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ğfl llkb h dafa hattının topçu ~teşine daha az maruz bulunması do- mal denizinin bazı yerlerinde kendilerini göstermesi Fin· hlm bir konuşma 1 

1
• c• vesi• l• ?. 1 arda bir layısiyle müdafaa Ve mukaYemetin daha müdbiş olacagı Jandiyaya yapılacak her türlü yardımdan daha müessir ne· yapacaktır Al anlaşılmıştır. ticeler ver b' l -· · [ Yazan: ır ı Sanlı] ltlan taarrU- Finlerin kahramanca mukaveo:ıetlerinden bahseden jur· e ı ecegını yazıyor. -~~- - -----

Paris (Radyo) - Berlinin ve Almanyanın bir çok şebir-lh b k nal "Dejcno,, diyor ki : 
"« e }iyor? "Finlerin kahramanlığına hayranlık göstermek kafi de· leri üzerinden uçan lngiliz pilotlarından biri bu yerlerden 

---o---L oıı~ra - Sadece as· 
~ kerl balı:ıından aüte-

yassısların tahlilleri Alman· 
•ııııı "b . 

ğildir. Onlara çabucak yüzbin müsellah yardımcı asker glln· nispeten bir bayii alçak yerlerde uçtuklarıl halde ne bir 
dermek lazımdır. purujektör ve nede bir tayyare topu ateşine maruz kalma 

Paris (Radyo) - Belçika gazeteleri Kopenhag konfe- dıgı hakkında yaptığı beyanatı tefsir eden bir lngiliz gaze-
ransının verdiği kararlardan mühim bir neticenin çıkaca-
jına ihtimal verilmediğini çünkü açıkça a6ylemek lizım teıi diyor ki: "Berlinin havalarında hiç bir düşman tayya-

t ı hmal bahania bir 
t· 11•rrııza · . • . . 

ıi gırışecegı netıce-
geline bu kararların korku ve endiş tahtında verildi ğini resi uçamaz diye haykıran Alman propagandacıları n sözleri 
yazmaktadırlar. ne oldu?,. 

il ~ varınaktadır. 
top ~:.ery~I, tank, tayyare, 
ik· ıbarı le Alınanyanın fa-

1Yetiııi · k 

·---·----- - ·- ---
lngiliz gazetelerine j Sovyetlerin ilk hedefi Iran 

olacakmış! Ytvi b. ın ir etmek tabi-
la ır hata olur. Kış ay · 

rı tan d 1 asın a Almanya Po-
onya ha b· . 
•tınek r ıııın yaralarıııı iyi u 

Pravda, 
çatiyor ! 1 

Sofya - Paristen telefonlandığma göre, Havas aja nsı 
şöyle diyor: 

F , le meşgul oldu. 
ları •.ııtat logiliz mütehassıs· 

t· yı 1 
111•nıyorlar ki Almanya

ıcat" b" ed ı ır taarruza tesvik 

Moskova - Burada çıkan Pravda gazetesi, bazı ecnebi 

mahfili rind•, Sovytt Rusyanın Uzakşarka akın yapacağına 

dair olan haberleri çıkaran lngiliz gazeteleridir ki bu ııaze· 
t eler bu haberlerle umumi vaziy.::ti bulandırmağa azmetmek
tedirler. Şüphe yoktur ki Kafkaslarda tabkim'.lt yapan Sov· 
yet Rusya değildir H albuki logiltere ve Fransa Kars ha· 

va lisinde tahkimat yapmakta devam ediyorlar. Yakın

şarkta lngiliz - Fran•ız ordularına karargah olduğu malum· 
du •. Fakat yeni bir harp meyda'lı aramakta olan Gap dev
letleri için Kafkasya cephesi harp meydanı o1mağa elvirişli 

değ il di r. 

"Sovyet kıt 'alarının Kafkaslara asker toplaması ve Sov· 
yat rı:.dyoların Türkiye v ~ Iran aleyhinde yaygara yapma
ları müttefikleri Orta ve Yakmşarka asker göod ~rmeğe 

1 mecbur etmiştir. Zira Sovyet 'eri o Kaf kularda ani bir ha· 
rekete g E> çmeleri de muhtemeldir. 

ii 

ecele • .1 . 
ke • aını bu müsaıt as-
'!lrı vaziyet değildir. Alman· 
rtızd daha ziyade taar· 1 

leriq af geç kalarak mütttfik- I 
k k ada kuvvetlenmesinden 

or tuğ . • 
tekr u _ ıçın bu işe girişe- 1 
ask ır_. Çunkü müttefiklerin 

eıı tc h' h '-lıırı Al c ızat \'e azırlıı<· 
1 ratıe . ıııanyııdan daha sü · 

li ılerleınekted ı r. 
do· "Pten evvel bunun aksi 

H ALKIN SESi - Yeni harp cepheleri arıyan, yeni ülke · 
ler 1aptına çalışanla ıı ların kimler oUuğu malum olduğuna 

göre m• s ~ l eo ia içyüzü de herkesçe meçhul değildir. 

Biitü l gueteler I ranın bu ani biicu nu 1 ilk ku r b ıo ı ola
cağı fıkrindedirle r . Bu da lr .ı,, da ki petrol ma den !eri oe ola rı 
hı rstan ileri gelmelıtedir. 

Norv çte cenaze törenleri 
Sofya - Osl;dan bildiriliyo r: Almanların lngiliz esir le 

rini k ıç • rır '< e n y ı kıla,a-ı ve hgil iz balı r iye :i l -r in ce naze 
tö ren; mııta 'ltn b"r ş e kild~ y ıpılmıştır. B.ı tör.ınde Al man· 
yanı n Oslo elçi~i de hazır bu lu~muştur. Defınden ' .;nra 
Nor'feÇ bah · iyelıleri tarafın faıı bir de ask eri ihıiranı yapıl
mıştır. D fnedinlerin sayısı yedidir. 

&ru "d· 
bıık 1 1

• Almanya t eslihat 
. ıo.ındıı d . ·ı d ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı:ıı:ıııııııııııııııııııı:ııı:ıı:ııı::::ı::ı:ııııı::ı:ıı 
ıdi v 11 . ıma ı er e 
tilıılil~l ha~be büyük bir üs· 
bin ilke gı~ınişti. Fakat har· 
iistiiııJ • ._ &unünden beri bu 
ınad· 11

" tedricen ve müte-

Almanya ·ncir ı Amerika diplo- HARP B~LKANLARA 
almak istiyor matı Berlinde SIRA YET E ERSE 

1Yeıı 1 li aza maktadır. 
day et~ ne kııdar hubin bi-

e IQd b 
dahi h en eri Almanya 
tırını ~rp istihsalatıoı art
sıı ' .. ıse d!', onun harp 

nayıııı· . . 
farı .. ı genışl ~tmesı fırsat· 
tdi[ ıııutttfi klerioki ile kıyas 
b leınez. Zira Almanya harp 
•ş aınad • 

kırı i . •n evvel a şagı yu · 
de 

1 
stıbsalitın azami had· 

111 ul aştırmıştı. Şimdi Al-
aıı ar b 1 

Yu'- a a merdivenden 
"arı ba k b Çıkab·r ııaın a asamak 

ll:ıiltt ~ı~ler, buna muka bil 
ll:ıak e 1 ler asansörle çık. 
Sil tadırlar. Arada mühim 

rat farkı vardır 
Bir nokt d h . 

keııd · a. a a; lngiltere 
2 

1 harp ımaliıtı için el· 
cın olan 

ted "k mevaddı daima 
arı otme · k 

Halb . ııe mu t : dirdir. 
ları bit~i~ı Almanya, istok· 

ten ıonn, her ge-

---o---
Almanyadan birlaç firma, 

memleketimizden bazı mah· 
suller satın almak için mü -· 
racaat etmişle rdir . Bu mes· J 
e le üzerindem müzakerelere 
devam edilmektedir. A 'man· 
yaya faıll miktarda incir 
satı lması mübt.,mel görül
m< ktedi r. ............ ............. . 
çen ay z arf ı nda ablukrnın 
te i ler .ni dah a k!ıvvetle 
hıs s dccektir. 

Bi ıiin o giiıteriyor ki, 1939 
son baharından beri askeri 
kuvvet münasebetleri de

vamlı bir surette müttefik
ler lehine inkişaf etmekte · 
dir. Bu keyfiyet, Alman 
noktai nazarıodan, mümkün 
olduğu k adar çabuk bir as-

1 
keri karar vermeğe bir teş· 
Tik olmak icap eder. 

-39_ 
---.. Alman imparatoru Rus Çarını Nasıl Aldattı? 
f.~allbuki kafasına vuran içki yüzünden buna muvaf· 
b. o amadı B . kk ı. k ıznı t .

1 
· unun üzerıne aya abılarını çı .. arara 

Bi~ çı ere atmağa başladı. 
çıkara z ~oara da lotasını ve elbiselerinin bir kısmını 
ınag· 

8 
rba 1 Yarı çıplak bir halde bir kilise şarkısı oku· 
aş adı. 

Grigorinin b b 
kat ha b' u areketleri ortalığı usundırmıştı. Fa-

r ıye Nazı . b d k' b . Protest rının uzurun a ımse u rezaletı 
Saba okyakcuaret edemiyordu. 

ı_ a arşı · f" . ı<Urn•z m .. mısa ırler dağıldı. Harbıye nazırının 
bir otoıno~~lvını, Grigoriyi birkaç zabitin yardımı ile 
dar gôtii .. 

1 
a attı. Kendisi de bindi. Onu evine ka-

ışt., b:~p yatağına yatırdı. 
İınparatoru:rı~te ~usya balkının mukaddes bildikleri 
Ya da bu b rordesı olan papas bu idi. Mukaddes re· 
rinde old • a d~ bulunuyordu. Bizim padişahlar dev· 

ug11 gib' R 
ve ahenk d 1 us saraylarında da ayin işret, zevk 
fal t içinde evaltl ederken Rus ahalisinin ekseriyeti se· 

Bu yuvarlanıyordu 
~ Z•manda · 

us iınparato ruhu zayif ve telkine boğulmuş olan 
ın~kiın lllah fru da harici alemden uzak, Harkoseloda 
m"(" a aza 1 1 
1 

ı •sterinin h. 8 ay arının ve resmi polis murahhas 
'' İçiodq ya~ınayesinde, bir suikast olur, diya korku· 

Nikolayev· et süıüyordu. 
ıtt 'ç te H b' " k . -
"' 1 ••tler y ar ıye nanrının guzel aruıle gu· 
rltala 1 aııyor Al · d k · • · d•l r a beııı k ' ... man ımparetorun an çe tıgı 

ıl11rı:ıyordu ndısının hem de sevgilisinin kesesini ... 

---o---
Berlin - Birl , şik Ameri· 

ka hariciye müsteşarı Sumer 
Yeis bugün buraya geldi. 
Yarin Hitler ve Ribentropla 
ilk mülakatı yapacaktır. 

Müsteşarın paza tesi tek· 
r r Romaya dönmesi müh· 
hm eldir. .......................... 

------.. ··------
Koma - Harbin Balkanlara sirayeti halinde ltalyanın 

otomatikman olarak Sovyet aleyhine muhasamata iştirak 
edeceğini ve çünkü ltalyanın Tuna havzasında mevcud bü
yük menfaatleıi komuoizmi muazzam bir tehlike a.idetti-

• 
ğini kaydetmektedir. 

-----ıınm------

SO VYET -Fi HARBi 
Helsinki - Yeni müdafaa hattı eskis inden daha kısa 

olduğundan daha kolay müdafaa edilmektedir . 
Fin tayyareleri Kızılların bir hava Üs5ünü ve düşman 

hatlarının çok gerisinde cephanelikleri bombardıman et
mişlerdir. 

Müteaddit hava muharebelerinde 17 Sovyet tayyaresi dü · 
.şürülmüştür. Sovyet tayyareleri bir çok Fin şehirlerini dün 
de bombardıman etmişlerdir. Ö lenlerin miktarı daha belli 
değild ir. 

/ Fransız Başvekilinin beyanatı 
/ ./ Fran · ız başvekili 0dladiye askeri vaziyeti, So ı yet - Fin 

t _......... / hubinin son safhasını ve Belgrad konferansında Türkiye 
~\ hariciye vekili 8. Şükrü Saraçoğlunun oynadığı enerjik rol 

Bir Ameriklaı 
AFRODIT 
Tercüme eden: S. S. 

Bu meraklı ve heyecan 
veı ici polis, aşk ve macera 
hikayesinin tefrikasın yarın
dan itibaren bıılıyoruz. 

sayesinde elde ettiği faydaları izah eden beyanatı çok iyi 
akisler bırakn-14tır. 

--------·· .. --------
Isvec ve 
Norveç 

Stokholm - Parlamento 
reisi ile Norveç ricalinden 
bazı kimseler halkın umumi 
hissiyatına tercüman olarak, 
memleketin lsveçin harici 
siyasetini yakından takip et
tiğini, çünkü iki memleke
tin de ayni vahim vaziyet 
içinde bulunduğunu beyan 
etmişlerdir. 

Arnavutluk 
Zelzelesi 

Tiran - Berat, Avlonya 
ve havalisinde vaki olan şid
detli zelzele tahribat yap
mıştır. insanca tahribat yok
tur. 

1940 Bütçesi 
Ankara - 1940 senesi 

bütçe projesi üzerinde hazır
lılı: 1ar tamamlanmıştır. Hü
küıne L bugün akşam bütçeyi 
Mecli~; takdim edecektir • 

Sovyet 
Petrolleri 

Paris - Sofyadan haber 
veriliyor: 

Almanlar, Sovyet petrolle
rının Bulgaristan yoliyle 
nakli için nüfuz sarfetmek
tedir. Bir Alman heyeti, 
Varnaya vasıl olmuştur. 

V. M. Cemiyeti 
Senelik kongrede intihap 

edilmiş olan Verem Müca· 
cadele Cemiyeti idare heyeti 
evvelki gün toplanarak va
zife taksimi yapmışlar ve 
birinci reisliğe Dr. Suad ! 
Soyeri, ikinci reisliğe tüccar-ı 
larımızdan Cevdet alanyalı , 
ve umumi katipliğe doktor ı 
Şükrü Nuriyi seçmişlerdir. 

Belediye reisi 
Ankarada bulunan bele· 

diye reisimiz Dr. Behçet Uz 
dün de vekaletlerle fuar iş· 
leri hakkında temaslarına 
devam etmiştir. Belediye re· 
isi cuma günü latanbula ha
reket edecektir. 

Ank ara (Hususi)- Başvc· 

kilim iz B. R f,k Saydan 
bugün akş~m nat yirmide 
AnkaraJ radyosunda dahili 
ve bn ici meseleler hRkkın · 

da nı übim bir kon uşma y•
pacakt ı r. ---·· .. ---
Kral Karol 

-> ----~ 

Pn'. s - Bükreş! en gelen 
resmi haberle rde krel Ka
rolun yakında hariciye nazı
rı B. Gafenko ile birlikte 
Romayı ziyaret edeceği ha
beri tekzip edilmektedir. ---····---
Almanya 
Roman yadan 
DAHA NE iSTiYOR ? 
Bükreş - Burada Roman· 

ya bükiimetile temaslarına 
devam eden Dr. Klodiys Al
man markı kıymetinin biraz 
daha yüksek itibar edilme· 
sini istemiştir : ---···---

Loyd Corc 
Londra - Londrada söy

lediği bir nutukta eski baş· 
vekil Loyd Corc müttefik 
davasının adaletine i manın ı 

bildirm ış ve Nazilerle topa l 
bir sulh akdetmenin ne ka · 
dar tehlikeli olacağın ı gös· 
termişıir. ---····---
Sovyetlerin 

zayiatı 
Roma - Sovyet lerin Fi :ı

landiyadaki hareketleri son 
derece zayiatlı olmuştur. 
Sovyet makamları Fin bar
bının şimdiye kadar Sovyet 
ordusuna 150 bin telefata 
mal olduğunu tasdik edi
yorlar. 

- 29-
yalnız hi iyat s hasında 
kaim kla da i •if ttıniştir. 
Hususi b zı i ler iıniz için 
Türkiyedc bulunuyor, Türk 
mılle mı bütun efradı ın 
bu folii ti ı ku b o anca 
karşı dııyd..ığu te a t. üt his
leri i bü, bir takdir ile 
gö Ü)'Oruz. 

Bu tes nüt Yeni Tü ki· 
~ yı y r tın.ş olan y~ pıcı 

d ha s h bı in bu ır..lletle 

bıraktığı bir ik hissinin ne 
k dar d in v öklü oldu -
ğunu bize gö t crmektedir · 

Bu az"ın fet i müteakıp 
bükihı t, illcıin bütün kuv
vetlerini l:ir "M us ihaııe se· 
ferberlik., halin e sokıı. uş, 

ve bu davet, bi1füsti "" b.i· 
tün mıllet t a ra fınd ı>" canla, 
yüreh'e karşı lan n ıştır. Bu 
parla< t e ıaoüt gerek bü fı· 
m ti ida re eden er ıdinı, ge
rek mi !et in efradı nı b ldı 
bir ilt ı !ıa ra sı: vkcttiği gıbi 
Tü rkiye ıl e irt bat, ve sa· 
mimi bir aıaka halinde bu· 
Juoanları n d a pek derin tak 
ci ı o i davet etmiştir. 

Bu "Muslihane seferber· 
Jik daveti Türkiye hudud · 

.. b" 
f arını tecavüz etmiş, ve u 
yük bır sevinçle kayded~
bildiğimiz üzere, Yunan mıl· 
Jeti de bu facianın tebvini· 
ne varmak ıçin kendisini 
aynile "sulhperver bir asker 
kardeş., t elakki etmiştir. . 

Bu hissin s evkiledir kı, 
bahsimize mevzu olan me· 
selenin halline med r olabi
lecek bazı e lem oları taşı· 
yan b• satırla rı y zmakla 
mübahiyiz. 

Yen nistanın da zelzele 
afetinden ş ı k sık müteesair 
bir toprak olduğu malOm· 
dur. Eski, bir çok zelzeleler 
bu &rıı zinin müteaddid b61· 
gele r iııi hara p etıniştir; Yu· 
nanistan son zamanlarda da
hi bu afetten IDBSUD kal• 
mamıştır. On seneden beri 
hemen d e mütevali surette 
sarsın tı lar olduğu gibi 1928 

de Kurent. 1933 te Halkl· 
eik yarımadası, 1938 de de 
Oropos Datik'te zelzeleler 

olmuştur. • 
1928 felaketini mlitealı•P 

derhal Korent bölgesiniıı ye· 
niden inş sına başlanıl?'~t 
tır; müteakiBen Hal~ı 11• 
ve Oropos D tikte de~ 
ata girişilmiş, ve bu di1~ 
balen de devam e 1 

!ardır : 
1) Korent i nşaatı 

müessesesi,. adı · 
e dilmiş bir heye 
edilmiştir : 

2) H alkidik inşıl 
kii aıet tarafından 
yapılan mali v ... te 
zaheretler sayesi~ 
lanmıştır. 

3) O ropos Dati 
usulü cemeden 
bir pragramlar bar 
dilmiştir. 

Zelzeleye karşı • 
tedbirlerin gayet et 
muğl6k bir esele ~~ ..... 
euğunu söylemek bize ııttlf• 

(Devamı var) 
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f"Şi~"iiaber~rİ··ı Finl!re. ve Fin-
.......................... landıyaya 

Asri Fallar: Salon 
EOlencelerl ? 

- 28 :.... 

367 - Herkese güler yüz 
fÖster, huşunetten Yazgeç, 
zira ba dünya çarkının bağı 
ıüler yliz Ye tatlı dildir. 

368-Akıllı insan her işin
.la tedbirli her adımında he· 
aaplı olıır. Hayatını ona ıö· 

re tan:ı:iıa eder. 

369-Senİ• kaybolmuş çok 
afıhiın bir feyin Yar, yakıa
tla aline ıirecek çok sevi
aeeeksin. 

370 - Evdeki k1rının çe· 
ıı sinden usanmışa benziyor
ıua, hatta bundan dolayı 
aıııınla ayrılmayı bile kuru
yorsun. Sabırlı ol, bu hal 
reçec ktir, saadet ucağınıza 
ıliaecektir. 

371 - Karının söylediii 
sözler doğru değildir. Bir 
tecrilbe et, göreceksin ki 
çoiu mübaleiadır. 

372 - Evladından en kü
çiiğüoilo ileride sana pek 
çok faydası dokunacaktır. 
Çünkü en İyi kalpli çocuğun 
odur. 

373 - Oyuna bu kadar 
düşme, saatlarını boşa geçi
riyorsun, bunların telafisi 
kolay değıldir. 

374 - Yeni başlıyacaiın 
bir iş, h:zla neticelene
ceğinden biltün varlığınla 
bu yolda u&"raı. 

375 - Giinlünden geçir
diğin kızla bahtiyar ol~ca

ğın şüpheli ir. Derin tahki
kat yapmadan bu işe "evet,. 
deme. 

37' - Onu çok seviyor
sun, o tl11 eni se,iycr, fa
kat birleşmtniz yakın değil· 
dir. 

377 - Karın çok temiz· 
tlir endiıelerin çok boştur. 

E>ÜNKO BiLMECENiN CE
VABI: "GÜNEŞ~ TIR 

Her fİin bir bilmece: 
Yiiziiai her ~ üı:ı değiştiren 

bir bayan 
Şairler, aşıklar ona hayran. 
Bu nur saçan tatlı, güzel 

kadrnı 

Arayınca bulur her insan 

Cevabı: yarınki nüshamızda 

•• 

Ulvicenap ve 
suiistmal 

müsamehamızı Bazı şüpheli Ermeni ye Gürcü 
etmesinler tevkif edilmişlerdir ----...... . ...... ____ _ 

Paris - "Över,. gazetesi yazıyor: Biz Soyyetlerin ve Al- Paris - Royter ajansından: Sovyet bat kumandanlıiı 
manların yaptıkları gibi bitarafları tehdid etmiyoruz. Fakat Kafkaslara tahıidatta devam ettiğini li>eyli Herald gPzetesi 
bu bitaraflardan bi-i bizim bu müsamehamızı zafımıza ham• yazıyor. Bu tahşidat Iranın şimal hududunu da i~tiva edi-
leder de Alman ve Sovyet tazyiki altında müsamehakir yor. Bu münasebetle Gürcistanda ve Ermeniıtanda Sovyet-
davranırlarsa onlarda lngiltere ve Fransanın kat'i icraatı ler tarafından şüpheli kimseler tevkif edilmiştir. 
karşısında kalacaklarını bilmelidirler. 

Deniz harbinin arifesindeyiz 
Sofya - "Utro,. gazetesine Berlinden telefonlanıyor: Ber

lindeki galeyan fevkalade büyümektedir. Hitler filo koman
danından variyet hakkında bir rapor istemiştir. 

Berlindeki bitaraf mahfiller büyük ve şiddetli bir deniz 
harbinin arifesinde bulunduğu kanaatındadır. Denizaltı ve 
hava filolarına yeni planlar tevzi olunuyor ve yeni talimat 
verilecektir. 

Bütün timal denizi harp meydanı olarak ilin edilecektir. 
Bu denizden Ingiltereye gidecek olan her bitaraf gemi ha
bersiz batırılacaktır· 

Iskandinavya 
dört 

hükômetlerinin 
kararı 

Paris - Kopenhagden bildirildiğine göre, orada topla
nan bkandinavya hariciye nazırları Finlandiya murahhası 

gelmediği için ilk içtimaı tehir etmiştir. Bu nazırlar mesele 
üzerind~n cereyan ettirmektedirler: 

1 - Rus - Finlandiya harbinin seb.:plerini inceltmek ve 
haklı haksızı tayin etmek. 

2 - Müttefikler lsveçten Finlere yardım için yol iste
dikleri takdirde bu yolun verilip veril!Ilemesi, 

3 - Müttefiklerin bloku ve Almanların mukabil bloku. 
4 - Altınark gemisinin tevkif işi. 

1 ş· 1 d • • h • 1.... d. ıma enızı arp ı an e ıyor 
Berlin - Alınan matbuatı Alınan millttinin Altmark 

hadis rsinden duyduğu acı sevkile müttefikler aleyhinde hu· 
cuında devam ederek bu meseleniı: barbın şeklini değhti

receğini de söylüyorlar. Burada Lokal Auçayger şunları 
da ilave ediyor : 

"Bundan böyle Alman denizaltı ve hava filoları da şi

mal denizini harp meydanı olarak ilan edecek ve bu ıu· 
(arda rast geleceği bitaraf gemilere zerre kadar aman 
vermiyecektir. 

Sunya vapuru neden batırıldı? 
Oslo d11 çıkan Norgen Bladen isınindeki gazete, Al· 

mantarın bitaraf gemilere k.ırşı kullandığı vahşiyane silah· 
!arı saydıktan sonra şuolan yazıyor : 

"Sonia ismindeki Norveç gemisi, Birleşik Amerikachın 
Hollandıya sefer yapmakta iken Atlantiğin o•talarında bir 
Alınan U gemisi tarafından durdurulmuştur. Gcınidn kııp
tanı hususi surdte yazılmış yanlış bir beyannameyi imzaya 
zorlatılmış, fakat red cevabı >'ermesi üzerine taife kayık

lara sevkedilerek denizlerin ortasında bırakılmış ve gemi 
de batırılmıştır.,. 

Almanyanın garip 
daha! 

iki teklifi 

Bükreş - Alman delt'gesi Romanyadan şunları istemiştir: 
1 - R~ma!lya hudu:Harıaı Al'lla:ıya grar.ti altına alacak, 

Romanya silah altındaki 2 milyon askerin 1 milyonunu tt'r
his edecek. 

2 - Bu terhis edılen bir milyon a.1ker Romanya arazi· 
sini işleyecek ve mah!ulit yine Alnıaoyaya satılacaktır . 

lngiliz tayyareleri ve Iran 
Brüksel - Belg ajansının Londradan bildirildiğine ıöre 

Iran ve Efganistanda Fransız mühendisleri lngiliz parasile 
tahkimat yapıyorlar. Bu ajansın verdiği b11bere giire Iran 
hükumeti kendi ülkesi havalarında lngiliz tayyarelerinin ser 
best uçmasına muvafakat etmiştir. Zira Iran petrollerinin 
muaafazası için bu hareket lüzumlu görülmüştür. 

Sovyetlere harp ilanı 
müzakere ediliyor 

Pariı - Londradan bildirildiğine göre umumi efkar bir 
çok cephelere kuvvet ve mühimmat göndermekten ise Fin
landiya hududundan Sovyetlere harp ilanı taraftarıdır. Ma
demki Finlandiya meıeleıi bugünkü harbın neticesidir, ma
demki Sovytt Rusya Almanya ile birleşmiştir, bunun alt 
tarafı başka ne olabilir? Bu mesele Paris ile Londra ara
sında henüz kararlaıtırılmamıştır. Fakat Norveç hükümeti 
yola gelmezse bu kararın verilmesine yardım edeceği an
laşılıyor. 

Hollandadaki Casus Teşkilatı 
Amsterdam - Burada keşfolunan büyük bir casus şebe

kesine mensup yeniden bazı kim eler te\fkif edilmiştir. 
Casusluk teşkilatının zan:ıoluaduğundan daha çok gerıiş 
olduğu anlaşılmıştır. 

lsviçredeki lngiliz tebaası 
hazırla ıyo 

Sof ya - Stokholınd~n bildirildiğine gÖie, lngiliz bükü· 
meti oradaki tebalarına doğrudan doğruya birer mektup 
yazarak gurup!.ıra ayrılaaların ve oradaki lngiliz konsolos
luklarından talimat beklemelerini emir etmiştir. 

Alman kruvzörü yüzdürüliyor 
Paris - Monlevidodan bildiriliyor . Batırılmış olan Al

man Graf Sepee zırhlısının yüzödürülmesi yahud sökülüp 
çıkarılması hususunda Orugvay hükfımetile Almanya ar -
sında müzakere cereyan ediyor, 

Bu vapurun kumaııd11 köşkü ve bacaları hllen ıözükü

yor. 

Türk Tarihi Hakkında 
Paris - Edvard Heryo Sorbonda dün Türkiye b .. kkın

da tarihi konferanslarının bi•incisini yapmıştır. B. Heryo 
ilk sultanlar zamanını, imparatorluğun tesisi mücadelesini 
Fatih tarafından Istanbu~un zaptını, Bizansın sukutunmı 
ml!l!zz&m akislerini, Kacuni Süleyman devrinde Osman lı 
ku.iretin:n en yü' se'< dereceye vasıl olduğunu, lstanbulun 
eu yük ek medeniyet ,,e lüks Cl.evrini anlatmıştır. 

arsıntıları Durmadı 
Kayseri - Kayseriye ba~lı Develi kazası• da dün gece 

23,30 da ıiddetli bir sa mntı olmuş, Sarı Mehmet köyünde 
16 ev yıkılmıştır. Ntifusça zayiat yoktur. Pumarhisarının 
Viran nahiyesind_ de 22,25 ve abah 2,35 te iki zelzele 
olmuştur. Hasar yoktu•. 
Gümüşhane - Bu sabah sa.ıt 3,30 da iki saniye sürt n , 

şiddetli bir zelzele olmuştur. Bunu saat 5,20 de vukufıulan ı 
ikinci hafif bir zelzele takip eylemiştir. 

~~~~~---~·· 
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iZ cak satış ko ııisyonuna müra-
caatları ilan olunur. (589) 

Ihtikarla bir bakış 
mücadele .... 

Ihtikirla mücadele komiı
yonu, dün öğleden sonra 
vali muavinliğinde toplan
mış, dört ticarethane sahi
bini isticvap etmiştir. 

Tehllkeye Karfı 
lzmir C. H. P. Ocak reis

leri ve muhtarlardan üç yüz 
kişiden mürekkep münevver 
bir kütle, Türk hava kuru• 
mu müdürlüğünün daveti ile 
Tayyare sinemasında hususi 
bir seansta gösterilen lngiliz 
şehirleri pasif müdafaasına 
ait bir filmi seyretmişlerdir. 

R.ahve geldi 
Ziraat bankası Brezilya· 

dan aldığı kahvelerden üç 
bin tonunu iz mire gitirtıniştir. 

Fuar broşörU 
Ticaret vekiletı dış tica

ret işleri umum müdürlüğü 

"1940 senesi lzmir enler· 
nasycnal fuarı., için güzel 
bir broşür hazırlamaktadır. 

---o---

zabıta haberleri 
Ikiçeşmt>lik Kaınilpaşa cad

desinde Nesiınin üzerinde 
bir bıçak bulunar&k alınmış
tır. 

§ Gaziler caddesindz bay
ramın üzerinde bir tabanca 
bulunarak alınmıştır. 

§ Basmahanede Müveddet 
g.zinosunda Sami hesap me
selesinden garson Hfısn üye 
bıçak teşhir ettiğinden ya
kala mıştır. 

§ Karantinada Alinin kö· 
mürcü dük.kanından Ali oğ
lu Muzafferin 16 liııt çaldı
ğı şik. yet edilıniştir. 

Muzaffer yakalanmış ve 
çaldığı paradan 12 buçuk li
rası eldi! edilmiştir, 

§ Kar•ntina Inönü cadde
sinde Ali oğlu Muzaffer tü· 
tün bayii !3ehçetia 6 kiloluk 
bir kutu helvasını çaldığın

den helva kutusu ile bera· 
ber yakalanmıştır. 

§ Karantina oıta o~ ulun· 
da Osman metruk bir oto
mobilden b~nzin depo,unu 
ve n!t:! okuldan beş adt:t 
su mu~luğunu çaldıgındaİı 
mesruk eşya ile birlikte ya
kalao mıştır. 

BU MiLLETiN DÜNY Af)A 
Bl:.NZERINI GÖRMEK 

MAHALDiR 

YAZAN: 
-39-

....... 
Kahraman, kalkı heyecan· 

!andırır ve alevlendirir, fakat 
onu milletinden aldığı atef 
Ye heyecan ile yakar. M•· 
seli; bir adeseyi ele alalı• 
e, öyle yapılmııtır ki, muay· 
yen bir sahaya dağılmış olaD 
güneşin ziyasını bir noktatla 
teksif eder. Güoe~in binlere• A, 
şuaının bir yere toplanın•· 
sından parlak bir nokta haaıl 

tıe 

olur. Bu kuvvetli nokta 
odun, kijıd ye saman ç6pii 
gibi şeyleri yakar; taıı, caıoı 
ve demiri kızdırır. 

İşte milletlerio her büyük 
adamı bir adese gibidir. O, 
kendi şahsında milletio iyi 
kuvvetlerini ve meziyetlerini 
cem eder; bununla milyon· 
larca halkın ruhunu tutut· 
turur, [ tabii Atatürk gibi. ] 
Fakat hava bulutlu olur ye 
güneşin şualarından mahrnm 
buluı.ursa, o zaman hiç bir 
adese bir kar danecijini 
eritmeğe, bir su damlacıiını 
ısıtınağa muktedir olam11z. 

İsviçre p~yniri yalnız yük
sek dağlar a otlıyan inek· 
!erin sütünden yapılır. Muh-

telif zamanlarda ve milletler· 
de yetişen bütün adamlar da 
böyle.iir. Oıılar tezehhür 
eden milletin latif rayıha

sıdır . ., 

Yıne Grigori Pc:trof sö· 
zünde devamla Finler hak· 
kında şu malümatı veriyor: 

"Avrupaoın şimalinde bu

lunan Fiolandiyanın gayet 

sert bir iklimi vardır. Havası 
ekseriya sislidir. İlkbaharda 
da donlar devam eder. Aius· 
tostan istibaren soğuklar 

başla~, arazi de gayet fena· 
dır. Bir çok yerler çıplak 
granit kanallarla kaplıdır. 
Kalan y~rleri ise bataklık 
ve alçıoktır. 

Memlekette maden namına ~i 
hemen hiç bir şey yoktur. 

Ziraat çok müşküldür. Fin· 
ler, kendileri soum ve çok 
snvdiklerini soumi tesmiye 
ederler ki bataklık manuı 

gelir. 

işte böyle şartlar altında 
bulunan Finlandiya buıün 

İt 
D 

l 

dünyanın hiçbir yeıine ben· 
z:miyecek kadar medlni bir tı 

(Devamı var) ti 

Alman imparatoru Rus Çarını N.ısıl Aldattı? -40_.. 
~~~~...:...~~~~..:....~~~~~---~~-- a 

Cesur bir gazetecinin bom- • 
1 

ha gibi patlıyan bir 1ı 
makalesi! •• h 

Nikolayeviçin Almkn casusluğunda göstediği ehlı· 
yete mebni ikinci Giyom gözünde rütbesi büyümüştü. 
O, birkaç yüz casusu:ı kumandanı olmuşiu. Rusyaoın bi 
içini ve dışını biliyor, meyhanelerden tutunuz da sa· b· 
raylarda cereyan eden en mahrem vakaları dakikuı 
dakikasına öğreniyor, Berlinden ne sorulsa günü gü· tı 
nüne cevap veriyordu. Rusya harbiye nazırının sam~· 
mi dostu ve mahrem sır ortağı olmuştu. Genç zabıt 
akşama sabaha miralaylığa terfiini de bekliyordu. O 
kendini kurnaz ve zengin biliyor, Allahın yumruğun· 
dan korunm ının yolunu bi(d;ğini zannediyordu. Dü~
yada ençok sevdiği kadınlardı. Hem kadınları sevı· 
yor, hem de onlara Berlin hesabına mühim ışler gör• 
dürü yordu. . 

Beka elması hasebile bu kurnaz zabit prensesleri 
bile ümitler içinde yaşatıyor, onları da bilınıyerek ca· 
sus yerine kullanıyordu. 

Tam bütün kudretlerin fevkinde bulunduğu bir sı· 
rada iki ki bir gaz teci, idi bir gazettci bu fatihin 
güde geldiği politikadan bah'sle kat'i bir k .. lem ile 
yazdıfıı bir makale ile ortalığı altüst etti. -

Boıis Suverin adındaki bu gazeteci bu makalesio• 


