealde idi: 

2 - Reisicümhur Atcıtiirkün rahatsız... 
lığı lıY1'' vaziyette devam etmektedir. 
Na.hız 120, ten.effiU Z2, hararet deTeeesi 
31 dir. 

dükten sonra Ebedi Şefin sıhhi vaziye
ti de mevzuu bahsoldu. Bu içtimaa Mec
lis reisi Abdülhalik Renda da iştirak et
miş bulunuyordu. 

Vekiller Heyeti icap eden kararlan 
aldıktan sonra öğle vakti içtirnaa niha
yet verdi. 

Perşembe gÜnÜ Atatürk'ün bir gece 
evvel başlayan sıhhi vaziyetindeki sa
lah biraz daha ilerlemiş Büyük önderi, 
tam 48 saat asabi arazla birlikte sarsan 
kriz sükuta tahavvül etmişti. 

Cuma sabahı efkan umurniyeye teb
liğ edilen sıhhat raporlannda bu nokta 
tebarüz ettirilmişti: Raporun sıhhat va
ziyetini bildiren ikinci maddesi şöyle 
yazılmıştı: 

2 - Asabi arızalarda hafif fakat aşi
kar bir iyilik var. Umumi hal daha iyi 
Nabız muntazam l 08. teneffüs 20 hara
ret derecesi J.6, 9 dur. 

Cuma günkü raporlarda artık salahın 
avdet ett..i~i, Atatürk'ün krizden tama
men kurtulduğu, fakat kriz sebebile çok 
vorgun düştüğü için mutlak bir istirahat 
halinde bulunduğunu, salah şelclin.in ar
tarak devam Ptti~ini bildiren şu satır
lara tesadüf ediliyordu: 

lstanbul, 2 1 (AA) - Riyaseticum
hur Umumi katipli~inden: 

TENi ASIR 22 sonıes,rın Çarşamba 1919 
- . 

ŞEHiR Lehistan 
___ * __ _ 

Neden bozguna 
uğradı? Ofis ___ * __ _ 

Buğday ve yulaf 
satın alacak 

- *-Buğday mahsulüne olduğu gibi arpa 
ve yulafın da alım, satını ve idaresi bir 
kararname ile toprak ofisinin vazife ve 
salahiyetleri arasına girdiği malumdur. 

Bu cümleden o]mak üzere ellerinde 
arpa ve yulaf olan tüccarların malları
nın bulunduğu depoların mahalleri ile 
cins, evsaf ve miktarlarını ve fiatlerini 
acele olarak toprak mahsulleri ofisi 
umum müdürlüğüne bildirmeleri lazım 
geldiği şehrimiz ticaret odasına gelen 
bir yazıdan anlaşılmıştır. 

Bir mahk.Uıniyet kararı 
Kuşadasının Selçuk nahiyesinde Bn. 

Fatmanın evine girmekten suçlu Meh
met Inancın ağırcezada devam eden 
muhakemesi neticelenmiş ve bir ay hap
sine karar verilmiştir. 

- *-Bir suiistimal davası .. 
Vazifesini suiistimal suçiyle ağırce

zaya verilen ve uzun zamandanberi mu
hakemesi devam eden Parsa köyü eski 
belediye reisi B. Ethem bir ay hapse 
mabkfım edilmiş ve bu cezası tecil olun
muştur. 

····················~····················· 

_ __ * __ _ 
Düşen adam . Bir İsviçre askeri mu-

Halkevi Ağaçtan _ __ * __ _ 

Kurs ve der&aneleri 
-*-

harriri yazıyor : 
C.H. Partisi ·.:.:ı:-katipliğinln bil- derhal öldü Neue Züriher Zeitungun askeri mu-

dirmesi üzerine şehrimiz Halkevi tara- -*- harriri general V.M. Polonya seferi bit-
fmdan hallı: dersaneleri açılmasına ka- Değirmenderenin Gümüldür köyün- tiği Agünde~~ri topl~ o~an .bir ço~ 

ilin. tir Halk d 1 . <le Hüseyin og~lu Mustafa adında blr malumata ıstına-den, hezımetın hır tahli-rar ver ış . ersane erı ve lini akt dı B d ü.ml 
l<urslar komitesi Arap fırını, Tepecik. şahsın ağaçtan düşerek öldüğünü dünkü . ~apm .. a r. u yazı a eze e 
Eşrefpaşa semtleriyle Ceza evinde hlc sayımızda haber verm1ştik. Mustafa, de~~yar ki. d ulh d 

30 okuyup yazmak bilrniyen yurddaşlar; yevmiye elli kur~ mukabilinde bu köy- f kaodonya.bor tti.~ Bs ılm.ı.amanmilkbahaa 
h k d B ı T yt• ı · · ilkm 1 k ır an ı are u y rm-ma sus hallı: dersaneleri açaca tır. en · smaı ın ze ın erını s ey a- d Tb ulıtelif nıfl 

Arap fırınında Dumlupınar okulun- bul etmiş ve ~e başlamıştır. an ı ı aren ~ . A sı ara mens~p 
da ilk tahsili tamambyan yurttaşlar için Mustafa, üzerinde bulunduğu ağacın hedekl~r tedrıcen silah altına alınmaga 
ilk tahsili bütünleme kursu, Karataş ve zeytinlerini döktüğil sırada bindiği ağaç a~ ı. ilah alt almak h da 
Keçecilerde Türkçe bilmiyen musevi dalı kırılmış, zavallı genç düşerek ba- ~r s uıa M usu.sun 
yurttaşlara mahsus Türk dili öğretme yıhnıştır. Bütün ihtimamlara rağmen en genış hareket 30 Agusto~ta yapıınur 
kursları açılacaktır. Hal.k dersanelerl Mustafa yarım saat sonra hayata göz... tı, fakat bu defa da ~~m~. seferberlik 
E refp da Tınazte kul da T !erini yummu<'iur yapılmamıştı. Ordu gudumu, mevcut 
ş aşa pe o un • epe- -s• • 30 f k 30 ed-,_ f k ile 'k. · lin 

cikte Şehit Fadıl okulunda, Arap brı- Had.ise yerinde tahkikat yapan mUd- ı:r ayı Y . eA. 11; ~ ! .ı ırus e 
nmda Dumlupınar okulundadır. Yurt- deiumumi muavini B. Sabri Atamaner çıkarmayı derpış etmıştı. Lakin,_ h~-
t lar b kul b ·-~ tmenlikl . raporunu hazırlamıştır katte ancak 45 fırka çıkarılabilmişti. 
~. ın tlu .0 ta . aş 0

1
gre erme ...A_ • Bu ordu mevcudu takriben 700,000 ki-

muracaa erı _;_sıy::C ~r. --u-- şiyi bulmuştu. Buna, bir fırka on bir U-

y -r Bina itiraz va Dlmak üzere 100,000 kişilik süvari eni posta . kuvveti de katılacak olursa, Polonya or-

k 
• ı dusu ceman 800,000 kişiye yükselmişti 

Pulları sipari~ ediliyor Om ıs yon arı A;ynı ~iktarda.bir ı:ırd1:1 ~vveti de gerl 
~ hizmetine tahsıs edilmişti. Bundan ma. 

1 
Halen kullanılmd t~:a olank ~sta pbul- Kabul edilen kanun mucibince yeni- ada bir milyon kişiyi bulan diğer yedek 
ar~ mevcu u ws...enme uzere u- den teşekkül eden bina itiraz komisyon- kuvvetler silah altına bile alınmamıştL 

lundugundan posta, telgraf ve t.elefon ları 1 Kanunusani 940 yılından itibaren Bunlara orgaru· ... e edil kl · mI .. d .. l .. v •• ta -L-d . b. , .. ece erı me e-
um~~ m1:1 ur~~ rcuul an. yeru ır faaliyete başlıyacaktJ,r. Komisyonlar, bi- ketin içerilerine doğru çekilmek emri 
serı sıp:ırış e~tir. Bu serı 22v ~y- ri Maliye vekaleti tarafından tayin edi- verilmişti. Bu göçmeler büyük kafileler 
me~n ıbarettir ve 363,5 kuruş degerın- len iki muvazzaf azadan ve biri de ra- halinde bütün yolları doldurm~tu.Kcn-
de~. 

1 
ul .. d Milli Şefimiz"ın, portörden mürekkep olacaktır. Bu ko- dileriyle hiç kimse ~adar olınanııştı. 

Bu raporlar hal.kın, efkirı umumiye
nin endişesini artırıyordu. 

Halbuki Ebedi Şef 16 Birinciteşrin 
Pazar gecesinden itibaren tutulduğu 
krizle 22 Teşrinievvel Cumartesi günü
ne kadar şiddetli bir mücadele geçir
ıni§, 15 inci gece başlıyan zafiyetin art
ması 16 Birinciteşrin Pazar günil 14.30-
da beliren ve tik şeklinden çıkacak mev
zii hareketlere doğru bir lıikişaf göste
ren asabt !raz1a ve devamlı kaylarla kri
ze girmiş, akşam saat 18 de kriz başla
mışh. 

. . 
1 - Reisicumhur Atatürl· ün sıhhi 

vaziyeti hakkında müdavi ve müşavlr E 
tabibleri tarafından dün ak!!am saat 20 : 
de verilen rapor ikici maddededir. S 

. . 
Askere 

b~~l~n !'b.de5leerı:'~ ~ emlek ~•-•~ misyonların fzmir, Istanbul, Ankara gi- Bir çoğu açlık veya yorgunluktan öl-
~ca a 1 rımızın, m eu.ıııu.e bi bas .. lıca vilayetlerde müsbet vazifeler ·· _ ,_ t ta " 1--- ta - 1--· • 

ünhas ihracat m.ahsun · · · f t muş ve f4UU ~ yyart:A.&:J.~ının 
m ır erunızın o o- göreceği zannı hakimdir. h .. cumlanna kurban ~ Ancak, 
graf~arı .bulu;ıacak~. Pullar Ingiltere- --+-- m~ak olan bir şey varsa,~ da, or~ 
ye sıparış edilecektır. MUSKACILIK MI duya elveri,şli olan kimselerin yüzde 

--.&-- 30-40 nisbetin.in ibu suretle tamamiyle 2 - Asabi arazlar tamamen geC'miş- • 
tir. Umumi salah artmaktadır. Nabız 
muntazam 94, teneffüs 20, hararet 3 7, 7 
dir. 

---.---

Divet 
B. Galip Bahtiyar YAPIYORDU?... mahvolup gitmesidir. 

Bir müddettenberi Istanbulda hulun- Buca SarıgöllU. Ha.sanın bahçesinde Harp~ haşlamaı, fırkalar arasın.-
makta olan Izmir mmta.kası Parti mü- Osman oğlu Recep Bıkmazın. muskacı- da hiç bir irllhat olmadığı, orduda tek 
fettişi B. Galip Bahtiyar şehrlmize gel- lık yaptığı ihbar edilmesi. Uzerine evin- kumanda eksiltliji derhal kendini gös
miş ve Parti reisi B. Atıf Inanla görüş- de araştırma yapılm~ ve bazı kitaplar termişti. Harbm daha ille gün.ünden ili-

Hekimlerin konsültasyonu, tatbik ve 
tesbit edilen tedavi sisteminde devamı 
ve rapor neşrine başlanmasiyle nihayet 
bulm~. götleri yaşararak Ebecil Şefin 
hizmetinde bulunan hekimlerle hususi 
hizmetkhları ve daireye muhasses has
tabakıcılar kriz1e devam eden yenilmez 
Atatürk.tin krizi kolayca yenmesini kri
ze kaptınmş bulunuyordu. 

Arada bir, sık sık nefes alışı vallya
rak Ebedi Şefin dudaklarından dökülen 
bir kelime veya cümle her şeye rağmen 
tannanlığını kaybetm.İyen Büyük Ata
türklin sesini odada aksettiriyor, bu ak
sediş kah hararetten şikayet ve kah 
her hangi bir hadise hakkında bir cüm
le ~arfedi§ile şekil deği§tiriyordu. 

IDoktorlann sarlettikleri gayrete rağ
men krizi önlemeğe muvaffak olamayış
ları, bu vaziyetin vahamete doğru sey
reden bir şekilde tebarüzilne kanaat gl!l
tirişleri yeisi son haddine çıkarıyordu. 
Asabi arazla birlikte kendini gösteren 
kriz tam 48 saat sürdü. 

Her 24 saatte iki rapor neşredilmek 
suretiyle efkarı umumiyeye büyük Ön
derin sıhhati etrafında malılmat vermek 
§ekli de bu müddet zarfında devam et-
ti. -

Ebedi Şefin saati saatine uymıyan sıh
hat vaziyetindeki değişiklik, 16 Teşrini
evvel Pazar gecesinden başlıyarak had 
seklini saydıktan sonra 20 Ilktesrin Per
Şembe günü kriz atlatılmış, ·normale 
doğru bir dönüşle teneffüs ve nabızlar
da ki intizamsızlık önlenmiş, salah ema
releri belirmişti. 

20 Ilktcşrin Perşembe günü verilen 
rapor da aynen su mealde bulunuyordu. 

lstanbul 19 ( A.A) - Riyaseticiimhıır 
ıımumı kdtipliğindeıı: 

1 - Reisiciimhur Atatiirkiin sıhhi va
ziyeti hakkında müdavi ve müşavir ta
bipıeri tarafından vel-ilen rapor ikinci 
rııa.ddededir. 

2 - Umıımı vaziyette değişiklik yok
tur. Geceyi rahatça geçirmişlet"dir. Na
br: mııntazam 88, teneffii.s 18, hararet 
36,4 tiir. 

Bu tebliğ efkarı umumiyeyi biraz te
selli edecek mahiyetteydi, maamafih. iki 
gün zarfında, kriz haberini müteakip 
Ankaradan ilstanbula gelen Vekiller he
yeti aynı günde, (20 Ilkte~rin Perşem
be) Dolınabahçe sarayında başvekilin 
riyaseti altında bir içtima yaptılar. Öğ
leden evvel sarayda toplanan vekiller, 
Ebedi Şefin dairelerine mücavir salon
da içtima ettiler. Burada devlet işleri ve 
mutat içiimalardaki meseleler gıirüşül-

Istanbul 21 (AA~ - Riyaseticuın
hur Umumi katipliğinden: 

1 - Reisicumhur Atatürk' iin sıhhi 
vaziyetleri hakkında müdavi ve müşa
vir tabibleri tarafından bu sabah saat 
l O da verilen -rapor ikinci maddededir. 

2 - Geceyi çok rahat geçirdiler. 
Umwni h:ali daha .iyi, nabız muntazam 
102 teneffüs 20 hararet derecesi 36,8dir 

Atatiirk iki uzun gÜn ve gece süren 
krizden, asabi araz dahi göstererek çok 
şiddetli bir safhayı savdıktan sonra an· 
cak bir hafta n~hayetinde tamamen kur
tulmus, hastalık krizden evvelki ~ekli
ne, sirozun normal seyrine avdet et
mişti.. 

•• BİTMEDİ •• 

KISACA: 
•••••••• 

Şifa niyetiıı ~ 
-~-

YAZAN: Eczacı K. Kamil A1Gtaş 

Her hangi bir hastaya bir az ilaç, aza
cık su, biraz gıda vermek istiyenler he
le ilaç kocakarı ilacı ise mutlaka .şifa 
niyetine diye sunarlar. Verilen ilacı 
hayra, hayırlı bir tesire yormak çok eyi 
bir şeydir. Kocakarı ilacı yakın zamana 
kadar gelmiş ve etrafında çok şeyler 
söylenmiş bir şeydir. Kocakarı kelime
sinde; aklı ermiyen cahil tabiri marufiy
le bir acuze tipi vardır. Kocakarı yerine 
ihtiyar kadın denilmek mümkün iken 
kocakarı· adiyle ortaya bir tip yaratmak 
o şahsiyete biraz şaibe katmak olmaz 
mı? Eski tarihlerde her hangi bir has
tanın başında hekim ile eczacı varken 
bir tarafta da başı örtülü bir kocakarı 
veya tavsiyeci görünürdü. Kocakarı ila
cına maneviyat veren iki söz hatırlıyo
rum. Birisi şifa niyetine, öteki (bu be
nim elim değil, Fatma anamızın eli) ... 
Kocakarılar hastalarına ilac sürerlerken 
kendi ellerini kullanma1..~ galiba bir 
mahzur görüyor olmalıdırlar ki daima 
(bu benim elim değil Fatma validemizin 
eli) derlerdi. Bugünün genç erkeği ih
tiyarladığı vakıt sakalsız, bıyıksız, bu
ruşuk titrek bir tip meydana koyarken 
öte taraf tan bugünün genç kızı da beyaz 
saçlı, titrek ve buruşuk bir nine olduğu 
gün ki.Utürlii bir ihtiyar kadın ortaya 
çıkacak, kocakarı tipi tarihe karışacak
tır. Devir. zaman ve tarih durmaz asır
lar, zam~a yine modeı·n kocakarılar 
yetiştirıniyeceğini kim temin eder, bu 
dünya böyle. gelmiş böyle gidecek, ko
cakarısız kalmıyacaktır. 

ııl D D emin ..... ---==-·r/DZ7"~1 
i iSevdigi Adanı 

1 · Yazan: Üç Yıldız 
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- *-İZMİR ASKERLİK ŞUBESİN-
DEN: 

1 - Reşadiye halkından 316 dahil 
335 dahile kadar muvazzaflık hiz-. 
metini yapmamış piyade sınıfına: 
mensup eratın 26/11/939 gününe ka·: 
dar yabancı ışubesine müracaatleri.. : . 

2 - 316 dahil 334 dahile kadar ve E 
şubemizde muayenelerini yaptırmıış: 
85 ve 86 ıncı maddelere kadar alın- : 
mış yabancı piyade erlerin de 24/ll: 
939 akşamına kadar müracaatleri ve : 
gelmiyenler hakkında kanuni mua-! 

• melenin tatbik olunacağı ilan olu-: . . 
:nur. : 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Adli tebligatın posta 
ile yapılması 
etralında-
Ankara - Posta T.T. umum müdür

lüğü adli tebligatın posta ile yapılması 
,bakımındaki hazırlıklarına devam et
mektedir. Umum müdürlük 940 ytlı ba~ 
şmdan itibaren tatbik.ine geçilmesi la
zım gelen kanunun tehir edilip edilme
mesi etrafında Adliye vekaleti ile tema
sa devam etmektedir. 

- +
Mısıra bir nafıa 
heyetimiz gidiyor 
Ankara·- Yurdumuzun su yollarının 

ıslahı üzerinde tetkiklerde bulunmak 
üzere Nafıa vekaleti tarafından Mısıra 
bir heyetin gönderilmesi kararlaştırıl
mıştır. Nafıa vekaleti su işleri dairesi 
reisi BB. Salahittin Bilge ile mühen~ 
dis Nedim Bulğil'den mürekkep olan 
heyetimiz Mısırda Nil nehri havzası su
lama tesisatını gözden geçirecektir. 

- +
FRANSADA 
Yapdan bir 
propaganda lilıni ... 
Fransada mevzuu Alınan başvekili 

Hitlerin hayatından alı.nan bir filim çev
rilmektedir. Filinin ismi (Mücadelele
riınden sonra ... > dır. Tam.aıniyle propa-
ganda mahiyetinde olan bu filmin bir 
çok sahneleri aktüalite filiınlerinden 
kesilmiştir. Diğer sahneleri ise artistler 
temsil etmektedirler. Filimde Hitler ro
lünü temsil eden artist günde yüz frank 
ücret almıştır. 

müştür. bulunm~tur. haren başkmnandanlık tamamiyle felce 
---'r-- --~-- uğranııştı: Başkınnanılanlı yeri bile 

biliıımiyoMu. Ordu grupları ve kolordu 

D.~Eı·VİZ İdHRAUCATI .. k Dn-,1• -A-..,~tEmCemAu:ruYiŞB. M.'ammer diye gruplaşmaktan da bir ~er yoldu. 
un unarumız an ruguvaya a- ~ MU...... •• Fırkalar emir alamadı1clarmda rasgela 

buklu ve kabuksuz ceviz ve badem yük- Tunk:er ile Karaburun ziraat memuru b 
lenrnış· tir. Ceviz ihracatı son günlerde B. Muhiddin Dirilten aldıkları ma:.ı::la ve ildikleri gibi muharebeye bıtuşu-

->' yorlardı. 
artmıştır. becayiş edilmişlerdir. Polonya askerinin bhramaıma. çar-

Limanların inşası için 
Hükümet Meclisten 27,S milyon 

liralık tahsisat istiyccek 
cak tahsisattan verilecektir. 

pıştığı her kesçe .kahul ve teslim ediJ... 
melrtedir. Teğmend.en yüzha§ıya kadar, 
muvazzaf subaylar vaz.iIElerini yapmış
lar, 1:>una mukabil, talim ve ierbiyeleri
nin noksan oluşu yüzünden yedek: su
baylar muvaffak. olamamı_Şlardır. 

Ankara - Bazı limanlarda yapılacak. 
olan inşaat, tesisat ve tevsiat hakkında 
Nafıa vekaletim.izin bir kanun projesi 
hazırlamakta olduğunu geçenlerde ha
ber vermiştim. Proje son şeklini almı.ş
tır. 

Diğer taraftan askerlerin çoğu kötü 
giyinmiş ve az talim ve terbiye görmüş 
eksik teçhiz edilmi§tir. Harpten evvel 
yapılan geçit resimlerinde görülen kı
talar, fevkalade mükemmel bir intiba 
uyandırıyorlardı. Seyirciler, Polonya 
ordusunun hakikaten çok kuvvetli oldu

Llınanların inşaat, tevsiat ve tesisat ğuna kani olmuşlaı·dı. Fakat, bu defa 
işleri 1945 mali senesi sonunda bitiril- . cepheye sevkedilen bazı fırkalar, her 
mi§ olacaktır. keste bir hayal mkisanm mucip oldu. 

Verilecek olan bu tahsisatla ille. olarak Askeri esrardır diye, Po1onya, müt-
yapılaoak limanlar şunlardırı tefiklerine bile hakiki vaziyeti gizlemiş 

Bu proje ile hüküm.et Meclisten 27,5 
milyon llra tahsisat istemektedir, Bu
nun 10 milyon lirası Ingilterenin Tür
kiyeye açmış olduğu krediden ve 17,5 
milyon lirası da her sene bütçeye kona-

Zonguldak, Ereğl~ Amasra, Samsun, ve sadece 4:biz hazırız.!» demekle iktifa 
Trabzon, Inebolu, lskenderun. etmiştir. Halbuki, hakikatte, hazırlan-

Kanun p.roje:sl bugünlerde meclise mamış olduğunu itiraf etmek istememiş
takdim olunmak üzere Nafıa vekaletin- tir. 
den başvek~lete sevkedilecektir. YUksek subaylar 1920 de, 0 zamanlar 

--------------- kötü organize edilmiş olali Rus ordusu-

Aı d f •ı • na karşı harp etmişler ve bu sefer de 

man propagan a ı mı =:fu~ ~:!ıı:r:d~at:rf:~; 
mağrur olduldarmdan hiçbir tavsiye ve 

Majino'nuri zaptını tasvir 
çeviriyorlar 

eden 
bir filim 

Londra 21 (ö.R) - Almanlar Brat.l.s
lavada bir Aktüalite propaganda filmi 
çevirmektedirler. Bu filim, Majino hat
tına karşı Almanların havadan ve kara
dan taarruzlarını ve Majinonun zaptını 
gösterecekm~. 

Bratislavanm tabii manzarası garp 
cephesindeki harp sahası manzarasına 
pek benzemektedir, Buradaki Çekoslo-

vak fstihk.fun ve kaleleri de Majino hat
tı l.nrlş gibt filimde gösterilecektir, Şe
hir sokaklarında filimde rol alan Alman 
askerlerinhı Fransız askeri kıyafeti ile 
dolaştıkları görülmektedir. Bu haberi 
neşreden gazeteler bu propaganda fili
mi için <Almanların sinema şeridi üze
rindeki zaferleri:. diye alay etmektedir
ler. 

Fin parlamentosunda Sovyet mü
zakereleri münakaşa edilecek 

Helsinkl, 21 (AA) - lyl haber alan mahfillerde temin edildiğine göre 
bu haftanın sonunda Parlamentoya Sovyetler Birliğinin teklifleri ve Finlan· 
diyanın mukabil teklifleri tevdi edilecektir. Müzakerelerin gidi olarak cere
yan edeceği zannedilmektedir. 

nasihate kulak asınamı§lardır. Ordu baş· 
kumandanı Mareşal Smigli, başkuman
danlık mevkiini, siyasi bir muhite inti
sabına borçlu olduğundan, kumanda 
heyetindeki mevkileri de bu siyas.t mu
hite mensup subaylarla doldurmuştu. 

Liyakatli ve muktedir genera1ler, srrf 
siyasi akideleri hoş görülmediği için, q 
başına geçirilınemiştir. Bundan başka, 
ilerisini göz önünde tutan bir harp pla
nı da hazırlanmamıştır. 

Bidayette, garpta buluııan kuvvetle
rin Varta nehr.inin ve bil$.hara Vistill 
nehrinin gerisine çekilip müdafaaya ge
çilmesi 1.asavvw· edilmiştir. Fakat ne 
Varta cephesinde ve ne de Vistül nehd 
boyunca, müdafaa mevzileri hazırlan
mamıştır. Harp başlayınca, sulh zama
nında ihmal edilen şeylerin. telMi edil. 
mesine artık vakıt kalınanuştır. 

---z;;..---

T ütün piyasası 
açılmıyor 
-+-

- Merale etme... düm .. Tabii biz evlenince ayrı bir yuva değiştirdim .. - BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA-
Mahallebiciye girdik... kuracağız .. Annen yalnız kalacak.. Bera- - Neden? .. 
Çorbalarını içen iki kişi biz girerken her oturalım dersen ... Annen ne kadar - Düşündüm. .. Sen zenginsin... Bizim Dün müt.al8.aiiına müracaat ettiğimiz 

hesaplarını verip çıktıkları için dükkan· iyi bir kadın olursa olsun .. Ben yuvam· ise o kadar paramız yok... Mektepten bir Aınerik.al.ı tütün kıımpanyam müme.~ 
da yalnızdık.. Maamafih muhallebicinin da yalnız kalmak arzusundayım .. Zan· çıktıktan sonra hayata atilacağım, para •ili bize şu cevabı vermi~: 
çırağı yanımıza gelip ne emrettiğimizi nederinı bu arzu biraz da hakkımdır.. kazanacağım ve ancak ondan sonra evle- - «Tütün piyasası henüz açılmamq· 
sorarken : - Evet. .. Evet amma.. niriz.. tır. Açılacağı gün ve saat hakkında hiç 

- İçeride de hususi salonumuz var.. - Amması ne.. Yoksa anneni bana Müjganm bu sözlerine ~det.a sinirlen- bir şey bilcmeyix. Kumpanyamız, he· 
Dedi .. Müjgan benden evvel cevap tercih mi edeceksin?.. diın: nüz mübayeat için umumi merkezinden 

verdi : Müjganın tarizkar fakat güler yüzle - Sen delisiD.. Dedim .. Benim param beklediği talimatı almamıştır... Fakat 
- Hayır bması iyi... Bize iki çorba sorduğu bu sual karşısında derhal.. senin paran demek. .. Madam ki hayatla- piyasanın gecikeceğini tahmin edeme-

Beyoğlundakilerden biri olursa ğa kadar muammasın... getir.. - Hayır .. Hayır .. Dedim,, anne baş- mmzı birleştiriyoruz, paranın aynsı yiz. Piyasanın açılmasına maddi bir we· 
daha eyi... Ve evlerimize yakın olduğu - Merak etme .. Bu muammanın bi- Çırak çorbaları getirinceye kadar ko- ka ... Sevgili başka .. Vakıa annemi de gayrisi olur mu ... O senin dediğin ka- beb yoktur.> 
için işimize daha çok yarar... raz sonra anahtarını bulursun.. nuşmadık.. severim seni de .. Fakat dediğin gibi ila dınlar için değil, erkekler içindir. Eğer Dün lnhisarlu idaresine, alablı di-

- Gideceğimiz yer mutlaka başbaşa Böyle konu~ konuşa Taksime gel- Ben merak ve endişe içinde idim .. nihaye annemle beraber yaşıyacak de- ben fakir ve sen zengin olsaydın o za- ~~r resmi makamlara da. baş vurarak 
kalacağımız ve bizi kimsenin görmiyece- miştik... Müjgan ise bütün ciddiyetini muhafa1..a ~ilim .. Ancak... man benim senln. gıÖl düşünmene hak- tütün pİyıı.sasınm açılacağı gün hakkm-
ği bir yer mi olsun Müjgan.. Biraz daha vürüdükten sonra kösede- etmekte devam ediyordu.. - E ... Ancak?... lam olurdu.. da izaha.t rica ettilc. fzmirin hiç bir ma-

- Yok canım .. Pek o kadar da kapalı ki mahallebicinin camekanı içine ·kon- Nihayet : - Durup dururken annemi sen arlık - Demek, fakir bir erkek zengin ibir kamı tütün piyasası hakkında bfae mns-
değil.. Bizim nişanlı olduğumuzu bizi muş tavuk suyu çorba tenceresi ile pilav - Muzaffer, dedi, ben düşündüm, ta- evlen nasıl derim .. Bunu ona sen söyle .. kadınla evlenmek iç1n para sahibi ol- bet bir malôınat verm~ deiildir. Yalnız: 
t.aruyanalar biliyorlar. bizi tanımıyanlar Lepsisini gören Müjgan: ~ındım, kararımı verdim.. - Çocuk musun .. Ben söylersem açık· m.ağı beklemeğl isterse haklıdır.. bir dairenin direktfüü, tütün piyan.sile 
da tabii görünce sevdalı diyecekler... - İşte, dedi, burası fena değil galiba.. - Ne kararı? tan açığa kaynanamı kapı dışarı etmek - Tabü... Ticaret Vekili B. Nazmi Topçuoğlunun 
Maksadım .şöyle kenarda k~ede sakin Hem çorba da var ... Ben sabahleyin sana - Annen evlenmeden seninle evler. istiyorum manası çıkar .. Halbuki ben Ben hu ııTabiin cevabını verirken gö- bizzat alakadar olduğunu, yakın bir ih-
olarak konuşabileceğimiz ve eğer kavga geleceğim diye evde kahvaltı etmedim ... memek kararı... böyle bir maksatta değilim.. Sadece ken- zümün önünde derhal Süleyman cm- timalle piyasanın pazardan sonra açıla-
:decek olursak kimsenin duymıyacağı Sen de eYden ağzına bir şey koymadan Müjganın bu sözü benim endişemi di yuvamı kendim kuxmak istiyorum, lanmıştı.. cağını beya,n etmiştir. 
bir yer olsun.. çıktın .. Burada bir taraftan sıcak çorba azaltmakla beraber hayretimi mucip ol· hem de böyle olsa da yine yuvamızın O da parasızlığını ileri sürerek annem Tütün rekoltesi hakkında şimdiye ka· 

- Kavga mı edeceğiz? içeriz bir taraftan da kon~uruz. du.... kw·ulması bir hayli sürecek.. ile evlenme işini tehir etmişti ve o za- dar yapılan tahminlerin doğru olmadığı 
- Be1ki... - Amma ... Çorbayı boğazımda bırak· - Bu, neden böyle icap etti, dedim.. - Hani tatilde evlenecektik?.. man ben buna itiraz etmiştim.. ve rekoltenin ancak 32 milyon kiloya 
- Müjgan Bu..,ün sen 1.coeden tırna mamak sartiyle - Hic .. Kenrli l\f:mlimP övlP <liic:iin- - i"'ıırlı:. irJi li'<>lro+ .,..,,. ... .,,.1.,.,., ç;ı,.,.;,.,..;.. . --.. .Dt~,a1:1nt c 
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Bütün üniversite profesörleri mev
kuf bütün milli &bideler yıkıldı 

Alman radyosu, 20,000 siyah muha
fızın Pragı işgal ettiğini haber verdi 

Londra 21 (Ö.R) - Alınan radyosu devam edeceklerini bildirmişlerdir. Bu 
20 bin siyah muhafızın Prag şehrini iş- beyannamelerde «Biricik hayatiyetimi.z 
al etliğini haber vermiştir. Çek devleti Çek olmaktır> denilmektedir. 
e Slovakya nrasmda Alman kıtaları cHedfolk> Hollanda gazetesinin istih-

Cck hudut muhafızlarının yerine kaim baratına nazaran Pragda bir hiddet ve 
olıÜÜşiür":" Ecnebi gazetecilerin, yanla- isyan havası esmektedir. Bununla bcra
ında Almnn propaganda nezaretinin ber beyhude kan di.ikülmeınesi için şiın-
nem urlnrı olmak.sızın Praga gitmeleri dilik disiplini muhafaza kararı da ha

kimdir. Ameleler umumi grev ilanına 
n enedilmiştir. Berlinll' Prag arasında kalk~mışlarsa da mutediller tarafından 
elefon muhaberah mtınkati olmustur. 1<l b d · ·ı ı d 

Protcktora h.'.'unisi Fon Nörat ıle oolis güçlü e un an vazgeçırı mis er ir. 
Almanlar Lehistanda da, hususi mah-

üdürü son hMiseler hakk~nda izahat kemeler tesis etmişlerdir. Bunlar sık sık 
\ermek üzere Berline d:wet edilmisler- idam hiikümlcri verh·orlar. z de "' Fransada te§ekkii e n Çek ordıısundan bir böliik dir. 

üniversiteden ve mekteplerden çıka- Faris 21 (ö.R) - Gelen malfunata şclıirdeki büyiık istiklal fıbidesini de lar vardı. Onları da yakmışlardır. Bun-
rılan talebeler lokanta ve kahvelerde göre Prag üniversitesindeki bütiin pro- yıkmışlardır. Bu abidenin temelinde dan başka bütün Çckyada Mazarikin 
beyannameler dağıtarak mücadeleye fcsörler tevkif edilmi lerdir. Almanlar Çekoslovak istikliıliııe aid tarihi vesika- heykel, büst ve fıbideleri de yıkılmıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

C. H. P. u 
Başvekil Atatürk anıt kahiri hakkın

da ve diğer suallere cevap verdi 
·-,,.,,,,,.,,..*~-----------

Hariciye vekili de son haftanın siyasi vaziyetini anlattı 
Ankara, 21 (A.A) - C. H. Parü::;i dun edilmc:.i Partice karar altına alınır

Mcclis grubu umumi heyeti bugün 21/ sa lıu kararın hüküınetçe tatbik cclilıne-
11/939 snal 15 te reis vekili Hasan Saka- si tabii bulunduğunu beyan ettikten 
nın reisliğinde topl~dı. Ruznamede Ma- sonra Atatürk için yaptırılacak anıt 
nisa mebusu Refik Ince tarafından 18/ kabrin muamelesinin mümkün olan :;ü-
11/939 tarihinde ,·erilmiş takririn ihtiva ratlc ikmale çalıştığmı e,·,·elce umumi 
ettiği ilç madde mevcut idi : hevetin verdiği karan \"ec-hile anıt kab-

l - B. M. Meclisi azasından ınuave- ri~ yapılacağı mahaldeki bir cok eşhasa 
nete muhtaç olanlnra yapılacak yardım ait 287.212 metrelik arazinin i~timlakinc 
meselesi.. . . . ~ dair muamelatın ekserisi intaç edilmiş 

2 - Atattirk ıçın yaptırılacak anıt ld ~ h .. · tin" ı~'- ı · 
k b · 1 · · fh d ld o ugunu, cnuz ıs ı ilK muame csı 

a rın muame esının ne sa a a o u- b·t . b · h" 1 · · bed 1" 
M ı mıyen azı arazı sa ıp erının e ı 

gui;° _ B. M. Meclisi dahili nizamnamesi- istimlak hakkındaki itirazları ait oldu
nin 35 inci maddesi mucibince layiha ve ğu mahkemece tetkik t.'<iilmckte bulun
tekliflerinin nit oldukları encümenlerce duğunu Ye sahaya dahil olup ta nerede 
müzakere tarzlarına dair vaktiyle veril- oldukları malum olınıyan arazi sahiple
miş bir takrire müsteniden açılan müza- rine de mevzuat dairesinde icap eden 
kercnin buglin intac edilmesinden iba- tebligatın yapılnus olduğunu umumi he
ret idi.. yete bildirdi. Bu mesdderin ikmalinden 

Birinci \"e ikinci meseleler hakkında sonra Atatürk iç.in yapılacak anıt kab
izahnl \'ermek üzere ilk defa söz alan riıı şekline ve mimarisine ait husuc;ları 
başvekil Dr. Refik Saydam bu ıne.sele- bt>ynclmild bir ınü.s:.ıbaka ilanı ile hat
lcr hakkında şu izahatı \"erdi : lctmck mukarrer olduğunu ve bu ınü-

Birinei B. M. MecJisi iizasıııdan olup s<.bakanın milli sanatkfü· \"e miınarları
ta bugünkü vazi)•etlcri ınuavenete muh- mmı ela açık bulundurulacağıııı ilave 
taç olan :t.evnt için mevzuata istinaden etti.; . . 
bir :fiCY yapılmak imkinı olmadığına, fn- .. ) .nptırılacak a.nıt~ s~rf Ebedı Şef ~.ta
kat bunlara her hangi bir şekilde yar- turk c mahsus bır abıde veyahud T urk 

milleti ulularına <lahi ebedi istirahat:;;ah 
olabilecek bir milli panteon olması mı 
lazım geleceğinin ayrıca Partiye miira
caalle karar alı ına aldırılacağını beyan 
ettiler. 

811 iki mc\ zıı Üzerine söz al.ın bir 
çok hatipler fikir \"C ınütalealarını bil
dirdikten sonra birinci n. M. Meclisi 
azasından muavcnetc muhtaç olanlara 
münasip şekildt yardım edilmesi hak· 
kındaki teklif C3as itibarile umumi he
yetçe tasvib olunarak icabeden hazırlı
ğın yapılması hükUınete tevdi olundu. 

Anıt kabir hakkında Başvekilin ver
mİ!I olduğu izahat ve bilhassa bu .tbide
nin bütün ınnmulatını ikmal ile inşaı:ıtn 
geçebilmek için Lir bu~uk senelik bir 
müddete lüı:um olncnğına dair beyana
tı umumi heyetçe memnuni>·ctle tasvib 
olundu. 

Bundan sonra 1 Iariciye Vekilimiz Şük
rii Sarncoğlu geçen haftadanberi cere
yan eden siyasi ahvnl hakkında izahat 
verdi. Umumi heyetçe memnuniyete şa· 
yan görülen bu beyanattan sonra dahili 
nizamnamenin 35 inci maddesine ait 
müzakere usulünün gelecek cclst>yc te
hiri kabul olunarak saat 1 7, 1 5 tc içti
maa nihayet verildi. 

Hitler Tren tarifelerinde 
--*--

Dün ordu şefleri 
ile görüştü 

Talebeyi 
mek 

mekteplerine yetiştir
yapılan tadilat • • 

ıçın 

-*-Londra, 21 (Ö.R) - Bcrlindc Şansöl-
~ e Hitler bu sa balı ordu şeflerini kabul 
etmiştir. Baş amiral Reder, ordu başku
mandanı general Knypcl ve diğer yük
sek rütbeli zahitler bunların orasında
dır .. -··-··· 

Sovyet heyeti 
Berlinden Moskovaya 

döndü... 
Pnris 21 ( ö.R) - Berlinde bulun

makta olan Sovyet ekonomik heyeti Al
ınan - Rus ticaret ınüzakcrelcı·inin cc
reynnı hnkkında hükümetine malumat 
vermek üzere Moskovaya hareket et
miştir. -*-BELÇİKADA 
Şiddetli yağmurlar ... 
Brüksel, 21 (A.A) - Son günlerde 

.ddctli yağmurlar neticesinde bir çok 
ı ınnklar ve bilhassa Lys nehri taşmış \'C 

bir çok geniş sabalan ve müteaddit mes
l enleri istila ctmistir. 

Ankarn, 21 (A.A) - Aldığımız malu
mata göre Münakalat vekilliğile Maarif 
\ekilligi arasında yapılan iş birliği ne
tice.illıde münakalilt vekilliği rnektcple
l'iınizde tatbikine başlanılan \"akit cetve
line göre uzak yerlerden mekteplere 
gelen talebelerin derslere vaktinde yeti
şebilmelerini temin için yurdun muhtelif 
yerlerindeki trenlerin hareket saatlerin
de ders senesi başından itibaren talebe 
lehine lüzumlu değişiklikleri yapmı."?tır .. 

Bu cümleden olarak Tavşancıldan 
lzmite kadar olan istasvonlardan lzmite, 

Bir otobüs bir 
kahve ye girdi 

Faris, 21 (A.A) - Asniere.ste bir 
motosiklete çarpmamak için birdenbire 
) olunu değiştiren bir otobüs bir kahve
ye girmiştir. 32 kişi yaralanmıştır. -*-Japonyanın eski Berlin 
seiirinin beyanatı 

H'•ma, 21 (Ö.R) - Japonyanın eski 
Berlin sefiri Tokyoda beyanatta buluna-

103 ı=m~1~19ai...,.!Z7-~~~~'21CİSiWiiHıiiliiilim'iii1;mıiliİİ"n ıak Japon harici siyasetinin bu memle-fıi ~- .. 
keti Roma ve Berlinlc birleştiren scm-K ü J tü rp a J k pati hislerine dayanmakta devam ettiği-
rıi ı>ciyleıniştir. 

Sınemasında Fı·ansada 
BRODVAY YILDIZI 

ŞİRLEY YE 
HAYAT 1ÜCADELF.Sİ 

.,.. Filimlcri mm affakıyctlc devam 
cdivor ..• 

Son iki günden i tifadc ediniz.. 
HAYAT .1ÜCADELESİ : 2.4:> • 6 
'e 9.15 tc... BRODV AY YILDIZI 

4.45 \ c 8 ele .. 
Ci"g-:/.7.7~.J'..ıfY.LJ~pg.ı;;r-,JZY-A 

Bir gazeteci on beş 
~ıla maltlıUın oldu.. 
Paris, 21 (A.A) - Fransanın menfa

atlerine mugayir bir makale n~retmiş 
olan La Solidarite İnternationale Anti
fascisto gazetesinin mesul müdürü on 
beş sene ağır hapse mahkum edilmiştir. 
Makalenin muharriri silah altına alın
nıış olmasına ra men dört ay hapse 
mahkum olınu~ur. 

Mersinden Adıınaya kadar olan istas
yonlardan Adana)·a, Yeşil köyden lstan-
bula giden trenlerin tarifelerinde icabe
den değişiklikler ynpılmh , Manisa - Sa-
lihli ve l laydnrpal}C\ • Erenköy arasın
daki isıasyonlardnn ve duraklardan An· 
karaya gelen talebeyi mekteplerine ye
ti<ıtirm<'k üzere miinhasıran bu iş için 
yeni bir tren sefere konulmuıştur. Bu 
suretle bu mıntakalardaki talebelerin de 
derslerine vaktinde yetişmeleri imkanı 
temin edilmi bulunmaktadır. 

Kristof Kolomb'un ' 
yolu üzerinde 

Madrid, 21 (A.A) - İçinde kaptan 
Morrisin idaresindeki bir Amerikan he
yeti bulunan Colombus Cekdinnesi Las 
Palmasa mm·asalat etınistir. Bu heyet 
Kristof Kolombun ilk seyahatinde takip 
e:tmiş olduğu yolu takip etmektedir. 

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

Deniz 
••••••••••••••••••••• 

Gazino ve 
Re toranı 

Kışlık sıılonu tcfri~alı 
. . tamamlaıuuışhr ... 
lZI\IIR Kiirfcziııc lıfıkim manzarası 

• ile kışın d ıhi yaz Zc\"kini veren 
: DIThiZ GAZİNO \C LOKA TTASI 
: salonu. balkın hiitün btiralıat ve 
: ZC\ l,ini kar .ılı~ acak miikcınmcliyct
: tcdir_. 
: FİATLLltDI: 7.AM YOKTUR .. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ren nehri 
---··· -... 

Yükselmekte 
devam ediyor 

Londra, 21 (Ö.R) - Garp cephe.:>inde, 
Ren nehrinin sularının yükselmesine 
karşı her iki tarafça ihtiyat tedbirleri 
r]ınmak1adır. Şimdilik mühim askeri 
me\'zilcr suların tehdidınc maruz değil
dir .. 

lngHtere 
Deniz teslihat muahe· 
deleı•ini şimdilik 
hükümden iskat etti ... 
Loııdra, 21 (Ö.R) - İngili7. hiiküıneti 

drniz tcslihatı hakkında Amerika, Fran
sa. Japonya, Polonya \'e Almanya ile ak
detıni~ olduğu 1936 mart, 1937 temmuz 
ve 1938 nisan muahcdelcrini şimdilik 
hükümden iskat ettiğini Milletler cemi
yeti genel sekreterliğine bildirmistir. 

Amstcrdamda 
ava tehlikesine karşı 

ltorunma tecrübesi 
Aınsterdam, 21 (A.A) - Tayyare1ore 

karsı müdafaa tertibatının tecrübeleri 
,l. apıldığından dolayı şehir dün nk~am 
tam hir kar,mlık içinde kalmış ,.e bu hal 
iki snat devum etmi tir. Yapılan tecri.i
belere sivil nhali de istirak etmiştir. Bu
günden itibaren askerlere izin \·erilmc
sine baslanncağı haber verilmektedir. 

'----<:r---
Alnıan hava 
hiicumları 

- BAŞTARA1"1 1 İNCİ SAHİFEDE -
kısımlarında keşif ucuşlan yaptığını 
kaydetmektedir. 

Paris, 21 (A.A) - Bir cok Alman ke
şif tayyareleri dün 1''ransanın merkezin
de ve şimalinde uzun uçuşlar yapmış
lnrdır. Derhal tchlıkc isareli vcrilmis ise 
de hiç bir hadise vukubulmamıştır. 

---'fr---

M od er n Türk 
siyaseti 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -
ı,;e modern dünyadaki siyaseti hakkın
da bir konferans vermiştir. Kemal Ata
türkti ve yeni Türkiyeyi kuranların ta
~av\'ur, azim \'C enerjisini hürmetle ya
dcttikten sonra hatip demiştir ki : 

aTi.irkiyc samimi ve çok dürü~t siya
~eli sayesinde modern dünyanın istikra
rı i~in c>n mühim unsurlardan biri ol
muştur. İngiliz - :r'ransız - Türk paktı-
rım im7.ası bunu mükemmelen ispat et
mişi ir. Bu anlaşma Akdcnizdc ve Avru
panııı cenubu şarkisindc vaziyetin is
tıkrarına ~ok hizmet edecektir. Türki
) enin nüfuzu en geniş bir sahnya li8mil
dir. Zira Türkiye hir tııraftan başlıca 
Balkan devleti olduğu gibi, diğer taraf
tan da Irak, İran ve Afgani!'tanı da ih
tiva eden Saadabad paktını başlıca imza 
eden dedettir. Aııknra paktının en az 
15 sene için muteber ol'llası Türkiye, İn
~ilterc ve Fransa arasında uzun müd
detli bir iş birliğini mümkün kılacaktır.• 

- ......... ---~-~---~~-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:: 
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SAR FE l 

Ekonomik birlik 
Harpten sonra kurulacak olan yeni 

dünyanın ilk adımıdır 
Paris, 21 (ö. R) - cBerner Tageblat> gazetesı lngiliz - Fransız ekono-

mik birliği hakkında müttefik. yüksek harp konseyince ittihaz edilen karann 
harpten sonra yeni dünyanın kurulmasına doğru ilk adım olduğunu yazıyor. 
Londrada verilen karar otarşi telakkilerine dnyanmamnktadır. Bilakis İngil
tere ve Fransa arasındaki ekonomik sedler harbin ortnsındn devrilmiııtir. 

'Yeni dünyanın kurulusuna doğru ilk teıneltaı;ı atılmı,, millf"tlerin nefred ha
reketleri yerine birlikler ikame olunmuştur. 

cDeyli Skeç> lngil"z gazetesi Turkiye, Romanya, Yugosla\ya ve Yunanis
tan arasında, Franı;cı ve Jngiltere arasındakine bC'nzer bir ekonomik pilin te
sisi gizli müzakereler cere) on ettiğini iddia ediyor. Balkan memleketleri 

arasında emtca mübadelesi için bir Balkan komitesi teşkil olunacakmış. 
Paris, 2 1 ( ö. H) - Alman gazeteleri lngiliz - Fransız ekonomik birlik 

programını daha ziyade bitaraflnra karşı kullanılacak bir siliıh olarak tefsir 
etmekte ve lngiltere ile Fransanın bütün dünya ticareti üzerinde kendi he
gemonya! rını kurmak istediklerini yazmaktadır. 

Alman gazeteleri )eni bir «Mukaddes ittifaktan>, ekonomik sahada Me
tervih siyasetinden, veya ticaret üzerinde monopoldun bahsediyorlar. 

Vaşingtonda bilakis anin ma memnuni,>etle kar ılnnmıstır. Bu birlik Ame
rikan piyasasında fiat rekabetine mani olarak istikrar temin edecektir. Ame
rikan idaresi de bunu temine çalısmaktadır. Geçen harpte fiat rekabetinin 
fiatleri haddinden fazla yukselterek sonra maruf Bumun (tepetakla devrili
şin) sebebi olduğunu hatırlatıyorlar. 

lngiliz ·ricaret nazırının Avam 
beyanatı Kamarasında 

Paris, 21 (Ö. R) - Avam kamarasında Ticaret nazırı Sir Stanley Oliver 
lngiltere ve Fransa arasında askeri ve siyasi işbirliği gibi, lngiliz ve Fransız 
harici ticaretlerinin inkişafı için de müşterek tedbirler alındığını söylemi ve 
tesadüf edilebilecek her mü külün kar ılıklı ani yı;ı fikrilc bert~raf edileceği~ 
ni temin etmiştir. 

Bir nmcle mebusu bu ekonomik ı!'lbirliğinde ticareti canlandıracak ted
birler olup olmadığını sormuslur. 

Nazır mebusun bildirdiği istikamette faydalı bir j birliği için her fırsattan 
İştifadf'ye devam edileceğini söylemiştir. Bir diğer mebus, serbest rekabetin 
ticari inki afı için en iyi usul olup olmadığını sormu"', nazır yukarıki beyana
tın hı.ına bir cevap olduğunu söylemi tir. 

Sovyet Rusyanın Japon, Alman 
ve ltalyanlarla ticaret münasebetleri 

Mo kova, 21 (Ö. R} - Havas ajansına göre Moskova siyasi mehafili. 
Rusya ile Japonya arasındaki ticaret ınübadelelerinin •nld afına imkan gö

rememektedir. Ancak iki memlel:et ara ındaki yeni ticaret anla masmın ea 
ziyade müsaadeye mazhar millet hükümlerine göre yapı1acağı kanaati mev
cuddur. :Bu takdirde Rusya japonyaya petrol satacaktır. 

Diğer taraftan Rusya, Almanya ve ltalyada petrol satmak mevkiindedir. 

Ve ltalyan taleblerinc müsbet cevap verilememektedir. 

Kilisalar tiyatro oldu 
Rahiplerin ve din adamlarının 
elbiseleri de tiyatroda kollanılıyor 
Londra, 21 (Ö. R) - Sovyetlcr, Polonyada kendileri tarafından i5al 

edilen arazide bütün kiliseleri, !<İnema ve tiyatroya tah\'il elmi~erdir. 

Rahiplerin ve din adamlarının elbiselerini ise tiyatrolarda gardrob ve akseau

var olarak kulanmaltadırlar. 

Lobito limanına kaçan Alman 
gemisi korsanlığa çıkmış .. 

Paris, 21 (Ö. H) -Garbi Afrikadaki Alınanlar, Lobito limanından gizli· 
ce ayrılan Alman bandralı Giintuk ' 'apurunun açıklarda korsanlığa baı;ladt• 
ğını söylüyorlar. 

Filhakika bu vapur 936 yılında korsanlık i terinde kullnnılmak üzere Al
man tezgahlarında yapılmıştı. Vapur şimdi bir lngiliz gemisine benzer şe

kilde tadil edilmiştir, gayet ,ür'atlidir ve taarruz için toplan '\'ardır. 

Alnianya itiraf ediyor 
Faciaları soğukkanlılıkla karşılı

yarak ''ekilen biçilir,, diyor 
Londra, 21 (Ö. R) - B. Çemberlayn Avnm kamarasında Almanların ma

yin harbile i_ledikleri yeni cinayetten bah ederken 1 2 bin tonluk « T eno Kini 
Maru> Japon vapurunun lngilterenin şark sahilinde bir mayine çarparak bat

tığı haberi gelmiştir. Mürettebat kurtarılmı tır, 
Beş bin tonluk c:Plutrı> Jngiliz vapuru lrlandanın imnl sahilinde batmış

tır. Mürettebattan 1 1 ki i kayıptır. Oç küçük balıkçı g<"misile bir mayin tarayı

cısı da batmı tır. 

Alman radyosu bu faciaların mes'uliyetini şu suretle ve soğukkanlılıkla ka
bul etmektedir: cAlmanya vaziyetin bitaraflar için yeni inkişafını teessürle 

kar ılar. Fakat çizilt-n hattı hareketin deği mesi imkanı yoktur.Elcilen biçilir.> 

Bir lngiliz gemisi battı mürette-
bc-tttan bir kısmı kurtarılamadı 

Londra, 21 ( ö. R) - ismi halen gizli tutulan bir lngili:r. gemisi, Alman 
tahtelbahirlerinden ikisinin taarruzuna uğrıyarak batını tır. Vapurdaki 33 :mü

rettebattan 1 7 si kurtarılmış ve bitaraf bir vapur tarafından sima! limanlann
dan birine çıkarılmı tır. Geminin kaptanı d bir lngiliz vapuru tarafından 
kurtnnlmı tır. 

Bu vnpur o kadar çabuk ba•mıştır ki sandallarını bile denize indirernemi:
tir. 16 olü mürettebatın adlan lnf".iliz amir llığı tnarfınd n bir li t(' halinde 
neşredilmi tir. 
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.ıacar hariciye nazırı Çaki ~aı;i~e ~ şefleri 

H b •J"" d b- . •Jk d f J k~ ~ ·Fransız ·merkezinin pasif korunma
ar ın 1 anın an erı 1 e a o ara sıoda en~mühim vazifeyi alan.insanlar 

Macar dış politikasını anlattı 
~~~~~~~~~~-----* _....~~~~~~~~~~~ 

Budapcşte 21 (Ö.R) - Macar harici- ziyeti ile bu emniyetin yakından alaka- rupanın cenubu şarkisinde yeni bir blok 
ye nazırı kont Çalci, Macar hariciye büt- dar olduğunu göstermiştir. Kont Çaki tesis fikrine temas ederek kont Çaki 
çesinin müzakeresi münasebetiyle, bu- Macar emniyetinin başlıca istinadgahı şunları söyleı:W§tiz:: 
gün parlamentoda - harbın başmd'anbe- olarak Macar ordusunu ve onun kuv- cSulh menfaatine olarak her kesle 
ri ilk defa olarak - Macar hükümetinin vetini göstermi§tir. ~birliğine hazırız. Bunu daima ispat 
noktai nazarını izah etmiştir. Alman - Macaristanın Yugoslavya ile münase- ettik. Daha daimi mahiyette bir işbirli
Leh muhasamatından bahsederken na- betlerinin memnuniyeti mucip bir şe- ğinin bazı şartları vardır. 1 - Hiç bir 
z.ır Macarlstanın her iki tarafta şahsi kilde olduğunu söyledikten sonra de- diğer devletin aleyhinde olmamalı ve 
dostları olduğunu .söylemiş, son 20 sene · · k" bir hukukl Alet şekline girmemelidir. 

r! d h Ad• 1 · 'nk" f h 1 mJ§tır ı: 2 - Al"1-adar mı'lletler arasmd-1-' ihti-uı m a a ıse erın ı ~a ını atır a- GA cu.ı 
tarak memleketin istiklalini muhafaza cRomanyaya karşı, aramızdaki hava- JMlar önceden tahlif edilmelidir.> 
lüzumu üzerinde ısrar etmiştir. yı tasfiye edecek teşebbüslerde bulun- cingiltere ve Fransa ile, harbe i~tirak 
Nazır Macaristanın enıniyet telakki- duk. Bundan ötesi için Bil.kreşin mu- etmediğimiz cihetle, münasebetlerimiz 

Jinin ne olduğunu izah etmiş ve buna kabelesini bekleriz. Münasebetlerimizin kesilmemiştir. Bu memleketler gazete
bağlı olan askeri. siyasi, diplomatik va- salah bulması artık Romanyaya tabi- lerinin yazıları Macar meselesinin daha 
tifeler üzerinde durduktan 50nra Macar dir.~ eyi anlaşıhnağa başladığını göstermek-
vatanı haricinde yaşıyan Macarların va- Sonra, bitaraf devletler arasmda Av- tedir.> 

Manevi bir Majino hattı 
hareketi Helsenki ile 

Ada tefi Paris halkının dilinden düt· 
miyen bir kelime ... Ada tefi Dedir} Ko
lunda, belediye tarafından verilmiş aan 
bir bazubent, elinde nikel bir düdük ile 
sabahtan akfaına kadar mahaHeyi do
la§an bir adam ..• 

Ada şefinizi tanıyor muswıuz >.. Ala .. 
Fakat, bunların vazifesi nadir, biliyoı 
muaunuz> Paris, 4,960 adaya ayn)mış
tır. Her bir adanın bir tefi vardır. 

Ada ne demek mi> izah edelim: Me
sela opera tiyatrosu bir adadır. Ruva
yal sarayı, Luvr sarayı da bir a<ladrr. 
Büyük apartmanlar da birer ada addo
lunmu,tur. Her adaya bir §ef tayin edil
miştir. 

Vazifeleri>... Adalardaki bütün ev· 
leri bilmek, bu evlerde oturanları tanı
mak. .. Evlerin altındaki mahzenleri ıez
mek, sığmak haline getirmek... Büyük, 
yorucu bir iş... Ruvayal sarayı civannda 
büyük ihtilal devrinden kalma binalar 
vardır. Bunların altlarında üstüste bir
çok mahzenler mevcuddur. Bazdannın 
kapıları yüz senedenberi açılmamıştır. 
Bunları temizlemek kolay mı}... Sonra, 
her adanın bir bekçisi vardır. Vazifesi: 
Hava hücum1arında yangın çıktı mı, 
derhal itfaiyeye haber vermek. .. 

Ada ıeflerioin beşlannı ka,ımıya va
kitleri yoktur. Hemen her gün belediye 
r:eiei sorar: 

- Adanızdaki evlerde ne kadar ço
cıık var> Yatlı erkek veya kadın çok 
mu?... Sakat ve hasta olanlar var mı? ..• 
Mekt~biniz açık mı> Çocuklar için sığı-
nak yerleri tedarik ettiniz mi .. Nuıl, sı· 
ğmak. yeri yok mu? Hemen bulmıya ça
lıtınız. yok.a çocuklan evlerine ~önde--

Yalnız mektep çocukları için değil, 
adadaki tiyatrolar, sinemalar, borsacı
lar, büyük ticaret evleri memurları için 
de sığınacak yerler bulmak Jazundrr. Bu, 
ada şefinin en mühim vazifelerinden bi
ridir. 

Hava taarruzunda, maiyetinde bulu
nan doktorlara, hasta bakıcılara, itfai
ye neferlerine direktif verir. Adasındaki 
her fCyden mea' ul odur. 

Bütün bunlara karşı saatte 20 kuru~ 
alır. Yol masrafı alır. Yalnız tehlike İşa• 
reti verildiği ve tehlike devam ettiği müd 
detçe... Ada ıeflerinin vazifesi fahıidir. 
Bir çok.lan zengin ve emlak sahibi olan 
bu şefler, belediyenin verdiği bu parayı 
Salibi ahmere terketmişlerdir. Sovyetlerin 

Bükreş arasında menfaat yarattı 
~~~~~~~~~~-~*~~~~~~~~~~~-

Faris, 21 (Ö.R) - Belgradda çıkan Rusların şarka doğru ileri hareketleri 
• Vreme• gazetesinin yazdığına göre, Helsinki ve Bükreş arasında bir menfaat 
Baltık devletlerine karşı Rusyanın hattı iııtiraki tevlit etmiştir .. Alman • Rus iş 
h\lreketi, Finlandiya aleyhindeki müd- birliği bitarafları da tesanüde scvket
dciyatı Finlandiyadan Türkiyeye kadar miştir. Nasıl ki Finlandiya İskandinav 
uzanan bir mukavemet hattı tesis etmiş- tesanüdünün anahtarı ise, Romanyada 
tir .. •Vreıne• gazetesinin Bükreş muha- cenubu şarki Avrupa devletleri arasın
biri buna ·Mnnevi Majino hattıa adını daki tesanüdün anahtarıdır .. Finlandiya 

bu benzerlik, sadece hisse müstenit ol
mıyan bir tesanüt yaratmıştır. Roman
yada Finlandiyanm mukavemetine bü
yük ehemmiyet veriliyor. Zira orada 
muvaffak olamıyan Sovyet diplomasisi
nin diğer bir istikamette tavizler elde 

Mareşal Göringin konağı 
esrarengiz bir alemdir 
Konağın 10 metre altında 30 odalı 

etmeğe çalışması imkaru vardır. Bunun 
ne vakit, nerede kendini göstereceği ya
kında anlaşılacaktır. 

ayrı bir yeraltı konağı vardır 
veriyor .. 

T iyatro ve harp 
Eski d evirlerde 
tiyatrolara rağbet 
dah a lazlalaşırdı, 
halbuki ıimdi ••• 

ve Romanyanın vaziyetleri arasındaki 
Harp başlamadan evvel Berlinde bir 

yerde, iki metre murabbaında bir sa
hada bir muharebe sahnesi seyredilir-

Hi tf erin harp gaye- Ankara Radyosu di. Küçük tayyareler havalanırlar, bir-
birlerini kovalarlardı. Bazıları ateşler 

/eri nelerdir? ~ içinde yere dii§crdi. üç santimetre bü-
Fransızca Le Journal gazetesinin Zü- DALGA UZUNLU6U yüklüğünde tanklar birbirlerine çarpar, 

rihte bulunan hususi muhabiri Jorj bazıları tuzaklara düşer, bazıları obüs-
Blum yazıyor: B UGVN lerin tesadüfü ile parçalanırdı. 

Alman propagandası milleti zafer fik- __ .,,.___ Bu harp sahne.si ancak üç dakika sü-
rine al•ctırmagwa çalıc:.ıyor. Bu zaferden rerdi. Seyirciler büyük bir heyecan için-

Harp başlar başlamaz Parisin bütün ~ ıs 1639 m. 183 Kcs./120 Ww de, iri yaprak sigaralarının dumanını 
t . ı 'il · "h d"I Almanyanın elde edccegvi menfaatler ne-ıyatro arı tems.ı erme nı ayet ·11er ı er. T A. p 3170 ,,. .. ı.5 K / 20 w çekerler, kocaman bardaklardaki bira-
B 1 d 1 1 h !erdir? .. Yani Hitler ve Ribentrobun • · • m . ....., es. w. un ar an gayriresmi o an ar, yani ü- larını içerlerdi. 
lcumetten tahsi~t almıyanlar. kendi harp gayeleri nelerden ibarettir? Bun- T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. - Hakiki harp sahnesinden hiç farkı 
yağlarile kavrulanlar birer birer kapı- lan yedi nokta içinde toplamak müm- 12.30 Program ve memleket saat ayarı, '-·ok ... 

kündür: J 

farını açıyorlar, yarı kalan temsillerine 12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri.. - Bu makin<>yi yapan cidden deha 
devam ediyorlar. 1 - Almanya (ltalyarun iddialarını 12.50 Türk müziği (pl.) 13.30 - 14.00 sahibi ..• 

da gözönünde tutmak şartile) Fas ve Ce- M l c·· · b ·· I · · ·u Tiyatroların kapanması yüzünden bir- Müzik (KUçük orkestra - Şef : Necip areşa orıng, u soz en ışı ncc 
çok kim elerin açıkta ve ipiz kaldığını zair de dahil olmak üzere bütün İngiliz Aşkın).. gururlanırdı. Çünkü bu makineli harp 
gören belediye. tiyatroların seyircileri i!<- ve Fransız müstemlekelerine sahip ola- 1 - Humphries - Piyeronun vedaı.. sahnesi, onun konağının bahçesinde idi. 
tiap edebilecek 11ğınaklar temin etmek cak.. 2 - Amadei - İvano screnad ZIRHLI KÖŞK 
prtile çalışabileceklerini ilfın etmiş, Pa- 2 - Fransa ve İngiltere, Almanyaya 3 _ Moszkovski _ İspanyol dansı Führer, Bavyera alplarınm ııık ağaçlı 
ris operası artistlerinin de temsiller ver- altın olarak harp tazminatı verecekler 4 - Schmalstich - Ormanda aşk t~~~erinde ikame~ ettiği halde .muavi: 
rnelerini kararlaştırmı~tır. Fakat bu tem· ve bu şekilde Almanya maliyesi ihya 18.00 Program 18.05 Memleket saat aya- nı, ~ç seneden~crı yer altında ikametı 
ıiller büyük opera bina!lında verilmiye- edilecek.. rı, Ajans ve meteoroloji haberleri .. 18.25 tercih etmek~~· . . . 
cel<tir. 3 - Yapılacak ticari anlaşmalar sa- Türk müziği (Fa.sıl heyeti) .. 19.25 Ko- Mareşal ~or~ng •. ~ hareını pc~avın 

Operanın içinde ve dı,ında bulunan yesinde Alman mallan lngiliz ve Fran- nuşma (Dış politika hadic:;eleri) .. 19.40 Fon Fechb .ı~ ısmıne ızaieten K.arinhal 

h k 1 • I k I sız topraklarının her kısmında ve do- Türk uzı·· • - · • K şık p og 20 20 namını verdıgı konakta oturur. Herman 
tari i ve ıymet i san at es~r eri a dı- . l d .. . b 1 k T ilm 20g5ı0. K an r(H r~:;·~ . t Göring caddesinde bulunan bu bina, 
nlmış veya kum torbalarite örtülmüş- mınyon arın a muşterı u aca ··· ems ... . onuşma aıl.C:lllJ\. posa · b. dam k v d f k 
- 4 - Jktısadi ve mali eııaslar sayesin- kutusu) ... 21.10 Müzik (Riyaseticümhur ~engı~ t'ı~ ı:.a ı~ onagh:ı.:.~ .. a~_.:ı~-

türVaktile harp zamanlan tiyatrolara de Avrupada Alman hegemonyası yer- bandosu - Şef : İhsan Künçer).. ır. 0 ı rzın a yapı '""j~· ·~a ı 

kalın parmaklıklarla çevrilmiş bir bah
çenin ortasındadır. Harfoen dikkat na
zarı çekecek bir hususiyeti yoktur. Fa
kat içerisi bir alemdir. Holün ortasında
.ki bu kapak açılır ve asansörle aşağı ini
lir. Mareşal, harp hükümeti merkezini 
yerin altında tesis ebniştir. Buraya Sir 
Nevil Henderson ile bazı diplomatlar
dan başka yabancı girmemiştir. 

YERlN 10 METRE DERtNUC.tNDE 
Hava taarruzlarında, ALnan şeflerinin 

sığınabilmeleri için hazırlanmış olan 
oda, yemek ve sigara salonlan vardır. 
Bunların etrafı betonla çevr~, çelik 
levhalarla kapanm~tır. Harjçle muha
bere telefonla yapılır. Bombardıman vu
kuunda 150 metre ileriye çıkabilmek 
için geniş bir de tünel yapılmıştır. 

Karinhal'de otuz altı metre murabba
ında bir harita vardır. Bu kabartma ha
ritanın üzerinde Almanyanın, harpten 
evvelki arazisi ile Fransa, Belçika ve 
Lüksemburg huduttan görülmektedir. 

Bundan başka Mareşal Göringin kur
şundan yapı~ yirmi beş bin askerlik 
bir oyuncak kolleksiy<lllu vardır. Bu
nu, Amerikalı bir milyarderden salın 
almıştır. 
Konağın bütün kapılarına, istenildiği 

zaman şiddetli bir elektrik cereyanı ve
rilebildiği de söylenmektedir. 

rağbet bü"bütiin artardı. Salonlarında leşmiş bulunacak.. 1 - Cari Teike : Marş 
oturacak yer bulunmnzdı. 5 - lngiliz hegemonyası ortadan 2 - B. Godard : İkinci vals 

1830 ihtilalinde, 1640 da ve 2 ilk- kalkacak.. 3 - Veston - Nicholl : Eglogue (Aşk 
kanun 185 ı de tivntrolar pek çok para 6 ·- Fransız tesiri 1870 - 1871 har- şarkısı .. ) 4 - Cesar Franck : Senfonik 
kazanmışlardı. Bilhas"a imparatorluk binden sonra varmış olduğu nisbetler parça .. 5 - Louis Grossman : Çardaş 

ltalya ve Balkanlar 
muharebelerinde... dahilinde tahdit olunacak.. 22.00 Memleket saat ayan, jans haber-

i 8 70 Paris muhasarasında halk ti- 7 _ Ahnanya, Fransaya yirmi beş se- leri, ziraat, esham, tahviUit, Kambiyo 
yatrolara hücum ediyordu. Umumi harp- nelik bir ittifak imzasını teklif edecek, nukut borsası (Fiat) 22.20 Serbest saat. 
te de böyle. ayni zamanda silah tahdidini ve bilfilıare 22.30 Müzik (Opera aryaları - pl.) 22.55 

191 7 de Opera. Opera _ Komik, ko- hazırlanacak olan şartlara riayeti mec- Müzik (Cazband - pl.) 23.25 - 23.30 Ya-
mcdi Franscz. Odean ve bütün müzik huri kılacak. rmki program ve k~_an_ı_ş __ 
holler açıktı. Seyircilerin ekseriyetini de işte üçüncü Rayş hükumetinin harp "V>-' 
cephelerden izinli gelen zabitler ve as- gayeleri bunlardan ibarettir. Birçok si- Sif' HOi' Belq a Paf'iSfen 
kerlcr teşkil ediyordu. Bertalann Parise yasi muhitlerden alınan intibalar Al- Londf'G]1G döndü. .. 
gülle yağdırmalarına ehemmiyet veren manlann, Sovyet Rusyanın Balkanlar ve . 
olmuyordu. Balbk üzerindeki harekatlannı ho~ gö- Faris, 21 (A.A) - lngiltere harbiye 

Fakat bugün vaziyet büsbütün bnşka- ı·erek menfaatlerini bu yedi nokta üze- n~~d Hor Beflişa başvelkil Dbaladiy':.~ta: 
d 1 hl k rinde aradıklarını göstermektedir. rall.n an şere ine veri en ir ziy<.Uctı 

ır. Hava taarruz arı te i esi artmı41· __ ->....__ müteakip a<>keri bir tayyare ile dün öğ-
trr. Tiyatroların üzerine düşecek 500 ki- "U leden sonra Londraya hareket etmiştir .. 
loluk bir bombanın binayı yıkacağı, İçe- İNGİL'l'EREDE -->f:--
ride bulunnnlıu arasında panik hu~ulc aı·r fG""Gre .. azası Filistin sahilind e iki 
getireceği muhnkkaktır. o7 o7 H 

işte bunun içindir ki alt katlarında Londra, 21 (A.A) - Bir İngiliz sivil · Vapur battı ... 
veya pek yakınlarında sığınak hulun· müdafaa tayyaresi Gosport yakınında Paricı, 21 (Ö.R) - Akdenizde fırtına 
mıyan tiyatroların t~msil vermelerine yere düşerek parçalanmıştır.. İçindeki sebebiyle Filistin sahillerinde Hayfanın 

Bir Isviçrc, bir Macar gazetesi ile 
"Taymis,, in mütalaası 

Roma, 2 1 ( ö.R) - cNoye Zührer> laviçre gazetesi ltalyanın Balk.an
larda siyasi nüfuzunun bir müddettenberi arttığını müşahede ediyor. Balkan 
emniyet ve selameti yolunda büyük teralliler yapılmıştır. Bunun bir delili 
Italyan - Yunan dostluğudur. Yakında başlıyacak olan Türk • ltalyan müza-
k,ereleri de buna diğer bir işaret olabilir. Böylece Jtalya bütün Akdeniz dev• 
letlerile bağlanmış olacaktır. 

cPe§ter Loyd> gazetesi Jtalyanın Tuna ve Balkan devletlerini uzaklaştırmağa 
çalıştığını ve ltalyan - Macar dostluğu ile birlikte Bclgrad ve Roma arasında 
da ahenkli münasebetler tesis ettiğini ve diğer taraftan diğer Tuna devletleri 
arasında da münasebetlerin iyileştiğini müşahede ediyor. Hadiselerin cere
yanı ayni zamanda Balkan devletleri arasında da birliğe müsaid bir hava ya-
ratmıştır. 

cTaymis> gazetesi ltalyan dostluiunun Türkiye ve Yunanistanın menfea-
tine olduğu kadar Balkan devletelri arasında insicama da yaradığını yazıyor. müsaade olunmamaktadır. iki tayyareci telef olmuştur. cenubunda iki küçük vapur batmıştır. 
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Birinci kat pençercsinde müthiş bir sesleri ile onun bulunduğu odanın isli- tedavi için burada kaldı. 
korku içinde Jan dö Vrinyer göründü. kametini tayin ettiler. Beş dakika sonra protestan papazı 

Canhıraş bir sesle: Dördü birden kapıya abanınca kapı onların yanına koşmuştu. Yanında ge-
- imdat .. Imdat.. büyük bir c:ıtırdı ile kırıldı. len bir gömleklinin taşıdığı meş5le ı ığı 
Diye bağırmağa başladı. Heyhat! Za- Jan dö Vrinyes, Ivonla monsenyör altmda genç kadının sapsarı simasını 

vallı kızcağızın bu feryatlarını yalnız Luinin çocuğunu kollan arasında bağrı- görünce endişe ile haykırdı: 
düşmanları duyuyordu. na basml§ hala ve boş yere imda<l ... Im- - Madam Ivon, neyiniz var .. Ne olu-
Yangın gittikçe etrafı sarmakta idi. dad .. diye çırpınıyordu. yorsunuz? 
Rüzgarın tesiri ile samanlıktan yük- Haydutlardan biri geniş elini zavallı Rahip Reymondun bu sualleri Ivonu 

selen alevler evin çatısını da sarmış- kızın ağzına bastırdı. ikisi elini kolunu o kadar hayrete düşürdü ki birdenbire 
tı. bağlarken üçüncüsü de çocuğu aldı. cevap vermedi. Nihayet: 

Haydutlar bunun !arkına vardılar. Jan dö Vrinyesi bir yatak çarşafına - Fakat.. dedi .. Yüzbaşı Lui.. yaralı 
içlerinden biri: sararak omuzladılar ve alelacele evi ter- değil mi? 

- Çabuk, çabuk dedi. Çocuk ile ana- kettiler. - Madam ... Ne söylemek istediğinizi 
duvnrda asılı <luran tüf engini kavradı. surette yaralnnarak bir kenara serildi. sını kaçıralım.. Tam sırası idi. eyi anlıyamadım .. · 
Tekrar pençereye yaklaştı. Omuzladı, Bunun üzerine Piyole kuşağındaki eğri Herifler açık kapıdan içeri saldırdı- Henüz bahçeye çıkmışlardı ki Madö - Siz Madö Kuryaka genç bir köy]ü 
sahte odunculardan birini nişa,nladı. Te- Jspanyol kamasını sıyırıp diğerlerine lar ve saldırır saldırmaz da geri çekil- Kuryak büyük bir çatırtı ile çı>ktü ve göndermediniz mi? 
tlği çekti. l\Ielun haydutlardan biri yıl- saldırmak istedi. Fakat vakıt bulamadı. meğe mecbur oldular. etrafı simsiyah duman istila etti. - Bugün mü? Hayır rna<lam lvon .. 
dırımla vurulmuş gibi yere düştü. Di- Sağ kalan haydutları hep birden kal- Kapının eşiğine yola mani olmak için Dört haydut, biri omuzunda genç kı- Fakat .size bu yalan haberi kim gönder-
ğerleri ürkerek gerilediler. Piyolc tü- dırdıkları baltalarını hep birden indir- büyük bir masa devrilmişti. Ve bu ma- zı biri çocuğu taşıyan dört haydut Gni- miş olabilir ve ne maksatla? 

sanın arkasında, ayakta, iki elinde iki afonun beklediği kulübeye doğru gi- lvon birdenbire büyük bir heyecana 
fengi bırakıp yanından hiç eksik etme- mişti. Başı yarılmış ve omuzu parçalan- tabanca ihtiyar bir kadın durmakta idi. derlerken şöyle söyleniyorlardı: düştii .. 
diği tabancalarına sarıldı . Büyük köpe- mış bir halde yüzükoyun ye.re yuvarlan- Fakat Dorföyün kahraman annesi göz- - Hem çocuğu, hem de anasını kaçır- - Hayır ... Hayır ... diye bağırdı. Ak-
ğin. demindenbcri hiddetle ve sabırsız- dı. Tam hu sırada canhıraş bir çığlık işi- leri kanlı elleri baltalı bu dört hayduda , k Alacağımız parayı taksı"lı için dro lıma gelen şey imkansız .. bu olamaz ... 
ukla homurdandığı kapıyı açıp avluya tildi: karşı ne yapnbilirdi? şimdi altı kişi değil, dört k~iyiz.. Ve sonra, sanki karşısındaki korkunç 
fırladı. - İmdad! İmdad! Katillerden biri elindeki baltayı hızla Ivonla genç Dorföy yollarımı süratle hayali koğmak ister gibi ellerini uzata-

Iştc o znman hu kapıdan altı adım öte- Bu çığlıklar, Mcdüzün üzerine saldır- kadıncağızın üzerine attı. Balta, Dorlö- devam ediyorlardı. Her saati 7.avallı ra:k ilave etti: 
de, yangının dehşet verici ışığında, kı- dığı Marke ınelununun gırtlağından çı- }·ün annesinin göğsüne saplandı. Ivona bir asır süren dört saat sonra - Evet ... Imkansızdır, kimse benim 
ta ve çok kanlı bir mücadele oldu. Pi- kıyordu. Piyoleyi öldüren dört katil he- Kadıncağız tek bir feryatla yere yıkıl- özet ormanı kennl'ına geldiler. !;OCUğumu çalmak alçaklığını gösterc-
rolc tabancalar.ndan birini haydutlar- mPn o tarafa seğirttiler. Cesur köpek dı. Burada, ormanın içine giden yolu em mcz .. 
llm bir ikincisinin liz<>rine boşalttı. He- M. rkenin p,ırtlağını bir daha ısırdıktan Haydutlar, masanın üzerinden atlıya- kişi beklemekte idi. Bu nöbctç~den Jvon genç Doıföyün kolundan tuttu: 
..-tf can'>lz er \ uvnrlnndı Il~inci t ban- ra k tıll rd n bir di"Prine atılmak is- rak mC'rd0 vcne atıldılar. birine sordu: - Haydi.. dedi, vakıt gl'cirmeden hc-

P.#tZtl! Jl ~-ı;~ 
Bayram günlerinden . 

sonra •. . 
--tr-

YAZAN: Dr. G. A. 

Bayram günlerinden sonra, .sağlık ba.. 
kımından, en mühim mesele gençlerin 
yorgunluğudur. &kiden de gençler yo
·tulurlardı. Ancak o yorgunluk biraz is
tirahatle geçerdi. Sporculuk yapıldığın
danberi yorgunluğun şekli değişti Bu 
yüzden sporculuğun yapılmasından hoş
lanmadığım manasını, tabii, çıkarmazs~ 
ruz. Gençliğin sağlam olınası - demek ki 
.istik.halin emin olması - için sporculuğun 
yapılması elzemdir. Onun için sporculu
ğun yapılmasını her hekim candan ve 
gönülden alkışlar. 

Fakat dünyada en eyi şeylerin de eyi 
olması için bir derece vardır. Sporun 
eyi bir şey olması da derecesini taşma
masına bağlıdır. Derecesini taşınca spor 
zararlı olur. 

O derecenin taştığını belli eden hal 
sporcunun sürmenaja tutulmasıdır. Sür
menaj sadece fazla yorulmak demek de-. 
ğil<lir. Yorgunluk ne kadar çok olursa 
olsun :istirahatle geçer, halbuki sürme
naj vücutta kendi kendine geçmiyecck, 
bir sakatlık bırakır. Sporcunun, taham
mül edebileceği dereceyi geçmemek üze
re, sürmenajın ilaçlarını bilmesi faydalı 
olur. 

Bunun ilk alameti vücudun sıcaklığı
nın artmasıdır. Her hangi spor hareketi 
fazla olmuşsa üç, nihayet altı saat sonra 
ateşle belli olur. Bazılarında hafif dere
cede, bazılarında da birdenbire yüksek 
bir ateş... Buna sebep mikroplar oldu
ğu laboratuvar tecrübeleriyle sabittir. 
Spor yeniden mikrop getirmez ama in
sanın vücudunda ötede beride sinmiş 
olan ve her vakıt bizimle hoş geçinen 
mikroplar, vücut sürmenaja tutulunca 
birdenbire zararlı olurlar. 
Ateş 3-4 gün sürer, fakat uykuya da 

mani olur, bu ateşli hastalık esnasında 
uyuyamamak da sürmenaj alametlerin
den biridir. ikisi bir araya gelince spo
run tahammül derecesinin taştığını an
lamalıdır. Bazıları bu ateşli hastalık 
içinde göğüs nezlesine, sık sık titreme
ye, ishale de tutulurlnr. Bereket versin 
hepsi kendi kendine geçer . 

Yalnız on üçle yirmi beş arasında bu· 
lunan gençlerin bu sürmenaj hastalığı· 
na tutulmalarında düşündürecek bir "ey 
kahr. O yaşlarda bulunan gençlerin vü
cudu, bülClğ honnonlarının işe karışma
larından dolayı, çocuk vücudundan da
ha nazik olur. Bilhassa kalp. Onun için 
sporcu gençler ateşli sürmenaj hastalı
ğına tutuldukları vakıt kalplerinde has
talık alametleri meydana çıktığı çokça 
görülür. 

Sporcuların bazılarında da sürmenaj 
ateşsiz, olc;a da pek hafif bir ateşle, mey
dana çıkar: Oynak yerlerinde, en ziya
de dizlerde ve omuzlarda, etler çekili· 
yorm~ gibi olur, biraz da ağırlık ve de-
rin<len gelen hafif ağrılar. Fakat bun
larla birlikte gene uykusuzluk, uyku 
gelse bile karışık rüyalar ... Görüyorsu~ 
nuz ki uykusuzluk bayağı yorgunlukla 
sürmenajı ayırt ettirecek en eyi alamet
tir. Sadece yorulmuş .sporcu rahat uyur. 
Sünnenaja tululan uyuyamaz, yatakta 
çırpınır <!urur. 

Böyle ateşsiz belli olan sürmenaj ala
metleri de iki Uç gün sonra kaybolur. 
Onların yerine derin bir yorgunluk ka
lır. O da bir kaç gün sonra geçer. 
Şu halde spordan sonra sürmenaj 

ehemmiyetsiz sayılabilir, şüphesiz; fa
kat derecesini taşmış olan sporun o vak
te kadar uyumuş, durmll§ olan bir ve
rem hastalığım da birdenbire uyandır· 
macıı mümkündür. 

Onun için spordan sonra sürmenaj 
alametleri meydana çıkınca kendisini 
hekime muayene ettirmek pek lüzumlu 
bir ihtiyattır. 

_:;z_ 
Polonyanın yeni 
Paris sefif'i ... 
Faris, 21 (A.A) - Başka bir vazife

ye tayin edilmesi mukarrer olan Polon. 
yanın Paris sefiri Lukacieviçin yerine 
muvakkaten Polonya sefaretini idare 
e:dccek olan orta elçi ve fevkalade mu
rahhas Feliks Frankovyki getirilecektir. 

TtRE SULH HUKUK MAHKEME
StNDEN: 

Tire Dumlupınar mahallesinden ek
mekci Muatafa oğlu Ali vekili T.ire avu
katlarından avukat Ziver Cemil Özkan 
tarafından Tirenin Cumhuriyet mahalle
!linde Bohur karısı Viktorya ve manifatu
racı Yaşova Koludru ve çocukları Mezal
to, Bünyamin, Raşel Meryem ve Bohor 
oğlu Jesof ve Jako aleyhine Tire Sulh 
hukuk mahkemesine müracaatla Tirenin 
yeni mahallede kain hudud ve sair cihet
leri tapu senet ve 11icillinde kayıtlı 66 
metre murabbaı orsanın taraflar arasında 
kabili taksim ile taksimi değil ise bil mü
zayede satılarak bedelinin öleştirilmesine 
dair açılan davanın cari muhakemesinde: 

Dava olunanlardan Bohor oğlu Jnko 
ve Jözef haklarında ilanen tebligat ifa 
edildiği halde tayin olunan duruşmaya 
gelmedikleri veya taraflarından bir vekil 
de göndermedikleri anlaşıldığından hak
larında lzmirde miinteşir Y. Asır gazete
sile neşir ve tebliğ edilmek üzere gıyap 
kararı ittihaz edildiğinden usulüne uygun 
olarak doldurulan gıyap davetiye varaka
larının muhakeme divanhanesine talik 
ve duruşmanın da 30/1 l /939 perşembe 
günü saat 1 O na mualliik olduğundan 
mücldeialeyhlerin bes gün içinde itiraz 
<'tmeleri ve bu müddet içinde muamele
ye devam için muhakemeye müracaatlrı 
diğer bir gün tayin ve hasma tebliği if
raz etmedikleri takdirde bir daha mnh
l·etneye kabul edilıniyecekleri hukul: 
usnlü muhakemeleri knnununun 401 V<' 

402 ve 405 inci maddelerine tevfikan 
tebliğ makamına kaim olmak ÜZ<'rt" W n 

""'fl..a Jı { u •• ıt .. I Y~.lfı......... ı. Fakat Ul ve bedbaht köpek acı Bir anda f.ukarı çıktılaı. - Rahh> Reymond burada mı? ll}ell geri dönelim.. 
lJU • • • i:l f • s'ot<ID -'-16 1•~ r.u. "' ufuı.- '.'"''.. .,~, .. , "i.' - • ,.,~ .. '1-\l " iıf' "'"~ ~l'\:''t.S\uu'".W 'il ... • • -- -- - 2-l, - --f"&, 

olunur. 4269 (2332) 
"Budanın runu u --Y" • dn 88 sayılı dnırc e ı • •. .. .. ı kı"ralıktır 2 incı kata • : knrş-ısınaa <>.> sayı ..u.c ~ • ilA 1 ı.o :ı 

• • · • · : an o unur. 
"t'M>J 



RJJJASIR 

(BORSA] 
W.F.HenryVanderZee SPERCO VAPUR 

Ve şürekisı ACEN2'ASI Beyoğlunda 

ÜZÜM 
1426 Üzüm tarım 

Fen hey 
münhaldir. 
haiz isteklil 
mek üzere 

13 75 racaatları. 

---· ~---
AMERICAN EXPORT LINES lNC, ADRIATİKA SOSYETA ANONİMA 
N E v - y o R K İÇİN: ot NA VİGAzyoNE 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

569 İnhlc;ar idaresi 
247 F. Solari 

9 75 
7 

10 50 
13 

8 75 1 - Fen veya lise okulundan me-
12 50 zun bulunmak, 

EXPORTER vapuru 10 son teşrinde QUİRİNALE vapuru 21/ 11/939 tari-
bekleniyor.. hinde Venedik, Triyesteye hareket ede- OSMANiYE OTELi 

63 M. j. Taranto 
32 Öztü.rk şirketi 
32 S. Paterson 

10 75 
10 50 

13 2 - Askerlik hizmetini bitirmiş ol-
11 25 mak. 

EXCHESTER vapuru 11 Son teşrin- cektir. .. 
de bekleniyor. TURİNALE vapuru Venedik ve Tri- Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik müt4!ha11ısı bay ömer 
EXMİNlSTER vapuru Son teşrin yeste limanları için yük alarak 22/ 11/ ütfü Bengü'dir. 10 50 3 - Sıhhat raporu ve hlisnü haline 

8 25 dair ilmi.ihab!'r ibraz etmek. ikinci nısfında bekleniyor. 939 tarihinde hareket edecektir. • o. T. R. T. BUDAPEST BOLSENA vapuru 30/ 11/939 tarihi~ Bristol oteli elli odalı her odada soğuk ve sıcak akar suları, banyoları 20 Albayrak 
6 Akı;eki Bankası 

2395 Yekfuı 

8 25 
17 

17 19~22 4246 (2311) TUNA UMANLARI tçlN de Selanik, Burgaz, Varna ve Köstencc ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonları olduğu gibi 

~11154 Dünkü yekO.n 
813549 Umumt yekön 

Ikiçeşmelik caddesinde 563 üncü so
kak ağzından itibaren 290 metre boyda 

8 75 ana kanalizasyon yaptırılması fen işleri 

9 75 mUdürlüğündeki keşif ve şartnamesi 

10 50 veçhile nçık eksiltmeye konulmuştur. 

12 50 
Muhammen bedeli 4200 lira olup ihale-

14 50 si 27.XI.939 pazartesi günü saat 16 da-

DUNA motörü 18 Sonteşrlne doğru limanlarına hareket edecektir. . . uansörü ve huıuıi )okantaıı vardır. 
bekl 

. CALDEA vapuru 30/ 11/ 939 tarihin- Bütün asri konforu haiz olan bu otelin Halir ve Marmara denizine 
enıyor. d 1· C M il l' l Y KASSA ınotörü flkkanun başlangıcın- e Napo ı, enova v~ ars ya ıman a- ve lıtanbul cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. 

No. 7 
Na. • 8 

da bekleniyor rına hareket edecektir. Bütün bu mükemmeJiyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul etmi-
TİSZA motBrü İlkkanun başlangıcın- BRİONİ motöril l/1~/939 tarihinde 

d· bekl . saat 8 de gelerek ayni gun saat 17 de yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütebaann No. 9 
No. 10 
No. 11 

İNCİR 
293 F. Solari 

dır. Iştirak edecekler 316 liralık temina
tı iş bankasına yatırarak makbuzile en
cümene gelirler. 

12-17-22-26 (2286) 

a SER~fı~~\ıARiTİl\fE ROUI\1AİN Pire, Venedik v_e Triyeste limanlarına bay Ölner Lütfü Bengünün idareıindedir. Bir defa ziyaret haln1cati 
hareket edecektır. meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahh isticannda 

B U C A R E S T NOT - Bütün bu \'apurlar Triyesle bulunan otellerde bulu§urlar. 
KÖSTENCE - GALAS VE TUNA veya Cenovada Şimali ve cenubi Ame- • :ııaı• ı ı n ; m ~ 

288 j. Taranto mah. 
279 M. H. Nazlı 
196 Ş. Remzi 
90 B. S. Alazraki 
81 Albayrak 

6 
5 
5 50 
5 25 
5 75 
9 

9 50 
11 
12 Halimağa çarşısında 863 sayılı sokak· 

7 50 ta Belediyeye ait 20 sayılı dükkanın 26. 
13 Xll.939 dan itibaren bir sene müddetle 
11 75 lc.iraya verilmesi Yazı işleri müdürliiğün
ll 75 deki şartnamsei veçhile I. XII. 9 39 Cu
ll ma günü saat 16 ya uzatılmıştır. Mu-

LİMANLARI İÇİN rika limanlarına hareket eden İtalia ·-------------------•ımı•••••• PELEŞ \'apuru 18 Son teşrine doğru Anonim seyriseiain şirketinin ve Afrika 
bekleniyor. ve Hindis~ana hare~et ed~n 1:LOX:U T c z • t B k • SOCİETE COMl\fERCİALE BULGARE TRİYESTINO anonım seyrısefaın şır- e e ıraa an ası 

DE NAVİGATİON A VAPEUR keti vapurlarına tesadüf ederler. 

79 S. Erkin 
74 Ş. Riza H. 
45 Hilmi Uyar 
25 M. Ataman 

1450 YekOn 
153331 DUnkil yekfut 
154781 Umumt yek!ln 

ZAHİRE 

7 
5 75 
7 75 
7 

97 çuval Fasulya 13 
S24 çuval Susam 14 
30 ton Bakla • 
80 ton P. Çekirdelf. 

643 balya Pamuk 
3 50 

« 50 

5 50 hammen bedeli 40 liradır. iştirak ede-
7 cekler 3 liralık teminatı iş Bankasına ya

tırarak makbuzu ile encümene gelirler. 
(2334) 

Mimar Kemaleddin Caddesinde Be
lediyeye ait 408.25 metre murabbaında-

13 50 ki 80 numaratajlı arsanın 3 1. XII. 9 39 
15 

5 
tarihinden itibaren 1 sene müddetle ki-

3 37 raya verilmesi Yazı işleri müdürlüğün-
~ deki şartnamesi veÇhile 1. XII. 939 Cu

ma günü saat 1 6 ya uzatılmıştır. Mu-

V A R N A NEERLANDAİSE ROY ALE 
· d KUMPANYASI 

1 
~ ARNA vapuru 27 son teşrın e bek- ORİON vapuru 25/11/939 tarihinde 

eruyor. d 
RAİF • İSKENDERİYE VE PORT beklenmekte ?lup Anvers, Rotter am ve 

A Amsterdam lımanlarına hareket cde-
SAİT İÇİN MAL ALACAKTIR.. cektir. 
Vapurların isim ,·c tarihleri hakkında SVENSKA ORİE~'T LİNİEN 

hic; bir taahhüt alınmaz. AASNE vapuru 30/11/ 939 tarihinde 
Vapurlann hareket tarihleriyle nav- beklenmekte olup Goteborg, Copenhag, 

lunlardaki değişikliklerden aceota me- ve Helsingfors limanlarına hareket ede-

suliyet kabul etır.e:r:. ce~~VİCE MARİTİME ROUMAİN 
Daha fazla tafsilAt için ATATtJRK ARDEAL vapuru 27/11/939 tarihin-

caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der de beklenmekte olup Malta, Cenova ve 
Zee ve Şsı. Vapur acentalığı.na müraca- Marsilya l.imanlanna hareket edecektir. 
at edilmesi rica olunur. N O T : 

Kurulıq tarihi : 1888 
Sermayesi : 100.000.000 Türk Orası.. 

Şube ve ajan adedi : 262 
Zirat ve ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BbUKTtREMLERE 28.800 LblA 
tKRAMtrE VERECEK 

Ziraat b3nkasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az (50) 
lirası Lulunanlara senede 4 defa çekilecek laır'a ile aşağıdaki pllna göre ilr
ramiye Jağıblacaktır : 

4 Adet 

' 4 
40 

• 
• 
il 

1.000 Uralık 4.000 Ura 
500 • 2.000 • 

• LOOO • 

• 4.000 • pa ra Borsası hammen bedeli 220 liradır. iştirak ede
cekler 1 6. 5 O liralık teminatı iş Banka-, 

CÜMHURİYET MEKKU BANKASI sına yatırarak makbuzu ile encümene 
TELEFON : 2007 /2008 Ahvali hazıra dolayısiyle navlun ve lOO 

hareket tarihlerinin kat'! olmadığını ve 
• 

250 
100 

50 • 5.000 • 

gelirler. (2333) 
ltLEA)ÜNG KUllLARI ------------

SterJ.inıtea caJrlai bir Tlrk lirUl.ftlll --•-mıırmaraıa~MllJ!l'Y:lf "9"'"~~ 
aubbilidir.. Birinci Sınıf Mütahassıs 

Sterlin 
Dolar 
Belga 
Fransız frangı 
l>ezetas 
Florin 
lsveç frangı 
lsveç kronu 
Norveç kronu 
Çekoslovak kronu 
Dinar 
Leva 
Ley 
Rayşmark 
Liret 

• 

Satış Alış 
524 521 
76.71 77.16 
4.64 4.67 

33.58 33.78 
7.6577 7.6993 
1.423 1.432 
3.3969 3.4165 
3.1870 3.2054 
3.339 3.359 

23.09 23.20 
35.22 35.40 
64.96 65.22 
82. 83. 
1.97 1.98 

15.20 15.29 
Drahmi 
Zloti 
Pengi.i 

103.97 104.50 
4.2159 4.2373 
3.6807 3.6984 

ANKARA BORSASI 

l:.ondra - Sterlin 1 
Nevyork - Dolar 100 
Paris - F. Frangı 100 
MiUino - Liret 100 
Cenevre - İsviçre Fr. 100 
Amsterdam - Florin 100 
Berlln - Rayşmark 100 
Brüksel - Belga 100 
Atina - Drahmi 10-0 
Sofya - Lc\·a 100 
Prag - Çekoslovak kr. 100 
Madrid - Peçeta 100 

Kapanış F. 
.S.2375 

130.36 
2.9780 
6.825 

29.425 
69.6475 

21.51 
0.97 
1.6125 

13.675 

Ur. Demir Ali 
KAMÇJOGLU 

Cilt ve Tenasül hastalıkları 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sokağı No. 55 .•. 

İzmir - Elhamra Sineması arkasında 
Sabahtan akşama kadar hastalarını 

, kabul eder.. TELEFON : 3479 

DOKTOR 

Celal Yartm 
iZMİR MEMLEKE2' 

HAS2'ANESJ DAHiLiYE 
MVrAHASSJSJ 

l\Iuaycnclınnc: İkinci Beyler sokak 
No. 25 TELI~l<'ON: 3956 

V arşova - Zloti J 00 
Budapeşte - Pengü 100 23.8075 f.z.A2""'.L77..Z72Z7..7/..7.LZLTLZT....cla5ill'.l'.3 

Bükreş - Ley ıoo o.9187 ı OPERArOR 
Belgrad - Dinar 108 2.495 i D Ü Ü R 
Yokobama - Yen 100 31.625 i K T 
Stokholm - İsveç Kr. 100 31.3625 
Mosko\•a - Ruble 100 ~ Cevdet l\11ustafa 

NOT : Hizalarında rakkam bulunını- ~ 
,ran döviiler için flat tescil edilmemiştir. 

ESHAI\I VE TAHViLAT ~ 
Gönenden 

Anadolu demiryollan I. ve ll. 
40 Lira 80 Kr. Peşin 

38 Lira Peşin Mümessil 

l ............ ~-ıım--OPERA 2'0R 

Dr. Asil Mukbil 
Ata kam 

MEMLEKE2' HAS2'A· 
NESİ OPERA2'0RCI 

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

1\lemlekct hastanesi Baş Tabibi 
İkinci beyler sokak fmn karşısı 

No. 25 ... Her gün öğleden sonra saat 
üçten itibaren hasta kabul eder. 

TELEl<'ON No. : 31%5 
111 .. KZlllGU~~ 

tZMtR SULH HUKUK HAKIMU
CINDEN: 

lzmir emlak ve Eytam bankası tara· 
fından iz.mirde Çayırlıbahçede Değir
men sokağında 12 numaralı evde ölü 
izzet veresesinden karısı Gülizar ve Til
kilikte 183 numaralı dükkanda Mustafa 
aleyhlerine ikame olunan alacak dava
sından dolayı cereyan etmekte olan mu
hakeme sıasında her iki müddeialeyhin 
gösterilen adreste bulunamadıklan teb
liğat memurluğunun ve lzmir Emniyet 

TELEFON : 3537 müdürlüğünün . yazılarından anlaşılmış 
··~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ olmasına binaen ilanen tebliğat yapıl-
ıı••••••••••••mt masına karar verilmiş ve duruşmanın 

6/ 12/ 9 39 çarşamba günü saat 1 O na 

Kiralık daire 
ve mağaza 

Resmi ve hususi daire ve yazıhane 
olmaia elverişli Gazi bulvarında Zi
raat Bankası yanında 18 sayılı De
mirelli hanı .. 
İsüyenler : İkincikordoo l\lerkez . ı 
bankası arkasında 88 sayılı dairede 
diş doktoruna baş-vursunlar .. 

1 - 26 .(2·1-31·)--· 

bırakıldığı müddeialeyhlerin yevmi mez
kurde bizzat veya kanuni bir vekil gön
dermelerinin lüzumu ilanen tebliğ olu
nur. H.Ş.V. 329 4274 (2330) 

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

Kiralık apartman 
Mustafabey caddesi 1387 inci 

sokak 5 numaralı apartımanın 
üçüncü katı kiralıktır. 2 inci kata 
müracaat edilmesi. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çeşme P. T. T. Şelliğinden: 
Çeşme ılıcalarında P. T. T. idaresine ait altı yüz altmış iki lira otuz 

beş kuruş bedeli keşifli iki binanın tamiratı 20/ l l / 939 tarihinden iti
baren on be§ gün rniiddetle açık eksiltmeye konmuştur. İhale 4/ 12/ 
939 tarihine müsadif Pazartesi günü Çeşme P. T. T. Şefliği binasında 
müteşekkil komisyonda ve saat 14 te yapılacaktır. istekliler kırk do
kuz lira altmış sekiz kuruş pey akçelerini Çeşme P. T. T. Şefliği vez
nesine yatırmış oldukları halde muayyen saatte komisyonda hazır bu
• •narak. münakasaya iştirakleri ve arzu edenlere prtnamelerin birer 

UMDAL 
-~-

UMUMİ DENİZ ACENTALl(H LTD. 

IIELLENİC ıJNEs LID. 

bunların hiç bir ihbara lüzum olmaksı
zın değişebilir olduğunu ve bu husustan 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 
etmiyeceğini muhterem yükleyicilerin 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

V ARV ARA vapuru 25 ikinci Teşrin- Daha fazla tafsilM için Cümhuriyet 
de beklenilmekte olup Anversa ve Rot- caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapur 
tt:rdam için yiik alacaktır. acentesine müracaat edilmesi.. 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR TELEFON : 2004 - 2005 
LOVCEN vapuru 21 ikinci teşrinde -
1. . .. P' A tluk 1· •ı•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• gc ıp aynı gun ıre rnavu ırnan-

ları - Kotor - Dubrovnik - Split - Tri- OLİVİER VE 
yeste ve Şuşak için hareket edecektir. ŞUREKASJ LrD. 

Yolcu ve yük kabul edecektir. 
GOULANDRİS BROTHERS LTD. 

PİRE 
"NEA HELLAS11 

Lüks transatlantik vapuru ile Pire 
Nevyork hattı ... 
Pire - Ncvyork seyahat müddeti 12 gün 

Pireden hareket tarihi 
25111/ 939 

Gerek vapurlıırın muvasalAt tarihleri, 
gerek vapur isimleri ve navlunlan hak
kmd• a~nta bir teahhUt altın• giremez 
Daha fazla ta!sil!t almak için Birinci 
Kordonda 152 numarada • U.NIDAL• 
umumJ deniz ACE'ntalığı Ltd. müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 Müdüriyet 
Telefon : 3171 A.centa 

lzmir Yün 

VAPUR ACEMTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

Loncha \'C Liv~rpol hatları için 
piyasan:n ihtiyacına göre vapurla
rımız sefer l'::ıpacaklardır. 

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

Messageries Maritimes 
KUl\IPANYASI 

THEOPHİLE GAUTİER vapuru 
Her tiirlii izahat ve tr.ali'ımat için Bi-

rinci RorC:onda 156 numarada LAU
RENT REBOUI, ,.e ŞERİKİ vapur ncen· 
tasma miiracant edilmesi rica olunur. 

TELEFON: 2 3 '1 5 

Mensucatı 
T. A. Şirketinin Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumatlar 

SAGLAM ZARiF 
VE U C U Z 1) U R 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih edin 

.SATIŞ YERi. 
Birinci Kordon da 186 numarada 

ŞARK HALI 

Vakıllar umum 
den: 

T. A. Ş. 

müdürlüğün-

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

lüğü ve apartman binası olarak inşa ettirilmiş olan binada yapılacak 
ilavei in~aattır. 

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

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

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

5 - Eksiltme 6/ 12/ 1939 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat on 
beşte Ankarada ikinci Vakıf apartmanda Vakıflar Umum Müdürlü
ğünde top]anacak iha)e komisyonunda yapılacaktır. Teklif mektuplan 
ınukarrer saatten bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde komis· 
yon reisJiğine verilmiş olacaktır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 924 lira 35 kuruş muvakkat teminat 
vermeleri ve aşağıda yazılı vesikaları haiz olmaları şarttır. Bu vesika
ları ibraz edemiyenlere (A• 8, C) fıkralarında yazılı evrak verilemez. 

a - 939 yılına ait ticaret odasından alınmış vesika, 
b -Vakıflar Umum Müdürlüğü inşaat müdürlüğünden bu İş için 

alınmış müteahhidlik vesikasi, 
c - En aşağı on bin liralık tek bir inşaat işi yaprnİ~ ve muvaffak 

olmuş bulunduğuna dair vesika, 
7 - Eksiltmeye gireceklerin kapalı zarfın ihzarinda ve teklif mek~ 

tuplarinın yazılı~inda ve bu zarf.laön tevdiinde ve potta ile gönderil
mesinde 2490 sayılı kanunun 37.. 33 ve 34 ürcü maddelerine harfiyen 

120 • 40 • 4.800 • 
liO • 20 • 3.200 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı düşml· 

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylfil, 1 Birinci klnun, 1 Mart ve 1 Haziran tarih· 

terinde çekilecektir. 

·--------------ll'!!m-----·------··· Turgutlu 
den: 

Belediye riyasetin-

) - Turgutlu şehrinin elektrik tesisatı ve yedek motör ve dinamo 
grubunun (santral binası ile iki adet muhavvile merkezi binası hariç 
olmak üzere) 134923 lira 40 kuruıluk kşfi üzerinden 8. 11. 939 tari
hinden itibaren 45 gün müddetle ve kapalı zarf usulii ile eksiltmeye 

konulmuştur. 
2 - Eksiltme Turgutlu belediye binası dahilinde müteşekkil bele-

diye daimi encümeninde 22. 12. 939 tarihine rastlıyan cuma günü saat 
1 S de yapılncaktır. 

3 - Bu işe ait evraklar: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mulc:avelename sureti 
C - Bayındırlık i§leri genel §3rtn8mesi 
D - Nafıa vekaleti yapı işleri umumi fenni şartnamesi 
E - Hususi şartname 
F - Fenni şartname 
G - Keşifname 
H - Projeler 
Bu evrak 675 kuruş mukabilinde Turgutlu, Manisa belediye reis-

liklerinden tedarik edilebilir. 
4 - Bu işe ait muvakkat teminat miktarı 7997 liradır. 
5 - isteklilerin 939 senesine ait ticaret odası vesikası ile teminat 

mektubunu ve bu işi yapabileceğine dair Manisa vilayetinden alaca~ 
vesikayı ve istekli yüksek elektrik mühendisi olmadığı takdirde yük· 
sek elektrik mühendisinin mesuliyete iştiraki şartile işi yapacağına da
ir olan noter senedini dı§ zarfa koymaları lazımdır. 

6 - isteklilerin teklif mektuplarını 22. 12. 939 tarihine rastlıyan 
cuma günü saat 14 de kadar Turgutlu belediye reisliğine makbuz mu
kabilinde v~.rmeleri veyahut ayni gün ve ayni saate kadar varacak şe
kilde posta ile göndermeleri lazımdır. Postada vaki teahhür kabul 

edilmez. 
7, 10, 14, 16, 19, 22, 25, 28, J, 3, 6, 9 4084 (2253) .. 

T. IŞ BANKASl'nın 
1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 

Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eyliil, 1 lkincite,rin 
t a r i b 1 e r i n d e ç e k i l e c ek t i r. 

1~ İkramiyeleri:~zrAZfE.a~ 
1 Adet 2000 liralık ••• 2.000 Lira 
S n ıooo liralık ••• S.000 Lira 
8 n So0 liralık ••• 4-000 Lira 

16 n 2So liralık··· 4.000 Lira 
60 n 100 liralık -· 6.000 Lira 
95 n So liralık··· 4.7SO Lira 

2SO n 25 liralık ••• 6.2SO Lira 
•••••• ••••••• 1 43S J2.000 

.,....; fl!T/f//J, 

T. lş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiı olmaz, 
ayni zamanda talihinizi de denemi, olursunuz. 

D. D. Y alları 8 ci 
dürlüğünden: 

işletme 
.. 

mu-

idaremize ait Bayındır istasyon büfesi 2490 sayılı kanun hükümleri 
dahilinde açık artırma usulile üç sene müddetle kiraya verilecektir. 
ihalesi 27/ 1 1 / 939 pazartesi günü saat 15 de Alsancakta işletme bina
sında komisyonumuzca yapılacaktır. 

Oç senelik muhammen kirası (300) lira olup M. teminatı (22,5) 
liradır. isteklilerin muayyen vakitte komisyona gelmeleri lazımdır. 
Şartnamesi isletme kaleminde ve Bayındır istasyonunda görülebilir . 



SAHiFE" rENIASIR • 

Mayın kurbanlarının sayısı artıyor 
Mayın tarayan gemiler denizleri bu serseri mayınlardan temizleyecek

lerdir. Fakat saha çok geniş olduğundan iş oldukça güçtür 

Bu yeni deniz harbı sistemi İtalyanın harbe girmemesi 
Almanların lngiliz deniz hakimiye
tine karşı manidar bir teşebbüstür 

''c· ı d'·t ı ·· k ıyorna e ı a ya,, ya gore .e ono-
mik değil siyasi sebeplerdendir 

-"""'* -"""''~~~~~~~~~~-

uPress Asosyeşinin bahri münelıfıidinin mütalaaların Roma, 21 (Ö.R) - Düçenin yüksek •Radyo ajansı ıslah kabul etmez Fran-
otarşl konseyi içtimaında söyJediği söz- sız organlarından biridir ki vazifesi 
ler, bilhassa : Fransız milletini daima ayni hayal su-

• EkÖnomik i~i~lali sa~esinde lu_ıl.ya kutlarına uğratmaktır. Mesela Habeş 
heı: abloka tehdıdınden azade kalabılın harbi esnasında bunun İtalya için y1pra
fı~_ra~ı bey~elmil.e~ matbuat tarafından ratıcı bir harp olacağını iddia eden bu 
musaıt tefsır edılırken yalnız Fransız . .. d h t 't' f 

Rad - r.:h . b l . a1ans uç ay geçme en a asını ı ıra a 
• yon a1ansı a engı ozan )il' ses çı- b . k l ·t ş· d' ·ı · .. ·d" - .. ı, 
k "dd' .1 . .. •. .. ınec uı a mış ı. ım ı ı erı sw ugu < e-
armı~ ve .... u ı ıayı ı erı surmuştur : 

İtalyanın ihtiyat s"tokları 0 ı~adnr zaiftir !iller ayni derecede hayalidir .. Bir haı·p 
ki harp haJinde knrada, denizde ve hn- ihtimali gez önünde tutularak, İtalyanın 
\.:da sürat le saffı h::ırp harici kalacak- ıhtiyat stokları ve ekonomik imkanları 
tır .. • hakkında bittabi hiç bir rakkam ne*re-

0Curnalc Ditalyn• bu iddiaya şu su- dilemez. Bununla beraber İtalyanın ve-
rctlc cevap veriyor : saiti günden güne artmaktadır. 

•İtalyanın ihtilafa karışmaktan içti
nap etmesi ekonomik değil, siyasi sebep· 
lerle izah edilebilir. İtalyanın siyasi vec• 
hesi daima hadiselerin cereyanı ve İtal
yan menfaatlerinin icabiyle teayyün et- -
miŞtir, etmektedir ve edecektir .. Borsa 
ve piyasa rakkamlariyle değil...ıı 

•Finansiyal Niyuzu ve • Yorkşayr Postıı 
İngiliz ga7.eteleri İtalyanın endüstri is
tihsalatmı arttırmak vo yeni piyasalar 
kazanmak husuc;unda sarfettiği gayreti 
kaydediyorlar .. Amerikan gazeteleri de, 
Düçenin hattı hareketi sayesinde İtalya
nın Avrupada kudretinin arttığı müta
lfüısındadırlar .. 

Açık clcni:lerde dolaşan talıtelbahirler .. 
Parls 21 (Ö.R) - Londrndan bildiri!- hnrptc Lozitanya vapurunun batırılma

diğine göre Almanya baltık denizinde siyle bunu mukayese ediyor ve dünya 
ve sair noktalarda tesis ettiği mayn 1ar- umumi efkarının nefretini mucip olan 
laları hakkında. mu_tad. tebligatı. ~aptığı bu gibi hareketlerin harbın neticesi üzc
~a!de.~ahtelbahırlerın şıınal denızıne ge- rinde doğrudan doğruya veya dolayısiy
lışı ~uze~ bırakt.ıkl.arı m~y~lar hakkın- le müessir olduğunu kaydediyor: Al
da ~ıç hır şey bı~dırmemı~tır. .. . . manya dünya efkarını hiçe saymakla 

Londra 21 (A.A) - Dün Irlanda sa
hili açığında batan Arlinglon Lc;mindeki 
lngiliz vapurunda sağ kalanlardan 22 
kişi kurtanlınıştır. 11 kişi kaybolmuş
tur. 
Amsterdanı 21 (A.A) - Simon Bo

liver ismindeki Hollanda vapurunda bu
lunan 225 yolcudan 166 sının ve hu va
purun mürettebatını teşkil eden 124 ki
şiden yüzünün kurtarıldığı bild:rilmek
tedir. 

INGILJZ BAŞVEKiLi B. ÇEMBERLAYNIN 

A. Kamarasında beyanatı 
-::t -el res Asosyeşın.~ .~)a~n ~unekkıdı ı.ararlı çıktığını 1915 tecrtibesiyle öğ

Almanları~ t.es:bb':'~mnu, Ingılız d?nan- rt•nmiştir. 1500 yolcunun öliimüne se
~asının h~kımıyetınc .~arş~ nevmıdane hep olan Luzitanya ''apurunun batırıl
bır tesebbus olarak gosterıyor. Mayn mac;ı Amerikanın harbe girmeı-ine c:cbep 
tarıyıın gemiler denizleri bu st>rseri olara'k ncticevi tayin etmiştir. 
maynlardan temizliyeC<'k!erdir. v Fakat Ital ,an g~etcleri de cGra a> Ital an 
nranılacak saha çok genıs oldugundan } a ·na çarpar;~ b t Ya 1 

Roma 21 (Ö.R) - Tahtelbahirlerin 
torpilleriyle \"eya mayna çarparak ba
tan vapurların listesi gitfkç" uzamakta 
,.e bitaraf ticaretini tamamiyle imha is
tidadını gösteraiğinden bitaraflar ara
sında infial uyandırmaktadır. Londra 
ve Paris bir çok bitaraf vapurları batır
makta olan maynların Almanlar tara-

Almanlar Beynelmilel kaide 
riayet etmediklerini bir kere 

ve insanlık icaplarına 
daha göstermişlerdir 

is oldukca güdür vapurunun m. ~ < .' .~ m s 
.. ·. hakkında tafsılat verıyorlar. Murette-

Almanların yenı model ınayn kullan- b tt 6 k' · "! ·· kt l ta ı ?(i k" · 
maları ve bundan doğan felfıketler Is-

1 
a 'latn ~ı ko mluş, t 1 

• rı an - J ışı 
k d. 1 k tl . d k 1• ngı ereye çı arı mış ır. an ınavya mcm e ·c er n e ço · e un . . 
bir tc";"r yapmıştır. Gm: telcr beyne!- Londra 21 (Ö.R) - Daha bırçok va-
milcl hukuk kaidelerine bu açık teca- purJar ma)'ll~a;a_ çarpaı:a~. bat.ı;ııştır. 
vüzü takbih. ediyorlar. cSvenska Dag- Bunlardan bu·ının 150 kışılık murett~
bladeb gazetec;i bitaraf hukukun suku- ~atı kurtarılmı:s!ır_. cT?.mas> adlı. Inr..ı-
1u sebebiyle ma) n harbının miithiş ih- lı~v b~1ı~çı ~~mısının muretteba~ı. ıle ~ır 
timaller hazırladığını mü ahcdn ediyor. dıgerının murettebatından 12 kıo:ı lngı~
Jc-veç gazeteleri nıuhasımlardan 7.·y~de ter~yc çıkarıln:ıı~tır. Alman harp gemı
bitarafları dnrbeliyen bu usulün bey- lerı Baltık den~zınde 3080 to~lu~ «Asta> 
nelmilel hukuk ile nasıl telif cdilebilecc- vapurunu tevkü eder0 k Stetın lıınanına 

sevketmişlerdir. lnı?iliz harp gemileri
nin zaptcttikleri 5050 tonluk cRayn
gold> Alman vapuru ise bir Ingiliz li
manına va.,ıl olmuştur. 

gini soruyorlar. 

fından Jronulduöunu. Almanlar ise bila
kis Inp:iliz ve Fransızlar tarafından yer
lestirildiğini iddia <'diyorlar. Bir Inı!iliz 
mayn toolnvıcır.ı Ingilteren:n "ark sa
hillerinde b:r Alman maynına çarpnrak 
batmıştn·. 

- BAŞTARA1"11 İNCİ SAHİFEDE -
.şarttır. Halbuki Alımınlar bir çok va
ııurların batmasına sebep olan ınaynleri 
vazederken bu kayıtlardan hiç birine ri
ayet etmemişlerdir .. Bu vaziyet Alman
lar tarafından beynelmilel kaidelerin ve 
insanlık icaplarının ihlali serisinde en 
yiiksck noktayı teşkil ediyor .. 

al12 yolcunun öli.imil ile neticelenen 
Atenyn faciasını tekrnr hatırlnmağa lü
zum yoktur. Majeste hiiküıneti bu me
todları cezasız bırakmamak azmini ilan 
eder .. 

•Geçen harpte, Alınanların kayıtsız 
tahtelbahir harbine bir mukabele ede
tek açık denizlerde nakledilen ihracat 
cmteasından menşei Alman olan veya 
Alman sahiplere ait bulunan malların 

müsaderesine karar verilmişti.. Alman 
ınctodlarının vahşeti ayni tedbire tekrar 
müracaate bizi mecbur etmektedir. Bu
nun derhal tatbiki için icap eden ted
birler ittihaz edilecektir.•• 

B. Çembcrlaynın bu beyanatını şu 
suretle izaha ihtiyaç vardır : 

28 şubat 1915 te bir Alman notası 
Fransanın :;?imalini ve İngiltereyi ihata 
eden dcni?Jeri askeri saha olarak ilan 
tınisti. Bu ınıntakn dahilinde bütün 

müttefik vapurları bilfı istisna tahrip 
edilecek ''e buraya giren bitaraf vapur
lar da ayni tehJikeyi göze almış olacak
lardı. Bu usule •Kayıtsız tahtelbahir 
harbi• adı verilmişti. 

Bu defa Almanlar bitarafları hiç bir 
hesaba bile katmıyorlar. Terkettikleri 

serseri maynlere çarparak bir kaç saat 
içinde bir çok ,·apurlar batmıştır. İngi
liz mukabelesi derhal kendini göster
miştir. Milsadcre hakl...-ı Almanyadan cıJ 
kan bütün mallara teşmil edilmiştir. Bu 
suretle, Alınan ihracatı, her ne bayrak 
altında yola çıkarılmış olursa olsun, fi. 
len durdurulmuş olacaktır. 

Bu mukabelenin bilhassa müessir o). 
masına sebep ~udur ki Almanyaya dö
viz temin eden biricik ihracat denizaşırı 
memleketlere yapılan ihracattır. Cenu
bu ş~ . ki Avrupaya nehir yo!Jariylc ve
ya karadan yapılan ihracat mala kar 1 

mal vermek esas'lna müstenid olduğun· 
dan döviz temin etmez. Ingiliz hiikümc
tinin tedbiri fiilen Alman harici ticare
tinin tamamiyle sönmesi demek olncak
tır. 

cNasyonal Tidende> gazetesinin Ber
lin muhabiri tarafından bildirildiğine 
göre bu yeni deniz harbı sistemiyle Al
manlar Jngilterenin tam ablokasını te
min etmek istiyorlar. :l\Iaksalları. lngil
tcrcyc giden yolları o kadar tehlikeli 
bir hale sokmak~ır ki, buralardan geçen 
bitaraf vapurlar muazzam muhataralnra 
maruz kalsınlar. 

•Gazel dö Lozan> ın bahri münekkidi 
de mayn harbını tefsir ederken umumi 

Londra 21 {Ö.R) - 12 bin tonilato
hık bir Japon gı.>misi Ingilterenin şark 
sahillerinde bir mayna çarparak batmış
tır. 

Brüksel 21 (A.A) - Cuxyde plajın
da karaya oturmuş olan bir mayn infi
lak ederek civardaki binaları hasara 
uğratmıştır. 

Pari!" 21 (Ö.R) - Ş:mal denizinde 3 
günde 12 \"Dpur Alman maynlarına <:ar
parak batmıstır. lngiliz amirallı~ı l!l07 
Lahey mukavelesi mucibincc denizler
de mayn sahası tesis eden devletlerin 
diğer hükümetJeri bundan haberrlar et
meleri lazım geldiğini hatırlat.maktadır. 
Iforbın iplidasındanbcri Ingiltere nıayn 
sahalarının mevkilerini daima bitaraf
lara bildirmiştir. Akıntıya Ulbi mayn ve
ya deniz dibinde duran mıknatis mayn 
konduğu zaman alakadarları haberdar 
etmiştir. 

Harbe giden güvercinler 
Amerika-Ja 
Ihtila artıy 
retiıne e gel o 

o y~arasında 
eri a tica
ediyor ar 

Majino hattındaki asker güvercin
lere çok mühim vazifeler verildi 

Vn ington, 21 (AA.) - M tbuat 
mümes illerinin akd('tmi olduk!. 11 kon
eranstn B. Wdles Mo kov daki } me
rıkn sefirinin Stokholmda bulunm :-ı n 
·nt'in en siyasi bir muna 1 olmadıı;ını, 

ninki.i sefirin mezun huluı duvunu e':iv
lcm'~tır. Japonlar t. r.ıfı ld ın yapılan 
~ ontrol ) üzünden Amerika ~nllarm•'"l 
Tien-Çin imtiyazlı mınt. k sına Nırm .. ?:
te tcnhhurc uürnm «ı h kkındn orul n 
1 ir suale cevaben B. \~' t"Jles, Tıt"n.r":n 
dı>ki Amerika konsolosurıd.,n bir rn~or 
nlmış olduğunu; bu rnpordn askeri Ja
pon rnnkaınatı t.ırnfındnn göster;Jınek-

-*-le o!nn itiraf •ir~iğin :Amerikan ı'mılla-
rmn Ten-Çine' crbe !çe nakledilme
"İne H: ~tılm~ n:ı. rn: ni tesk'I etmekte 
old, . u b:ldirt ıd.tr bulund.ığı·r.u be
~ a ctmi ı;r. 

A r"rik n l ,.,n: !o u b;.ı nvm 1 3 tin-
c:i ' .. nU VL!..... ,... '.ı· o] n bir hüdi e-
dc'l b h-e~7n 

Anı ri' .. lı ~. · t c'r f .. tı': Çl;" llan 
iı::i-ıde ba Lı ., y bulunm c! v,mı Japon 

mcm rl rın~ i b t etmek İci il f ı tıl.lan
nı sok ğ'l döl.mftk mecburiyetinde kal-
mı«tır. 

B. Welles bu gibi ahval karşısında 
Amerik:ırun tal:ip etmekte olduğu hat-
tı hnreketin l"!)nlum bulunduğunu tasrih 
etmiştir. Mumaileyh Ç:ıdeki Amc~kan 
tic::ırctinin /'.mcrikanın hukukuna mı.:vn· 
fık olduğunu hatırlatmıştır. 

Amerikı konsolosunun raporu Tien
Cinde i ~e i !erinde müskülistn tesadüf 
ed'lmel:t,. olduj!unu, !.ömür stoklarının 
tükenmiş b •lur.dui;unu; ldbuki imtiyaz· 
lı mıntaka haricinde külliyetli mil~tardc 
köıniir ınevcud olduğunu da bildirmek
tedir. 

Tehdit ve sükônet 
-.ı·-

Bir da ·azetesine göre Alman 
n alaylı tefsiri 

Siperde rapor yazılıyor R, por giit:erciııe koıı.ıyor 
Majino hattına 100,000 gUvercin gön- için bu müsabakalar kMi mi? .• 

derildiğlni Faris gazeteleri yazıyorlar. - Ha;pr! Bunun için uzun milddet 
Senelerdenberl kafeslerde beslenilen, çal.şnak H\zıındır. Her gilvercln caskeri 

talim ve terbiye edilen bu güvercinler hizıneb e yaramaz. Bunlar bir heyet ta
hasır sepetler içinde cepheye, vazife gör- rafından tecrübe olunur, seçilir. Tem
meye gittiler. mul. ve Ağustos aylarında talim ve ter

Bunlar, güvcrcinliklcrde, tıpkı kışla- biye edilir. Evvela 5 kilometrelik bir 
!ardaki askerler gibi talim görmilş1er, dairede uçuş tecrtibcleri yapılır. Bu me
tayyarcciler gibi uçuş tecrübeleri yap- safe her gün biraz daha artırılır. 300-
mışlardır. Bir çok klmseler: cAdam 350 kilometreye kadar çıkarlar. Bu tec
sende, radyo varken bunlarla uıtraşma- rlibcler kat'fdlr. Bunlarda muvaffak 
nın faydası ne? .. » <llyorlardı. Bunlar, olanlar ordu hizmetine alınır. 
bazı mühim anlarda radyodan istifade - Ya askeri güvercinlikler? 
kabil olmadığını, muhaberelerin ancak - Mazur gfüUnüz, bu hususta bfr şey 

Paris, 21 (Ö.R) - Hol! ındaya karsı l.şeb'Jusleri mü amahn etmiyeccklerini da ciddi müşküller baş göstermiştir ve güvercinler vasıta<iyle temin edildiğini söylemem. Buralnr<lA. yetiştirilen gU
haıJrlanmış olan Alman taarruzundan, 1 e· tC'rmckü?<lir. ecnebi memleketlerde nahoş tesirler bilmedikleri için böyle söyliyorlardı. verclnler için 500 kilometrelik bir uçuş 
'1elcikanın bazı sartl,1r dahilinde Hol- Garp cephesinde "ÖZc çarpan süku- uyandırmaktadır.• Bıı 100,000 güvercinin hepsi caskeıi ufak bir gezinti glbldil'. Bilha!sa gece 
1: ndnnın imdadına kosacagı hakkında netle Alman r,azetelerinin tehditleri ara- .. giiverclnliklen de yetiştirilmiş, talim uçuşlarına alıştırılır. Fakat, uzun bir 
Fülıı cı c gden malumat iızr-rine feragat c ndakı tezat hır Hollanda gazetcc;ini şu 1 Lo?~ra, 21 ~O.R) - ~?ri Suvar ga- ve terbiye edilmiş değildir. Fransadn bir mesafe elde etmek gUçt!ir. ÇUnkU gU-
ldildı •i teeyyi.it etmektedir. 1 ·lı tef ire cpvketmi.ştir : zctesının askcrı muhabırı Alınanların çok •güvercin muhipleri federasyonun vercinlcr gece uçmak istemezler. Ekse-
AhıaryPnın. İngiltt'ı ~ e hiicuına gi- Berlindc İııgiller~niıı imhasından ~?11.~nda ve. Belç~ka hudutların~a çok vardır. Harp vukuuncla gUvcrcinlerini riyetle bir yerde konuklarlar, gllndüz 

el c l: tayyarclc:-ini Bekil a \e Holl.ında h. diliyor .. Iffıdiseler tehdide ne ka- buyuk ~kerı ta~ıdatta b~lundugunu ~·e ordu emrine ve,rirler. olmasını beklerler. 
l'Zcrindt;n gcçiımck ııiyetinch: oldu ,unu d. r az ıni.i<-ait olursa. Bcrlinin tehditle- bu ta~ıda~ın.~?Y.YHre keşıf uçu~ları. ıle .Bu federasyonlardan bicinin reisi an- GUvercinlerle gönderilen telgrafların 
Brüksel \'c Lfüwyc hildirdigi hakkında . . • . . 1 , .. • . de teyıt edıldıgını yazdıktan sonra dıyor !atıyor: - nasıl yazıldığı, gilverclnln vilcuduna na-
I..oııdrPdan \"erilen haber tce} yüt etme- rı bıh.kıs 0 111 "ICık ımıthış şekıl almak- ki : cGUzel havalarda: Pazar günleri mil- sıl ba~landığı, sonra bunların nasıl hal
ıniştir.. t:.ıdır .. İngiliz filosunu imha edeceklerini aAlınanlar, buradaki kuvvetleı-ini ya sabakala• yapılır. Güvercinlerin en eyi ledildiği hakkında çok! şeyler ıöylemek 

Belçika ve Hollandanın harbin jptida- söyledikten sonra şanlı hareketlerini ta- Belçika ve Hollandaya taaı·rÜZ için he- uçiınları seçilir. Bunların, tıpkı clns ya- kabildir. Fakat, askert esrardan olduğu 
•ından beri, muhasım tayyarelerin ken- til etmişlerdir. Keza harbe nihayet ver- men kullanacaklar veyahut böyle bir rJş atları gibi şecereleri tutulur. Bazı f9ln mazur gl>rUnüz. 
eli havalarından geçme ini protesto et- mek için derhal harekete geçecek olan orzudan vaz geçerlerse bu kuvvetlerJ güvercinlerin ko/Dletl yühektir. Çifti Yalnız, geçen harpte üç gUveMrnln 
miş olmaları. bitaraflıklarına tecn"üz ır.ukavemet edilmez orduları hala Maji- derhal buradan cekmelfe mecbur kala- binlerce franı:ta alınır, '8tılıl', blznıetlndeh bahsed~. 
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Giirercin sipcrcleı~ salıveriliyor 
esnasında Tarjet köyünU zaptetmişler 
dl. :SO gBnüllUden mUrekkep bir müfre
ze Suşe doğru ilerliyordu. Bir çiftliğin 
yakınında düşmanın taarruzuna uğradı
lar ve hemen çiftliğe girdiler. Ancak b'r 
kaç ı;aat mukavemet edebileceklerdi. 
Düşmnn kuvvetlcı·i mtihfmdl ve şiddet
le hilcum ediyordu. Eğer imdad gelme~ 
se teslim olmaktan veya ölmekten baş
ka çareleri yoktu. 

Ordunun bUyük kuvvetleri pek uzak
{a değildi. Askerlerden birinin sırtında
ki kafeste bulunan Uç gilvercinin ayak· 
]arına alöminyomdnn kilçük birer tUp 
bağladılar, birer çeyrek ara ile salıver
diler. Bir saat sonra bir Fransız tabun\ 
imdada yetişti. Dilşman kaçtı, müfreze 
de kurtuldu. Güverclnler vazifelerini 
yapmışlardı .. Bunlardan ikisi, alay ka
rargalundaki gUvercinliklerine gitmiş
lerdi. Üçüncüsü, hiç şüphe yok ki bir 
tfüc;man kurşununa kurban gitmişti. 

Majino hattına gönderilen bu 100,000 
güvercinin, 1914 - 18 dekiler gibi hiz
met edeceklerine şiiphe yoktur. Günün 
birinde semada tesadUf edecekleri sulli 
güvercininin kendilerine: diay,di, yav
rularım... Beyaz kafeslnlw di:bıünll2 ... 
Harp bitti. S ulhu iade için bana ettiği
m. hizmete !e_şekkür ederbıu diyece l .. ~.,,,.,, ,_ 


