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Londra, 25 (A.A.) - Hava nezareti ölen 
İngiliz tayyareTerine ait dokuzuncu listeyi 
neşretmektedir. Bu listeye göre 33 kişi ölmü§, 
9 kişi kaybolmuş ve bir kişi esir alınmıştır. 

--------' Yeni Asır Matbaasında basılmıştır. 

• 
1 bir tehdit lar r 

Hava ve kara sularını ihlil 
için bulunan yeni bahane 

--·--
Kurtuluş yıJdöoü· 

müoü kutladı 
Edirne, 25 (Hususi) - Edirnenin. 
kurtuluş yıldönümü bugün mcrasinı-: 
le Jrutlulandı.. Şehir, bayraklarla E 
donatıldı.. Balkevinde nutuklar,: 
konferanslar ,·erildi .• Bu wihl gün: 
büyiik bir heyecan içinde tesit edil- : 
di.. : 

Mayın barbı 
Almanların 

cepheden 
açıkça 

ne kadar gayri insani 
hareket ettiklerini 
göstermektedir ----------~* ... ...---------~ 

Belçika 
uçarlarsa 

ve Hollanda Üzerinden top menzili üstünde --*--
Paris, 25 (Ö.R) - Mayin harbi dip

lomatik teşebbUslere meydan açmıştır .. 
Brüksel ve Lahi hükümetlerinden sonra 
Roma hükümeti de Paris ve Londrada 
bir teşebbüste bulunarak müttefiklor 
tarafından ittihaz edilen mukabele ted
birlerinin kendi deniz ticareti için mah-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• bu bitaraflığı ihlal mahiyetinde sayılmazmış •••!!_••·······················-.·····-·-····· TURK - ELEN 
·Roman yada --·-Kabine buhranı dış 
politifıada ili~ bir de{li· 
şifılifı yapmıyacalıtır •• 

--*--
HAKKI OCAKOCLU 

AYl"Upadaki harbın her 5.n cihanşU
mOI bir vaziyet alınası tehlikesi karşı
aında bütün milletler büyük bir dikkat 
ve müteyakkız halindedirler. 

En kilçük hfldlseler, en büyilk bir 
hassasiyetle takip ve tetkik olunmak
tadır. 

Romanyada ansızın vukua gelen ka
}>lne buhranı da bunlardan biridir. Al
ınanya ile Romanya arasında uzunca bir 
ınüddettenberl devam eden ticari görüş
ıneler milsbet bir neticeye lsAl oluna
ınaml§ ve Almanların Romanya üzerin
de yapmak istedikleri ağır tazyik Ru
ınen kabinesinin istifasını intaç eylemiş
tir. 

Ahlaka altında bulunan Alınanyanın 
denizaşırı memleketlerle milnasebeti 
Şı:esilml§tlr. Kendisine 15.zım olan ve bil
hassa harbı devam ettirebilmesi için te
Clarild zarurl bulunan bazı maddelerin 
elde edilmesinde bilyilk milşkill§ta ına
t-uzdur. Alacağı malların mukabilini dö
Viz olarak Bdemek mevkilndedlr. Hal
hukl Almanya daha harp başlamadan 
evvel büyük mikyasta döviz sıkıntısı 
çekmekte idi. 

Bugün bu sıkıntısı eksllml.ş değil, da
ha ziyade artmıştır. Buna ilaveten Al
ınanyanın komşuları onA lazım olan 
ınaddeleri tamamen verebilecek mevki 
ve iktidarda bulunmıyorlar. Bunun da 
sebebi Aşikardır. Başlıyan harbın nasıl 
bir seyir takip edeceğini ve sirayet sa
halarının ne olacağı henüz bilinemiyor. 
Bütün milletler her şeyden evvel kendi 
müdafaa kuvvetlerini artırmak, muhte
mel tecavüzlere karsı tedbirli bulun
mak mecburiyetindedirler. Yarın ken
dilerine lazım olacak maddeleri bugün 
harice satınak için çok teenni göslennek 
!Uzumunu gözden uzak tutamazlar. 

Bundan baska istenilen maddeler ara
şında harp malzemesi de mevcut olaca
ğına göre muhariplere bu gibi mevaddı 
satmak ve vermek ayrıca siyasi bir me
sele mevzuu olacağı ~ikardır. 

Romanya bugün Almanyanın tazyi
kine boyun eğmeği göze aldırmış olsa 
yarın mukabil tarafın, yani Ingiltere ve 
FrailS.'.UllD protesto ve tazyikleri ile kar
ıılasması ihtimali çok kuvvetlidir. 

N<'rede kaldı ki Alınan metalibatı Ro
manyanın tam:ımiyetinl ihlôl edici bir 
mahiyet arzeyliyor. 

1stlk15linin ve bitaraflığının muhafa
zasına büyük bir ehemmiyet veren, bu 
uğurda bütün fedak:lrlıklara katlanmak 
ezim ve karannda bulunan Romanya 
lçin Alman taleplerini reddeylemek ga
yet tabil idi. 

Milli iktisat ve maliye naı.ırlariyle 
devlet bankası müdürlerinin istifası ka
bine buhranını tevlld eylemiş ve yeni 
kabine Tataresko tarafından teşkil olun
muştur. Yeni kabinede Alınan istekle
rinin reddine taraftar bulunan maliye 
nazırının milli Iktisat nezaretini deruh
te eylemesi, Gafenkonun hariciye neza
retlni muhafaza etmesi Tataresko kabi
nesinin daha enerjik davranacağını ve 
Alman taleplerini asla kabul etmiyece
ğini teyide kafidir. 

Tataresko Romanya ricali arasında 
kralın en çok itimadını haiz bir şahsi
yettir. 1934 senesinde başvekil olmuş, 
Paris sefaretinde bulunmuş, daha sonra 
da kralın siynsl müşavirliğini deruhte 
eylemişti. 

Binaenaleyh yeni kabinenin Roman
~·anın dahili ve harici siyasetinde hiç bir 
değisiklik yapmıyacağı muhakkak sayı
labilir. 

Tatareskonun iktidar mevkiine gelişi 
Alman metalibatına boyun eğilıniyece
ğinin en bariz delili sayılabilir. 

Romanyadaki kabine buhranı bizi 
alakadar edebilir mi? 

Hiç şüphe yoktur ki. bu buhranı dik
katle t.kip eyliyen milletlerden biri de 
biziz. 

Çünkü Romanya politikasında vukua 
gelebilecek en küçük bir tebeddül her 
kesten ve her ~eyden evvel Balkanları 

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

lsveç sahilleri de 
Ayni prensibe 
•İstemle ihlal 

yakın bir 
edilmekte 

• 

zut"larını kaydetmiştir. Bu teşebbüs müt
tefikler tarafından büyük bir anlayışla 
karşılanmıştır. Bununla beraber mütte
fikl~r kendileri.İıin ancak Almanyanın 
mesul olduğu amansız mayin harbiııe 
mukabeleden başka bir şey yapmadıkla
rı noktasında ısrar ediyorlar. Simon Bo
livor vapurunu ve bir haftadan beri de
nizin dibine giden diğer vapurları ba
tıran müttefikler değildir. Mesuliyetle-
rin yerini değiştirmeğe imkan yoktur .. 
Maamafih müttefikler bitaraflarla bir 

Ticaret 
Görüşmeleri 

-*-İstanlıuL 25 (Hususi) - Yunanis
tanla ticari · münasebellerimizin <la· 
ha 7Jyade inki~fını temin etmek 
üzere yakında iki memleket arasın
da müzakerelere haşlanacaktır. Mii
zakerelerin Atinada cerel·an etme
si muhtemeldir. 

Paris 25 (ö.R) - Alınanya bitaraf!arı zorlamak siyasetini 
şimdi hava sahasına da teşmil ediyor. Hitlerln beynelmilel 
hukuku kendi keyfine göre tadil niyetinde olduğu söylen
mektedir. Geçen harpten sonra, sulh konferansı haricinde 
umumi olarak kabul edilmiş bir prensip vardJ: Bir memle
ketin hava mülkiyeti arazisi üzerinden şakuli olarak hudut
suz bir mesafeye kadar devam eder. 

Alınan hukuku ve diplomatik eksperleri ise şimdi hava 
mülkiyetine, sahil boyunca temadt eden kara suları mınta
kasına milmasil bir prenslp tatbik etmek istiyorlar. Yani, 
hava mülkiyeti, top menzili üstüne çıkılınca, sakıt olacak
mış. Almanlar bu prensibe dayanarak lngiltereye taarruza 

• 
, sürtünmeden sakınmak ve deniz kontro

lünde fazla teahhürlere ve ziyanlara 
meydan vermemek için mümkün olan 
her şeyi yapacaklardır. Müttefikler ken
di hesaplarına harbi insani şekilde yü-

İstanbul, 25 (Hususi) - Yunanis
tarun Ankr.ra elçisi bu "1hahki tren 
ile Ankarudan sclırimiı.e geldi ve. 
hükümeti ile temas etmek üzere bu: 
akşam Atinaya hareket etti. Bu s<·: 
yahatin siyasi \'3ziyetlcrl~ alakad~r: 
olduğu söyleniyor.. : giden tayyarelerlni. çok yüksek trtifadan geçmek şartiyle .• ,... .... _.....,.,:;c~--....:J-''--..=-..:..--~-~~'-"" 

_ SONU 6 ıncı SAYFADA _ Harp cephesinden bir enstantane 

rütmeğe devam ediyorlar. 
Hitlerciler bilakis apaçık bir suiniyet 
- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE - . 

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

avada ve kara a 
ağ ur ve sükônet var 

------~----, ....... *......, _________ _ 

~ Almanlar 1 tayyaremiz düştü diyorlar Müttefikler 14 tay
yarenin numaralarını ve düştükleri yerleri tesbit eltt er 

ı·P k·ah!nec1 te11-ra.r ha1,c :J ... n::_ı.-ı olan B. Gafenko Anl.:ara 
zıyaretinde başvekilimizle bir arada 

Rnmen kabinesi 
Tamamen teşekkül etti 
Yeni kabine bitaraflık ve tam istiklal 

prensiplerine S3dık kalacak 
Roma, 25 (Ö.R) - B. Tataresko yeni Rumen kabinesini teskil etmiş ve na· 

zırlar bu sabah kralın huzurunda and içmişlerdir. B. Tataresko Romanyanın 
lıitara!lık siyasetine riayet edeceğini teyit etmi<tir. 

Paris, 25 (Ö.R) - Yeni Tataresko ka11inesinde B. Galenkonun hariciye neza· 
retini mulıalaza etmesi Romanyanın harici siyasetinin hiç bir tebcddiile uğra· 
mıyacağını göstermektedir. Kabine i\zahnnın yemin vermelerini müteakip söy
lediği bir hitabede B. Tataresko demişt'r ki : 

HARP 
---"''---

ilkbaharda biterse ___ ..... __ _ 
SULH 

Müttefiklerin gaye
lerine uygun olarak 

aktedilecektir 

•Milli ihya cephesinin mevludu olan 
yeni kabine, majestenizin yüksek idaresi 
altında her sahada bir sükiinet, imar ve 
tahkim kabinesi olacaktır. Milli tesanü· 
dü teyit edecek ve milletin bütün maddi 
kuvvetlerlni, milli mirası müdafaa için 
tensik edecektir. Romanyanın bitaraflı· 
ğı, her hal ve k5rda muhafaza olunacak· 
br. 

Londra, 25 (Ö.R) - Romanyada ka
bine değişikliğine tahsis ettiği bru;maka· 
lesinde •Taymis• gazetesi Alınan • Ru
men ticaret müzakerelerinin inkıtaı üze
rine Rumen ekonomi nazınnın çekildi
ğini ve bunu kabinenin istifasının takip 
ettiğini kaydediyor. Gazete Almanyanın 
Rumen petrollerine ve diğer maddeleri-
ne ihtiyacı olduğunu, fakat bunları elde 

Paris 25 (ö.R) - Belçika ve Hollan
"1aya karşı Al:nan tehdidi kat'i olarak 
terkedilmiş olmasa bile sarih şekilde ta
lik edilmij;tir .. Cephedo yağmur ve kar 
hava faaliyetine müsaade etmemiştir. 
Almnnların hava harbındaki zayiatına 
gelince, yalnız bir tayyare kaybettikle
rini kendilerinin iddia etmeletine mu· 
kabil 'kayıplarının 14 tayyare olduğunu 
Fransız genel karargahı teyid etmi•tir. 
Bu on dört tayyarenin numaraları, düş
tükleri mevkiler ve mürettebatının akı
beti iesbit' edilmiştir. 22 ikinci Te~rlnde 
6 tayyare bunu müteakip 23 te daha ' . sekiz tayj;are düşürülmüştür. Bu ye-
kunda iki hattı harp arasına veya Al
maİı hattı arka.sına düşen tayyareler da
hil dt'{;ildir. Bütün bu haberler mütte
fiklerin hava fafkiyetinl bir daha tey!d 
ediyor. · 

Par ıs 25 (Ö.R) ,- Son 24 saat zarfın
da cephede faaliyet mahdut kalnu~tır. 
Sarbruk ve Visenburg cenuplarında 
topçu ateşi kaydedilmiştir. Almanlar 
Mozcl nehrinin şarkında baskın teşeb
büsü yapmışlarsa da püskürtühnüşler
dlr. Bu münasebetle yeni bir taktik ih· 
das etmişlerdir. Birbirinden bir kll~
metre mesafe ile ayrılmış iki kıtayı mü
teselsilen harekete geçirmişlerdir. Ilk 
kıta mitralyöz ateşiyle, ikincisi topçu 
ateşiyle defediimiştir. Fransızlar kolay
ca bazı esirler almışlardır. Gerçi hare
ket küçük mikyao.tadır. Fakat düşmanın 
her şeyden evvel kıtalarının antrenma
nına çalıştığını göstermektedir. 

Leh 
Esirlerini 

--*--
Almanlar silah 
altına alıyorlar 

Vaşington, 25 (A.A) - Havas 
bildiriyor : 

ajansı <imek için kullandığı usullerin Rumen --*--
Harbin ilkbaharda biteceğlni söyle

mekle Ruzvelt, resmi mahfillerde ve 
Amerikalı müşahitlerin büyük bir Jus. 
mında hfıklm olan kanaate terceınan ol
muştur. Amerika cümhurreisi derpiş 
edilen sulhun nevi hakkında bir şey söy
lememişse de siyasi mahfillerde beyan 
edildiğine göre bu sulh ancak müttefik-. . . 

ekonomik hükümraniyeti ile telifi im· Londra, 25 (AA) - İstihbarat neza-
kansız olduğunu müşahede ediyor : Ro- reti Almanyanın Polonyalı harp esir· 
ınanyanın, coğrafya ve siyast vaziyeti !erinden büyük bir kısmını Alman ordu
dolayısiyle Almanya ile ticari münase- suna alınak suretiyle Polonyada huku
betlerinl arttırmak istemesi haklı ve lü- ku düvel kaidelerini bir kerre daha ih
zumludur. Fakat bu münasebetlerin bi- ıaı etmiş olduğunu bildirmektedir .. Al
lalıare Romanya aleyhinde kullanılarak manya tarafından imza edilmiş olan 
iktısadi ve siyasi tazyike sebep olınasın- 1907 tarihli Ulıaye mukavelenamesi 
dan korkuluyor. muharipleri, esirleri kendi memleketler! 

Alınan tazyiki ilk defa Romanyanın aleyhindeki harekf>ta iştirak etıneğe ic-

General Gamlen ve Qenerııl Gort harita ba,.,,nsa 

Korsan metodu 
Almanya, Okyanusta korsanlık ede· 
cek büyük tahtelbahirler yapacakmış 

Tezgahlarda haftada ilıi Alman tahtelbahlrl 
yapdmalıta, Denizde haftada ii~ Alman 

tahtelbahiri batırılmalıtadır 

Paris, 25 (A.A) - 4 9 939 da hizmet- İyi haber alan mahfillerde s!Sylendiğ!. 
te bulunan Alman tahtelbahirlerinin üç- ııe göre Alınanya büyük bir lhtiınall~ 
te birinden fazlası haftada vasati Uç he- sair harp gemileri gibi Okyanuslard• 
sabiyle batırılmış veya ağır hasara uğ- korsanlık edecek kabiliyette bUyük talı. 
ramıştır. Almanya haftada iki tahtelba- telbahirler inşa etmeğe bUtUn kuvvetiye 
hir inşa etmeğe muvaffak olsa bile ki; le çalışacaktır. Bu gemiler yalnız takip
bu lmMn dahilindedir, tahtelbahirlerin !erden kurtulmak için dalacaklardır. Bu 
adedi gittikçe azalacakur. Bu müşkülat gibi korsanlarla mücadele edebilmelt 
tahtelbahirler için yetiştirilmiş yeni mü- için İngiltere ile Fransanın seri bir çok 
rettebat bulmak hususunda tesadüf ed!- harp gemileri, tahtelh3hlrleri ve tayya
len güçlüklere ilave edilecek olursa Al- releri vardır. Büyük harpte Almanya 
manyarun denizaltı harbinde niçin yeni çok mikdarda tahtelbahir inşa edebile· 
usullere müracaat etti?,inin sebebi an- CC'ğini ispat elı~ıştir. Şimdi rle bu .şekil· 
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COMHUR1YET1N 15 tNCt 
YILDöN'üMO ŞENL1KLER1 

Cümhuriyetin 15 inci yıldönümü şen
likleri, 16 yaşındaki Cümhuriyetimizin 
tarihinde bir kaç bakımdan fevkalade
lik arzeder. Bunların başında 15 yıllık 
Cümhuriyet idaresinin feyizli ve mesut 

Bir devir idrnk ettirerek Türk vata
nım her cihetten geniş bir kalkınma ze
min ve mevzuile muvaffakıyete götür
mesi ilk sebebi teşkil eder. ikincisi, bu 
oenliklerin Ebedi Şefimizle idrak edilen 
'Cumhuriyet bayramlarının sonuncusu 
oluşudur. Üçüncüsü de bugün Milli Şe
Eimiz Büyük lnönünün reisliğinde bulu
nan ve dünyanın en buhranlı zamanları 
yaşanırken refah ve saadetini, emniyet 
ve istiklalini her zaman ve her şeye kar
ı• koruyacak sağlık ve sağlamlığın in
kişaf ederek ilerliyen Cumhuriyetin de
likanlı çağına varışı, 1 5 ini dolduruşu
liur. 

İşte, ikinci scbcb, o zaman malum 
olmamakla beraber - Bu :o1ebebler 1 5 in
ci yıldönümünün memleketin her tara
fında emsalsiz ,enlikler, büyük bayram 
eğlenceleri ve görülmemiş merasimle 
kutlulanmasını intaç ediyordu. 

İstanbul, bir hafta evvelinden bu 
ınes' ud yıl dönümünü kutlulamağa ha
zırlanıyordu.. O gece şehrin bir nur 
'damlası halini alması için en küçük ev
C!en en büyük müesseseye ve dairelere 
kadar hemen her tarafta İsraf edilen 
İşık tesisatı yapılmıştı. Belediyenin ha
zırlattığı zafer taklan azametleri ve ışık
tan süslerle göz oyalayan birer manza
ra gösteriyorlardı. 29 ilkte,-in pazarte
si, mes'ud yıldönümünün, en büyük 
bayramımızın kutlulanma merasimi baş
Jadı. 

Ankarada ordunun yaptığı resmigeçi
'de devlet erkanı, vekiller, saylavlar, 
komutanlar iştirak etmişler, çok güzel 
ve çok muntazam bir geçişle saatlerce 
alkışlanan ordu, sefirlerle ecnebi ateşe
lcrin takdir ve hayranlık1annı celbet
mişti. 

Başvekil, geçid resmi başlamadan 
Ebedi Şefin bizzat dikte ettirerek ken
aisine verdiği mesajı okudu... Mesaj, 
on binlerce seyircinin etrafını sardığı 
merasim meydanından yükselen: 

- Yaşa Atatürk! 
- Varol Büyük Koruyucu, Kurta-

rıcı! 
Sesleri ile aralana aralana nihayet 

bulduktan sonra kıtaların geçid resmi 
başladı. 

Ankara, kurulduğu gündenberi şahid 
c lduğu büyük bir resmi geçid seyretti. 
Türk ordusunun yiğit erleri, motörlü 
lcıt'alar, zırhlı otomobil, tank ve tayya
re dafi topları birliklerinden mürekkep 
modern kıt'alar halk tarafından şiddet
le alkışlandı. Merasim geçişi, tcferrua
tile beraber 2,5 saat siirdü .. Ankara ge
ce donatıldı. Müteaddid fener alayları 
tezahüratla caddelerde dola§tılar. 

İstanbulda da 29 ilkteşrin günü fev
kalade merasim yapılmış, muazzam bir 
resmigeçitle resmi törene nihayet veril
miş, şehirdeki bayram umumi eğlence
lerle tes'ide başlanmıştı. 

2 5 teşrinievvel den itibaren hastalı
ğın normal seyre girmesile umumi va
:riyeti devam etmekle beraber yine hu-
11usi meşgalelerinden geri kalmıyan Ata.
türkün sıhhi vaziyeti ayni şekilde de
vam ediyordu. Maamafih Ebedi Şef bu 
vaziyette iken orduya bir mesaj yazmış, 
Lir de 1 teşrinisani 938 salı günü içti
ma devresine girecek Millet Meclisi için 
de senelik nutku hazırlatmıştı. Her iki 
yazı da Ebedi Şefin dikte ettirmesile 
umumi katip Hasan Rıza tarafından 
meydana getirilmişti. 

29 ilkteşrin sabahı saat 9 dıı uyanan 
Ebedi Şef kendi dairesinde ve yatağın
da istimhııt ediyordu. Atatürkün mu
tad neşeli görünmek gayreti de aşikar 
surette belli oluyordu. Ebedi Şef husu
si berberi Mehmet tarafından tuvaleti 
yapıldıktan sonra müdavi hekimlerin 
vizite saati dolayısile huzura çıkmalarına 
müsaade etti. 

Hekimler mutad sabah vizitesini yap
tılar. Atatürk kendilerine iltifatta bu
lundu. Hekimler ayni zamanda Ebedi 
Şefin bayramını da tebrik ettiler. 

Ostün hassa iyetle mütehassis bulu-

nan Ebedi Şef bu tebriklere de iltifatla 
karşılık verdi. Fakat bnyram şenlikle
rinde böylece yataktan kalkmak, İsti
rahat vaziyetinde bulunmaktnn müte
vellid bir üzüntünün ifadesi de Ebedi 
Şefin açık alnındaki çizgiler de mana
lanmıştı. Atatürk, duyduğu üzüntüyü 
belli ettirmiyecek şekilde bu mevzu et
rafında hekimlerle görüştü. Muayene 
neticesile alakadar oldu. Vaziyette de
ğişiklik yoktu... Hekimler muayeneden 
sonra Ata'nın huzurundan çıktılar. 

Ebedi Şef istirahat ederken dairenin 
geniş camlarından akseden bir ses na
zarı dikkatini celbr.tti. Bu ~es; Cumhuri
yet bayramı merasimine İştirak etmek 
üzere Çenaelköyünden vapurla l!!tanbu
la geçen Kuleli talebelerinin bandosun
dan geliyordu. 

Atatürk bu sese kulak verdiği halde 
sordu: 

- Nedir bu? 
Sarayın önüne ı:rrlen vapur, düdük 

calıyor, bando zaf ... r mar~11ıı vuruyor, 
Kuleli talebeleri Ebedi Şefin ~arayı 
önünd .. n gertikeri için: 

- Yaşa Atatürk 1 
Diye se•leniyorlardı .. 
Ebedi Şefin !loru,una berber Meh

med cl"vap verdi: 
- Kuleli mektebi talebeleri pa~am. 

Vapurla ~idiyorlıu... Mera!<lme i!]tİrak 

edecekleri 
Ebedi Şef sesini çıkarmıyordu. Bu 

cevaptan sonra ağır ağır hareket ederek 
hu~usi hizmetkarlarının yardımile yata
ğından kalktı. Denize bakan boy pen
ceresinin önüne gitti ... 

•• BİTMEDİ •• 
--*-

imtiyazlı şirlıetıerin 
muafiyet müddetleri 
Hükümetle şirketler arac;ında akdolu

nan mukavelenamelerle gümrük res
minden muafiyeti kabul olunan eşyanın 
muafiyeti haiz yerlere sarfolunduğun~ 
şirketler bir sene içinde ispat etmek 
mecburiyetinde idiler. Hükümet mua
melelerin selameti noktasından imtiynz
lı şirketlere verilen bu bir senelik mü
saadeyi üç seneye iblağ etmiştir. Güm
rük muafiyeti knbul olunarak yurda so
kulmuş bulunan eşya hakkında da bu 
üç senelik müddetin tanınması kabul 
olunmuştur. 

KJSACA: 
•••••••• 

Saı•mısağın gelin oluşu 
--t.ı -

YAZAN: Eczacı K. Kamil Aktaş 

Sarmusağı gelin etmişler, kırk gün 
sonra kokusu çıkmış derler. Sarmusak 
ile soğan meyva veya sebze oldukları
na göre emsal ve akranları arasında 
başlı başına birer benlik olamamışlar
dır. Mesela bir enginar, bir bakla, bir 
fasulye veya bir prasa olamamışlardır. 
Onlar daima yemeklerin çeşnisini dol
durmuşlar, onunla kalmışlardır. Sarmu
sağın son zamanlarda tansiyona eyi gel
mesi iddiası, itibarını artırmış ise de yi
ne cacık, paça, ve işkembe çorbasında
ki kokusuyla kudretini a7.altmakta de
vam etmiştir. 

Abdülhamit sarmusağı hiç sevmez
miş, padişahın damadı Sultan hanıma 
o zaman yeni çıkan Kakvdilat dö sut §ı
rıngası yaptırmağa kalkmış, sarayın ec
zacısı bu ilacın miktarını fazla görmüş, 
Abdülhamit o zaman cezacı mektebinin 
bütün hocalarını toplatmış bu yeni ilacı 
tetkik C'ttirmiş, neticede memlekette 
kullanılmasını yasak ta ettirmişti. Za
vallı kimya hocamız bahis bu ilaca ge
lince sarmusak kokusunda Kakvdil de
nilen bir gaz neşreder, der geçerdi. Aca
ba Abdülhamidin sağlığında tansiyon 
modası çıkmış olsaydı, sarmusa~m da 
buna ilaç olduğu söylenseydi o zaman 
Abdülhamit sarmusağı na<ııl gelin eder, 
kırk gün !IDnra çıkacak kokusuna nasıl 
razı olurdu, hey gidi günler hey. Sarmu
sağın havayı tebdil işini söylerler. Teb
dil eltiği havayı anlamak için sarmusak 
yiyenlerin yanına sokulmak gereklir. 

, ~evdigi Adam 
Yazan: Üç Yıldız 

43 -
- Peki. •. 
Şimdi ne yapacnktım? Tekrar düşün

meğe ve misafir odasında bir aşağı bir 
yukarı dolaşmağa başladım. 

Bir aralık aklıma ani olarak bir fikir 
geldi. Hizmetçiyi çağırdım. 

- Git, <leclim, şu köşedeki bakkaldan 
bir şişe rakı al da gel.. 

- A ... Rakı mı içeceksiniz .. Ben sizi 
hiç rakı iccrkcyı görmedim .. 

- Sen dediğimi yap .. . 

- l\foıelik falan bir şey de alayım 
mı? 

- Sen böyle Şeyleri biliyor musun? 
- Mükemmel bilirim. 

hip oldu. Evde.bir o, bir ben ikimiz var
ken benim r:ıkı da getirtmem onun 
ümitlerine yeniden hız vermiş olacak 
ki sevinerek ve koşnrak gitti. 

Halbuki ben rakıyı kendim iÇin de
ğil. Süleyman için aldırıyordum. Evet, 
Sülcyamn için .. 

Evet.. Rakıyı Süleyman için ısmarla
mıştım .. 

Kafamda !'ınl olarak bir karar yer bul
muştu. 

Süleymanı eve bizzat kendim çağıra
caktım ve onu çağırmazdan evvel de ra
kısını hazırlamağı istemiştim. 

Müjgan ne demişti? 

YENIASIR 26 SONTESRIN PAZAR 1939 

BERLE Roman.yada --·--Kabine bullranı dış 
politilıada hiç IJir değl
şifıllJı yapmıyaı:alıtır .. 

• iUi ekonomi ·rütün pıyasasına hazırlık --·--HAKKI OCAKO<iLU 
---*---

af tası 12 birinci 
kanunda başlıyor 
12 Birincikanun tarihinde başlıyacak 

olan milli ekonomi ve artırma haftası 
hazırlıklarına başlımmıstır. l\1illi eko
nomi idare heyeti, haftanın programı 
üzerindt" mesgul olmaktadır. Hafta için
de yerli malı kullanılmasını teşvik ma
hiyetinde bazı kararlar almaktadır. 

Bütün kumpanyalar, pi
yasaya iştirak edecekler 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -
alakadar eder. 

Ankarada Türkiye - Ingiltere - Fran· 
sn arasıncl;ı imzalanan karşılıklı yardım 
paktı ile Romanynya verilen garanti te
yid edilmiştir. Romanya Balkan paktına 
dahil bir devlettir. Bu pakt mefhumu 
dahilinde Romanya ile aramızda karşı
lıklı bazı taahhUJler vardır. 

Yapılan bir hesaba göre son bir sene 
içinde milli ekonomi ve artuma bahsin
de büyük bir faaliyet ı::arfedildiğini ve 
bankalardaki küçük aile hesaplarının 
ve tasarruf kumbaraları mevcudunun 
art tığı görülmüştür. 

Yerli mallar haftasında bir de müsa
baka yapılacaktır. 

-+·
Talebelerin hüsnühal 
mazbataları ... 
A<=keri ve sivil mekteplere girecek ta

lebelerin hüsnü hal ve fakrü hal maz
batalarının, bundan sonra vilayet idare 
heyetlerince değil, okullar direktörlük
lerince tanzimi muvafık görülmüştür. 

TA LERİ 
BiR DiLECi 

Önümüzdeki Cuma günü Izmir, Muğ
la ve Manisa vilayetlerindeki bütün 
tülün merkezlerinde tütün piyasasının 
açılması kararlaşmıştır. Şehrimizdeki 
Amerikalı kumpanyaların müdür ve 
mümcsilleri, inhisarlar idaresi, yerli 
kumpanyaların müdürleri Cuma günü 
piyasaya iştirak edeceklerini re~men 
beyan etmişlerdir. 

Tütün mevzuunda karşılaşılan bu 
ahenkli çalışma ve birlik istihsal mın
takalarında büyük bir sevinçle karşı
lanmıştır. 

Glenn, The American ve Garry kum
panyaları ile inhisarlar idaresi memur
ları, yerli kumpanyaların mübayaa me
murları Perşembe günü Izmirden hare
ketle, kendi programlarına göre tesbit 
edilen yerlere gideceklerdir. 

Cuma sabahı. piyasanın açılacağı sa.at 
tcsbit edilmemi§ ve serbest bırakılmış
tır. Piyasanın en evvel hangi merkezde 

açılacağı bu itibar1a belli değildir. 
Ankaradan askeden haberlere göre 

tütün pi/asası için açılışta asgari bir fiat 
tesbit edilmiştir. Mübayaa miktarlarına 
gelince bu da tamamen serbesttir ve ala
kalı kumpanya ve firmaların ihtiyaçları 
nisbetinde yapılacaktır. 

Kumpanyalar, bütün mıntakalarda 
müstahsil:n elinde mevcut tütünleri tes
bit etmişlerdir. Yani şu anda, mesela 
Akhisarın falan köyünde, falan zatın 
elinde mevcut olan tütünün kalitesi ve 
miktarı beUidir. 

Bu itibarla satışlar daha kolaylıkla 
inkişaf edebilecektir. Satışların bir haf
ta içinde sekiz, hatta on milyon kiloyu 
bulacağı zannedilmektedir. 

Ticaret vekaletinin Imıirdeki şubesi, 
yapılacak satışlar hakkında her gün tel
grafla mahallerinden mruılmat alarak 
her akşam satışları ve fiatlerini Vekale
te arzedecektir. Ticaret vekaleti piyasa 
ile pek yakından alakadardır. 

Binaenaleyh ıiomanyanın mukadde
ratiy]e alfıkalı bir devlet vaziyetindeyiz. 
Bu itibarla orada olup bitenleri en ya
kından takip mevkiindeyiz. Fakat baş
vekalete Tatarcskonun getirilmesi bu 
hususta en küçük bir endişeye mahal 
bırakmamaktadır. Zira Tataresko 1934 
senesinden 1937 senesine kadar devam 
eden başvekilliği sırasında Balkan an
tantının en har taraftarlarmdan olduğu
nu fiilen ispat eylemiştir. 

Binaenaleyh ondan beklenecek hare
ket, Balk.anlılar arasındaki sıkı dostluk 
münasebetlerini bugünün icaplarına uy
gun şekilde daha fazla sıklaştırmış, Bal
kanlıların hayat ve istiklallerini koru
yucu tedbirlerde azami derecede ener
jik davranmaktan ibaret olabilir. 

Tntareskonun başvekilliğinin Londra 
ve Pariste olduğu gibi Ankarada da bü
yük bir sempati ile karşılandığı ,muhak
kaktır. 

Torbalı ve Bayındırdan her sabah Iz
mire gelerek orta mekteplere ve lisele
re devam mecburiyetinde bulunan genç
lerin bir dileği vardır. Saat sekizde ha
reket eden trenin hareket saatinin ya
rım ~aat geriye alınması istenilmekte
air. Sekizinci işletme müdürlüğünün 
nazarı dikkatini celbederiz. 

Katil Osmanın muhakemesi 
Yalnız şimdi dikkat edilecek bir nok

ta var. O da yeni kabine, Alınan meta~ 
libatını red manasını tazammun eyledi
ğine göre Alınanyanın Romanyaya kar
şı alacağı vaziyetin ne olacağıdır. 

--1:?-
S eler ber lik müdürü 
tebdil eclilcli-
1unir seferberlik müdürü B. Faile 

Konya seferberlik müdürlüğüne, Konya 
seferberlik müdürü B. Hilmi Izmir se
f erberlik müdürlüğüne naklen tayin 
edilmişlerdir. Tayin emri vilayete tebliğ 
edilmiştir. 

Suçlunun ha bası Kara
bet mi, yoksa Mehmet mi? 

HAKKI OCAICOQLU 
- -1:?-

E S RA R BULUNDU 
Ikiçeşmelik, Aşureci sokağında Isma

il oğlu Muharremin üzerinde 11 gram 
esrar bulunarak alınmıştır. 

---~---

AMERİKAYA 
GİDEN TALEBELER 
Amerikada tahsillerini ikmal edecek 

olan bir kısım talebelerimiz dün Pire
den Aınerikava müteveccihen hareket 
etmiştir. Bir talebe kafilesi de bu hafta 
Alırumyaya gidecektir. 

-+
Denize düşen adam ... 
Konak 'vapur iskelesi önünde dolaşan 

Mehmet oğlu Ahmet adında bir şahıs 
denize düşmüş ve kurtarılmı.ştır. 

--&- -
Kaza kurşunu bir 
yavruyu ağırca 
yaraladı ... 
Yusufdede caddesinde İsmail oğlu 11 

yaşında Sabahettin evinin taraçasında 
oynarken hüviyeti henüz anlaşılamıyan 
bir kimse tarafından avlanmak maksadi
le ateş edilen bir ti.ifcnkle yaralanmış
tır .. Yarası ağır değ~ldir. 

--~ --
Dikilide y eni bir 
zelzele daha old u 
Evvelki gün saat sekizde 'Dikilide dört 

saniye devam eden şiddetlice bir zelzele 
olmuştur. Hasar yoktur. 

-+
SALİHLİDE 
ASRİFIRIN 
Salihli 25 (Hususi) - Mustafa Akış

oğulları fabrikatör Selim ve Kemal kar
deşlerimizin müccddeden vüc.uda ge
tirdiklerini evvelce bildirdiğim asri fı
rın normal işüyor. Bu, memleketin bü
yük bir ihtiyacını bertaraf etmiştir. Halk 
derin bir memnuniyet içindedir. 
Diğer fırınlar pis ve gsyri fennidir. 

Bu fırınların modern bir şekle ifrağını 
çal!§kan helediye reisimizin :himmetin

den bekleriz. 
RfZA KAYA 

•1•······································ 
~ Gelenler, Gidenler s 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Rodos konsolosumuz B. Recep Yaz-

gan ve refikaları l7.mire geldiler. 
Ordu mebusu B. Vehbi Demir Anka

raya, Sivas mebusu B. Mithat Şükrü 
Ble<la Islanbula, Ankara sıtma müca
delP reisi B. Asım Ars:ı.k Ankaraya, 
mülkiye baş ınüfetli.5i B. Hilmi Cerit 
Ankaraya gittiler. 

Kemerde bir umum.hanede iki genç 
kızın ölümü ve üç kızın Yııtalanmasiy
ncticelencn cinayet davasıfd" ağırceza 
mahkemesinde devam edilmiştir. Suçlu 
Ali Osman Palat jandarma muhafaza
sında mahkeme salonuna getirilmiştir. 

Bu defa Ali Osman biraz daha sakin 
görünüyor ve etrafına saldırmıyordu. 
Ancak korkunç bakışlariyle ortalığı sü
züyor ve soru1an suallere cevap vermi
yordu. 

Bu celsede, Ankarada bulunan Ayşe 
adında umumi bir kadının istinabesi 
okunacaktı. Fakat Ayşenin Ankaradan 
Çoruma gittiği anlaşılmış, ifadesinin 
alınması için Çoruma müzekkere yazıl
masına karar verilmiştir. 

Nazillide 
su ve elektrik 

Nazilli 25 (Hususi) - Kazamız kay
makamı bay Celal ile belediye reisimb; 
bay Emin clele vererek memleketimizin 
en mühim dertlerini bertaraf etmeğe 
çalışıyorlar. 

iki yüz elli bin lira sarfiyle Nazilliye 
yirmi beş kilometre uzaklığında Oyuk
baba dağından 3 mikyasına yirmi bir 
menbadan geçecek ve saniyede yirmi 
litre verecek nefis bir suya halkı
mız yakınlarda kavuşacaktır. 

Para, proje hazır ve müteahhide ve
rilmek üzeredir. 

- Sultanhisar nahiyesinde istasyon 
civarında muazzam bir şekilde yapıl
makta olan tam teşkilatlı mektebe adı
nın yazılmasını istemiyen bir vatandaş 
beş yüz torba çimento teberru etmiştir. 
Mektebin bankadaki parasile ikinci ka
tı yakında yükselmeğe başlıyacaktır. 
Nahiye müdürü bay Faiz geceli ve gün
düzlü bu işle uğraşmaktadır. 

Parsa, şehir 
planını yaptırıyor 
Parsa 25 (Hususi) - Genç belediye 

reisimiz bay Hüseyin Rauf Özen şehri
mizin plô.nını yaptırmağa teşebbüs et
miştir. Halkçı valimiz, mumaileyhe bu 
hususta yardım edeccf,<in.i vaad buyur
muşlardır. 

TASHİH 
DünkU sayımızın altıncı sahifesinde 

mevcut resimlerden birinin altına In
giliz donarunasından bir görünüş diye 
yazılmıştır. 

Halbuki bu resim bir Alman zırhlısı 
olup Ingiliz tayyareleri tarafından bom
bardıman edilirken çekilmiştir. Resim 
altında vukua gelen bu ynnlı.şlığı tashih 
ederiz. 

Diğer taraftan mahkeme heyeti şaya
nı dikkat bir nokta üzerinde tetkikat 
yapmaktadır. Ali Osmanm iki buçuk 
liraya asliye cezada mahkUın olduğu 
anlaşılmıştır. Ancak Ali Osmanın nü
fus tezkeresinde baba adı da Mehmet 
oğlu Ali Osman şeklinde yazılı bulun
duğu halde asliye cezada « Karabet oğ
lu Ali Osman> şeklinde mahkfun olmuş
tur. 

Kendisinin evvelce başka bir nüfus 
tezkeresi kullandığı zannedilmektedir. 
Mahkeme heyeti Ali Osmanın cMehmet 
oğlu mu> yoksa cKarabet oğlu mu> ol
duğunu tahkik etinektedir. Bu hususta 
asliye cezaya da müzekkere yazılmış
tır. 

KÖYLtlLER İÇİ.N 
UCUZ ARABALAR 
Ziraat VekAleti, köylüler için ucuza 

mal olan bir araba tipi kabul etmiştir .. 
Mahsul nakliyatında kullanılacak olan 
bu arabalar çok ucuza mal olacak ve 
memleketin her yerinde teammürn ede
cektir. Vekalet bu arabalardan bir par
tiyi bir müesseseye sipariş etmiştir. Ya
pılınca her mıntakadakl nümune köyle
rine verilecektir. 

--~
OKUL DOKTORLARI 

Maarü vekilliğinden bütün mektep 
doktorlarının vazifeleri hakkında mek
teplere bir tamim yollanmıştır. Bu ta
mimde doktor1ann vazifelerini yapar
ken mevcut talimatnamelere uygun ha
reket etmeleri istenmekte ve mektep 
müdürlerinin doktorlarla görüşerek ken
dilerinin her gün saat kaçtan kaça ka
dar mektepte bulunacaklarını iş cetve
linin kanunuevvel başından evvel veka
lete gönderilmesi emredilmektedir. Dok
torlar tesbit edilen muayene saatlerinde 
hasta bulunan muallimleri, talebeleri ve 
müstahdemleri muayene edecekler, ay
rıca haftanın muayyen günlerinde tale
benin senelik muayenelerini yapacaklar 
ve sıhhat fişlerini dolduracaklardır. Ya
tılı mekteplerde iaşe i~leri ile yakından 
alakadar olacalar, yemeklerin cinsi, te
mizliği, pişirme tarzları ile meşgul ola
caklar ve bilhassa mutfakları sıkı bir 
5urette kontrol edeceklerdir. 

- *Kıymetli madenlerd en 
yapılmış masnuatın 
gümrüJılerde Jıontrolü 

YURDUMUZDA 
Ateşe day anan 
tuğla f alJrilıaJarı 
lıurulaı:alı ... 
Memleketimize her yıl dış memleket

lerden giren ateşe dayanır tuğla cinsle
rini dahilde imal etmek üzere İktısat ve
kaleti bir fabrika tesisine karar v~ 
tir .. Bu fabrika, son yıllarda pek ziyade 
artan şamet ihtiyacını ve bilhassa Kara
bük fahrikalariyle, bakır izale fabrikala
rının, askeri fabrikalar ve tersanelerin 
ihtiyacını tamamen karşılıyacak ve ay
rıca hususi müesseselerin taleplerini de 
yerine getirebilecek takatta olacaktır. 

---1..-
Resmi dairelerin evraJı 
11e defterlerinde tip .. 
Devlet dairelerinde kullanılan evrak 

ve defterlerin tip itibariyle birleştiri.1. 
mesi ve kağıt istihlakinde tasarruflar te
mini için bütün vekAletler delegelerin
den müteşekkil olmak üzere İktısat ve
kaletinde bir komisyon kurulmuştur_ 
Komisyon çalışmalarına başlamış 'bulun
maktadır .. 

ORMAN iŞLETMESİ-
orman işletme talimatnamesinin yir

mi dördüncü maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesi, İcra Vekilleri Heye
tince kararlaşmıştır. 

İşletme revirlerinde elde edilen alel
umum hasılatın satışında açık arttırma 
ac;ıldır. Bu husustaki ilanlar ve ihale 
muamelesi madde 20 - 21 deki şartlara 
tabidir .. Ancak revir amirliğince faydab 
ve lüzumlu görülen ahvalde veya mils
tacelcn satış yapılmasını zaruri kılan 
sebepler mevcut olduğu takdirde pazar
lıkla satış yapılması da caizdir. Bu hal~ 
de revir ılmirliği pazarlıkla sa~ yapıl
madan evvel keyfiyeti mucip sebepleri
le Orman umum müdilrlüğüne bildir
mek ve izin almakla mükelleftir. 

PnzarlıkJa yapılacak satı§larda madde 
20 deki Hun m~cburiycU yoktur. 

- --{;r-
Tabanca müsaderesi 
Çornkkapıda Gaziler caddesinde Meh

met oğlu Sami Saylamın üzerinde bir ta
banca görülerek müsadere edilmiştir. 

YENİ NEŞRİYAT: 

YE.Ni GRAMER 
Hükümet altın ve diğer kıymetli ma- Çığır kitap evinin yardımcı lise ve or-

denlerden yapılmış masnuatın yurd dı- ta mektep kitapları serisinin onuncustt 
~ına çıkarılına~ını ınenetmişli.. Haber olarak neşredilen bu eser Vefa lisesi 
aldığımıza göre Gümrük ve İnhisarlar Edebiyat muallimi Zahir Güvemli tara
vekaleti, kaçakçılığı önlemek maksadiy- fından her sınıfa faydalı olabilecek şe-

nıma tak eden bu üzünliileri bir anda Onu keneli eliın-le_s_ildim. Pullarına le yolcu ve bağajlarda bu kabil masnua- kilde yazılmıştır .. Yirmi beş kuruşa sa-

k d 1 d h . tın munycne =killeri hakkında bir tali- tılan kit.nbı okuyucularımıza tavsiye üzerimden almak için aklımın kestiği en varıncaya a ar temiz e im, sonra ız- ı<-
k t . ld · ·· k · t · k mal.name hazırlamaktadır. ederi?.. es ırme yo an .viıruyece tım. mc çı ıza: ........ ... . 

Hizmetçi , rakı ve mezelerle geldi. - Ben biraz dışarı çıkıyorum, şimdi " aa+wrw5;.st>' '-04 4 MA& •• t:5?AU iriffi§•- ' 
Gözümün içine bakarak: gelirim.. 1 E L H A M R A 1 - Tepsinizi yatak odanıza mı hazırlı- Dedim. Onun hayrelli bakışına aldır-

yayım? .. madan apartıınandan çıktım .. 
Dedi. Ben kısaca şu cevabı verdim: Nereye gidiyordum? İdaresinde Milli Kütüphane Sinemasında 
- Hayır .. Misafir oda.sına .. Şey bana Telefona .. Siileymana telefon etme- B u G u·· N 

bak... Bizim bir de tav lamız olacaktı.. ğe .. . 
Vakıa sen bilmez.sin ama .. Belki ortalığı Apartımanın bulunduğu sokağın kö- SENENİN EN BÜYÜK AŞK VE HİCRAN FİLMİ 
temizlerken gcirmiişsiindür, nerede bili- şesindeki tütüncüde telefon vardı. Eh d • • • 
yor musun? o zaman telefonlar otomatik değildi e ıyen senınım 

- Tavla mı? .. Hiç görmedim küçük Santral matmazeline Süleyman oteli· 
bey.. Fakat ben tavla oynamasını bil- nin numarasını söylerken sesim titreıni-
mem ki... yordu bile .. 

- Sana tavla oynama.~ını biliyor mu- Kararım çok düşünerek verdiğim için 
sun diye soran mı var? Haydi zevzek1i- kendimde birdenbire kendimi de hayre
ği bırak, mezeleri hazırlaınağa başla.. te düşüren bir azim ve metanet vardı. 
Tavlayı ben ararım.. Gözümde artık ne eski ahlaki kayıt-

Evvelce misafir odasındaki orta rna- lar vardı, ne ele Süleymana kar. ı küçük 
sasının alt rafında duran Si.ileymanın düşmek endişesi.. 
hediyesi tavla epey zamandır meydan- Sadece annemin ve kendimin saade-
da yoktu. Onu muhakkak annem bir ye- tini diisünüyordum. 
re kaldırmış olacaklı. Fakat nereye? Kulağımda telefon ahizesi bir kaç sa-

Her tarafı, karyolanın altına varın- niye ve heyecanla bekledim. 

(STELLA DALLAS) FRANSIZCA sozı..tJ •• 
YARATANLAR : 

BARBARA srA.NVYK .. JOHN BOLES ... 
AYRICA: 

Ebedi Şef Atatürk'ün 
Onuncu Ciimhuriyet bayramında Tiirk milletin i kutlulanıası \ 'C öğütlemesi 
filmi... FOX Jurnalda : Dünyanın en son lıiidiscleri ... 

- O haldi' bak nl' l'lzırru a al da gel .. 
Vlatmazcl d"" Vrinyes kaybol- Bu iki folr\ 

ş ven i.psanbr. r:ısınn 
etın tt"sirı a ında agJa-

caya kadar aradım. Nihayet gardrobun - Allo .. burası ... Otel..· SEANSLAR : 14 - 16.30 - 19.00 • 21.30 D A ••• 
vurııD'Rıc ;t_ Jiy7'e".BGgrtol'!Fl•'b"tı. zaomıı I reıt•rı: u"i! v ıcu .. n ,füJln .. m ~. 'h ...... ı .,.;"" ('"nnı •• :... n••.JılRnl .:: 

-
1 a • ı . k 0 b B de size namusum ıııerıne Mo- • 1 nı .. ~"""· ~rin kiJ11Se at etmıyece .. ana - _ en. l\::tı• c-uI<-u~ •• .................... . .. . 
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Türkiye ile ransa 
Arasında ticari görüşmeler başladı Garp cephesinde 

Almanlar fırka Diikdar
larını arttırıyorlar 

Fransız Hariciye Nezaretinde ilk teknik temas yapıldı. Bu münasebetle 
Paris g~zeteleri şayanı dikkat yazılar yazmaktadırlar 

Paris, 25 (Ö.R) - Fransa ve Türki
~e arasındaki ticari müzakereler devam 
~yor. B. Menemenci oğlunun riyase
tindeki Türk heyeti dün Parise gelmiş
tir. Fransanın Ankara sefiri B. Masigli 
de evvel gelmişti. B. Menemenci oğlu 
bu sabah Fransa hariciye müst~·ı B. 
Ş..,,patye dö Ribi tarafından kabul edil
llıiştir. 

Teknik görüşmeler ôgleden sonra Ke 
borseyde başlamı.,<rtır. Fransız gazetele
ri bu müzakerelerin, Almanya tarafın-

dan İngilı:. - Fransız ablokası tesirlerin- sa arasında anla.şmaya miinı olınak mak- müşterek bir faaliyet pliinı tanzimine 
den kısmen kurtulmak maksadiyle Av- sadiyle geçen nisanda Ankaraya gönde- matuftur. 
rupaıun cenubu ı,arkisindc sarfedilen rilmis olan Fon Papen bu işte muvaffa- Bu sırada, Balkanların ileri hattı olan 
yeni gayretle ayni zamana tesadüf etti- kıyetsizliğe uğradıktan sonra Ankara ve Romanyadan Almanyanın mübayaatına 
ğini kaydediyorlar. Berlin arasında mekik dokumuş ve kay- maru olınak üzere müttefikler kuvvetli 

Almanya, askeri bakımdan Türkiyede bettiği zemini tekrar kazanması için siparişler veriyorlar. Mısırda da, Bal
davayı kaybettiğini kabul etmiş ve Tür- Führer tarafından kendisine talimat ve- kan memleketlerinin şimdiye kadar Al
kiyede bulunmakta olan bir kaç zabitini rilmiştir. Bununla beraber ekonomik sa- manyaya sattıkları mallara başka taraf
de geri alın,..tır. Fakat diplomatik ba- hada Türkiye ve Alınanya arasında res- !arda mahreç bulunması için Balkan de
kıından Almanyaıun gayreti devam et- mi bır müzakere mevzuubahis değildir. legeleriyle müzakereler cereyan ctmek
nıektedir. Türkiye ile İngiltere ve Fran- Paris müzakereleri bilakis ekonomik tedir .. 

-

Yemin merasiminde Pamuk 
-*-

Yeni Rumen Başvekili Tatareskonun 
sözleri ve Majeste Karol'un cevabı 

Zeytinyağı ihra
cat birlikleri 

iı.1anbul, 25 (Hususi) - Burada ve 
İzmirde pamuk ve zeytinyağı ihracat 
birlikleri teşkili hakkında ticaret veka
letince yapılan tetkikler ve hazırhldar 
bitmiştir. Bu birliklerin teşkiline bugün
lerde ba~lanacaktır. 

~~~~~~~~~~*~.~~~~~~~~~ 

Bükı·e~, 25 (A.A) - Ba~vekil Tata
tesko, hükümet hasının yemin merasi
lni esnasında aşağıdaki beyanatta bulun
ınu.ştur : 

•Milli kalkınma cephesinden doğan 
hni kabine, majestelerinin yüksek ida
resi altında, bütün sahalarda bir teskin, 
inıar ve takviye kabinesi olacaktır. Ye
lli kabine, Milli tesanüt cephesini kuv
vetlendirecek, milli varlığı ve her türlü 
Şerait içinde ayrılmadan idame edeceği 
bitaraflığı müdafaa için memleketin bü-

Tebliğler 
---.ı:;..---

FRANSIZ TEBLİGİ: 
Paris, 25 (Ö.R) - Bu sabahki tebliğ : 

Gece cephede sayanı kayıt hir 5ey olına
ııu~. 

Paris, 25 (A.A) - Umumi hava ka
rargahı resmen bildiriyor : 

22 te.şrinisanide beşi topraklarımızda 
olmak üzere altı düşman tayyaresi dü
silrülmü.ştür. 23 teşrinisanide 8 düşman 
tayyaresi düşürülm~tür. 
ALMAN TEBLİGİ : 

P..oma, 25 (Ö.R) - Resmi Alınan ajan
sı bildiriyor : Fransız tayyareleri hudut 
ınıntakasında bazı keşif uçuşları yap
ınıslardır. Buna mukabil Alınan tayya
tel~ri Fransanın bütün cenup lasmı 
lizerinde uçmuşlardır 

Bir Alman tahtelbahiri harp gemisi 
haline çevrilmiş olup Hollanda vapuru 
ı,eklinde yola çıkarılan bir İngiliz vapu
'l'Unu batırml!ltır. Bu vapur yedi bin ton 
lıncminde idi.. 

- *-
Rumen kabinesi 

- BAŞTARAFI ı İNCİ SAHİFEDE -
isüklilinj tehdit ederken İngiltere ve 
F'ransanın birlikte Romanyaya verdik
leri teminattan bahsederek •Taymis• 
kralın ve kabinenin Romanyanın istiklll.I 
lre bitaraflık siyasetini muhafaza ede
ceklerini beyan ve ·Ancak Nazi tazyiki 
llomanyanın hükümraniyetini tehdit 
<debilir• sözleriyle makalesine nih yet 
Vermektedir 
Bükreş 25 (A.AJ · "r · ıı ı . " et 

azası dün akşam saat 21,43 te kralın hu
zurunda yemin ederek i~c başlamıştır. 
'Yeni Rumen kabinesi aşağıdaki zevat
t an nıiirekkeptir: 

Basvekil ve dahiliye ı:ıazın vekili B. 
Tatarcsko, hariciye nazırı ve propagan
da nazırı vekili B. Gafenko, maliye na
ı.ırı l\ililitza Constantine.sco, milli ekono
mi nazırı B. Constantin Angelcsco, milli 
ınüdafaa nazırı general Ilcous. 
Bükre~ 25 (A.A) - Rador ajansı bil

diriyor: 
Salahiy~tı.ar Rwnen mahfilleri kabine 

buhranının Bükreşle yapılmakta olan 
l'konomik müzakerelerden çıktığı hak
kındaki haberleri en kat'i surette yalan
lamaktadır. Kabine buhranı sırf ekono
tnik rejim bahsinde noktai nazar farkı 
Hzerinde kabine azasından birinin isti
f ası yüzünden çıkmıştır. 

Salahiyettar Rumen mahfilleri kabine 
d~ğişmesinin yabancı memleketler ile 
tnünasebetleri ve harici siyac;eti hiç bir 
" •retle değiştirmemi< bulunduğunu te
' nin etmektedir. 

tün askeri ve maddi kuvvetleri teskilat- Bruıvekilin takdim ettiği program çok 
Londırılacaktır. Milli muhadenet, ~osyal güzel vaitlerle doludur, bu programın 
adalet ve dahilde ve hudutlarda sulh muvaffakıyetle tatbik edilmesini bütün 
prograounın tatbiki içinde bütün Ru- kalbimle temenni ederim .. 
men vicdanlarının müzaheretine mazliar Dünyanın bir hercümerç içinde bulun-
olacağınd:ın emin bulunuyoruz.• duğu bu llnda memleketin gerek manen 

Kral Karo! buna aşağıdaki sözlerle gerek maddeten refahı için her türlü fe-
mukabefo etmiştir : dakılrlıklarda bulunmak vazifemizdir .. 

- Endişelerimi ve idarenize verilmiş Hükümetin, kanunun sadık hAmisi ola
olan nezaretlerin umurunu tedvir ede- cağından ve bütün kuvvetiyle çalışarak 
ccğiniz zamanın nezaketini müdrik bu- vazifesini yapacağından tamamiyle emin 
lunduğunuzdan eminim.. bulunuyorum ... • 

Almanya kendi kendini 
idama mı sürüklüyor 

Londra, 25 (Ö. R) - Panamada çıkan o:Siaryo> gazetesi geçen 
harpte tahtelbahir harbine verdiği şiddetle Almanyanın Amerikayı 
zorla harbe sürüklediğini ve böylece kendi kendinin idam kararını ver
diğini habrlatarak şimdi mayin harbinin Almanya İçin ayni meş'um 
tesirleri olacağını tahmin ediyor. Almanların düşmanları korkutmak 
için aldıkları tedbirler netice itibarile ancak kendi acizlerinin itirafı 
mahiyetindedir. 

Frans!zayanı hariciye encümeninde 
Fransız ihracatı için müzakereler 

Paris, 25 (A.A.) - Ayan meclisinin hariciye encümeni Almanya
ya karşı tatbik edilecek iktisadi ablukanın takviyesi meselesini görüş
müştür. Encümen Alman eşyasının artık sürülemiyeceği, ecnebi pi
yasalarda yapılan Fransız ihracatının inkişfı için alınacak tedbirleri 
müzakere etmiştir. 

Avusturalya 
lngütereye 

ve Kanadanın 
hava yardımı 

Pari•, 25 (Ö. R) - Dün akşam Ottavada radyoda söyledikleri nu
tuklarda Avusturalya hava nazırı ve Kanada maliye nazırı bu iki mem
leketin iktidarları dahilinde olan her yardımı lngiltereye temin etmek 
azminde olduklarını söylemişlerdir. Harbin ilk senesi için Avusturalya
nın harp masrafı 50 milyon lira olacaktır. Bu miktar geçen harbin ilk 
senesine nisbetle dört mislidir. Şimdi talim halinde olan askerler de ge
çen harbin ayni devresine kıyasen iki misli artmıştır. Binlerce Avustu
ralyalı tayyareci, imparatorluk antrenman planına tevfikan, şimdi Ka
nadada talim görerek yetişmekte olduğu gibi 20 bin tayyareci de doğ
rudan doğruya Avusturalyada yetiştirilmektedir. 

Polon yada gerilla harbi 
müşkül vaziyetteler Almanlar cok • 

--*--

Türk _,..._ 
Heyeti şerefine 
Pariste verilen 

ziyafet 
Londra 25 (Ö.R) - Londraya gel

mekte olan Türk ekonomik heyeti reisi 
Numan Menemencioğlu şerefine bugün 
Pariste Fransız hariciye müsteşarı ta
rafından bir öğle ziyafeti verilmiştir. 

-*-B. Cemal Hüsnü 
Londra radyosu Polon• 
ya sefirimizin Angerse 
gideceğini haber 
veriyor .•• 
Londra 25 ( ö.R) - Roytcr ajansının 

Istanbul muhabiri Ankaradan şu haberi 
veriyor: Polonyanın Almanya ve Rusya 
tarafından işgaline kadar V arşovada 
Tilrkiye elçiliğini yapan bay Cemal 
Hüsnü yakında Fransaya giderek An
gers şehrinde yerleşmjş olan Polonya 
hUküıneti nezdinde Türkiye Cümhurl
yet hükümetini temsile devam edecek
tir. _,.._ 

Korsan metodu 
- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -

de hareket edeceğine şüphe yoktur. 
İyi haber alan mııhfillerde netice ola

rak İngiltere ile Fransanın vakit kay
betmeden Okyanuslarda bile Alman de
nizaltı harp silAhlariyle mücadele ede
t.-ek kabiliyette gemi inşa edeceklerinden 
şüphe edilmemektedir. 

Tayyare 
Sinemasında 

TELEFON : 3646 
BUGfiN 

Şimdiye kadar gördüğünüz filimleri 
unutturacak senenin en 

kudretli eseri.. 

HARP 
·LABATAY• 

TÖRKÇE sözı.;O YENİ KOPYA 
OYNIYANLAR 

1 

CHARLES BO YER 
ANNA BELLA 

Ruhlarda insanlığın bütün ihtiras
larını, vicdanlarda beı;criyctin acıla

rını bu filimde göreceksiniz .. 
SEANSLAR: 3 - 5 - 7 ve 9!!da!!!!i 

BU AKŞAM' 

Kültürpark S;neması 
HER KESİN GÖRME(iE DAYANAMIYACAGI... .. 

llER GÖZÜN AYRILMAK ISTEMiYECEGİ... 

llER SİNEI\IANIN GÖSTEREJllİYECE(ii FİLhtLER pmr,ANTASI... 

Maskeli Beşler 
LALEDE 
1 - ~fASKELİ BE~LER 

BUGÜN DAŞLADI 

LALETANDA 
1 - ÇlPLAK JIIBLEK 

lllARLEN DİTRİCll 
2 - GÖRÜNllfİYEN CASUS 

TELEFON : 3151 

Birbirinden güzel ilci filim takdim edecektir 

1 - Beş Kuruşla Devrialcm 
KOJUiKLER KRALI F E R N A N D E L 

Tarafından temsil edilıniş kahkaha ... Zevk. .. Neşe ve heyecan filmi 

2 - KIRKLIK KADIN 
FACİA ARTİSTİ 

RUT CHATERTON 
Tarafuıdan temsil cdilmi~ - içtimai - ahlaki ,.e hissi dram ... 

AYRICA : METRO JURNAL - , ıiKt 

Paris, 25 (ö. R} - Berlin hükumeti garp cephesindeki Alman fır
kaları miktarını artırmağa karar vermiştir. Mütemmim fırkaları teşkil 
etmek üzere henüz askeri talim görmemiş olan bütün vatanda,lar der
hal kıtalarına iltihak edeceklerdir. Diğer taraftan Alman endüstrisin
de işçi fıktanı şiddetle hissedilmekte olduğundan Almanyanın bu iki 
noktayı nasıl telif edeceği sorulmağa değer. 

Bir Alman vapuru daha 
kendi kendini batırdı 

Londra, 25 (Ö. R) - 8577 tonluk Adolf Vorman Alman vapuru 
garbi Portekiz Afrikasında Loobrigo limanından sekiz gün evvel ha
reket etmişti. Bir lngiliz harp gemisi tarafından dur emri verilince 
vapur kaptanı gemiyi teslim etmemek için batırmıştır. Vapurda 18 İ 
kadın olmak üzere 35 yolcu ve 127 mürettebat vardı. Hepsi kurtarıl
mıştır. Yolcuların ekserisi cenubi Afrika vatandaşı idiler ve harbin 
başlangıcındanberi vapurda mevkuf tutulmuşlardır. 

16662 tonluk Vilhop Alman vapuru da Loobrigoda bulunmakta
dır. Bunun de içinde yolcular vardır. 9521 tonluk Vatos vapuru gar
bi Ahikada Portekiz Mozamlik müstemlekesinin bir limanına iltica 
ettikten sonra karanlıktan istifade ederek limandan çıkmağa muvaf
fak olmuştur. 

lngiliz • 
ıaşe Nazırı 

Bütün iaşe kaynaklarının seferber 
edildiğini söylüyor 

Londra, 25 (Ö. R} - iaşe nazırı şu beyanatta bulunmuştur: 
İngiltere dünyanın her kısmından, uzak şark, Rusya ve Türkiye 

de dahil olduğu halde, her vakit İaşe maddeleri teminine güvenebilir. 
imparatorluğun endüsriye lüzumlu ham maddelerle iaşe maddeleri 
hususunda bütün kaynakları tenvir edilmiştir. Bu hususta Manş d&
nizinin karşı kıyısındaki müttefiklerimizle sıkı temas halindeyiz. 

la§e nazırı harbin baflangıcındanberi nezaretinin 180 milyon lngi
liz liralık siparişler verdiğini ifşa etmiştir. Bu da günde 2250000 fn
giliz lirası etmektedir. 

Mısırda talim gören 
Kıbrıs gönüllüleri 

Londra, 25 ( Ö. R) - Kıbrıslıların imparatorluğa sadaltati şültranı 
mucib derecededir. Kıbrıslı bir çok gönüllüler Mısırda talim görmekt&
dir. Harpten evvel mahalli hültfunetle parti reisleri arasındaki fikir ay
nlıkları bu vaziyete mani olmwnııtır. Harbin ilarunda parti reisleri 
hüldunet konağına giderek. harbin sonuna kadar siyasi ihtilAfları bez.. 
taraf ettiklerini bildirmişlerdir. Hükumet bu dürüst hareketi ta.vibla 

tetekkür etmiıtiL 

lngiltere üzerinde uçan Alman 
tayyareleri uzaklaştırıldı 

Londra, 25 ( Ö. R) - Öğleden sonra Setland adaları üstünde bir 
Alman tayyareainin mevcudiyeti haber verilmiştir. Bunun Hayukel 
sisteminde bir bombardıman tayyaresi olduğu sanılıyor. Tayyare dafi 
bataryaları ate§ açmakla beraber alarm verilmiştir. 600 kilometre da
ha cenupta, Klayd mıntakasında öğleden sonra saat 3 de alarm v&
rilmif, fakat hiç bir tayyare görülmemiştir Tehlike geçti iMreti ya
rım saat sonra verilmiştir. 

J..lman mayınına çar
pan Belf ost kruvazörü 

Londra, 25 (A.A.) - Bir Alman tahtelbahiri tarafından dökülen 
bir mayine çarpmış olan 1 O bin tonluk Belfast ismindeki İngiliz kru
vazörü Southampton sınıfından mükemmel bir gemidir. 1936 sene
sinde Belfast tezgahlarında inşasına başlanan bu gemi 1938 martında 
Madam Çemberlayn tarafından vaftiz edilerek denize indirilmiştir. 
Ana vatan filosuna iltihak eden Belfast altı pusluk 1 2 top, daha aşağı 
çapta bir çok toplar ve altı torpil kovanı ile teçhiz edilmiştir. Geminin 
katapult üzerinde üç tayyaresi vardır. Zırhlan kalın olduğu için 8 pus
luk bir obüee mukavemet edebilmektedir. Belfast diğer harp gemilerile 
birlikte salı sabahı saat 9 da Firth Of F orthdan hareket etmiş ve saat 
15 e doğru avdet etmiştir. Hastahaneye be~ yaralı sevkedilmiştir. Bun
lardan hiç birinin yarası ağır değildir. 

1 Yeninin En1salsiz 
1939 - 40 SENESİ BİRİNCİ TÜRKÇE 

Allahın Cenneti 
VE KOVBOYLARIN EŞSİZİ KERJIIİT l\IAYNARDIN 

intikam Ateşi Filmleri 
SONSUZ lllUVAFFAKIYETLE DEVAM EDİYOR 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 - GÖRÜN:UİYEN CASUS 
:: - HARP JURNALi 
1 - RENKLİ llIİI<İ 
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ARiFE ti rEHIA.SIR 

ttnaoan nıı, 
babadan mı? 

-~-
YAZAN: Dr. G. A. 

lnönü' deki Gedikli yu
vasının çalışmaları 

Hava kadrosunu tamamlıyacak prog
Şimdiki halde, insan oğlu bir anadan, 

8ir de babadan hasıl olur. Fakat ikisin- ram 
d n hangisinin ehemmiyeti drıha bii

muvaffakıyetle tatbik ediliyor 
jtikti.ir? 

F...ski zamanlarda, aileler arasında kız 
çocuklar hoş görülmezken ve kadınlara 
yii:ıt verilmezken, kadın bir tarla demek
tir, asıl tohum babadan gelir, tohum 
hangi tarlaya ekilirse aynı rnahsfıl çı
kar, denilir ve odalıklardan doğan ço
cu klarla bir tutulurdu. Her yerde soy 
adının babadan gelmesi de hep o tarla 
nazariyesinin neticesir. Yalnız bizde bir 
defa o nazariyeden şüphe edüir, o da 
!J>Ck acıklı bir 1.amanda olduğu için hik
meti kalmaz .. 

Hayat ilmi ilerleyip le. bütün canlı 
cisimler gibi, insan oğlunun da ilk hasıl 
olduğu ı..nmandan başlıyarak hayatının 
ısnflıaları tetkik edildikten sonra, dokuz 
cıyda insan yavrusu olacak ilk hiicrenin 
yarı yarıya babadan ve anadan hasıl ol
duJ:ru anlaşılınca tarla nazariyesi, tabii, 
suya di.iştü. Ananın da babanın aynı 
dere"ede ehemmiyetli olduğuna karar 
verildi. 

Ancak, insan oğlunun şanı hiç bir 
noktada karar kılmamaktadır. Bu sefer 
de tarlanın aksini düşünenler peyda ol
du: Inc;an oğlunun hasıl olması için bir 
b.,baya gerçekten lüzum var mıdır? 

B:jylt:' düşünenlerin dini bütUn hıris
tiyan olup ta düşüncelerinin din gayre
tinden ileri gt:'lip gelmediği bilinemezse 
<le, tecriibclerinin neticesinde pek acaip 
bir hfidic:e meydana çıkardıkları şüphe 
&izdir. 

Tecrübelerin insan hücre.si üzerinde 
yapılamadığını elbette tahmin edersi
niz. Onun için bu zatlar da tecrübele
Yini - kolaylık olsun diye - deniz kes
tanesi denilen hayvancıkların yumurta
Jarı iizerinde yaptılar. Bu yumurtalar
dan deniz kestanesi çıkmak için onların 
ilkah edilmesi lazımdır. Tecrübe yapan
far yumurtaları ilhak edilmezden önce 
ilkin asit bütirik içine, sonra da koyu 
tuzlu deniz suyu içine koydular, daha 
sonra tabii deniz suyunun içine bırak
tılar ve .. 

Bir kaç saat içinde yumurtaların -hiç 
ilkah edilmeden - büyümeğe başladık
larını, bir kaç gün sonra da yumurtalar
dan deniz kestanesi yavruları hasıl ola
rak. tabii deniz suyu ile dolu, kavanoz, 
içinde yü7.meğe lrnvulduklannı gördü
ler. 

Türkkuşunun, Milli Müdafaa ihtiyaç
larını sür'atle karşılamak Üzere lnönüde 
tesis etmiş olduğu gedikli yuvasındaki 
faaliyet, büyük bir hızla devam etmek
tedir. Bu sene Inönü kampından alınan 
muvaffakıyetli neticelerle birlikte mo
törlü mekteplerde ve Türkkuşu şubele
rinde biribirine muvazi olarak inkişaf 
eden çalıımalar hakkında Türkkuşu 
Umum müdürü Yarbay Osman Nuri 
Baykal, çalı!tmalar hakkında şu izahatı 
vermistir: 

c- Türkkuşu te kilatı, tam bir em
niyet ve büyük milletimizi memnun 
bırakacağına kani olduğumuz bir sür'at 
ve muvaffakıyetle malum olan hedefle
rine doğru yürümektedir. Hedeflerin 
başlıcası, en kısa bir zamanda kanatlı 
gençliğe vücud vermektir. 

Yetiştireceğimiz kadronun, memle
ket müdafaasında vazifelendiği zaman, 
uhdesine düşen vazifeyi • ekııiksiz olarak 
ve sahip olduğu teknik bilgileri, milli 
kabiliyet ve cesarctile mescederek •e· 
refli neticeler alabilecek bir halde olma
sına itina ediyoruz. Bize böyle bir pren
sip koymak imkanını veren, hiç bir za
man tüphe etmediğimiz Türk çocuğu
nun kanatlanma aşkı ve enerjisi ile, bu· 
güne kadar elde ettiğimiz neticelerdir. 

Burada bilhassa şu noktayı tebarü:r. 
ettirmek isterim: Bizim pilot, planör
cü, gedikli, modelci ve saire gibi hava• 
cılık faaliyetinin muhtelif unsurlannı ye· 
tiştirirken onlar için ayırdığımız talim ve 
terbiye zamanı, beynelmilel mikyaslara 
göre daima az olmuştur. Kendi şartlan
mıza ve bünyemize göre ayarladığımız 
bu çalııtma sisteminden daima iyi neti· 
celer almııtızdır. Bir bir misal vereyim: 
Biz. Gedikli Yuvasına gelen gençler için 
dört aylık bir talim ve terbiye devresi 
kabul ettik. Bunun iki ayı planörcülü· 
ğün muhtelif kademelerini öğrenmek 
üzere lnönü yüksek yelken uçuş kampın
da geçmektedir. Geride kalan iki ayı 
pilotluk bilgilerini inkişaf ettirmek ve 
muhtelif uçuş hareketleri yapmak Üze
re Etimesgut motörlü mektebindeki ta· 
lim devresine hasredilmiştir. 

vesi alanların sayısı 222 iken bu aene bu 
rakam birdenbire 489 a çıkmıştır. Mo
törlü tayyarede yetiştirilenlerin sayısı 
936 de 72, 939 da 152 dir. Havacılı
ğa ayrılan 9 7 subay bu sene lnönü kam
pında planörcülük üzerinde çalışmış· 
)ardır. 

Türkkuşunun mevcud motörsüz tay
yareleri, 265 şe yükselmiştir. Bu rakam 
iki sene evveline kadar 62 idi. Vasıta 
ve malzemelerimizi kendimizin inşası 
yolundaki programımız sür'atle gerçek· 
lcşmektedir. Etimesğutta her tip pilanör 
inşaatı ve her türlü tayyare tamirlerini 
yapacak teknik mükemmeliyette bir 
atölyenin inşasına başlanmıştır. 

Bu sene 600 genci yetiştirmiş olan 
lnönü; önümüzdeki seneler, kanadlı 
neslin binlerce uzvunu toplıyacağını 
düşünerek modern bir havacılık şehri 
olması için yeni tesislerle genişletilmek
tedir. Burada yeniden iki hangar inşa 
edilmiştir. 

Türk milletinin havacılığa sevgi ve 
bağlılığının bir muhassalası olan Türk 
Hava kurumunun temin ettiği maddi 
imkanlar ve havacılığı milli varlığın te
mellerinden birisi olarak benimsemiş 
olan muhterem büyüklerimizin teşvik ve 
alaka1arile Türkkuşunun, büyük Türk 
milletinin muhabbet ve sevgisine layik 
olan kanadlı nesli yaratma~• bizim bü
yük idealimizdir.:11 

--*- 
Bitaral limanlar dan 
Amerika ya 
nakledilecek mallar 

-~-
Roma, 25 (Ö.R) - Vaşingtondan bil-

dirildiğine göre Almanya bitaraf liman
lardan hareket edip Amerikaya nakledi
lecek emteayı hamil bulunan ve Alman 
harp gt:'mileri tarafından müsadere edi
len bazı vapurları, harnulelerinin tekrar 
müttefik 1iman1nnna sevkedilmiyeceği 
hakkında teminat aldıktan sonra. ser
best bırakmıştır. 

... 

ayın harbı --*-
Sek iz sınıı asker 

[eoRSA1 
- BAŞTABAFl 1 fNci SAHİFEDE -
gösteriyorlar. 

Hollandada tevkif edilen ve İngiliz 
hüküm~tinfn ajanları olduğu söylenen 
iki İngilizle Münih sui:kasdı arasında bir 
münasebet tesisine çalışmaları bunun 
bir misalidir. Böyle bir münasebet mev
cut değildir. Almanlar İngiliz ajanları
nın sözde Gestapo ile münasebette o}.. 
duklarını ve suikast tasavvurlarından 
Gestapoya bahsettiklerini iddia ediyor
larsa da şu takdirde Gestaponun bu su
ikasde mfini olabilmesi lazımdı. 

Amsterdamda çıkan ıTelgratı gazete
si kaçırma hadic;esini şiddetle takbih 
ediyor ve diyor ki : 

•Alman gizli polisinin i~üıe gehniyen 
~nhsiyetleri ecnebi topraklarında tevkif 
için diğer memleketlerin hududuna te
cavüzü ilk defa olarak vaki olmuş de
ğildir. Almanların bizim kendi toprağı
mıza girerek karabinyelerinin tehdidi 
altında iki İngilizi kaçırmaları mareret 
kabul etmiyen bir suc;tuı' ki tamiri icap 
eder. 

Münih suikasdı Almanların İngiltere
ye karşı tehdit ve bitaraflara karşı tah
viflerini canlandırmak için icat edilen 
bir vesileye pek benzemektedir. Mak
satları sinir harbini şiddetlendinnektir .. 
Zira cephedeki teşebbüslerinin akamete 
mahkfun olduğunu kendileri de pek gü
zel hissediyorlar. 

Reisicürnhur Ruzvelt V a.şingtondan 
hareketinden evvel gelecek baharda sul
hun iadesini ümit ettiğini söylemiştir ... 
Bu ümit tahakkuk etmi.yebilir.. Fakat 
Amerikan mahfillerinde müttefiklerin 
nihai zaferi hakkında beslenen nikbinli

terhis ediliyor 
Atina, 25 (A.A) - İmza edilen bir 

kararname mucibince 15 birinci kIDıu~ 
dan itibaren geçen ha:z.iranda silfilı altı
na alınan tallın görmemiş seki-z sınıf as
ker terhis edilecektir. 

--*-
.JAPONYADA 
PROTESTO ETTİ 
Tokyo, 25 (A.A) - Hariciye nezareti 

namma söz söylemeğe salahiyettar bir 
zat Japonyarun Londra elçisinin Alınan 
deniz harp metodlariyle mücadele et
mek üzere İngiltere tarafından ittihazı
na karar verilen mukabelei bilınisil ted
birlerini şiddetle protesto ettiğini beyan 
etmistir. -*-P OLONYA DA 

ALMAN MARKI 
TEDA VVL EDECEK 

ÜZÜM 
1505 Üzüm tarım 

101 Akhisar tü. Ban. 
59 Öztürk şirketi 
42 Necati Börekçi 
32 j. Kohen 
22 j. Taranto 
22 S. Paterson 
19 S. Erkin 

9 Mustafa Beşikçi 
1817 Yekıln 

31!}214 Umumi yekiın 
321031 Umumi yekun 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

iNciR 
252 Şerif Remzi 

17 Öztürk şirketi 
16 H. Besim As. 
15 Albayrak 

300 Yek\ID 
156226 Dünkü yekfuı 
·156526 Umumi yekfuı 

BERN, 25 (A.A) - Alman istihbarat ZAHİRE 
bürosunun bildirdiğine göre Alınan res- 165 ton Buğday 
mt bülteninde neşredilen bir kararname 15 ton Nohut 
ile 27 - 11 - 939 tarihinden itibaren Zloti 60 ton Bakla 
şat'kta işgal edilen topraklarda kanuni 22 çuval Fasulya 
bir tediye vasıtası olmaktan çıkmıştır ..• 1178 çuval Susam 
Kanunen muteber olan yegane para Re- 843 balya Pamuk 

9 
10 50 
11 50 
10 50 
s 

14 50 
9 25 

12 75 
12 50 

6 75 
9 
9 

13 

13 
11 25 
12 
14 
8 

14 50 
9 25 

14 5t 
12 5f 

8 5f 
9 50 

10 5f 
l2 25 
14 se 

13 
9 25 

l2 50 
13 

5 75 ~ 8'l5 
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3 625 3 '15 
15 75 

14 54) 15 58 
46 51 59 

iosmarktır. Polonya bankasının eski pa
:rasiyle nakdi evrakı iki Zloti bir Reichs
mark hesabiyle Alman parası mukabilin
de değiştirilecektir. 

Para Borsası 
CÜMHU&İYET MDK.EZ BANIASI 

KLEARİNG KURLAIU 
ği gö~-teren şuna işarettir ki; Amerika- beynelmilel hukuk kaidelerine riayet 
Jıların fikrince sulh ancak müttefikleı'in etmiyerek denizlere mayin döktüğünden Ster~ea ıa1ri.ai ltir Türk lirMllll• 
harp gayelerine uygun olmak lhımdır. dolayı Almanyaya karşı infiallerini iz- •ubbiliclir
Binaenaleyh böyle bir sulh ya doğrudan har etmektedir. Bütün dünyaya karşı 
doğruya müttefiklerin zaferi, veya Al- tevcih e~ böyle bir suikast karşı- St lin 
manyada rejimi devirecek dahill bir ih- smda İngilterenin yapabileceği en kü- D ~ 
tiJal ile mümkün olabilir. Amerikan mü- çük şeyin. Alma? ihracatını m!n sureti- B~Jga 
şahit ve eksperleri Almanyanın askeri le mukabil tedbır almak oldugu kabul Fransız frangı 
kudretini azımsıyor değillerdir •• Fakat edilmektedir. . P ezetas 
şuna kanidirler ki Alınanların yapabile- •Berlinski Aftenblah lsviçre gazetesi Florin 
cekleri her hangi büyük bir taarruz diyor ki : Almanyanm Lahey mukave]e- İsveç frangı 
müttefikleri gafil bulamaz. sini kabul etmediği artık tahakkuk et- İsveç kronu 

Amerikan mahfilleri şimdiden müstak- m.iştir. . Norveç kronu 
bel sulhun ve Avrupada yeni bir niza- ıMiki• gazete~ de şunu ilave ediyor : Çekoslovak kronu 
mın tl'es<süsü meseleleriyle meşguldür- Muhakkak olan bir nokta varsa o da şu- Dinar 
ler .. Bu hususta bütün planlar Nazizmin ·dur : Bir taraf hayatın idamesine ne kR- Leva 
hezimeti esasına dayanmaktadır. Hitle- dar çalışıyorsa öbür taraf ta onun ~ ka- Ley 
rin zaferi halinde vaziyetin ne olabilece- dar imasına çalışıyor. Fransa ve lngil- Rayşmaık 
ği kimse tarafından hatta düşilnillme- tere bitaraf hiç bir gemiyi batırmamış- Liret 
mektedir. tır. Almanyanm vaziyeti ise her kesçe Drahmi 

Londra, 25 (Ö.R) - Bitaraf matbuat malumdur.. Zloti 
Pengi.i 

H u SENE 

Satış 
524 
76.71 
4.'4 

33.58 
'1.6577 
1.4350 
3.3969 
3.1870 
3.339 

23.09 
35.22 
64.96 
82. 

1.97 
15.20 

103.97 
4.2159 
3,6807 

Alış 
521 
77.16 

4.17 
33.78 

7.6993 
1.4430 
3.4165 
3.2054 
3.359 

23.20 
35.40 
65.22 
83. 

1.98 
15.29 

104.50 
4.2373 
3.6984-

Deniz kestanelerinin yumurtaları ile 
yapılan bu ilk tecrübelerden sonra da
ha başka hayvancıkların yumurtaları 
ilzerinde tecrübeler yapıldı ve erkek bir 
h.ıY\•ancık 1arafmdan ilkah edümeğe lil
~um kalmadan yumurtalardan yavrular 
c;ıkabileceği anlaşıldı. Hem de mut1a

lt:.a asit bütirik gibi bir maddeye lüzum 

Ve bize ilk bakışta ve bilhns«a bey
nelmilel yetişme zamanlannı bilenler 
için çok az gözükecek olan bu müd
det kafi gelmektedir. Bu devrede ye
tiştirdiğimiz yüz genç arasında on altı 
yaşında olanlar vardır ki, 41 uçuş sant· 
lik bir ekzersiz devresinden sonra tek 
başına muv11ff .. ], .. , ... 1: ,.~ .. . 1... ..,,....,mıs· 

)ardır. 

GedikJi Yuvasıııtı .. ıuı~ınıız gençle
rin hepsi, asgari orta mektep mezunu
dur. Böylelikle. kendilerine verilen 
teknik malumatı kavrıyacak bir sevi
yededir. Yaşlarının yirmiden aşağı ol
maları bize, havacılık kadromuzun 
gençleşmesi gibi, fi:r.ik bir enerji ve 
mukavemet üstünlüğü temin etmekte· 
dir. Gedikli Yuvasının hususiyetlerin
den birisi de, kültür seviyesinin yüksek
liği nitıbetinde genç olan vatan çocuk
larını hava kadrosu emrinde tonlamış 
olma"ıdır. 

BALIK <il ÇIN 
IRLANDA 
Tedhişçilerinin yeni 
bir hareketi... 
LONDRA, 25 (A.A) - G~cc Irlandalı 

tedhişçiler Villesden mahallesinde dina
mitle bir kaç uınwnl telefon kulübesini 
berhnva etmişlerdir. Birminghamda lSeş 
telefon kulübesi daha berhava edilmiş
tir. İn.c;anca zayiat yoktur. 

olmadığı da meydana çıktı. Dişi hayvan
~1ğın bıraktığı yumurtayı yalnız ısıt
pıakla yahut aksine soğukta bırakmak
.ta, sarsmakla yahut içinden elektrik ce
p-eyanı geçirmekle, uyuşturmakla, ac:it 
\w:ıhut alkalen maddeler içinde hırak
lmnkla da gene yavrular çıktı. Bütün bu 
vasıtaların yaptığı şey dişinin yumurta
«ını ancak tenbih etmektir. Demek ki 
'2>u hayvancıklarda ilkahın tesiri tenbih
t(!n ibarettir. Kurbağa gibi, hayvanlar 
~lsilcsinde oldukça ehemmiyetli bir 
fJayvanın bile dişi yumurtası içine ince
cik bir iğne ile bir tek kan kürecciği ko
nulunca yumurta - lkah edilmeden -

avrular verir. 

Gedikli Yuvasında her devrede ih
tiyaca göre üç yüze kadar genç yetiş
tireceğiz. En kısa bir zamanda, milli 
müdafaamızın bu mevzu Üzerindeki ih
tiyacını karıılıyacağımızı ümit ediyo-Vakıa hayvancıklar üzerinde yapılan 

bu tecrübeler insan oğlunun da yalnız 
anadan hasıl olacağı ve babanın tesiri ruzBu münasebetle, gençliğin havacılı· 
el<>ktriklemek, ısıtmak, yahut üşübnck, ğa karşı gösterdiği milli a,k haline ge
ekşi yahut alkalcn yapmak gibi tenbih len alaka ve arzu üzerinde şükranla 
etmekten ibaret olduğunu, şimdilik, is- durmak isterim. Bu şevk ve heyecan, 
pat etmez. Fakat illin de hiç bir yerde mesai ve muvaffakıyetimizin başlıca 
durmaz. Onun için daha ne gibi tecrü- teminatı olmuştur. Eğer maddi imkan
belcr yapılacağı şimdiden bilinemez. lar müsaid olmuş olsa kanadlı nesle, 

Fakat aşk denilen ve, denizleri dol- inkılabımıza has bir dinamiklik için· 
Öuracak kadar çok sayıda, edebiyat ki- de, enternasyonal mikyaslan geride 
t.ıplarının tarjf edemedikleri hissin, ha- bıraktıran bir sür'atle vücud vercbile
yat ilmi bakımından, tenbih etmek ve ceğiz. Alınan talebenin muvaffakıyet 
edilmek ihtiyacından ibaret olduı';.tunn nisbeti itibarile havacılıkta bizden 
inanmıya b"r mani yol-.-tur. 

_ . '?-- çok eski bir maziye malik, b
1
ütü

1
n vası-

ta ve imkanlarn sahip ileri mi Jet er ara· 
Be!cikanın Fransaya sında en başta bulunuyoruz. Beynel
verdiği nota.- milel hava fedcrnsyonunun tesbit etti· 
Pnris 25 (A.A) - Başvekil Daladiye ği rakamlar bu üstünlüğümüzü tevsik 

dün Belçika sefirini kabul etmiştir. Hiç etmektedir.:11 
bir tebliğ neşredilmemiştir. Iyi haber Genel Direktör Türkkusunun diğer 
alan mahfillerde zannedüdiğine göre faaliyetleri hakkındaki suale şu ceva· 
Belçikanın hukuki noktai nazarını bil- hı vermiştir: 
diren ve Paris ile Londraya gönderil- c- Türkkuşunun beş vilayet şu
mesine karar verilen notanın metnini besi faaliyetine devam ettirmektedir. 
tevdi etmiştir. 939 den 936 e kadar planör pilotu brö-

Y·AL-NIZ 

J IFA Eczanesi 

Çü.nki: 

ı .. SenenLttt en taze mahsulüdür-
2 - Vitamin A v e Vitamin D muh· 
teviyatı çok yüksektir •• 
J •• Kilosa yalnız (85) kuruştur-

4 •• Yalnız sıhhi, 
ıışelerde satı ır-

hususi, renkli 

U.ravıyolc şuaını süzen hususi renkli şişelerde konman BALIKY AÖI son 
damlasına kadar kehlibar rengini mu hafaza eder .. 

KUSADASI 
C.iNDEN: 

HUKUK HAKiMLi-

Denizli inhisarlar ekıper muavinl 
Nuri'ye: 

Kuşadası inhisarlar idaresi tarafından 
Selçuk eski inhisarlar memuru Nazif v& 
Hendek inhisarlar müdürü Burhanla 
birlikte aleyhini:r.de açılan 1O18 lira 43 
kuruş 7arar ve ziyan davaSlnın yapıl
makta olan duruşmasında: Yerinizin 
belli olmamasına binaen ilan yolula ya
pılan tebliğata rağmen tayin olunan 
6/ 1 1/939 pazartesi günü saat 1 O da 
gelmediğiniz cihetle hakkınızda muame
lem gıyap kararı verilerek muhakeme 
4/ 12/939 pazartesi günü ıaat 10/50 
ye bırakılmış olduğundan muayyen güa 
ve saatte gelmediğiniz ve bir itiraz<1a. 
bulunmadığınız ve tarafınızdan bir ve
kil dahi göndermediğiniz takdirde bir 
daha muhakemeye kabul edilmiyeıe1i 
gıyabınızda devam edeceği usulün 141 
ve 142 İnci maddelerine göre tcblii 
olunur. 4324 (2358) 

iZMIR ıKINCl HUKUK HAKiM
LiölNDEN: 

- - --==- c:= ---- .men • 
~7_///,/77.7//L7./.'/.X/.//./.././.7//./:/.7 / • • • , //7#:/.. ':-/./../.7.';;(/.""L.i(/+~ 

ıa 

~lelun kanbur, haydutların cana ile li de on gün oldu. rm ününde .. hUrmetle eğiliyordu. 

lzmirde Istiklal mahallesi Saçmacı 
hamam sokak 1 numarnda oturan Davi 
kızı Adda Rozio tarafından ayni yerde 
mukim Avram oğlu lznk Rozio aleyhi
ne açılan boşanma davasına mütedair 
dava arzuhal suretile davetiye varakası 
müddeialeyhin ikametgahının meçhu1i· 
yetine mebni tf'bliğ edilmediği şerhile 
mübaşir tarafından iade edilmiş ve :za
bıtaca yaptırılan tahkikatta da ikamet
gahının meçhuliyeti tahakkuk eylemiş 
olmasına mebni arzuhal ıuretile daveti
yenin ilanen karar Yerilerek bu babdaki 
arzuhal surctile davetiye varakası usu.
len mahkeme koridoruna talik kılınmış 
olduğundan müddeialeyh lzak'm yuka· 
nda tayin olunnn gün ve saatte mahke
mede hazır bulunması veya bir vekiJ 
göndermesi aksi takdirde hakkında mu
amelci gıyabiye icra kılınacağı tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilim olu-

DEMiR MASKE 
çocuğunu beraber getirdik> müjdesi - Sir_ Yarun saate kalmaz, harbiye 
üzerine baktığı zaman kadının Ivon ol- runırı Luvuva huzurunuza çıkacaktır 
madığını anlamış, büyük hiddet ve asa- ve emirlerinizin üa edilmediğini biu.at 
biyete kapılmış, çocuğu alıp götürürken size söyliyecektir. Çünkü üç gün evvel 
genç kızı kulübede bırakmıştı. Mareşal Mont Revel gömleklilere knrşı 

ve Büyuk tarih 
(JKJNCJ 

macera romanı 
KISIM) 

XVII bir harbe tutuşm~tur. Luvuva bunun 
EKZİLİ VE LUVUVA neticesini size haber verirken MarC'..şa-

Trianon şatosunwı muhteşem salon- lm hain mevkide bulunduğunu da itiraf 
larından birinde majeste on dördüncü etmiş olacaktır. 
Lui madrun dö Montenon ile haşhaşa Majeste on dördüncü Lui güzel ve 
görüşüyordu. kurnaz hayat arkadaşına hayretle bak-

- Evet Sir .. Söylediklerim doğrudur. tı. 
Marki d'Efyat ve şövalye dö Loren, gö- - Madam, dedi, sizin postacılarınız 
türülmüş oldukları If kalesinde ölm\iş- benim postacılarundan daha süratli .• 

- 87 - · 
Monsenyör L ui derin bir dl.isi.inceye 

dalmıstı. · 
~rn' """'t hu diic:i.inceden başını kaldır-

d 
- ı .. ._r . d n evvel, dedi, Ingiltere 

kralının bcnd<'n istediği vesikaları elde 
etmeliyiz. O zaman hnksız yere tahtımı, 
saltanntımı elimden nlnn adamın dalın 
Jtolay hakkından geleceğime eminim ve 
o zaman , mülazi.m Şadofö, size nişanlı
nızı bulup teslim edebileceğim ve Ivon
cuihım. o zaman dnhn kolay yavrumu
zu bulnbilcceğiz. Bunun için de Fari
bol. Mistufle, sizlere güveniyorum ... 

.. 1'\ kahraman, yüzleri snpsnrı, fakat 
gı zl •ri :ıt~c; c;1r1rn1< ilPrll'dilPr Ei!ildiler 

ve emre hazır olduklarını anlattılar. lerdir. Bu nasıl olmuştur?. Bu husust~ - Sir .. Benim postacılarım harbiye 
lvon, hafif sesi ile: hiç şüphesiz harbiye nazırınız Luvuva- nazırının postacılardır. Şu farkla ki on-
- Ben de varım, dedi. Hesaba beni nın d aha çok mallı matı olsa gerek.· · ]ar daha evvel bana uğrarlar ve benden 

de katınız. Bir çok vesilelerde kılıncı- - Ah madam, eğer Luvuva (karde- cıktıktan sonra Luvuvanın nezdine gi-
mı nasıl ustalıkla kullandığımı ispat et- şime ait sırra) vakıf bulunml1$a idi ben derler. 
tim zruınedc.rim. Oğlum bulunmadan, onu çoktan Bastil zındanına attırırdım. On dördüncü Lui gülümsedi. Şüpbe
onu tekrar bnğrıma basmadıın evvel ra- - Halbuki Sir emirlerinize itaat et- siz rnndam dö Montenona bir iltifat cc
hat yüzü göremiyeceğime nazaran yar- miyen ve onları hiçe sayanların mutla- milesi ıith.af edecekti. Fakat bu sırada 
dımım sizlere faydalı olur. ka Basille gönderilmeleri lazımdır. harbiye nnzın Luvuvanın geldiğ\, çok 

Tam bu sırada bir gömlekli grubu içe- - Ne elemek istiyorsunuz madam? mühim ve vahim maruzatta bulunacağı 
riye bir genç kız getirdiler. Mülfızim . - Zannedersem Sir, protestanlcırla haberi verildi. 
Şadofö bunu görünce bir sevinç sayhası harp eden ordunun kumandanı Mareşal Madam dö Montenon ~·ağa. kalkk 
fırlattı. Getirilen genç kız, niş:mlı.sı Jan Mont ReveUn yerine MarC'şı.1 Vilyarı - Ben gidiyorum ve ~izi ~ız bıra-
dö Vrinyesti. Protestanlar onun Gnia- tayin eden bir irnde imzalamıştınız? kıyorum ... 
fonun kulübesinde, eli kolu bağlı olarak -Evet.. ve irademi Marec;nl Mont R<'- Diyerek çek.ildi. 
baygın bir halde bulm~lardı. vele tebliğe memur Kurye hareket ede.- Bir ~lrlh !;(\"~ T "'""' 

• ,. -· . .. • 1~1erc · 1Jct ·vuı<u ... d.j;:u11. 

- Mühim ve "nhim haberin.iz nedir 
mösyö? 

Nazır, titriyen bir sesle: 
- Sir, dedi. Maj~ tenizin orduları 

Jan Kavalyenin haydut1an ile kanlı bir 
harp yaptılar. 

- Ve ordularım, muzaffer oldular de
ğil mi? 

- Maalesef Sir .•• Fakat ... 
On dördüncü Lui S-Ort ve hiddetli bir 

hareketle nazırın sözünü kesti. Ayağa 
kalktı. Ateş saçan nazarlarını harbiye 
nazırına dikti: 

- Nasıl oluyor, diye bağırdı, nasıl 
oluyor ki on gün evvel vazifesi başına 
gitmesi lazımge1en Mareşal Vilynr hala 
Pariste bulunuyor? 

Luvuva kek~liyerek ~evap verdi: 
- Sir .. Mareşal Mont Revel bana iki 

haftaya kadar asilerin hakkından gele
·Oeği vaadında bulunmuştu .. 

- Eğer ira<lem yerine getiribniş ve 
asilcr-e umumi ııkid vandcdllimş olsa kli 
şimdi fok bir 8si kalmazdı. 

- Sir .. Onlar bu merhamet ve ulüv
vüccnnp hareketini kabul etmezlerdi. 
Bilmiyor musunuz ki başlarında mon
senyör Lui var ... 

On dördüncU Lui, ne zaman monsen.. .,,,..,., __ ,. 

17..MiR BIRiNCI iCRA 
LUC.UNDAN: 

MF.MUR-

iz.mirde Karantina tramvay caddesin
de makaııta ( 718) No. 111 evde Sc.-rif 
usta tarafına : 

Namınıza çıkarılan ödeme emri mü
başirin ve zabıta tahkikatına göre ika
metgahınızın meçhul bulunduğundan 
ilanen tebliğine karar verilmiş r.+Tnııkla 
lzmir Esnaf ve Ahali banka .. mdnn al
mıs olduğunuz (64) Jim (97) k a 
tarihi ilandan itibaren 15 gün içinde öd• 
meniz ve ( 1 O) gün içinde hu takibe ibi'
-raz etmediğiniz takdirde borcunuz mo• 
kabil rt"hin etti(riniz mücevherat eaıt.U..-. 
caih bildirilir ve ödeme emri mRk MHlll 

kaim olm k i.izere il"n olunur. 
ıf'H''! 



SONTESRIH PAZAR 1919 

lZMtR BELEDlYEStNDEN: 
1367 sayılı sokakta 34 üncü adanın 

250 metre murabbaındaki 61 sayılı ar
sanın satışı yazı işleri müdürlüğündeki 
şartnamesi veçhile açık artırmaya ko
nulmuştur. 

Muhammen bedeli 1750 lira olup iha
lesi 27-XI.939 pazartesi günii saat 16-
dadır. iştirak edecekler 131 lira 25 ku
ruşluk teminatı iş bankasına yatırarak 
makbuziyle enclimenc gelirler. 

11-16-21-26 4180 (2278) 

Ikiçeşmelik caddesinde 563 üncii so
kak ağzında.11 itibaren 290 metre bovda 
ana kanalizasyon yaptırılması fen işleri 
müdürlüğündeki kesif ve ·şartnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konulınustur. 
Muhammen bedeli 4200 lira olup ihale
si 27.XI.939 pazartesi günü saat 16 da
dır. Iştirak edecekler 316 liralık temina
tı ~ bankasına yatırarak makbuzile en
cilmene gelirler. 

12-17-22-26 (2286) 

1 - Basmahane civarında yapılacak 
hi.l santral binası arsasının dahili mu
hafaza duvarının yaptırılması fen işleri 
müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 64 1 lira 3 3 kuru!! 
olup ihale1.1i 1 1/12 /9 39 pazarte!Iİ günü 
Mat 16 dadır. 

lştiralc edecekler 48 lira 1 O kuruşluk 
teminab iş Bankasına yatırarak mak
buzu ile encümene gelirler. 

2 - Yeni Müzayede bedesteni civa
rında umumi hela yaptırılması fen i!!le
ri müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi 
veçhile yeniden açık eksiltmeye çıkarıl
mıştır. Muhammen bedeli 1159 lira 64 
lcuruı olup ihalesi 11 / 12/939 pazarte!Iİ 
günü saat 16 dadır. iştirak edecekler 
8 7 liralık teminatı iş Bankasına yatıra
rak makbuzu ile encümene gelirler. 

26 1 5 10 4328 (2359) 

= s: '•Mril'ICUll! 1 0.-.lıGlll.S!S--

O P ERATÖ R 
Dr~ Asil Mukbil 

Ata kam 
:s: MIEMLEKE'I' RASTA· 

NESiOPERATÖRtl 
Hastalarını her gün üçten sonra 

!'\ Alsancakta Birinci Kordon 312 nu
' maralı Jakinyon apartmanında ka
' bul eder .. 

TELEFON : 3537 
fZ:T.ZfZ7'Z77.LZ7J'7.7J':JUi/Y.7177/..7..T.iQ 

,..F.t:7:AJlZZ7Z7:7./:/L7.7.7 /7-7.7..7/.7 7-/21'~ 

r;:;nci S•e iiif r" 1 i ~ 
KAMÇIOCLV 

Cilt Ye Tenasül hastalıkları 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sokağı No. 55 ..• 

İzmir - Elhamra Sineması arkasında 
Sabahtan akşama kadar hastalannı ;..;;: 
kabul eder.. TELEFON : 3479 ~ 

r/./Af!IDL&t'L"/1ZL"AV/rZ/!/.7/7.,Y.7J"JOS 

I
W .. luoa'9J~~LX~<JNC'AI~ 

Asabiye Mütahassısı ~ 
DOKTOR ~ 

Cahit Tuner 
~ 

Her gün saat 3 ten sonra &amlı 
sokak (Üçüncü Beyler) No. 19 da 
hasta kabul ve tedavi eder. Elek-
trik tedavileri tatbik eder. ~ 

TELEFON: 3559 ~ 

'••1 Ritl .. 11 H UUClllH ~11111rıa;S 
Belediye varidat servisinde açık ikl 

memuriyet lcln 29-11-939 tarihine müsa-
dif Çarşamba günil saat 14 te mUsaba-~ .. ,,J.- ııııowıı?~ 
ka imtihanı yapılacaktır. Bu müsabaka-~ il •ı 
ya iştirak için en asağı orta mektep mc: ·• • • •· 

zunu olmak ve Askerlik fiilt hlzmet:nı BRONZ 
bitirm~ olup yaşı da 35 şi geçmemi bu-

rl!NI ASJR 

Alıp mendile koklyınız, icabında sıcnk suya konarak buğu yapılır, •5• 
damlası yarım bardak .,,.,.J~ "'C""'lra edilir.: 

Hilil Eczanesinde 
.. 30. KURUŞLA TEl\IİN EDİLİR .. 

ŞİŞELERİ CEPTE TAŞINffi, ŞU GONLERDE HER CEPTE BİR 
ŞİŞE BULUNl\IALIDIR ... 

Kayseri Tay yare fabrikası genel di
rektörlüğünden: 

Bir elektrikçi ustası aı·anıyor 
Sanatı çok iyi bilen bir elektrikçi ustası alınacaktır. Sanat mektebi mezunu 

olanlar· tercih edilecektir. Yapılacak imtihandaki derecesine göre 150 liraya 
kadar aylık ücret verılecektir. 

Bu elektrikçi Kayseri tayyare fabrikasında tayyareler üzerinde muayyen bir 
zaman staj gördükten sonra daimi surette çalışmak üzere Dıyarbakır tayyare 

alayına gönderilecektir. 
Talip olanların nihayet l l / 12 / 9 39 Pazartesi gününe kadar istidası ve Em

niyet müdürlüğünden musnddak hüsnühal mazbatası ve bonservialerile birlikte 
imtihan olmak üzere Kayseri tayyare fabrikasına bizzat müracaat etmeleri il&.n 
olunur. 23, 26, 29 4285 (2339) lunmak şarttır. Isteklilerin vesikalariyle 

beraber müracaatları lüzumu ilAn olu-
nur. (2361) ELYAFI lMPERMEABlLtZE OLDU - m·-----.... ---aa--~~----.. ···----... 

CiUNDAN SERTLlC1N1 MUHAFAZA 1 

IZMiR BlRINCl lCRA MEMUR
LUCUNDAN: 

lzmirde Basmahane Gaziler cadde
•lnde Rağna sokağında (21) No. lu 
evde Bayan Pakize tarafına: 

Namınıza çıkarılan ödeme emri mü
başirin ve zabıta tahkikatına göre ika
mctgahınızın meçhul bulunduğundan 
ilanen • tebliğine karar verilmiı olmakla 
lzmir Esnaf ve Ahali bankasından al
mıı olduğunuz ( 29) lira ( 65) kuruşu 
tarihi ilandan itibaren ( 15) gün içinde 
5demeniz ve ( 10) gün içinde bu taki
be itiraz etmediğiniz takdirde borcunu
ra mukabil rehin ettiğiniz mücevherat 
ıatılacağı bildirilir ve ödeme emri ma
kamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

4340 (2354) 

EDEN ·YEGANE D1Ş FIRÇASIDIR 
Her ecza ve tuhafiyecilerde bulunur. 

DOKTOR 

Celal Yar~m 
İZMİR MEMLEKET 

HAS'J'AHESI DAHiLİYE 
MV'J' AHASSlSl 

Muayenehane: İkinrJ Beyler 
No. 25 TELEFON: 3956 

sokak 

ilan 
Manisa valiliğinden : 

Adet Kr. 

Devre 1 Sınıf 1 Okuma kitabı 252 15 
c 2 c c 179 17,5 
« 3 c c 157 25 

2 « 4 c < 331 27,5 
3 « 5 < < 11 o 30 Adet Kr. 
2 < 4 Tarih 325 25 Devre 3 Sınıf 5 111 30 

Coğrafya 388 21 161 24 
Tabiat 380 20 160 25 

Yurt bilgisi 398 10 173 15 
Arikmetik 60 16,5 60 19 
Ceometre 383 10 166 20 

Köyler ıçm Alfabe 627 5 
Sımf 1 inci yıl oku-

ma 420 15 
2 < c < 374 25 
3 « < < 336 30 

- Manisa Merkez kaza ve köy mektepler indeki fakir · çocuklara 
yukarıda cins, miktar ve muhammen fiatları yazılı cem'an 5551 adet 
muhtelif kitap bin lira muhammen bedel üzerinden açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - ihalesi 30/I 1 /939 Perşembe günü saat 11 de Manisa Daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 75 liradır. Şartnamesi Daimi encü-
mende görülebilir. 4300 (2353) 

~7Jll!'7~mmm::znMM 

OPERA2'0R 

DOKTOR 
Cevdet Mustafa 

Gönenden 
Memleket hastanesi Baş Tabibi 

İkinci beyler sokak fırın karşısı 
No. 25 ... Iler gün öğleden sonra saat 
üçten itibaren hasta kabul eder. 

TELEFON No. : 3125 
-a:;ızzLL://.~/LL./Z7/JZ/./.ZZ7.J 

ıZMIR iCRA MEMURLUôUN
DAN : 

ZAYİ 
Yeni Foça ilk okulundan 1927/1928 

ders yılında aldığım diplomamı kay
beylediğimden yenisini alacağım için es~ 
kisinin hükmü olmadığı ilan olunur. 

Yeni F oçada En veriye mahalle
sinde 134 numaralı Mehmed 

oğlu Riza Yaren 
4327 (2357) 

D. D. Yolları 
Mevkii 

lzmir Kemeri - Kağıthane cad. 
Izmir Kemeri • Kağıthane cad. 
Izmir Kemeri - Kağıthane cad. 
Alsancak - 1492 No. sokak 
Alsancak - Çelikel sokak 
ldaremİ7e ait yukarıda mevki, 

T. C. Ziraat Bankası 
Kurulas. tarihi; J888 

Sermayesi: ıoo.000.000 Türk lirası.. 
Şube ve ajan adedi : 262 

Zira§ ,.e ticari her nevi Baııkiı muameleleri 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LİRA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az (50) 
lirası bulunanlar.ı senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ik-
ramiye dağıtılacaktır : 

" Adet 1.000 Urahk. 4.000 Lira 
4 • 500 • 2.000 • 
4 • 2:10 • 1.000 • 

40 100 • 4.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir .sene içinde 50 liradan aşağı dU~

yenlere ikrnmiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birinci kanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarih-

terinde çekilecektir. 

....................... mi!!! ....................... , 

D. D. Y otları 9 cu işletıır: e 
l oınisyonundan: 
Sirkeci garı meydanı ile planda gösterilen yolların topeka sistemi asfaltlan

ması işi 28819,20 lira muhammen bedelle ve kapalı zarf usulile münalcuaya 
konmuştur. Bu işin muvakkat teminatı 2 161,44 liradır. 

Münakasa 1 1/12 /9 39 Pazartesi günü saat 15 te Sirkecide 9 işletme bina· 
sında A. E komisyonu tarafından yapılacaktır. isteklilerin aym gün saat 14 de 
kadar kanuni vesaik teminat ve ehliyet vesikalarını ihtiva edecek olan kapalı 
zarflarını kanun tarifatı dairesinde komisyona vermeleri lazımdır. Şartnameler 
144 kuruş mukabilinde Sirkeci vezneı;inden verilmektedir. 

24. 26. 28, 30, 4262 (2345) 
..... IBIW .. lll::Sl!S:tUS<• .. - .. mli ......... _ .......... .,. .... 

BiOGENiNE 
BİOGENİNE : Terkibinde bulunan demir, ki· 
nin, arsenik gibi mukavviyat ile kola, koka, 
Kinkina gibi müştehi hülasaların gayet itina· 
b bir surette birleştirilmesinden husule ge
len bir müstahzardır-
BİOGENİNE : Gıdası kan olan sivrisineklerin iğneleriyle kanunıza aşıJa
dıklan sıtma parazitlerini öldürür .. Sıtma parazitleri, kanımızda hesap kai
delerinin haricinde kalan bilytik ve şayanı hayret bir derecede çoğalırlar. Bu 
korkunç üreme neticesi kanın en hayati kısım olan kımuzı )-'ll\'arlacıkları 
mahv ve harap olur ve Sıtma meydana gelir .. 
lİOGENİNE : Kanı temizleyip çoğaltır .. Kırmızı kUrrociklcri arttırır .. Adale 
ve sinirleri kuvvetlendirir .. İştihayı açar .. Dermansızlığı giderir. Sıtma pa
razitlerini öldürmek suretiyle şifa temin eden ve sıtmadan koruyan yüksek 
tesirli bir ilô.çtır. Tal• ~ıarak bel gevşekliği ve ademi iktidarda büyük faide
ler temin eder .. 
Sıhhat Vekaletinin smi müsaadesini haizdir .. HER ECZA?\"'EDE bulunur .. 

·----------------.......... ______ _ 
8 • işletme komisyonundan: ncı 

Oç senelik 
Muhammen kirası M. teminatı 

Kapu No. Cinsi Lira Lira K. 

16 Dükkan 275 20 68 
16-1 > 750 66 25 
16-2 > 300 22 50 
2 Baraka 150 il 25 
88-90 Depo 180 13 .50 

Bir borcun temini istifası için haciz 
edilen lzmir Akseki bankasının 111 O 
''e 111 1 numaralı ikişer yüz liralık his
se senedi lzmirde Sarraflar içerisinde 
29/1 1/939 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 1 1 de açık artırma suretile sa
tılacaktır. Bu artırmada % 75 ni bulma
dığı takdirde ikinci artırmaya bırakıla· 
rak 2/ 12/ 939 tarihine müsadif cumar
tesi günü saat 1 1 de ayni yerde ve saat
te satılacaktır. Taliplerin mahallindeki 

ihaleleri 8/12/939 

SAHiFE J . 

W. F. Henry Van der Zee SPERCO VAPUR 
Ve şürekisı ACEN2'ASI 
---: '1:.r·---

ADRlATİKA SOSYETA ANONİMA 
AMERICAN EXPORT UNF.S INC. nt NA v1GAZYONE 
N E V - Y O R K İÇİN: -'"d BOLSE...~A vapuru 30/ 11/939 tarihin· 
EXP_ORTER ''aJ>Ul"U 10 son teıl ...... e de Selfuıik, Burgaz, Varna ve Köstence 

beklenıyo:·· , . Jimanlanna hareket edecektir. 
EXCın:5TER vapın:ı 11 Son teşrın- CALDEA motöril 30111/ 939 tarihin-

de beklenı~or. de Napoli, Cenova ve Marsilya limanla-
EXl\Iİ~STER vapuru Son teşrin rına hareket edecektir. 

ikinci msfında bekleniyor. BRİONİ motörü 1/ 12/939 tarihinde 
D. T. R. T. BUDAPEST saat 8 de gelerek ayni gün saat 17 de 

TUNA LİMANLARI İÇİN Pire, Brindizi, Venedik ve Triyestc li

DUNA motörü 18 Sonteşrine doğru 
bekleniyor. · 

KASSA motörü İlkkanun başlangıcın
dn bekleniyor .. 
TİSZA motöril İlkkfuıun başlangıcın

da bekleniyor. 

SERVİCE l\IARİTl;\fE ROUI\tAİN 
BUCAREST 

KÖSTENCE - GALAS VE TUNA 
LİMANLARI İCİN 

PELEŞ v~puru 18 Son teşrinc doğru 
bekleniyor. 

manlarına hareket edecektir. 
CİTTA Dİ BARİ motörü 5/12/939 ta

ıihinde sabah saat 8 de gelerek ayni 
gün sant 17 de İstanbul, Pire, Napoli ve 
Cenovaya hareket cclccektir. 

ZARA motörü 13/12/939 tarihinde li
manımıza gelerek ertesi gün saat 17 de 
Pire, Brindizi, Venedik ,.e Triyesteyc 
hareket edecektir. 

NOT - Bütün bu vapurlar Triyeste 
veya Cenovada Şimali ve cenubi Ame
rika limanlarına hareket eden İtalia 
Anonim seyrisefain şirketinin ve Afrika 
ve Hindistana hareket eden LLOYD 
TRİYESTİN'O anonim scyrisefnin şir~ 

SOCİETE COI\IMERCİALE BULGARE keti vapurlarına tesadüf ederler. 
DE NAVİGATİON A VAPEUR NEERLANDAİSE ROYALE 

V A R N A KUMPA....'IJYASI .. 

VARNA 28 t • d bek ORİON ''apuru 30/11/939 tarihinde 
vapuru son eşnn e - '--k] kt 1 A R d ı · uc enme e o up nvers, otter am ve 

(.'nıyfor. f hm Amsterdam limanlarına hareket ede-
BA FA - SKENDERı.u. VE PORT cektir. 
SAİT iÇlN MAL ALACAKTIR.. ARİANDE vapuru 11/ 12/939 tarihin-

Vapur1arın isim ve tarihleri hakkında de beklenmekte olup Burgaz, Vnrna ve 
hiç bir taahhüt alınmaz. Köstence limanlarına hareket edecektir. 

Vapurlann hareket tarihleriyle nn- SVENSKA ORİENT LtllıJİEN 
lunlardakl değişikliklerden acenta m• BARDALAND motörü 14/12/939 tari-
suli t kabul tn:. hinde beklenmekte olup Goteborg, Ko-

ye e ~ penhag ve HeLC;ingfors limanlarına hare-
Daha fala tafsıllt tçln ATATURK ket edecektir. 

caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der SERVİCE MARİTİME ROUMAİN 
Zee ve ŞsL Vapur acentalıtına mü.raca- ARDEAL vapuru 27/11/939 tarihin-
at edilmesi rica olunur. de beklenmekte olup Malta, Cenova ve 

TELEFON ı Z007,IZ008 Marsilya limanlarına hareket edecektir. 
• NOT: 

UMDAL Ahvali hazıra dolayısiyle navlun ve 
hareket tarihlerinin kat'i olmadığını ve 

--1J.-- - bunların hiç bir ihbara lüzum olmaksı-
UMUMİ DENİZ ACENTAIJ('a LTD. zın değişebilir olduğunu ve bu husustan 

BELLENİC LINES LTD. dolayı acenteye bir mesuliyet terettilp 
v ARV ARA va uru 25 ikinci Teşrin- etmiyece~i muhtere~ . yükleyicilerin 

. p R kayıt ve ışaret etmelerı rıca olunur. 
de beklenilmekte olup Anversa ve ot- D ha f 1 t fsil~t · · c·· h · t 

dam 1 . yük" a1 ,~ a az a a u ıçın um urıye 
tE:r çın acaMır. caddesinde FRATELLİ SPERCO vapur 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR acentesine müracaat edilmesi .. 
LOVCEN vapuru 21 ikinci teşrinde TELEFON : 2004 _ 2005 

gelip ayni gün Pire Arnavutluk liman---------------
lan - Kotor - Dubrovnik - Split - Tri- ....... ••111111111111 • 1 •••• •• ••• 111• 1 " ••••• 

yeste ve Şuşak için hareket edecektir. OLİVİER VE 
Yolcu ve yük kabul edecektir. l.'VREKASJ LTD 
GOUI..ANDRİS BROTHERS LTD. 'f • 

P!RK VAPUR ACENTASI 
•NEA HELLAS• 

Lüks transatlantik vapuru ile Pire 
Nevy~rk battı ... 
Pire - Nevyork seyahat müddeti 12 gün 

Pireden hareket tarihi 

25/11/939 
Gerek vapurlnrın muvasal!t tarihleri, 

gerek vapur isimleri ve navlunlan hak
kında acenta bir teahhüt alb.na giremez. 
Daha fazla tafsillt almak için Birinci 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• 
umwn1 denlı: Ac~ntalığı Ltd. mUracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 MUdUriyet 
Telefon : 3171 Acenta 

ATATÜRK CADDESİ Rees binası 
TELEFON: 2443 

Londra ve Llverpol hatları için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
rımız sefer yapacaklardır . 

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

Messageries Maritimes 
KUMPANYASI 

THEOPHİLE GAUTİER vapuru 
Her türlü b.ahat ve maltlmat için Bi-

rinci Kordonda 156 numarada LAU
RENT REBOUI~ ,.e ŞERİKİ ,·apur acen
tasma miiracaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON : 2 3 'l 5 
5 &•• tA AL F'M 'W'lXi'töP:.ı:at 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik müt~hassısı bay Ömer 

ütfü Bengü' dir. 
Bristol oteli elli odah her odada ıoğuk ve ııcak akar suları, banyolan 

ve kaloriferi vanl1r. Dahili ve harici müteaddit telefonları olduğu gibi 
uansörü ve hususi lokantası vard1r. 

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

Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul etnıi
yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehassısı 
bay Ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 

il.meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahta isticarında 
bulunan otellerde buluıurlar. 
~J.7"?~/~J 1 1 !'llilL l'tl1tJ8~_._.C2 I •'/1Z77X.ia 

SIHHAT VEKALETiNiN RESMi RUHSA TiNi HAtZ 
KAŞE 

S.iddetli BAŞ, DİŞ ağrı· 
larını, ROMATİZMAsan· 
cılarını SİNİR, rahatsız· 
bklarını derhal geçirir 
GRİP, NEZLE ve SOCUK 
algınlığına karşı mües· 
sir ilaçtır& 

icabında günde 1 - 3 kaşe 
alınır. Her Eczanede bulunur. 

lzmir Vakıflar müdürl:; ğii c den: 
Toraman mahallesinin Kirpi sokağında kain l 52/ 16 sayılı ev 31 /ı 

5/ 940 tarihine kadar kiraya verilmek üzere on gün müddetle mÜ7.a• 
yedeye konulmuttur. Senelik muhammen bedeli 120 liradır. ihalesi 

1 1 9 39 esi ··nü saat 1 O dadır. lıtekli olanları V 
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Gar ce hesin ek· lngiliz ordusu 
iki yüz bin kişilik ve çok iyi techiz edilmiş bir ordudur. Bu ordunun 
askeri kuvveti ve taarruz kabiliyeti mukayese edilmiyecek kadar büyüktür 

• arp başlıyalıdan erı r fa n p o es o rı 
-~~------------* ..... w-----------------

Garp cephesine lngilizler 50 binden Halbuki Alman korsan hareketleri 
fazla motörlü vasıtalar yolladılar onları mal ve canca zarara uğratıyor 

Londra 25 (Ö.R) - cPolitiken> Da
nimarka gazetesinin askeri muhabiri 
garp cephesindeki Ingiliz ordusu hak

__.*_...._, ______________ _ 

kında şu ma10.mntı veriyor: 
c200 bin kişilik en eyi techiz edilmiş 

bu Ingıliz ordusu Fransıı.larla bugün 
yanyana harp etmektedir. Salahiyettar 
Ingiliz makamları bu ordunun taarruz 
kuvvetinin hiç bir milletin askeri kuv
vetiyle mukayese edilemiyeceğini ileri 
sürüyorlar. Muhabir de bu fikre iştirak 
etmektedir. 

cl914 te askeri makamlar Fransada 
bulunan her Ingiliz neferine silfıh ve 
cephane dahil yarım ton harp malzeme
si gönderiyordu. Bugün her asker başı
na bu miktann tam 5 misli gönderilmek
tedir. Harbın başlangıcından bari 50 
binden fazla zırhlı otomobil, tank, kam
yon gibi motörlü vasıtalar gönderilmiş
tir. Böylece 4 adama bir motörlü naldl 
vasıtası isabet etmektedir. 

Londra, 25 (Ö.R) - •Degebladeh 
Norveç gazetesi yazıyor : Almanyanın 
bugünü harp usulü 1916 harbinden da
ha fenadır. Şimdi bitarafları hiç bir şey
den haberdar etmemektedir. 

•Morgenbladeh diyor ki : Almanların 
mayin harbi hususunda takip ettikleri 
usulleri müdafaa etmeleri himayesine sı
ğınmak istedikleri beynelmilel kanunla
rı tezyif ten baş~a bir şey değildir. 

Hollandanın lngiliz ablokasının teşdi
di tedbirini protesto ettiği haberi Lond
radn salahiyetli mahfillerce hayretle kar
şılanmıştır. Alm<1nların korsanca hare
ketlerinin bitarafları daha faz.la zarara 
soktuğu ve insanca zayiata sebep oldu
ğu hatırlatılıyor. Almanların geldikleri 
ve gidecekleri limanlara ve hamuleleri-

ne baknuyarnk bitaraf vapurlan batırı
yorlar. Halbuki İngilizlerin son tedbir
leri yalnız Alınan ihracntını mene ma
tuftur .. 

Bclçikn hariciye nezaretinin İngiliz 
hükümetine tevdi notası ise tamamen 
kanunidir.. Muhteviyatı neşredilmiye
t-ektir. 

Roma, 25 (Ö.R) - Hollanda ve Bel
çikanın İngiliz mukabelei bilınisil ted
birlerini protesto etmelerini müteakip 
Oslo grnbu devletleri de istişare halin
de olup menfaatlerini vikaye için alın
ması lfızım gelen tedbirleri müzakere 
ediyorlar. 

Stokholmdan bildirildiğine göre İs
veç hükümeti ekonomik harbin teşdidi 
hakkında izahat almak üzere Londrada 

Bir Alman sahil 

resmi bir teşebbüste bulunmuş, bitaraf.. 
ların deniz ticareti için bunun ne vahim 
tesirleri olabileceğini bildirmiştir. 

Japonya da İngiliz - Fransız tedbirle
rini şiddetle protesto etmiştir. 

Hariciye nezaretinin mümessili de
miştir ki : İngiliz deniz kuvvetleri tara• 
{,ndan Japon deniz ticaretine ihdas edi· 
len engeller muhasımlık hukukunu te. 
emri.iz etmektedir. Bu tedbirler beynel• 
milel hukukun müsaade ettiği mukabe
lei bilmisil haddini tecavüz ettiği gibi 
Japon vapur1ariyle Alman emteasırun 
nakline müdahale etmemek için İngi]U 
hükümetınin Japonyaya knrşı taahhüdü
nü de ihlal etmektedir .• Japonya, mena• 
fiinin ihlali halinde icap eden tedbirleri 
alacaktır. 

• • 
gemısı 

dngiliz ordusu şaşılacak derecede 
motörlc ·miş olup motörlü fırkaların ida
re ve idame makanizması mükemmel 
bir muvaffakıyetle işlemektedir. Her 
hafta lngiltereden 35 bin ton harp mal-
7.emesi ve 15 bin ton yiyecek gönderili
yor. Her fırka günde 150 bin litre pet
rol sarfetmektedir. Bütün ordunun gün

----------------* .__,.,,,~-------------~-

delik sarfiyatı 6 milyon litredir. 
clşgal ettikleri ileri hat mıntakaların

da büyük depolar, demir hatlariylc bir
birine bağlanan muhabere hatları, yer
:ıltı sığınakları ve tabyalar h..uırlanmıs
tır. Askerin maneviyatı ve sıhhati mü

Heligoland civarında fi.iman mayin 
tarlasına düşerek battı 

kemmeldir.> 
Iştc Danimarknlı gazetecisinin garp 

cephesindeki Ingiliz ordusuna ait inti· 
baları bunlardır. 

Hav 
• • 
iÇi 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

Bclçikn, Hollanda üzerinden geçirmek 
iddiasındadırlar. Bunu kirnı,. kabul edn.. 
mez. HiUer beynelmilel hukukta dı:ıi-na 
aynı usulü takip etmektedir. Yani, k n
eli işine geldn vakıt bu hukuku ıl ri 
sUrer. Fakat he> nbına g lmeyincc de, 
beynelmilel hukuku kendı ke~fine gorc 
b'r araflı olarak tadile kalkı ır. 

Bu uslıl bitarafüm aldatacak mı? Hü
Jcikatte Almanynnın yaptırı harp bita
raflar aleyhinedir. Mayn harbı devam 
elmC'ktcdir. Tahtelbahir harbı da tekrar 
b •damıc;tır. Alman gazeteleri bita afi r 
üz rind" tazyik l apmağa ç 1ı arak In
gıliz sahiJleri yakınından yrü c.-C'f er 
tC'hlikelerini knydediyorlar. Anlasılıyor 
ki Almanları.ı takip etiikleı i mak at 
umumi hır şn kınlık vazil ti lhda cde
rt:k bundan bili! t"fadc yeni b r sulh ta
• rruzuna geçmek ·r. 

Bununla bernber Alınan gazet •leri 
mayn harbının mesuliyetini artık teknb
bül ediyorlar. Esasen Inglliz sahi1indc 
karaya oturan 200 kadar Alman maynı 
bu husu">ta arfık hiç şüpheye imk"n hı-

--' ·-·~·---
Garp cephesinde Alnımı hududunda müttefikler tarafnıdan kapatılan bir küprii 

ra s 

-ı:
ral..mamaktadır, 

e • 

Almanya, bitarnflar aleyhindeki gay
retini. şimdilik Isveçe tevcih etm'stir. 
3 a ırdanberi k bul edilmiş bir amne 
varc!ır: Bütiın k ra sularının f,<'n· l•ği 
3 m 1 olduğu halde Isveç sahili için bu 
hud ıt dört m'l olarak ],abu! edilir. Al
manl :.r şimdi b nu Uınım Y"rak 3 mil 
ile durt mil ra ındaki s:ıhnya mayn 
dök k idd·· P-'iadırlar Bu sureti.., Is
kand" vya 1 ~ctbrinin fcarct"ni 
fcl~e u''ratmak ,,;e bilhassa harp v<>miJc
rin'n hareket ~rhcsf ini balta1:ımak 
maksadını t ' "p cd'yo!'l"r z·ra hunla
rın yü .. k tor 'ı üç m"ll'k ahi\ kı::;mın
dn scyrlİ sefer t. t :lclı>rine c1 eriya ınü
sni l de;;. ldir. 

Dün Isveç "nzci"l"'ri mutlak bitaraf
lı-•ı t rke mülemayll olmadıklarını. ve 
mu ~. r ı bir h dd" geçtıği takdird0 tnz
yfü, tah .. mn.ül de edcmjyeceklerini 
kay l mislers'r. 

?.eri., 25 (Ö.R) - Berlin hUküıneti 
mavn harbı suretiyle ihdas edilen veni 
harp· v .. sıtasını bütün sifüfotiylc k~la
n:ıra 1< b'ıarafl~rı tazyik c>tmek nznıin-

dedir. Berlinde söylen liğine göre hnr
bın idaresinde yeni bir devre b:ışlamış
tır. 

4:Politikcn nz t c:inin B rl n muha-
birine göre J')"jtt,.fik abl k rının t vsiin
dcn sonra ş'mal d~izi limanlnrın:ı gl'ç
mc-c çalı~~ .. ak hiç b'r bitarnf vaour, 
ha ulesi tnm m'yle z rarsız b l ' ohı:ı, 
yin ~irgen'11"yece~tir. In"iliL matbuatı 
m yn harlm"'l c"ddi L"r t<>hl'ke teşkil 
ett: ini g"zk 1 m"1{~ec:· . Deniz t yyarc
)E>ri tamfmd:ın clcn!ze dılan mikn~tisli 
maynlar vc-him bir t hlikcdir. Deyli 
E presı> ga et('sinin b:ıhrl münnkkidi
nin fikrince b ·r ka" h"ftn için bu mayn
lar belki n" ır zayiatı mucip o1n<:<.ktır. 
F.-kat cDcyli Telgraf'!> ba}ıri wuhnrriri, 
mıknntisli ll'c yn me'" lesinin ncz:ıketini 
tesllin etm kl(' bnrab0 r, In iliz amiral
lığının bilü tcnhhür bt nu halledeceği 

kanaatindedir. İngiltere ,bu tehdide kar
§ı koymak üzere demi!'. ,iz tnhta vapur
lar kullam:caktır. Du vaouılar ço\ uzak
tan son derece miknatisli tasları nknla
rından çekecektir. Bu t::?c;lnr ınikmıtisli 
maynlann maknnizmalarına tes'r ederek 
bunların patlamasını mucip olaca!t•1r. 

Paris 25 (Ö.R) - Royter ajansının 
Kopenhagtan istihbarına göre bir Al
ınan sahil muhafızı Heligo1and civarın
da Almanların kendi mayn tarlası içine 
düşerek bir kaç dakika içinde batmıştır. 
Mürettebattan bazıları kurtarılmış ise 
de diğerlerinin akıbeti meçhul bulun
maktadır. 

Roma 25 (Ö.R) - Isveç hükümetl In
gilterenin cenubu şarki sahilinde mayna 
çarparak batan c:Burgeson) Isveç vapu
ru hakkında Londra ve Berlinden iza
hat talep etmiştir. 

Roma 25 (Ö.R) - cEvening Stan
dard> Ingiliz gazetesi geçen hafta zar
fında 71 bin tonluk 24 ticaret vapurunun 
battığını kaydederek harbın başlangı
cın<lanbcri bir haf tada en çok batırılan 
vapur miktarının bu olduğunu gösteri
yor ve tehlikenin maalesef büyük oldu
ğunu, azımsanmaması lazımgeldiğini bil
diriyor. 

Parb, 25 (Ö.R) - Mnyn harbi bita
ı nflann Almanya ile münasebetleri mc-

lesini tekrar ortaya çıkarmıstır .. Hol
landa petrol sahrınç gemilerinden birisi 
dün bir Alman tahtelbahiri tarafından 
lıntınlmı.ş1ır. Keza 21 ikinci teşrin tari
hinde Firt of Fort körfezine giren bir 
Alman tahtelbahiri Belfast İngiliz kru
vazörünü hasara uğratmağu muvaffnk 
olmuştur .. Bdfast bir sene evvel denize 
indirilmişti. Bununla beraber lcruvazör 
güçlüğe maruz kalınmadan limana nak
Jcdilebilmi~ir. Şimdi tamirdedir .. 1335 
tonluk Gibsy İngiliz destroyeri de bir 
:nayne çarparak mahvolmuştur. 

o 1 ra ısa a 

Hollanda petrol gemisinin ve Bclfnst 
kruvazörünün tahribi Alınan tahtelba
hir hm·binin son ihtilaçlarıdır. Filhakika 
harbin iplidnsında Almanların resmen 
55 tahtelbahirleri vardı. Bazı tahtelba
hirleri gizli tuttuklarını kabul ederek 
l..ıunların mikdarını seksene çıkaralım .... 
12 harp hnftnsı içinde Almanlar 20 tah
telbahir kaybetmişlerdir. Yani haftada 
birden fazla.. Gerçi Almanlar haftada 
iki tahtelbahir inşa edebildiklerini iddia 
ediyorlar. Fakat şimdiki halde azamı 
olarak aycla 4 - 5 tahtelbahir çıkarabilir-

Almanlan11 Heligoland limam 

Fransı z s~firi K. Ciano ile lngiliz ve 
a ra sında bir m uhavere 

--*-- -
Askerlik yapmıyanlar 
kazanç vergisi 
verecekler ... 

ler. Fakat bundan daha mlihlm olanı lıktır .. Almanlar hiç bir zaman buna 
nokta, tahtelbahirlerle birlikte deni:l'in muvaffak olamazlar. Esasen haftada ild 
dibine giden mürettebatın yerine yeni- tahtelbahir kaybederek yerine ancak bil 
!erinin ikamesi hususundaki imkansız- tahtelbahir inşa edebiliyorlar. 

oldu 
--~-------·~------------~ 

Roma 25 (Ö.R) - Hnriciyc naı.ırı lerin menfaatlerine \'e milli hayatlarına 
Kont Ciano ile Fransa scllri ve Ingihc- dokunur ve dUnyanın ticaret ve cndüst
rc maslahatgüzarı arasında bir muhavc- risini karmakarışık bir hale sokar. Bu 
re olmuştur. Hariciye nazırı, iki hükü- suretle ihdas edilecek umumi huzursuz
rnPt tarafından Alman ihracat emteası- luk, bitaraf milletlerin hükiimraniyet 
na karsı tatbik edileceği bildırilen te>d- haklariyle kabili telif değildir. Büyiik 
bırlerin Alınan ihracat emteasını nakle- devlet sıfatiyle menff'atlerini müdafaa 
den It<.lyan ticarC't filosu icn sebC'p ola- mecb:.ır olan Itnlya böyle netic11lere la-

Faris 25 (A.A) - Neşredilen bir ka
rarname ile her hangi bir sebepten do
layı askeri hizmetlerini ifa etıniycnler 
yüzde on beş nisbetinde Ievkn18de bil" 
kazanç vergisine tabi tutulmaktadır. 

Alman gizli polis teşkilitı 
-------------------.__,.,,* .__,.,,~----------------

---*---
Esir edi!en 3 
A lman gemisi 

bılccegi neticclrre nazarı dikkatlerini kayd kalamaz. ----.---
celbetmiştir. Roma 25 (ÖR) - cD ... yli Telgrnb ga- Londra 25 (Ö.R) - Evening Stan-

Münib suikastini lngilizlere atfetmek 
istedi. Fakat hakikat meydana çıktı 

Bu mülakatı t<'fsir eden cTribuna> zetesi Italyanın ablokanın teşdidi ve dard> gazetesinin Nevyorktan istihbara- - * 
gazetesi diyor ki: tevsii münaseb"'t'~·lc yaptığı lcşebbüsii tına göre son üç gün zarfında cenubi Londra 25 (Ö.R) - Majör Stcvens ve dığını görmek üzere gönderilmişlerdi. 

dngilizlcr ve Fransızlar deniz harbı- Italyan menfaatlerini vikayeye matuf Amerika sahili açıklarında Ingiliz ve Mister Bek isminde iki Ingilizin Gesta- Hollanda hükümeti de bunların refaka
nın .şiddetlenmesi mesuliyet'ni münha- b:r hareket olnra\ı; göstc.riyor ve Almım- Fransız harp gemileri tarafından üç Al- po tarafından Hollanda arazisinden Al- tine bir zabit tahsis etmişti. Alman gizli 
sıran Alm.:nlara atfederek ab1okayı tcs- yayı ilt"zam mahiyet"n• c olmadığını ya- man ticaret gemisi esir edilmiştir. manyaya kaçırılması hakkında Ingiliz poli.si (Gestapo) memurlarının Hollan-
dit niyetlerini beyan etmic:l rdir. Ynl- zıyor. ve Hollanda beyanatı hakikati meydana da arazisine nasıl geçtikleri, iki Ingiliı.lc 
n·z. "ln:-.n ithali t cşyac:ını tutmaklrı ik- ~Taymis> pa.,('tn ; d{' diyor ki: ItaL teleri, Alınan tahtelbahir ve maynları çıkaımaktadır. Bu iki Ingiliz, mühim ha- Hollanda zabitini ve bir soförü kurşun 
lifn ctmiy~rck Almanya malı olıın v ra y, n•n d:ı ad rni miid.,J, ... J.-c:i, Italyan mil- tarafından bitaraf vapurlarının tahri- zı Alman şahsiyetlerinin Mmil bulun- yağmuru altında bıraktıkları şimdi an-
Alm~:>vadan c•kan bütün hr"rıt f'nıte- letir'n } er fa•'rr-ı ... hc>zır olmadıgwı ele- bine kıvasen. bunun sertlikte \'C sidclct- k1 l:ısılmaktadır. Iki Ingilizin Berlinde, sag-. du arını beyan ettikleri sulh teklifleri- ....,. 
r"c:•nı da müsad r etmek karar r 1- lır- mnk dnl'ı'ld'r. I .. ıya. b:l"l-:lc:, Akdenizde tc daha mutedil bir teclbir olduğunu ka- oldukları haber alınmıştır. Himlerin bu 
lar. Hatta, valnız Alnımı M-mu':Otını ckt>r.:J'nik ve c."\ i l"l"'nfn-ıtlerine tcv- bul ediyorlar. ni almak üzere Hollandanın Van Lo şch- hadise ile Milnih suikasdi arasında bir 
rnüsadı.re etmPkle kalmıyc rnk. iına!ınf' clh cdil?b"ler<'k her tehl"keye karşı çok Hollanda kabinesi, Alman mayn teh- rine gitmişlerdi. Teklif tamamen Al- alaka olduğunu ispata çalışması dünya-
muayycn bir nisbetten faı.la Alman mal- miite) ak kızdır.> didine bir mukabele olarak vapurlarını manlar tarafından yapılmıştı. Majör ca gtililnç ve beceriksiz bir harek et sa-
:ıcmcsi karışan bitaraf emteasını da tut- Londra 25 (Ö.R) - Almanların ga~·ri kafile halinde seyahat ettirmeğe karar Stvens ve Mister Bek hiç bir sulh mil- yılmaktadır. 
'Tlak niyetini bildırmişlerdir. Bu knbıl meşru mayn harbına karşı müttefikle- vermiştir. Ilk kafile mayn dafii kuvvet- zakereslne salfıhiyetli olmayıp ancak Münih birahanesine bombayı koydu-

iblrler müttdıklerin haıp planına ve rin muknbcle tcdb"rleri bitarafları mü- li bir romöriikörün' hiıuıwesJ _Jili1oda kıırx~,şJf()t}.vl~ ~'}.r/JJ..oo;lor:.9.Mf,.H~W,,Nit ,./r• ~.ı.ıı- ~.ı11~-r-~ ..... t:'1 -•1 - '- r 
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olduğu anlaşılmaktadır. Bu hakikat, Alı. 
manların iki Ingiliz hakkında duyduk. 
ları yalanlar kar§ıla.ştırılırsa Gestapo 
tarafından Hitler aleyhindeki suikasde 
kurbanlar bulmak Lc:tenildiği meydana 
çıkar. 

Almanyada Hitler rejimi aleyhinde 
neşiryatta bulunan gizli cHUrriyeb rad· 
yosu bu münasebetle Himlere karşı §U 
hitapta bulunmuştur: «Siz de bizim gi-
bi suikasde Elserin ve iki Ingilizin hl9 
bir alakası olmadığını bilirsiniz. A.1mad 
hilniyet radyosuna mensup olaıı 1:ııllllıi 
1 , ., 8 /,,"",;': • ,?,:Jl4l .. '\. ' ' • , 


