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llan mlinoerecatmdan gazctemız mesuiıyet kabul etmez. Ciimhuriyetın ve Cümhuriyet eserinin bekçi~, sabahlan çıkar siyasi gazetedir Y('ni Asır Matbaasında basılm~tır. 

Milli korunma kanunu çıkıyor 
. 

ıı>arır· .. ·eociIRl'enr·· .. ge·ceıi· .. ···güDdii·zıir .. · .. çaıı·şmak· .... ·s·u·retiYieı 
fliyihayı hazırladı.Bugün grup içtimaında görüşülecek! 
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Büyük Millet Meclisi 
Hükumete geniş salahiyet verekcek olan bu 

konunu bu haf ta icinde müzakere 
t 

edecek ve kış tatili yapacak . 

Kanunda neler var? 
Aııkarn 14 (Telefonla) - Fe,·kaladc ahvalin icap ettirdiği şekilde tedbirler 

ulmk idn hiikümet meclisten salahiyet talebinde bulunmağa karar ,·ermiştir. 
Ciimhuriyct Halk partisi grubunun iki cel'>esinde uzun ve hararetli müna

kaşaları mucip olnn bu mesele parti grubundan se~ilcn 30 kişilik bir encüme
ne havale edilmiştir. 

ı:nrümcn, tatil günlerinde ve gece yarılarına kndnr dc\aın eden bir mesai 
ilt· amilli korunmnn kmıun layihasını hıızırlnmıştır. 

•• 
Parti grubu yarın (bugün) sa- ii vekili tarafından ayrılacak bir 

at onda ictimaa davet olunmuş- komisyon mariletile yapılacak iı
tur. Bu i;timada milli korunma ler Milli korunma layihasında ta
lôyihası mü:z.ahere ve kabul edil- dad edilmektedir. 
dikten sonra Büyük Millet Mecli- Bilhassa halkın ve Milli müda-
•İne uerilecektir. laamu:ın ihtiyaçlarını karfılamak 

Layihada: için hükumete lüzum ve icabına 
1 - Umumi veya kısmi sefer- g~re kara~lar almak salahiyeti ve-

berlik vukuuncla; rılmektedır. 
2 - Devletin bir harbe girmesi Yine bu lii;)ihayn göre, sanayi ,.e mn-

ihtimalinde; den isletmeleri, ithalat ve ihracat işleri 
3 _Türkiye cümhuriyetini ala- hn1klmızın ve milli müdafaaımzm ihti

kalandıran yabancı devletler ara- lnçlnnnn göre tanzim \c idnro ohm -
caktır. 

sındaki harp hali takdirlerinde. ihtilrarn kntiyen meydan verilıniye-
Hükiimetin icra Vekilleri kara- cektir. 

f'İ/e veya Başvekilin tensip edece- :z SONU 2 _!Nci S~HİFEDE -

Büyük Millet Meclisi binası 
~~~~~~~~----~~~-----~~~~~~~~~~~ ........... ızmtrın .... ııe·rar ......... 
Hususi muhasebenin vaziyeti ve 
bu hale getirenler hakkında hükü

met tahkikat yapıyor 
Anknra 14 (Telefonla) - lmıir t ye, Maliye rn l\'Iaarif vekilleri ııınnş

\'İL1yctinin husu i muhasebe \'azİle- lnrın tedi~e i için hükümetin kefale
tinin mnli sıhınhsı Ankarad:ı ci.:: • !i i!~ İzmir 'il:tyctine bir istikraz te-
hir şeliilde tctldl< edilmektedir. mirıine calısmnktadırlnr. 

Bilfıassa ilk mektep muallim ınn- Mali 'azh·ctin bu hnle gelmesinin 
nşlannırı muntazaman ödenememesi sebep '\e mcsulleri de nyrıcn nrnştı
dcrin tccssiir uyandınrustır. Dnhili- rılmnktadır. 
llll!llllllllllllllllelae•ıı•llllllM•l•lllll•11•1e1111111111111111a111111111a11•llll 

Londra, Paris ve Sofya seyahatle
rinden lstanbula dönen 

B.Menemencio·ğlu 
Matbuata çok mühim 

beyanatta bulundu 
lstanbul, 14 (Telefonla)- Ha

riciye Vekaleti umumi katibi Bay 
Menemencioğlu Londra Paris ve 
SolyaJaki temasları hakkında pı 
çok mühim beyanatla bulunmuş
tur: 

Gerek lngiltere ve FransaJa 
gerek Bulgaristanda ziyaretim es
nasında memleketimiz için fahidi 
olduğum dostluk tezahüratı büyük 
ve ıa.mimidir. 

Paria ve Londrada İmuı edilen 
iti/allar hakkında Ankarada da
ha etraflı malumat verilecektir. 
Şimdilik kısaca söyliyebilirim ki 
anlasmalarunız sanlardır: . . 

1 - 25 milyon sterlin liralık si
lahlanma kredisi: 

2 -15 milyon ıterlin liralık iı
tikraz. mukabili altının hükumeti-

R. Menemencioğhı 

mize tevdii, 
3-Uç buçuk milyon sterlin Iİ· 

ralık ihtiyari mahiyette istikra2 
mukaveleleri; 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

ollanda ve Belçikada ······Es·rareiıgız······················· 

Bir yolculuk Umumi seferberlik mahiyetinde f ev
kal&de askeri tedbirler alındı . 

Mareşal Göring'in üç elçisi tayyare 
sile ne maksatla Danimarkaya gitti 

Hollanda başvekili Kolijin 

... var·aım .... k.&iiDti'U ... 
Felak etıedclerin vergi borçları 

affedilecek, memurlara iki 
maaş avans veri!ecek 

Ankara 14 {Telefonla) - Meclisde, dahiliye, maliye ve inhisarlar. 
:be?cürnenlerinden üçer azadan mürekkep olarak kurulan muvakkatE 
.. ır c .. f l'"k • :1 • ncumen e a et mıntakalarında bulunan vatandaşlarımızın üzer-: 
:1~rındeki vergi borçlarının terkini, bu vatandaşlar için yardım kabi-E 
~ •nden hariçten gönderilen eşyanın gümrük resminden muafiyeti veE 
~ .. Yerlerdeki memurlara iki maaş nisbetinde avans verilmesi gibi hü-E 
ite:leri ihtiva eden ve hükümetçe meclise verilmiş bulunan layıhayıS 
,. ıke ha lamı La ıha önümüzdeki ··nJerde meclisi umumt he-E 

E Londra 14 (Ö.R) - Sundey Grafik Almanyanın fevkalade üç 
Aınsterdrun 14 (Ö.R) - Hollanda lıii- zip etmiştir. 1 · · 

kiimeti. alınan askeri tedbirler hakkın- Brüksel 14 (Ö.R) _ Bolçikanın son :e çısınin tayyare i1e Berlinden Kopenhag'a geldiklerini, kapalı bir. 
da tcfsirnttn bulunmamaları hakkında aldığı askeri tedbirlerle bütiin hazırlık- Eotomobille Alman sefaretine gittiklerini, Mareşal Göringin emri ile: 
gazetelere emir vermilitir. Hollanda ka· lan tamnm olmuş sayılmaktadır, Askc- :hareket eden bu elçi1erin vazifeleri Skandinavya memleket1erinin: 
binesi bugün biri öğleden evvel diğeri rl tedbirlerin C.B.A. kısımları evvelce Sarazisinden Finlandiyaya yardım vesilesile hiç bir yabancı askerinE 
<iğlcden s'1nra olmak iizere iki toplantı alınmıştı. Şimdi son kalan D tedbiri de :.geçmiyeceği hakkında teminat almak ve buna mukabil Almanya-.: 
yapmıştır. Hollanda gazeteleri, llollan- alınmış bulunmaktadır. Bu hemen he-
da radyolarının hu askeri tedbirleri bil- men umumi seferberliğe muadildir.Tam Enın Skandinavya memleketlerine tecavüz etmiyeceği hakkında te-: 
dirdiklcri hemen aynı anda Almnn rad- seferberlik artık bir taarruz ve istila ha- :minat vermekten ibaret olduğunu bildiriyor. i 
yolanmu dn bu habe:-i \'erdikleri dikkat lindo ilan olwıacnktır. Afişlerden ınaa- E Alınan elçileri, Danimarka, lsveç ve Norveç siyasi mahfillerini,~ 
çek('.Jı bir ehemmiyetle kaydediyorlar. da sinema, tiyatro, bar, lokanta, dnnsig- :hükümetlerinin görüşünü paylaşmağa ikna edebilirlerse Almanya-= 

İzinde oldukları halde vaz.ifc başına lcrdc radyo ve hoparlörlerle 19, 20 \'C • 5 R F 1 • 
O 21 fi :nın ovyet usya ve ·in andiya arasındaki harba nihnvet verdir-= 

«;ağınlan znhil \'e neferlerin miktarı 5 sını arına mensup olanlarla diğer sı- • J • 

bin tahmin olunmaktadır. ıuflardaıı iz.inli bullınanlar dcı·hal kıta- 5mek için mümkün olan bütün gayretleri sarfedeceğini de bildi-5 
Gelen haberlere göre Hollandanıo cc- - SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE - :receklerdir. : .•..•.................•.............•.....................••••.•..................... : 

nubu şarki hudutfannda çok kuvvetli -----:==:-:--------+----------------=.:.:..:..:.:..:..:=======.:..:.:.:..:.:==:. 
!~:ı~h~~~~~::~·c~~tı~:.de5~

3

~~!: Rus Fı· n ha r b ı· metre irntidadındndır. Bu civarda bit -
c;ok yabancılar göriilınüş, tevkif edi -
ıniş ve sorguya <,:ekilmiştir. 

Alman askeri mnkamlannın bir Hol
landa tayyaresinin Alman toprakları 
iizerinde \'e huduttan beş kilometre içe
ride uçtuğunu biJdirmişlerse do Hollan
da resmi tebliği bu Alınan tebJiğini tek-

Zelzele 
--*--

1 z mirde ve kazaların· 
da gene korku uyan
dırmağa başladı 

--*--
Son ylrıni dört saat zarfında Iz.mir vi

l5yetinin muhtelif kazalarında korku 
uyandıran fasılalı zelzeleler olmuştur . 
Bu husustu alınan malumat şudur: 

Evvelki gece ve dün İzmlrdc iki sar
sıntı kaydedilmiştir. Evvelki gece Tire 
kazasında saat 22,25 ve 22,28 de şiddet
lice iki zelzele olmuş, ondan sonra sa
baha kadar fasıl al arla zelzele devam et-

--·----~-~--~--

Dün de kızıl tayyareler Fin şehirleri 
•• • 
uzerıne yangın 

Helainkl 14 ( Ö. R) - Bugijn ikinci 
cleEn olarak dokuz Sovyct tayyaresi Hel· 
sinkiyi bombardıman etmiştir. 

Tayyareler şehre yangın bombaları 
atmı:ılardır, Bombalar bilhassa amele 
mahalJelerinde yangınlar çıkarmıştır. 

Bugün Sovyet tayyarelerinin hücumu
na on iki şehir maruz kalmıştır. 

.Lonclra 14 (Ö.R) - Sundcy Grafik, 
Fınlandiyalıların zaferine tahsi9 ettiği bir 
yazısında kuvvet karşısında şerefle öl· 
meği tercih ederek teslim olmıyan Fin· 
landiyanın namağlup Sovyet ordusunu 
su götürmez bir zaafa <lüçar dtiğini yaz
maktadır. 

Kopenhag 14 {Ö.R) - Berlinste Ti
dende ~azetesinc göre Alman siyasi 
mahfille.ri Sovyet Rusya ve Finlandiya 
anımda harba nihayet verecek bir ta-

bombası attılar 



__,, _______ - -
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iSA'NlN HAYA Ti 
16-

Yusuf ölünce Isa, onun dükka-ı 
nında, marangozluğa baş1 adı 

Mabede döndllkleri zaman onu din 
ulularının yanında, onların vaı..zlarını 

emali dikkatle dinler ve onlaı·a sualler 
.,ornrken buldular. 

Meryem, !sayı neden kendileri ile ~ 
raber gelmediği ve burada kaldığı için 
uarladL 

- 'Oç gündenberi. dedi seni arıyoruz. 
Bu sureti hareketinle bana ve baban 
Yusufa verdiğin üzUntüyü düşünmedin 
mi? 

Isa da şu cevabı verdi: 
- Beni neden arıyordunuz? Ben bu

rada, babamın evinde, babamuı mabe
dinde ve emniyette de~il miyim. 

Onun böyle ve c:Allah babu ya kar
şı gösterdiği büyük itimat sözüdür k: 
hırlstiyanlar tarafından Allııhın oğlu ol
duğunu itiraf şeklinde teisir edilmiştir 

Meryem ve Yusuf lsayı mabedden 
ılarak tekrar Nasıraya geldiler. 

Bundan sonra Yusuf artık lsayı ala
ak BeytUlmukaddese götürdü. 
ibadetlerini hep evde yapıyorlardı 

[sa da karde!ıleri ile beraber yüksek 
ı.esle Tevrat llAhilerini okuyarak bu iba
iete istirak edi~·ordu. 

YUSUF ÖLDÜKTEN SONRA 
Yusuf Nasırada vefat etmişti. 
Evin iaşa yUkü Isanın üzerinde kal

mıştı. Yusufun yanında çal ı<:tı~ı için 
naı·angozlu~ adamakıllı öğrenmi~i 

Onun dUkklnına yerleşti ve orada çalış
mal!a başladı. 

Kardeşleri, Musevi adeti üzere, on 
ae1ciz yaşına basar basmaz hep evlen

lşlerdi. Yalnız evlenmiyen Isa ile Jak
tL 

Meryem, J(ellDleri u.. beraber oturu
yordu. ~llarmı tam Tevrat ahkftmın
ca bUyUttOtu, terbiye ett;bi icin gelm
lerl de kendisine karşı o bOyük ı;a ctıyı 
gösteriyorlar, onu bir kaynana gibi tut
mıvorlardı. 

Mervem ilk aımanlar Cenabı Hakkm 
Isa hakkındaki tebşlnltma $'Ü.venmiş ve 
~tunun bUyUk bir adam olaca~ını um
muştu. Fakat seneler P.eı-in te bir zıı-

Ul'al olmayınca o bu ümitleri de unu~ 
mustu. 

a:HEROD• DAN SONRA FIT .TSTt T 

Hiı·odesln (Herod) ne kadar 7alim bir 
kral olduğunu söylemiqtik Ömrünün 
.i0'3 yıllan onun icin Adeta bir i.,l(~c"' 
oldu. Yaphih kötülüklerin. i<:1oditti c-l
nayetlerin vicdan auıhı onu ada.,.,akıl'· 

rsıvordu. üc:tPlik mUthioıı: ıshranl::ır ve-
bir hastahb da tutulrnustu. O ls:a

dar kf bir defasında kendi kend;nı <;1. 
dürmPi?e blle teşebbils etti. 1n;1r1~ 
feryatları sarav duvarlarının oıc:mdP 

duyuluyordu. Iste bu sırada ve hir ava
ğı mezar cukurunda iken ona olflu An
tioaterin k~ndi a1PvhinnP komnlo kıır
du~unu haber verdiler. Herod bunu ha
ber alınca: 

- HProdun süriisünrle doınuz vavru-
u olma~ onun "l'i]u olmpna tPI't'ih Pd"'

ı im .. D<>di ve ol!lunu J!Ö7Ü önünrı" nar
çalattırdı. Bec; ~Un sow·" da havala 
gfülerini yumdu. 

Herodun Beni braile Jcarqı bir türlP 
c;önmlyen bir kini vardı. ölümü arka
mda onların mütPessir olrnıvpcplrlı:ınn• 
ilivordu. t'411Umünden evvrl R<>ni J rail 

ulularını (.Jericho\ hinod .. umunda ce
mettim!. K•7. karrlesi fS:olome) ve: 

- Ben, dedi. öHh· ölmez bütHn bı• 
adamları öldürlin .. Ta ki c-onazemde hir 
l~;Js.- ~öz ~aşı dökPn bulunsun .. 

Bu hllrbarca erniı· b"rekPt vı>rsin tat
bik edilrnPdi ve Beni l"l'ail halkı onun 
olUmünU bir matem d~il b~r kurtulur 
!i.iniı o1arnlt SPVinrle tesit etti. 

1SANIN )\IT~·nANA r.Tl<'MAStNnA N 
EVVFL'Kt StYASt VA7tYF.T 

Hirode öldfü!ü zaman, öldiirdiiaü c-n-
1.uklanndan ıııaada sal< olarak ilr o<ıh• 
nlmı tı: Ar.:elaü . Antipas ve Filin. 

Bu üç kardeş, babaJarından miras ka
lan toprakları. yine babalarının v~siyet: 
ırzerinf>. aralarında taksim gec-tiler. 

Ar;elaüs. saIUınata büyiik biı· 1<at1;. 
:un ile bac:ladı. T<>k bir gün lcindn ii" 
bin Yudolıvı kılıçtan ge<:irdi. Onun ff.._ 
ı oda taş cıkartan hu zulmü derhal bi .. 
aksülfimel yarattı. Yer yer isyanlar ha .. 
gös1erdi. 8urived<>ki Roma valisi Va"w 

bu isyanları bastırdı. Ele geçirdiği iki 
bin Beni IsraU esirini bir günde çarmıha 
gerdi. Beni Israil ile ;ı;akin bir çok köy
leri insan.lan ile birlikte yakıp kül etti. 
Diğer taraf tan Herodun diğer iki oğlu 
da birbiri aleyhinde bulunmak üzere 
Romaya geçtiler. Beni Israilden elli ki
silik bir murahhas heyeti de aynca 
Romaya imparatora baş vurmuştu ve 
ArşelaUsten şikayet etmişti. 

Imparator, Arşelailsün elinden idare
yi aldı ve onu nefyettircli. 

Yerine de Prokilratörler rejimi kaim 
oldu. 

Yahudiler bu rejimden de memnun 
olmadılar. Çünkü hütiin ınukadde.satlım 
vıkılıy0t·, yerine Romanın nüfuzu, Ro
-nanın kanunları, Romanın u.suUeri ka
;m oluyordu. 

Hatta mabedin idare~i, mabede tayin 
'>lunacak hahamlar bile Romanın emir 
ve tensibi ile oluyordu. 

Antipus ile FiliTl ise kendi idarel"ri 
.. ltında bulunan Galile, Mnverayi :Er
iün taraflarında Romaya hoş görün
mPk icin eJl<>rinden geleni yapıvorlardı. 

ücüncli Ro'lla imparatO"U Kaliaula 
"ıir deli idi. YahudilPre kah h imayekar 
l-ıir va7Jyet alıyor, kah onları zu -
1iim altında eziyordu. H"rodun bir to
runu vardı. Adı Aeripa idi. A1tripa Ro
..,ıada KaliguJa ile beraber büvii'Tlüı::tü. 

'"<aligula onu Filiı::tine ~önderdi. Arsela
üse ait olan tooraklardan bac:ka Antina~ 
ve Filio~ ait toorakları da onun idal'f"
c:ine vP.rdi. Herodun bu son iki olilu ~g 
1<:ardPC1Pri A ,._Jaüsiln akıbetine uğradı
•ar .. SUrüldüler. 
Kali~la kPndir:inde Tanrı kuvveti ve 

1<:urfreti yör~ü. R"nİ J<:r:ıil kırvvPti vf' 
ltudrPli gördü. B,.ni Ic:railin A 11ah d;vP 
l{endic:in° tpnmalarmı ic:tedi. }-fı>vknlt.._ 

rini simıi!o?>Jı>ra so'rnlak ve halkı hu 
mabcdl<>rde Jc.-ndi h<>vk .. li önüne .secde 
etflrmP1<: SPV~ıısına kaoıldı. 

I~te bu kadar lJl7vik altınoa bulunı>n 
Qnni Jsrail, m11lcndd<>s kitapl?rd:ı va111• 
• {Psih• in J:!<>lme~ini ve krndllnrfoi 
kurtarmasını her 7~mandan ziyade is
ten-.. ~ bac:lamıc:lardı. 

Bütün bu slyac:l ~rültü, patırtılar
dan Nao;ıra uzak kalmı.,tı ve Isa bura
da, bu kOçük şehirde ihtirasl?ra karı"
mamış hir haya,l vasıyqrdu. Maamafıh 
~alkın Tevrat ahlı-Anıının hı>ngi madde-
1Prine riayet ettHU.ni. hı!n~ maddal<>rl 
ihmal ettiı?lnl. bu ihmallerin seb~bini 
"örüyor. ımlıyor, tetkik ediyor, eski ah
liik kaidelerin .. pöre kın·11lmuş olan ah
kfimuı uman j\ .. h-hP~diil etm-• l~'"m 
"eldiei kanaat:n-te bu lıınuyor. falı:::ıt hu 
kanaatini jhtard::ın ~1dnivordu. M~a
mafih o sehlrde bu:ı harPkPtleri ile Be
ni Israil halkının ve sinağo~ hocalarının 
kötü fikirlerini lizerinde toplamıştı. 

- O, anası Mı>ryPm 11ibi, marangoz 
Yusuf gibi dini bütün Musevi olmıya
cak. 

Diyenler ve bunları acıklan açığa 
söyliyenler gün ?"".:"'ce <'"1'<~1 .. ·ordu, 

-BirMEDİ·· 
---:ı:}.---

M illi 
Koruma k~nunu 

ç1kıvor 
- flAŞTARAFI l İNCİ SAHİFEDE -

Hiikümet, lüzwn gördüğü ~·erlerde 
amelenin ~alışma saatlerine üç aat zam 
edebilecek, sarriyatı tahdid edebilecek 
\'e yine lüzum ::örülen yerlerde ve İS· 
kclclcrdc mesken kiralarının 1939 scne-
i iistünc çıkmasına mani olacaktır. 
Hazırlanan hu kanunun ihtiva ettiği 

karnrlam muhalif olan hareketler için 
nğır cezai hiikiimler konulmuştur. 

Llıyiha ('arşamba günü meclisin lıe
~eti umumiye inde miizakere edilecek 
ve Büyük Millet l\fed.isi Çarşamba veya 
'PeJ"l?cmbe günleri l\fartın on ~ne b
lar devam edettk olan kış tatil devresi 
'·ararıtu verecektir. 

r///./////~/./././/////////// , Z//////7."Z/Z ~1'rıM6iOD'~;(7.JD 

DEMiR MASKE --
Bu)uk ta rih ve macera romanı 

1 (J K J NCı KJS J M ) 

- 110 --
Hangiai olurM ol.u.o .. Ergeç çekmece

yi açacak ve içini bombot görünce itim 
bair ne hallere cirecektir. 

Ah •• Onun o aırada kudurduğunu gör
mek için ömrümün bir aenesini fedaya 
hazırım. 

Bu •ırada Mistufle birden atını d•ır
durdu: 

- Biraz müsaade. F aribol efendi, 
dedi. Demindcnberi gözlerimle aradı
ğım iki dükkanı buldum. Evvela onlarla 

Mi.tufle evveli. bir lr.uap dük.kanuıa 
giderek heybetli bir domuz budunu aldı 
ve kaiıda Ardırdı. Parasını verdikten 
.onra kuabın yanında bulunan ekmelc
c;iden de büyijk bir ekmek alıp çıkmak 
üzere iken danekçinin dinde bir bardak 
ıarapla iç kapmın cşiiinde durduğunu 
gördü. 

- Yahu.. Dedi, bu memlekette de 
prap var demek .. 

Ekmekçi: 

Maarif Vekilimizin 
son tetkik seyahati 

B. H~san 
meslek 

Ali Yücel müşahede 
mensuplarına bir tarrıim 

intibalarını bütün 
ile anlatıyor 

~~~~~~~----..w*ıwww~--~-~~--~---

Maarif vekilimiz B. Hasaıt Ali Yücel öğretmenlerimiz ve hepimiz talebemiz
Mcr.latvadan bqlamak suretiyle yurdun den evvel kendimizi bu cihetten kuvvet
bi1' çoJc kö§elerinde bir tetkik seyahati lendirmek mecburiyetindeyiz. Bu nok
yapmıştı. Maarif vekilimiz bu seya1ıat- taya bUtün arkadaşlarımın himmet ve 
te edindiği intibaları, gördüğü miikem- dikkatlerini çekmek isterim. Eğer ara
mel veyıı nakıs cihetleri bir tamimle bü- mızdan bu söylediğim mevzularda emek 
tiin maarif tqkilcitıncı bildirm:i§tir. B. ~ekip hazırlananlar olursa eserlerini 
Hasan Ali Yücelin intibaf.annı aynen şimd:den takdirle karşılarım. Bunların 
yazıyoruz: vekillikçe yardnncı kitaplar olarak neş-

ri mukarrerdir. 
18 Kanunuevvelde başlıyan 3 Kanu- OKUL KADROLARI 

nusanide bi.bniş olan bir tetkik .seyaha- Gezdiğim yerlerdeki okullanmızın 
tinden dönmüş bulunuyorum. M?lı:ıtya, kadrolan, küçük istisnalarla, bu yıl ta
:P,lazığ, Diyarbakır, Gaziıntep, Mal"as: mamlanmış sayılabilir. Uzakça bir villl
Fatay, Afyon, Iı.mir vilayet mNkez1erı yetimizin hocasız bir lise sınıfında, ni
ile bazı kazaları ve oradaki kliltür ku- r.in öğretmenleri bulunmadığını sordu
rumlarını görüp tPfti ettim. Dönüc:te ğum çocuklardan biri: cBuralara ge1-
;lk iş;m. edinmiş oldu~nm intibaları ~7.- mek istemiyorlan diye cevap verdi. Se
lere nakletmek oluvor. Y~ni nesl;n B~- ne başındanberl o dersi okumıyan ço
relim ve eğitim bakımın~an yetic:tiril- cuklann ıstırabını ifade eden bu şika
mesi ödevini tac:ımakta olan b;zlerin, yet ses'ni can kulağı ile clinlemeliyiz.Bu 
yaotı~ımız i<:l<>ri kendi suurumuzda mii- ders yılı başında mecburi hizmeti olmı
rakabe ed<>bilmomiz ir;n. içinde bulıın- yarak yilksek tahsil görmüş yüzlerce 
duPumuz büyük tecık;l~tın nasıl calıcı- ~enç, muayyen ve mütekasif nüfuslu 
makta o1tlul'1unu hllmek ve ö11r<>nmPı,. verlerde kendilı>rine vazife verilmesini 
7aruretinde bıılıındtı~tımuz şünhe J?Ö- ;stiyorlardı. Halbuki yukarJda söyledt
Hirmez bir hakikaWr. Her hanoi bir vi- ttim talebenin •Buraya gelmiyorlar• cli
ıAyetin muayyen bir kö,.ec;indeki h~r ve şikayet ettiği yerlerde acığımız var
han!?i hir miles!ır.,ede mec:\ .. 1d teces"'h- dır. Onun icin müracaat eden yüksek 
-:ümüzü hansettiCY1rn;z takdirde yaotıi?ı- tııhcıiJli gençlerimizden hiç birini iste
mız. işlPr:n biitiirılfiX-linii anlamamıza ve dikleri yerlere tayin etmedim. Gerek 
hunu anlamariık"a rla bu mı>.sl,.k vicda- yüks•k öğretmen okulundan, gerek Ga
nımw•n kuvvet bulm'>cnna imk§n yok- ~i terbiye enstitüsünden mezun olanları 
tur. Onun için mah~Hind'! qördii~lm kura cektirerek bu acık yerlere gönder
'""'kemmel veva nakıs cihetl,.ri ı-Uka- dim. Uzak vilAyetlerde kenclilerine rast 
lıl::ıra avrıca t~bliit Pdı>rek. umumt me- "eldi!Vm bu kadın ve erkek yeni mes
c:pl ... 1er i.lctünd"' ,,:-.ruoıı: "'"' dii"ünüşlerimi J .. kta"lanm, bana islerinden ve hayat-
bi1dirmeği mt"'"'·'< hııMum. larından Pn kücük bir şikfıvette bulun-

TüRT< T,AT;ı;:~FJ.li'Rt madıkt~n ha.,ka mPrnnun olduklarını da 
Tiirk çocuğu. ~1 .. be olarak. ilk oku- en saMim1 bir ""l(;lcte ifade ettiler. Dr.

lnn hirinci sınıf•nc'l"'n lisenin son sını- miryollarımızın Ti.irk vatanını en uzak 
'•na kı>dar cok c-anh ve c-01< uyanıktır. 1<:öşeleriyle birbirine raotettii?i bir za
D;veı..rn,.;m ki. d:ı..-\at telrA cıüfii ve r.alı"'- ll\!!Ilri!l Pitkklen kalmıs yanlış itiyatların 
m~ ba\ımından buctlinün ne_!:li, bizim izleri btiylece silinmektedir. Tec:kilat1-

1'ınıcJı<tıınız ve mencun oldııPı.ımuz n<>"'- mızın mensubu olarak vazife görmek
!<> ııishatlı> acık bir üstüııl;;k ırö~t<>rmelı:- .,,n baska hiç bir imtiyazı olmıyan bi1-
t•dir llk rttr.pth·nin son vıll?rda v('ni ye- 10rin her an yurdumuzun her yanmda 
ni i~k:c:ı:ıh ba<:ladı11ı h;ı vilayetl,.rimi7- vazife almıya kendimizi hazır bir duy
'1.aki öğrPtm"n ve tRlf'he, yurd11muzıın "'!udıı tutmamızı tııhii eıörürsünüz. 
hu p;ırçalarırıdan role önce maar;f,.o ih- MADDİ ET<STKLER 
timaın pörmli<: yerlerd<>ld ilk o1rn11:ırın Okullarımızda marldi cihetlerden ko-
"n ivileri ile hic hir nn1<t?da üstünliik- '~:vca ta<:hih ve ilana! e<Mecek ek<ıiklPrr 
ler:ni kavbetme~lc; haldedirler. t .. c:adüf ettim. Mesul arkadac:lar. bunla-

vu.ife değil, aynı zamanda menfaatleri 
iktlzasıdır. Bir haksızlıta maruz kaldik
ları zaman yerinde ve bilerek haklannı 
arayabilmeleri için bunları bilmek za
ruretidir. Ilk öğretiın gazetesinde bu 
mevzuda yazılar yaz.ılmıya başlamıştır. 
Onlan okumalı. Bir senedenberi mun
tazam surette neşredilen ve birinci cildi 
'>iten tebliğler dergi.si bir formalite ha
linde değil, bu bakımdan bir ihtiyaç ola
rak takip olunmalıdır. Bazı arkadll!la
rımın bu ehemmiyeti takdir ebnedikle
rini esefle gördOm. Yaptığı işi bilebil
mek için, onu hangi esaslara göre yaptı
~ın ı önceden öğrenmiş olmuş bulunan 
birinci cild derginin cfitlenerek okul
lıırda muhafazasını bilhassa rica ede
riın. 

'.\1AARtF MüDORO VE İDARE 
'IMtRLERt 
Vekilliğimizin merkez dışı te;?kilatı 

vilayet maarif müdürlerinin şahısların
da toplanır. Valiler maarif müdürlerine 
de amir olarak ve maarif vekilliğinin 
müınessüi sıfatiyle vekillikle teınasta
dırlnr. O itibarJa heı· derecedeki o]ful 
idare amirleri ahenkli bir surette ça
lışabilmek için maarif müdilrU ile dai
ma temas etmelidirler. Maarif müdürü, 
kanun ve talimatların Vf>rdiği salahiyet 
dahilinde tedbirler alır. Bu tedbirlerden 
o vilayetin en biiyük amid sıfatiyle va
liyi haberdar eder ve icabında ondan 
direktifler alır. Bu mahaHl tedbirlerin 
dıoıında vekillik son mt!l"cidir. 

Bu bedihl silsileyi söylemek mecburi
yetinde bulunuşum, her yerde bu niza
ma riayet edilmemis olmasındandır.Her 
ay ö~retmenler meclisi yapıldıktan son
ra okul idare amirleri maarif mUdilrle
rinin yanında toplanacaklar, vilayet ve 
vekilJ;öi haberdar ed~k cihetleri tesbit 
edeceklı>r ve mahallen alınması müm
klin tedbirleri almak suretiyle müesse
seler ara-;ındaki lhenk ve irtibatı tesis 
edeceklerdir. 

DERS ALETLERl 

Dünkü lik 
. maçları --·--Üçok· Ateşspor 1-1 

berabere, Altay De
mırspor 2· 2 berabere 

kaldılar _.,..,_ __ 
Dün Alsancak stadyomwıda oldukçt 

kalabalık bir seyirci kütlesi önilnde lik 
maçları müsabakalarına devam edildi. 
Havanın güzel oluşu spor meraklıla

rına iyice bir gün yaşaltı. 
Saat 14 te sahaya gelen Üçok - Ateş

spor takımları sahadaki yerlerinl aldık
tan sonra oyuna başland.L Her iki takıın 
da kadrolarını takviye etmiş bir vaziyet
te idiler. Takımlar arasındaki paslaşma• 
lar o kadar mükemmel ve isabetli olu
yordu ki daldkalar ~eçtiği halde gol çı
karmak mümkün olamıyordu. 

Gürültüsüz, dırıltısız geçen bu oyun 
neticesinde her iki takım da birer gol 
yaparak müsabakayı 1-1 gibi ehemmi
yetcıiz bir sayı ile bitirdiler. 

Bundan sonra ikinci karşılaşma saha
ya çıkan Altay - Demi~uor takımlarJ 
arasında avnı ahenk icinde yapıldı. Bu 
oyunda Altny takımı hakiın oynadı. Vo 
neticede iki takım dn 2-2 golle berabere 
kaldılar. 

Gelecek hafta lik maçlarına d~er ta
kıınlar arac:ında devam f.'dileccktir. -*-Orta mekteolerde 
tahrir v~ "4ifesl nasıl 
verilecek! 
Orta tahsil mekteplerinde bazı ınual 

limlerin tahrir derslerine klfi derecede 
ehemm1yet vermedikleri Ye ek!!eriya ~ 
tenilen neticenin alınmadı~ Maarif ve-
kAletince yaptırılmış tetkiklerden anla1 

şılın~tır. 
Vekalet, orta tahsilin hasılasııu vere. ... 

cek mahiyette bu derslerin daha verim-
li olabilmesini temin icin bazı esac;lal' 
tesbit etmiş ve bu esasl~ı göndenneklo 
beraber ınuallimlerjn daha dikkatli ol
malarını alakalılardan istemiştir. 

Vekaletin tesbit ettiği bu esaslar .ara
sında mevzu intihabı, mevzu nasıl veri· 
le~ği, tashihler muallimlerce nasıl ya
pılaca~ı vardır. 

Vekaletin te~bit etW!i bu esaslar mek
teplerde Türkçe muallimlerinin toplu 
bulunduğu bir sırada okunacaktu-. 

- *-Bir otobüs yandı 
Evvelki gece Urladan Izmlre geleı• 

şoför Ali Can idaresindeki 26 sayılı oto-
büs garajda benzin deposunun Jştialiyle 
yanmıştır. Hacli<:enin kazadan ibaret o1· 
duğu anla_şılmıştır. 

- *-

Bu hal, orta okullarda dil göze çarp- "tn yaoılmııınasına sebep olmak Ü7.<>r" 
mı>lttadır. Liselerimizin hilh~"l son st- ~Rnsisat nokc,..nını nıUşterek bir dille 
nıflanna doğru yası f37}a iler!emicı ~- IJeri sliriivorlardı. Eu mazeret miihipı 
1nbelere tesadiif edilmekte ve ı;öyledL •re fflıt~flı kust•rlar !cin makbul olab;
;;;m vasıflar hakımın,-ıan ek.,i1< oldııkl:ır· lir. Fakat maha1U imkanlardan i~fade 
.. öze çarnmaktadır. Tal?be kaydı kabu- olunarak her zaman izalesi kabil nok
Hinoe va m,.sele"ine dair mevcut ka- ., .. nlar kı>lmıcıırn, bunun !!ebebi. ancc"k 
vıtlRrı venidon oöıd<>n V!'C.tıTIPk icin 1~- .1:~1<:atsi7li1<, calıc::mama7l1k ve becerik
.. ,"' ~ı>lene Pmirler verlJm:c:tir. Avnı sı- .,:7Hktir. Rumrn böyle oldu<hınu göc:ter
nıfta tesadiif Pdilf>n yas tPfavütiinii her- .,,ı-k il'ln bazı ku~ıırları yerinde ve kıs:ı 
tarraf edici tedbirlerin. öniimü:r.d<>k; dAJ"" .. m;ın~a tasrih ettırtTiis bıılundu~u 
vılından itibaren tatbilcine gedlmpcıı '""lisal olarak sövlivel-ilirİm. Idare ba~n
müınkün olacaktır. Bu surPt\e arzett:- ~a bulıınan Prkadac:l::ırım. bu no1<talar-

Bazı okullarda ders iletlerinin iyi mu
hafaza edilmediğini veya yersizlik dola
•ııoıiyle sandılrların bile a~ılmadu~ını göı·
-lüm. Yersizlik le dahil olmak üzere bu 
\.ııısusta hic bir mazeret kahul edileme?:. 
~itekim ci"varda bulunan bir ilk olcul-
4an istifade suretivle vaziyet. tarafım
ri"'n derhal halledilehilmiştir. Talebenin 
"zhercilikten kurtarılma!ı ve hAdi~ler 
Hstünde müsahede ve tefekktir kabili
vetini kazanması zaruretivle ne yapıp 
•rapıp ders aletlerinden istifade o1tınma
lı ve iyi saklamalarına anımi dikkat Devletçe satılan 
"'Österilmelidir. Bunun zıddına tesadüf mallar 
.,.,lildW zaman okul müdürleriyle maa- Maliye vekaleti, parası taksitle ödeıı· 
'f ·· d .. lcri Mld tl 1 edilecek 

'"1 ~u ur ş e e mesu - mek Uzere ınlizayede ile satılmış bulu-
lerdır. NOTLAR nan devlete alt mallann 1925 senesin· 

. den 1939 takvim senesi sonuna kadaı 
Gene b~:Gı okulların hır kac sınıfında taksit bedellerinin tahııkkuk ve tahsili\· 

ğiın noksan• ..ı,, t,, .. ı,;h N~"hi1 .. ,.,,.~;7.. ·h te ebbüc1ii ve dikkııtli olmalıdırlar 
TFDR1SAT V.A7tYFT1 'l'ı>hsicıat yoklu~u. ı.;,. ihmalin mazereti 

TE>cirisat bakımından m1icı-.ılv~d,.ln .. ı. • ... 1:no 11ı>tirilrnemPlidir. 
min ben~n hıM?ktı<!ı esaslı intibaı şöyle TALEBENtN OKULU BENtMSF.1\ıfF-
hi;t~c;a Pdehilirim: MEST 

Co--ııl<larımıza kitanlar ve pro<tram- Bazı mile. !;e~Plerimlzde, bilhassa yatı-
lar d'>hllinde ku-ır0timiz ni!'hetind .. 1ıj1. lı talebesi olanlarında. mtie!'se.c:enin 1a 
~i vPrmektPyiz. F;ıkat onlann, hıı hıl ... L '"beye benimsetllmed:ği ctöriilm~<:tür 
lcri hııvatlle tirmeleri ve umum! kültiir Bunun nPticesinde, yirmiden fazla ha
saviyE>lPrni vükseltebilmeleri ba1<.ımın- demesi oldU~U halde ihtimam ~Örmenıic: 
d~m 7.ayıf oldu(rumuz meydandadır. V- okullarımız bulunuyor. Halbuki 400 ya
!;elerin övlı> son sınıflarına tesadüf et- tılı talebesi bulunan ve binaları dal.!ı
tim ki türlü sorulara aldıı-iıınız cevaplar nık koca bir mÜ~5ese, okul binası hü
bütiin dinleyicilerle bernh<'r ben de av- tin levazımiyle tal<>heye benimsetildi?: 
nı kanaati uyandırdı. Mektep dı;;;ında irin, dört hademe ile idare edilnıekte
evde ve uınıw1i muhitle cereyan l'dPn dir. idare basında bulunan arkadasl<>
arzi, tabii. milli ve hesı>ri hadisel<>r, led- rımdnn, bu noktayı göz. iinünde tutarak 
riı:ntımı7..da canlı hir alaka merkezi ya- rtündüzlü ve en kalabalık meklepl<>nle 
nıldıih iciu yüksPk sınıftaki talel)t'Tl1i:ı: cl<thi cocuklnrımıı.ın okudu~ları ve feyiz 
tecPssüsünü ders kitaolannın savfaları- aldıkları müesseselerde gelin .ı:?eçcn blr 
un hasretmekte ve hakil<l hayal ile irti- misafir olmayıp hakiki ev sahibi olduk
b::üsız kalmı:ıktadırlar. Dersleri de c.ın- lnrını anlatıcı 1edbirler almalarını bil
sız ve m;hnniki bir hale sokan bu mah- h:ıc:sa ı-ica E>derim. 
zuru izale irin yardımcı bir ne riyata • ıtFSLEKl MEVZUAT VE MUALLIM 
:htiva<:, \x>dihi olmakla ber2ber o, ci- H"men her ~ittigim yerde tek ve top
lınttPki nokc:.cınımız ikmal edilinceye k?.- lu olnrak meslektac:Jarıınla f Pmas etmek 
dar her türlü vasıtadan btifade Pderek ;mkunını buldum. Vaki su~lTerime aldı
~enis ölcii~" havaUvet verilmt>si bir za- tttm cevanTnra bakılırsa arkadaşlarımın 
rurcttir.' Bulundukları muhitin tabiatı "oğıı. kendi mukadderatlarını idare eden 
t<>drisalımızda bPhemehal yeı· almıstU'. '<anunları ve di~t>r mevzuatı bilınemek
Mcvcut nesriyattan bile istifade edilsı> "•dirl0 r. Devll'tle ford arasındaki ınüna
bu cihetteki nokganlar hic dnr.iJse ikm?l o::nbetforin ifad<> i olan bu resmi ve yazı
ı:?ciıl rnek istldıırl•nı ka1anır. Bunun irin lı mt'V7.Uatı h;lıni.,. olwa 1 arı yalnız hiı· 

' 

•razılı vazıfelere ve df'rse kaldırılan ta-
t'?beye not verilmediğini, not vcrildi<'ti 
'ulldP. bunların taleheve sövlenilmedif;i. 
ni ~ördüm. Talimatla"rda bu üzerinde 
•'!!'ar olunan bir cihetteki ihmale ınü~
-naha ile bakılamaz. Behe'lıehal notlar, 
~'lhiplerine söylenmelidir. Bu ~ayede co
""Uk, vaziyetini bilecek ve lüzumunda 
•asnih imkAnııu arıvaraktır. 

IfATAYDA MAARJF 
Büyük biı· :Gevlcfe Ilk cl0 fa 7Jyaret et

• i~iın Hatay ili halkının. biıtün okul tn
'0besinin ve coeuklannın ~österdi~i h,._ 
"ecanı ve canlılığı baslı başına bir ifti
ı.nr ve milJi bir saadel ınevzuu savarım. 
~uhtelif vilayetlerden toplayın Hataya 
verdij!imiz ilk öğretmenler: yıll,,rca ana 
vatandıın ayn ve 'fürklüğiin kültür bek
~;Ie.ri olarak buralarda calışmıs, resmi 
'•adrol:ınmıza alınmak üze.re bulunan 
'edalcar ve milliyetci arkada!;lar:ımız: 
Tskendenın orta okulunda, Antakyanın 
kız ve erkek liselerinde vazife ahn ii!a
re ve ögretim unsurlarımız; takdire lıi
vık bir suretle çalısmnktadırlar. Ana 
dillerini, müı.min ihmaJlerin unuthır
~uğu yavrularımız, büyük bir EtavrPtJe 
;Jk m~külleri yenmis vaziyettedirler. 
T<emi~lPrine ve ilıklerine kadar Türk 
olan Eti Türklerinin çocuklarından te
rckküo ebn.iş, bu fakir. fakat çok temiz 
yavrularımızın ogrenıne hususunda 
yaphkları cehti ve onların hacnna ıtecen 

gönderir. Eğer arzu ederseniz aize de Faribol: nehrin denize dijküldüğü yere geldiler. 
takdim edebilirim. 

Anjer şarabı o devirde çok me,lıur
du. Şarabın fışıkı olan Miatufle bu sör 
ÜLerine: 

- Tabii isteriL, dedi. Bana iki şişe 
verin. 

- Batüı.tüne Monsenyör.. Mahzene 
kadar gidip .-rap getirmek için bana beş 
dakika müaade etmenizi rica edeceğim. 

Mistuflenin gelmekte geciktiğini gö
ren ~~aribol sinirlendi: 

- Kuyru~un kopsun, diye haykırdı. 
Yoksa herife yeniden ekmek mi pLc:irti
yorsun'! 

Bu sırada Mistufle şişeleri koltukla
nuş g"liyordu. 

- Merak etme patron .. dedi. Vakti
mi b<ış yere geçirmedim. işte iki işl' ha
lis muhlıs Anja sarabı .. 

Faribolun gözleri fal taşı gibi açıldı. 
- Vnl!ahi, dedi. hu ııraolan burada 

bulmak büyük bir muvalfakıyet.. 
Hayvanl:ırı siirdüler \ e dogruca Mo

rele '>Ô7. 'Prdikleri şel>ir kenarına ritti.,. 
ler Bunıd atlann hır ::>"'l<"n h .. Tohva-

- Şimdi ne yapacağız, dedL Nehir Moı-el: 
kenanndan aşağıya doğru yavaş yavaş - Haydi. dedi. Şimdi :.andala atlayı-
yürüyclim mi yoksa akşama kadar bu- nız. Doğru gemiye gideceğiz. 
rada mı kalalım? - Ya hayvanlarımız .. Kuyruğun kop-
M~tufle cevap vem1eğe hazırlanır- sun_ Onlarla bcı·aber mi senin bu ceviz 

ken uzaktan, nehir dönemecinden bir kabuğunun içine gireceğiz. 
sandal belirdi. - Ualettayin biNine verelim, doğ-

- Patron.. Alimallah bu gelen san- ruca bahriye oteline götürsün.. Orası 
dalda Mo1-el var_, emin bir yerdir. Dönüşte hazır buluruz. 

Filhakika gelen o idi. Güvertede Viji- More1in dediği gibi yaptılar. Sandala 
lan gemWnin tayfalarından biri vardı. atladılar ve akşamın tam beşinde Viji
Kahramanlarımızı uzaktan gören Mo- lan gemisine ayak bastılar. 

rel: Geminin kaptanı, ~eminin sahibi olan 
- Tam l.alllaQında geldiniz.. Morelin yolcularla beraber geldiğini gö-
Oiye bağırdı. Faribol sordu: tünce: 
- Yoksa ycui biı- haber mi var~ - Haydi çabuk olun .. dedi. Hemen 
- Evet.. Ambargo bir saate kadar hareket edelim.. Belki kumandan fik-

k.alkacak ve biz de denize açılabilece- rinden cayar ve yine ambargo kor .. 
giz. Çabuk allarmıza bininiz ve rnndalı Yelkenle1· açıldı. 
takip ediniz. Gemi evvela yava;ı lı'avaş ve sonra 

Sandal. akıntıya kendi:Wıi verer~k rü~rın tesiı~ ile gittikçe artan btr JUL-
.. tl · d" .. hir '- fa Senmalo Jnnanından çıktı ve Jersey• sura c genyc onınuş. ne suıan- • • 

-nm üzerinden kayarken Faribol ve adası istikamet~! tuttu. . . 
Mı tufl, ol' han•, nları ile sahili takip Hareket edeh yarım saah geçııuşti. 

ta ait maluınal ile ihale bedelinin yü:G
de yirmisi ödenmiş olup müşteri tara
fından rizaı;i>·le geri verilen ınallirın 
vazifelerini tesbite. karar vermi~iir. Ve
kalet tesbit edilen rakamların • devlet 
elinde bulunan ve satılıp ta taksite bağ
lanmı.J olan malların bue-ünkü vaziyeti
ni anlıyacak ve elde bulunan mallarııı 
satılıp satılmıyacağı hakkında yeni ka
rarlar ittihaz edecektir. Vaziyetleri hak
kında malumat istenilen mallar, arazi ve 
iratsız arsalar, bağ, bahçe, zeytinlik ve 
fidanlıklar, mesken, mahsulatı arzıyeyl 
ihzar, imal ve tasfiye faaliyeti ile arn
kalı fabrikalar ve tasirhanelerdir. 

öğretmenimizin verdiği emekle giizcl 
niyeti iftihaı· duyarak görmemek kabil 
değildir. Orada kurulan mülki idarem!· 
zin kültür cephesine gösterdiği ihtima· 
mı ve yakm alil.kayı sükranla zikrede-
rim. 

Bu tetkik eyahati neticesinde her 
fırsatta ifadeye çalıştığım bir kananlinl 
kuvvetlenmiş bulunuyor. Maarif te ki· 
latı, aramızda derece {arkı aranmaksı· 
zın hepimizin aynı ruhta ve aynı hızd 1 

c-.alışmrunızla, emek vermemizle mü· 
kemmelleseceklir. Vazifeler arasındıı 
hiç bir ehemmiyet farkı yoktur. He• 
biri tam yaoıldığı zamandır ki tam ı·an 
dmuın alınabilir. Elhirliği ile ve hep he 
raber aldı· ıınız milli ve mukaddes vnzi· 
feleri noksansız yapacaj?ımıza bütün yll• 
reğimle itimat beslemekteyim. 

Zelzele 
--*-· 

lzmirde ve kazaların· 
da gene korku ayan

dırmağa bafladı 
---*--

- BAŞ1'AKAF1 1 İNCİ SAHiltEDt~ ~ 

Çeşmenin Ala~u nahiyesinde saııl 
24,33 te ba!if bir zelzele olmuştur. Bsk1 

Foçada saat yanında şiddetlice ı,;e l,31· 
de hafif iki zelzele kaydedilmiştir. 

Dikilide saat 22,'5 te hafif ve dört :-Jı 
niyelik, biraz sonra da 6 saniye de,•ıu•• 
eden iki zelzele olıuuştw-. 

Dün saat 11 de Dikilide 6 saniye de 
vam eden hafif bir 7.elzele. olmWl1ı.ır 
Çeşmede saat 5..10 da 2 saniye cfev_. 



ıs SonltAnan PazarleSI 1940 

Hitler Cevap verdi 
"Rusyayı Besarabyayı ele geçir· 

mekten men için bir şey yapamam,, 

Soğuk dalgası 
Anadoluda sıfırın altında 42 derece 
ve iki metre boyu kar olan yer var 

Londra. 14 ( ö. R) - Bir lngim ga- telerioin Amsterdamdan aldıkları ma- göstermemiftir. mürebbisi Alfreo Rosenherg Hitleriıı 
~teainin Yerdiği malClmat& göre Hitler, lumata göre Alman ordusunun yükselt Berlin, 14 ( ö. R) - Sovyetlerle Sovyetler birliii haldondak.i aiyuetine 
5ovyet Rusyayı Besarabyayı ele geçir· erkanı Sovyet ordusunun askerlik ba- müzakerede bul,unan Ritter yeni bir muhalefetinden dolayı gözden dütmiit· 
mc:_lcten men için hiç bir teY yapamıya· lrunından mühim bir kıymet ifade ede- Rua - Alman ticaret anla§masının gele- tür. 

Ankara 14 (Husuti) - Ankara meteoroloji umum müdürü B. 
Tevfik Son hava vaziyeti hakkında izahat vererek memleketimizde 
de bu sene sıfırın altında 42 derece soğuklar görüldüğünü, Ağn mer
kezi Karaköaecle hararetin 42 ye düştüğünü, Erzincanda 29, Kasta· 
monuda 21 olduğunu söylemiştir Ve Nazimiyede karın irtifaı 140 
santimi bulduğunu ilive etmiıtir. Ovacık kazasında karın irtifaı iki 
metredir. 

cagını Mussoliniye bildinniştir. bilmesi için Alman mütehassıslar tara- cek hafta içinde imzalanacağını beyan Kaunas, 14 (A.A.) Nietwas 
Ayni gazeteye göre ltalya. Balk.an hndan alb aylık bir talim ve terbiyeye etmiftir. Adag gazetesinin Bedin muhabirinin 

birliği fikrine Almanyarun mümaneatı· tabi tutulması icap ettiğini aöylemifler· büdirdiğine göre: 
nı önlemek maksadile Macaristana Bur• dir. Londra, 14 (A.A.) - Havas ajansı Almanyada Bertin ile Moskova ara· 
genland arazisinin bir kısmını Avustur· Hitler, Almanyanın şarkında kuvvet- bildiriyor: sında otomobil yolları inıası için proje-
Y&)'a terltetmeaini tavsiye etmqtir. li bir Sovyet ordusunun bulunmasını ar· j Observer gazetesinin hU1USi muhabi- ler baznlanmııtır. Bu yollar Litvanya Moskova Londrayı londra. ~ 4 (ö. R) - lngiliz gue- zu ettiğinden bu projeye pek de iltib.t rine göre nuyonal sosyalizmin resmi arazisinden geçecektir. 

F·ran·sız··ıiava····ı<nv·v·eııeri···a·e···;:~:~:~~~!~~~~~~· r.eden protesto ediyor? 
Sovyet balıkçı gemiai 

lngiliz havacıları gibi dün bütün ~tn;~u~;~~:~~= 
Almanya üzerinde uçuşlar yaphlar S~~~!E·i~~E 

l.ondra, t 4 ( ö.R) - Sundey Ekspres, Finlandiya harbinin idare 
tarzından Kremlinin büyük hoşnutsuzluk içinde olduğunu yazıyor. 

Deyli Spcç gazetesine göre Kremlin, lngiliz matbuabnın Finlan
diyanın muvaf fakıyetleri münasebeti ile büyük memnuniyet izhar 
etmesinden canı sıkılmıştır. Londradaki Sovyet sefiri Maiski, hü
kümetinden aldığı talimat üzerine Ingiliz gazetelerinde Sovyetlere 
ait haberler münasebetile Lord Halifaka nezdinde bir protestoda 
bulunmu§tur. -ıı·----------- caladıktan sonra bu gün limanımız açık-

p ---------- lannda görülmüştür. Gönderilen liman 
aris, 14 (Ö. R) - Dün Fransız tay- dala atlamak suretile kurtulmuş ve miştir. lngiliz keşü tayyarelerinin In- vesaiti ile menderek dahilin' e alınan bu Roma 14 ( ö.R) - Mesajeronun Tallin muhabiri Sovyet hava 

kuvvetleri komiseri Gaganoviçin kısa bir muhakemeden sonra kur
tuna dizildiğini yazıyor. Finlandiya askeri harekatındaki iclaresizlik
lerden mesul tutulan büyük rütbeli bir çok zabitler muhakeme albna 

alınmışlardır. 

Vareleri, evvelki giln Inglliz tayyarele- Henkel 5 dakika sonra batmıştır. Alın:.ın giltereden hareket ettikleri kabul edil-
rinin yaptıkları gibi 1600 kilometrelik pilotu kurtarıldıktan sonra tayyare mil- mek lhını gelirse en az 1600 kilo metre- geminin mürettebab altı kişidir .• 
bir tıçn• saha.st içinde Almanyanın Re- tettebatmdan diğer üç ı..:~inin öldilkle- U.k tli b' t klan ı Günlerce açlığa ve büyük fırtınalara fa -Y ~ azame ır uçuş yap 1 ~n aşı· davanan Rus denizcileri muhakkak bir 

nl ve Tuna havzasına kadar uzanarak rini söylemiştir. hr. Hava mUtehas~lan, gerek pilot ve ölümden kurtulmu~lardır. Liman reisli-
<nuvaffakıyetll fnkiŞafatta bulunmuşlar gerek hava organızasyonu . bakımından •. al'"'--d ru· 1ar bunların 
'Ve li d t .._, ... _.,ı,_ Lond ı~ (ö R) R ..+ • b .u...L . k 1 k d • gı ve aKa ar ger memur sa men av e e~er:uır. ra, ~ . - O.r .erın ı?arp u muvw.uu.ıyetin ço par a ol ugunu. istirahat ve ihti. -'---· teni.in 1 Londra, 14 (A.A.) - Haber verildiği- cephesindeki muh=ıbiri, Prağ ve Viya- lngiliz tayyarecilerinin orta Avrupada miftir. YB....-u.uu eye- Lcningrad muhafız kumandanlarından general Meriçkof Finlandi

ya tecavüzünün hazırlanmasındaki idaresizliğinden Helainkideki eski 
Rus sefiri, Mannerhaym tahkimatı hakkında Moskovayı tenvir et~ 
mediğinden tevkif edilmişlerdir. 

göre dün sabah lngillz tayyareleri- na üzerinde uçarak beyannameler atan müdhiş bir soğuk.la karşılaştıklarını kay
nln Flndnoffrdn üzerinde çarpıştıkları Ingiliz kesif tayyarelerinin Maj!no hat- dediyorlar. 
Alınan tayyaresinden bir Hcnkel tayya- tından kalkarak iki saatlik bir uçuştan Bir Alman tebliğinde düşürUldüğil 
l't!si dimdik den.ize dalmıştır. lngiliz tay- sonra bu parlak keı;if hareketini yap- mevzuu bahsedilen Bristol - B1enhaya 
7areleri bunul\ her zamanki gibi bir tıklarım bildirmektedir. tayyaresinin üssüne salimen döndüğü 
manevra olduğunu anlamışlar ve ateş İngiliz hava nezareti, bu hava baskını- bildir:Imektedir. Bu tayyare Fransız 
~trnekte devam ebnişlerdir. Tayynte az ru, harbin başından beri yapılmış olan toprağına inmiş ise de hasara uğrama-
90nra denize düşmüş pilot kauçuk san- baskınların en azamctll<;i olarak kaydet- mıştır. 

Kütahva 
Halkevinin açblı 

kurslar 

Rus • Fin harbi 
Ankara, 14 (Hususi) - Klitahya Hal

kevi. gençlerin kabiliyetlerini arttırmak 
ve tahsillerini taınamlandırmak için, or· 
ta tahsil hazırlama kursları açmıştır. Bu 
kurslarda L!se ve Ortaokul öğretmen
l~ri vazife alacaklardır . 

Bu rs::l 1 n vard1m1 

Mesajero gazetesi, Stalinin şimdi harekab bizzat idare etmekte ol
duğunu iddia ediyor. · 

lngiliz sefiri Papayı 
dün niçin ziyaret etti 

--~------------~.~-------------

Ankara, 14 (Husus1) - Bursada dün 
valinin riyasetinde millt yardım komi
tesi toplanmıs ve Mustafa Kemalpaşa
daki seylap felllketzedelerl için Istan
buldan elbise ve ayakkabı sipari~lnde 
bulunmuştur. 

Roma 14 ( ö.R) - Bugün Vatik.andaki lnglliz sefiri Papa tarafın
dan kabul edilmiştir. Bu görütme hakkında l'C8Illi bir tebliğ neşredil
memiş olmakla beraber v~ilen malumata göre bu mülab.bn bazt ıulh 
teklifi te~bbüsleri karşısında lngiliz noktai nazanmn izahı ile alaka
dar bulunmaktadır. 

- BASTABAft 1 İNCİ SAllİFEDE
vaaaut iti ile mequldGrler. 

Londra H (Ö.R) - Helsinkiden bildi
tliyor: 

Dün havanın açı~ıiından iatifade 
ederek 400 Sovyet tayyaresi Finlandiya 
telıirleri üzerinde dolqmı.tlardır. 

iç Finlandiyada bilhana küçük tehir· 
ler bombardıman edilmektedir. 

l.alıti, Hangoe. Egenes1t ve daha bir 
r.ok küçük tehirlerin bombardımanın· 
da aivil ahaliden, kadın ve çoculdardan 
ölenler vardır. Maddt basar azdır. 

leningrad 14 (ö.R) - Leningrad 
-ert mıntaluuıının tebliği: 1 3 k.Anunu 
•nide Okta ve Repula istikametinde ke
tif kollan faaliyette bulunmu,tur. 

Petro Zavoek. jstibmetinde piyade 
baslanlan olmuştur. 
· Kareli berzahında keşif kolları faali· 

~ette bulunmuşlardır. Sovyet tavyareleri 
F'ın demiryotları ve askeri hedefleri 
bombardıman etmitlerdir. 

Hel9;nk.i 14 (A.A) - Dün ak.tam 
nqredilen Fin harp tebliiinde bildiril
diiine göre: 

Kareli berzahında mut.ad keşif faali
Jeti ile ihlal edilen nisbi bir sükunet hü
küm sürmüştür. Şark cephesinde düş
man taarruzlan ağır zayiatla püskürtül-

I lmanya 
Pinıandiyaya gönderile· 

cek ttalvan harp malze· 

mesini serbest mi 
bıraktı? 

Oslo, 14 (ö. R) - Afton Blndeııin 
Berlin muhabirine göre Alman hUku
llleti Almanya tariki ile Italyadan Fin
landiyaya gönderilen harp levazımı üze
~ndeki ambargoyu kaldırmıştır. Bu ha
uer daha henüz başka hiç bir knynak
:an teyid edilmiş değildir. 

Lonnrada 
Tevkil edilen 

Düsman tebaaları 
l.ondra, 14 (A.A.) - Resmen bildi

rıldiğine J?Öre harbin baslannıcın.l,,nberi 
~~vkif edilen dü,rnan tebaMı 490 kişi· 
t ır .. Düfrl\an memleketleri tebaasından 
~k:ıben 80f'IO kişi de hususi takyldata 
ııbı tutulmuştur. . 

Bulgar • Macar · 

s MünasebeOeri 
.. udapcşte, 14 (A.A)- Öğrenildiğine 

Kore pa . .. " b' M h ha urteat gunu ır acar mura • 
s heyeti iki tayyare ile Sofya ve Atl

naya n-tii•ev .. C'Clhen buradan hareket 
:ıccektir. Heyet Bulgaristan, Yunanis
h. n ve Macaristan arasında yapılacak 
c 1cv~ nakliyatına ait itilifları imza ede-

müııtür. 
Helsinld 14 ( ö.R) - Bu aabahki Fin 

tebliği: 
Kareli berzahında iı' ara değer bir !CY 

yok.tur. Şark.ta Fin kıt.alan Aytoiokİje 
bir taarf\1%U pfüık.ürtmüılerdir. Dütma
nın on iki tankı ve üç zırhlı otomobili 
imha edilmiştir. Ladoga gölünde sahil 
bataryaları Sovyet gemilerini bombardı
man etmitlerdir. 

Londra 14 (ö.R) - Bu sabah Hel
ainlci tehrine vukubulan hava taarruzun· 
da bir Rua tayyareai Amerikan elçiainin 
ikametgahına bomba atmıştır. 

Heleink.iden 12 mil uzakta olan ev 
harap edilmittir. 

Sefir, taarruz eımaaında evde bulun• 
mıyordu. 

Dün muhtelif Fin ıehirlerine yapılan 
hava taarruzunda 1 3 ölü, 71 yaralı var· 
dır. Bugün Finlandivadan fazla haber 
alınamamıştır. Bu sabah tekrar hava hü
cumları baıladığından Fin radyo mer· 
kezleri bir kaç aaat neşriyat yapama• 
mıcılardır. 

Londra 14 ( ö.R) - Ruı askeri ma· 
kamları parlak Fin zaferlerini tekzip et
mekte geç kalmışlardır. 

Bir çok bitaraf müşahidler cereyan 
eden muharebeleri gözleri ile gördük.le· 

rine göre Sovyetler bu tekziplerden bir 
netice beldiyeme:ı:ler, 

l.eningrad 14 ( ö.R) - Leningrad 
askeri kumandanlıiının tebliğinde, bazı 
1anl ordu unaurlannın teslim olmaiı mu• 
harebeye tercih ettikleri ve bundan ku
mandanların meaul tutulacaiı bildin1-
mektedir. 

Roma, 14 (A.A.) - Jomalia Ditalia 
11a:ı:etestnin Helsinkiye sureti mahsusa
da t?önderdiği muhabirine göre: 

Havalann iyi gitmesinden istifade 
eden Sovyet tayyareleri Toukon Pori 
Passa ve Baııstti sahillerini bombardı
man etmişlerdir. 

Bilhassa Tunkonda sivil ahaliden bir 
l'Ok kimsı>ler ölmtiq, yaralanmış ve mü~ 
h'"" tahribat hu~ule gelmLc;tir, 

Turkon postahanesindon paıete5ıine 
telefon etmekte olan muhabir bile bina
nın bir kıs:mına isabet eden Sovyet bom
basının inf!lAkt üzerine muhaverevi kes
mek mer.buriyetindo kalmıştır. Laastı
nin merke7.inde Sovvet tayyarelerin 
bombalan Gar'a ve Finlandiyanın en 
kuvvetli radvo istasyonuna isabet ede
rek mühim hasarata sebebiyet vermic:
tir. Radyo istasyonu ancak bir kaç ~tin 
sonra neşriyata devam edebilecektir. 

Londra, Paris ve Sofya sevahatJe

rinden lstanbula dön~n 

B.Menemencioğlu 

Vali; felaket gören köylülerin zarar
larını telafi etmek Uzere Ziraat Veka
leti nezdinde teşebbüste bulunmu:tur. 

M~ · ~sa 
Gelen lelAketzedeler 
Ankara, 14 (Hususi) - Dün Maraşa 

90 felaketzed0 gelmiş ve yerlestirilmiş
tir. Gelen felaketzedelerle vali bizzat 
alllkadar o1muştur. öğretmenlerden 
mürekkep bir gurup feUketzedeler için 
eşya toplamaktadır. 

ANKARADAKt 

Pehlivan güreşleri 
Ankara, 14 (Hususi) - Ankarada bu

lunmakta olan Izmir güreşçileri Halke
vinde yaptıkları on bir gilreşten 3 Un
de galip gelm~lerdir. 

An karada 

Bu izahat, B. Çemberlayn tarafından mütcadc:lit defalar ilan edilmit 
olan ifadelerin bir tekrarından ibarettir. 

J .. lmanyadan ispanya· 
va gönderilen otomobil 

Paris 14 (Ö.R) - Kastilya adlı bir lspanyol vapuru ayın on üçün
de Ccnovadan ayrılmış ve Alman menşeli hamulesi ile ispanyaya 
dönmüştür. 

Bu vapurun abloka çemberinden sıyrılmış bulunduğu zehabını ver
memek için reami Fransız makamları şu izahatı vermektedirler: 

c Kastilyanın yüksek bir Alman şahsiyetinden yüksek bir lspanyol 
§ahıiyetine hediye olarak gönderilen bir otomobili hamil bulunduğunu 
Fransız bahriye otoriteleri bilmekte idiler. Bunun için vapurun tev-
kifini siyasi nezakete uygun bulmadılar. Maamafih vapur tam dört 

Fu!bol maçları saat Fransız torpidoları tarafından muntazarnen takip edilmiş ve Is-
Ankara, 14 (Hususi) - Bugün An-

brada yapılan fudbol maçlarında aske- panyol sularına geldiğinde (uğurlar olsun) diyerek yolunda serbest 
i fabrikalar gücü ile Muhafız gücil ara- bırakılmıştır. 

smda yapılan maçta Muhafız gücünün ---------------

5 -1 galibiyetile neticelenmiştir. B. Lebrun 
ikinci maç Demirspor Harbiye ara-

sında ynpıldı. Bu maç 3 _ 3 ber aberlikte 
neicelenmişir. -Jf.-

Lord Gort --·Sümerbank idare M h• b k 
Meclisi reisli~i Ü ım ir nutu 

Ankara, 14 (Telefonla) - Sümer· d h •• J d • 
bank idare meclisi reisliğine emekli ge· a a soy e 1 
neral Sami Sabit Karaman tayin edil-
rnİ§tir. Paris, 14 (Ö. R) - Fransız Cumhur-

Fransız zabi-Bir 
tine nişan verdi 

RODEZYA 
reisi B. Lebrun. çok mühim bir nutkun-

- BASTARAFI l İNCi SAHİFEDE - havasının daha kuvvetle iade olunduğu- NIN da ezcümle şunları söylemiştir: 
/.tikraz, mal ile ve mühim mik- nu yazmaktadırlar. İngiltereye yardımları cHürriyet, hak ve medeniyet ortadan 

Par:is, 14 (Ö. R) - General Lord 
Gort Almanlarla çarpışırken mücadele 
sahnesinde maktul düşen bir lngiliz za. 
bitinin derhal yerini alarak lngiliz. mnf.. 
rezesine kumanda eden bir Fransız İJ'lo 
tibat zabitine kahramanlığından dolayt 
Ingiliz nskeri salip madalyasını \'enniı
tir. 

tarda tütünle ödenecektir. Sofya, 14 (Ö. R) - B. .Menemencioğ- Lusakas 14 (A.A) - Mecli<>iıı açılma- kaybolmıyacaf,'llla göre biz galib gele-
Bundan başka, Ingiltere ve Fransa lu'nun Köse Ivanofla mülakatı Türk - .sında şimali Rodezya vali-;i Rodezyanın ceğiz. öyle haklı bir yarının temelini 

hükılmetleri bizden senede on milyon Bulgar hükılmetleri tarafµıdan müşte- talim görmek üzere şarki Afıi.kaya pi- kuracağız ki dilnya nihayet huzur için
lirayı tecavüz edecek derecede üzüm, rek hududlardaki kuvvetlerin müteka- lotlar göndereceğini haber vermiştir. de yükselecektir. Bir kalalım ve bS:lik 
incir ve fındık almağı taahhüd etmiş- bilen geri almması iki memleket arasın- lngiliz ordusunda harbetmek üzere hedefimiz. zafer olsun> 
terdir. Bütün mal mübayeaları içinde da itimad bahş dostluğun yeni bir teza- Avrupaya gönüllü gönderilmesi için de F J 
bulunduğumuz ihraç mevsiminden baş- hürü olduğunu göstermiştir. keza proje yapılacaktır. Hükumet Rodez r an,,_ a o S P 3 n Ya 
lıyacaktır. Sofya, 14 (ö. R) - Belçika sefiri dün ya tarafından büyük Britanyaya teklif 

B. At!cc'nin 
konferansı 

bir 
Sofya, 14 (ö. R) - Bütün Bulgar ga- Türkiye Hariciye Vekaleti umumi kAtl- ve bidayette 52,000 Ingiliz liraı.-ı olarak Arasında ticari 

zeteleri dün akşam Sofyayı ziyaret eden bi Meneıneneioğlu şerefine hususi bir te~bit edilen yardımın 200,000 lngili% münasebetler Loııdra 14 (Ö.R) _ Inglli.z muhalefet 
Türkiye Hariciye Vekrueti umumi kl- ziyafet vermiştir. Bu ziyafette Ba vekil fu:ısına iblağ edildiğini söylemiştir. Paris 14 (Ö.R) _Fransız _ lspanyol lıderi binbaşı Atlee blr konferansında 
tibl B. Menemencioğlunun Bulgnr Baş· Köse Ivanof, Türkiyenin Sofya sefiri B. lngilizlerin kurtarctıp ticaret muahedesi yakında imnlanacak· şunları söylemiştir: 
vekili B. Köse Ivanofla ı:ıör\Şnelerini Berker ve kor diplomatik hazır bulun- bir Alman pilota tır. Fransız sefiri general Petenin mesai- " Biz sulh icıtiyonız, fakat U.1ediğiınir 
müteakip ne redilen teb1in'i ve B. Me- muşlardır. Akşam B. Menemencioğlu Lo .. si üzerine Fransu: _ ,_ .. .,.ol ticsret an- sulh yeni harplere mani olacak bir sulh-

h Sof da 1 da K l ndra 14 (0.R) - Bir lngiliz' ı:no- .&Oı-uJ 
nemencioğlu'nun areketi sırasında ya n ayrı mıstır. istasyon ra ın bo !aşmasının ı'ınzası bile beklenmeden 16 tur. ~ 

li tor tu Iskoçya sahillerinde denize dü-
qul~ar matbuatına heyanatını bi.iyük mlimessi ·, Başvekil ve Hariciye nazın .... 1 b bin ton bug'day Ispanyaya sevkedilmict.. Nasyonal sosyalizmin kuvvet esas1W1 

K .. " f y l şuru en ir Alman tayyaresinin pilotunu ........... 'llRka ile tefsir etmektedirler. ose :ı.vano . In,$.liz, Fransa, ugos av- d ı tir. t}r Ispanyol vapuru binlerce ton dayandıır... ... söyliyen Atlee Bo1 .. ,.:riklem 
R a galar arasında bitap bir halde r1...nı- "' 0 ""' ·'i"" 

Türkiye ve Bulgaristan arasında 18 ya, oınanya sefirleri, Yunanistan mas- k k ır-~ buğday almak için Fransız limanlnnna hücum etmi• ve bunlann kendilerine 
l "L fa nır en urta~tır. Tayyarenin diğer ..... 

tesrinievvel 1925 dost1uk paktı ile te- ıuıatgüzarı, Türk.iye elçL-;i ve se ret er- .. gitmişlerdir. ıSo.syalbh demek hakkına malik olm• · 
11 . 1 . • d \l " k kam tarafından selamlanmıc:tı..r. uç mürettebatının Ingiliz avcı tayyare- ) • ı • d ki ~•ı ~ı~ .. 

tnP en atı ıın sam•mı os u,,un uvve- IS sinin kurşunları ile öldükleri anlaşıl- ngı t .. rent" Tıekannaı;:,"d'ee"~se·~ ~edilen 
tini ve Balkanlarda barı ın muhafazası Sofya, 14 (Ö. R) - B. Meneuıencioğ- mıştır. '- I.~ u Tft 

hususunda iki hük<lmPt erkanı arasın- lu dün hareketinden evvel Bulgar mat- in ha al 
dııki görfüı mutabıı.katıru teyide vesile buatı mümessillerine aşağıdaki beya- düğüm samimi hüsnü kabul~ bilhas.'!8 Cenubi Amerikan dev• Bir elçin tar arı 
olRn bu tebliğ, Rulctar ga7.etelerinin natta bulunmuştur: minnettarım.> letleri ile Ticaret Londra ı• (A.A) - 20 8enedenben 

PRENS POL Türkiye hakkında do<;tanP ncşl'iyat yap- cSofyadaki ikametim iki memleket Londra, 14 (Ö. R) - lnglli:ı: gazetele- mönasebetlerL.. =ı!"°ı:::.ıeı~~~~~~~~ 
Za

n-be gı•tti malarına imkan vermi<;tir, arasındaki münasebetlerin en sıkı dost.. r.i Sofyada neşredilen tebliği, Balkan Ö çV,.LU.~...... ~ 

e tır. 

.,..-.. Avrupa harbinin Balkanlara do""'ru luk havası içinde inld"al ettigwi intibamı t k f Londra 14 ( .R) - Ingiltere, Cenubt Observer gazete6lne diplomasi mesleğin-
Be'~d 14 ı::. :ı an antı onseyinin arc esinde u:ı:la11tır1- & --..!'-- 1 ,_ tl il · t d bul d w dd 

U ~ ... ' (A.A.) - Naip prens Pol geni~lemek ihtimalinin kuvvetle mev- bana vermış' tir. Sofyadnki ı'kametı'mden "h b h k s .cuıu:nAa mem eAe er e ücare mua- e un ugu mil ete nit bazı hatıra-e Pre Ot -. cı mu im ir are et olarak karşıla- mel ı · · rttmna w ~-'·--Ltad r C 1 ç berlayn lunma~~s ga resmt biı· ziyarette bu- zuubahls olduğu güıılerde Türkiye - çok memnunum. Türkiye ile Bulgaris- maktadırlar. e ennı a ea \'&Uıuı- 1 
• e· arını em ailesi ile nasıl dost--t e . uzer~ diin aksam Zagrebe hare- Bulgaristan milnaseb,,tleri üzerinde bir tan arasında iki memleketi ata.kadar Istanbul, 14 (Hususi) _ B .Mene- nubkt Amelari~~alankömUr...,~evki için bir luk tesi.! ettiğini anlatmış ve biı· defa 

-----...;..:;.:wıı.ıw::au.ı:....:.ır.a.ıızal:ı.ta.Ai...-i:i.d.dlat....lcıa.J.aı:olc...&La.ılıkwılaı:.....u:wlm.ı.atı.-EWL!a.1:...a.a...L~ıı..Jı Icrd mühim b' ço vapur r ~ nu,........ fakat ebediyyen dost misaUndeki Ingj 
....... --...... -.~U!!i'-..!!i~ı.!!!....w.L...Sı..ı.l:Jl!!!:9ll~~~b~.u;::l!!!!m~e~ksmı:~~An~ka~r~a-:.L...AJZD:Llamı:ırliı.c....(:eııwhtA.m.ı::.ı:ilı;a.JillliEW.::J.ıi·z...Jia.Chıc~cliıW.ı:ı-...dıcı.EJ:ıWUlııınnii.Jke~n~dist~·=!....~~J 



Hitlerin tavassut etmek planı 
lngiliz ve Fransız gazeteleri danışıklı döğüş telakki ettikleri bu tavassut 

çok şüpheli ve ihtiyatlı bir şekilde tefsir ediyorlar haberlerini 

Bitlerle Stalin arasında 
Bir anlaşma olmadan Almanyanın 
Fin harbinde tavassutu kabil mi? 

Stefani ajansının diplomatik muharriri 
razıyor: 

Londra ve Paris gazeteleri Rus • Fin 
ihtilafının müslibane bir surette halli için 
Almanyanın tavassut teklifinde bulun
duğuna dair son günlerde bazı haberler 
neşretmişlerdir. Doğrudan doğruya ala
kadar olan memleketlerde teyit cdilmi
yen bu haberlerin hiç bir esasa istinat et
medil:-i zannedilmektedir. Buna mukabil 
Leningradın muhafazası için lazım olan. 
Kareli mıntakasının Rusyaya terki ıurc
tıle Rusya ve Finlandiya arasında der
hal sulh aktedilmesi lehinde başlıca Nor
veç gazetelerinde bazı yazılar çıkmakta
dır. 

Diğer cihetten yarı resmi Berlin mat
buatının Almanyanın şimal memleketleri 
üzerinde bir tazyik yapmak tasavvurun
da bulunmadığını temin etmesi üzerine 
Almanya ile Skandinav memleketleri 
arasında mevcut olan gerginliğin zail 
olduğu kaydedilmektedir. 

Paris 14 ( ö.R) - Hitlerin Finlandi
yada Sovyet muvaffakıyetsizliğinin tesi· 
rini azaltmak için mutavassıt rolü oyna
mak istediğine dair israılı rivayetler de
veran ediyor. 

Matin gazetesinde Jan Faber bu mü
nasebetle şu mütalaada bulunuyor: 

Hitlerin ve Stalinin Finlandiyada aç
tıkları harba nihayet verecek kadar in
sani bir his beklediklerine inanmak için 
çok saf olmak lazımdır. Eğer bu rivayet 
tehakkuk ederse şu netice çıkar ki, Sta
lın ve Hitlcr, içine düşti.ikleri vartadan 
çıkmak için çırpınıyorlar. Almanya men
faatinin doğrudan doğruya Almanya 
üzerine tesir eden ınüvaflakıyetsizliğini 
izaleye çalı ırken mükemmel bir harp 
oyunu oynı:ı; or. Müttefikler de hu harp 
oyununu akıllıca oynamalıdırlar > 

Jur gazetesine göre Hitlerin manev
rası Sovyet kuvvetlerini Alman ordusu
'.IUn kızıl ordu ile elbirliği yapabileceği-

Finlandiyada karlar ıçmde harp eclen Finler 

ni daha ha11ka harekat sahasına sevket
mek gayesini güdüyor. 

Jurnal, Sovyet Rusya ile Almanya 
arasında usulü dairesinde bir askeri itti
fakın imzasına intizar edilebileceğini ya
zıyor. Moskovada bulunan bir Nazi as
keri heyeti Finlandiya harbı ile hiç ala
kası olmıyan bir faaliyet sarfetmektedir. 

Paris 14 ( ö.R) - Amerikalı harp 
muhabiri Voren lrving radyoda Finlan
diyanın istilası karşısında Rus - Fin ihti
lafının halli için Alman tn11 assutundnn 
bahsederek demiştir ki: 

Berlinde iken salahiyetli bir Alman 
şahsiyeti bana Almanyanın tavassutu 
mevzuu bahs olamıyacağını söylemişti. 
Finlerin şecaatini gözleri ile görmüş 
olanlar Fin milletinin bütün dünyaya 
karşı durabileceğini bilirler. Onlar için 
tek bir gaye vardır: Yo. hürriyet, ya 
olüm. 

Brinste Tidende gazetesine beyana
tında Finlandiyaya giderek Fin ordusu• 
na gönüllü yazılacağını söyledi. ~6 ya
şında olan Prensin karısı ve dört çocu
ğu Parisde kalacaklardır. 

Nevyork 14 ( ö.R) - Hüg'ün riya
setindeki yaıdım komitesi Finlandiyaya 
yüz bin dolarlık bir çek daha göndermiş
tir. Bu suretle Finlandiyayn Amerika 
halkının yardımlan 600 bin doları bul-
muştur. 

Londm 14 ( ö.R) Finlnndiyaya her 
taraftan yardımlar yapılıyor. Şimali Jr
landadan 14 bin sterlin kıymetinde sıh
hiye malzemesi yollanmıştır. 

Röyterin Cenevreden aldığı bir ha
bere göre Mısır başvekili Ali Mahir paşa 
Mısırın Finlandiyaya mümkün olduğu 
kadar yardıma amade olduğunu millet
ler cemiyetine bildirmiştir. 

FINLANDlYAYA YARDIMLAR Helsinki 14 ( Ö.R ) - Üç bin }s,,eç 
Kopenhag 14 ( ö.R) - Rene Bur- 1 göni.ıllü ü bugün Finlandiyaya geçmiş-

ban de Parm Pari dc.'n burnJin geldi. tir. 

Hollanda Belçikada 
Umumi seferberlik mahiyetinde f ev

kalide askeri tedbirler alındı 
__________________ ..,_.,,*~-------------------

- BAŞTARAFJ 1 İNCİ SAHİFEDE - marelerin çoğaldığı söylenmektedir. Or- BriikscJ 14 (Ö.R) - Bazı nakliye va
ları başlarına çağırılmışlardır. Aynca dunun azami kudr<-'t hattmn çıkarılması sıtaları hiikiimetin enıri altına alınıruc:
bu sabah bütün vesaiti nakliyeye vaz'ı ıçin bütün tcdbirl<-'r alınmaktadır. tır. Memleketin hiitün şehirlerinde d~-

_yed edilmiş ve fabrikadaki bih.pnuın i~- Amsterdam 14 (Ö.R) Hollanda hü- 'arlara ~ nın tırılan beyannamelerle halk 
ılcr de asken idare altına alınmışlar- l.ümcti ıhtiyati bir tedbfr olarnk yeni l.ıu karardan haberdar edilmiştir. 

dır. emre kadar orduda bütün mezuniyetle- Belçika harbiye nazın alınan ihtiya'~ 
Hudutta bütün mühimmat stoklarının ri ilgaya ve mezun bulunan subaylarla lcdbirlerin vaziyette bir dcği iklik ifa. 

tamamlandığını bir teblıg ile millete bil- kcri 'nzifoleri ba ına davete karar de etmediğini söylemiştir. 
dirilmiştir. Belçika askeri erkanı daima vermiştir. Brüksel, 14 (A.A.) - 13 Kanunusa
içtima ve müşavere halindedirler. Aske- Brüksel 14 (Ö.R) - Bir Alman tay· nide bazı ecnebi tayyareleri öğleden son
ri sansörün de yakında konulacağı tah- yaresi Belçika üzerinde dolaşmıştır. Li- ra bir kaç kerre müstahkem mevki Uz.e
min ediliyor. yaj istihkamları üzerinde iki yabancı rinde uçmuşlardır. Her defasında hava 

Belçika halkı sük\ıneti ve vakarını tnyyare görülmüştür. Belçika dafi top- müdafaa bataryaları harekete geçmiş ve 
muhafaza etmekte ve hüktimete büyük lr.n bu tayyareleri şark istiknmetine tar- tayyareler neticede şark istikametinde 
ıtimnt gö tennektedir. Halk, alınan bü- detmişlerdir. uzaklaşmışlardır. 
tiin tedbirlerin ihtiyati tedbir hududu Brüksel 14 (Ö.R) - Belçika milli Diğer cihette bildirildığine göre üç 
içinde kalmasını limit etmektedir. müdafaa işleri için bir takım ameleyi motörlü bir Alman tayyaresi Veı·vietois 

Bem 14 (Ö.R) - İsviçre yüksek as- seferber edecektir. mıntaknsı üzerinde uçmuştur. Pek al-
keri kumandanlığı, Isviçrc hududunda Brüksel 14 (Ö.R) - Alman matbuatı- çaktan uçan bu tayyare Vervlers üzerin
Alman tahşidatı haberinin doğru olma- nın bitaranar aleyhindeki son neşriyatı den geçtikten sonra evvela Heusy son
dığını ilan etmiştir. ile Alınan tayyarelerinin Belçika üzerin- ra Poleur Uzerinden 300 metre yüksek-

Kopenhag 14 (Ö.R) - Gazeteler, Da- deki uçuşları yüzünden halkın bozulan likte uçtuğu için gamalı haç sarahaten 
niınarkanın her hangi bir taarruza ma- asabını takviye için Belçika hüktime:.4- tefrik edilmiştir. Tayyare Fognes üze
ruz kalacak olursa btitün kuvvetiyle bu rıin ihtiyati mahiyette bazı tedbirler al- rinden uçtuktan sonra Elenborn civa
taarruza karşı koymağa ha7.1r oldukları- dığı bildirilmektedir. rında hududu geçerek Almanyaya dön-
nı yazıyorlar. Amsterdam 14 (Ö.R) - Felemenk müştür. 

I..ondra 14 (Ö.R) - Sundey Kronikl, radyo merkezlerinin bugünkü neşriya- Brüksel, 14 (A.A.) - Haber alındığı-
bnümüzdeki Uç ay içinde Hitlerin muaz- tında şu şayanı dikkat haber mevcuttur: na göre Belçika milli müdafaa işleri 
r.am bir tecavüz niyetinde olduğunu ya- Felemenk bükümeti, beynelmilel va- için bir takım ameleyi seferber edecek
zıyor. Bu gazeteye göre Hollandayı isti- ziyetin vahamet keshetmesi yüzünden tir. 
laya matuf bir tecavüzün bugüne kadar milli müdafaayı alikadar eden fevkalide Brüksel siyasi mahfilleri Alman mat
) apılmasına mani olan şey Hitlerin ba:zı tedbirler abnağa lüzum görmüştür. huatının bitaraf memleketler aleyhlnde
Aınerikanın müdahalesinden endişe et- Resmi D.N.B. Alınan ajansı da bu teb- ki son neşriyatı ile Alman tayyareleri
mesidir. Fakat Alman ask.eri mahfilleri, liği aynen neşretmiştir. Aynı ajans bir nin Belçika arazisi üzerinde yaptıkları 
Almanyanın askeri bir zaferden başka Felemenk tayyaresinin Alman hududu- uçuşlar dolayısile halkın bozulan asa
kurtuluş yolu olmadığını ısrarla beyan nu geçerek Alman toprağı üzerinde hını teskin etmek üzere hUkumctin ba-
rttıklerinden Hillerin ilk bahar için as- uçuşlar yaptığını iddia etmiştir. zı tedbirler aldığı mlitaleasındadırlar. 
kcri büyük bir tecavüz kararı vermeğe 
mecbur kalacağı muhakkak sayılıyor. 
SJfüİRLERİN MERHAMETSİZ 
BOMBARDIMANI HALİNDE 
Sundc~ Kronikl, Almanların lngiliz 

~ehir)criııc \e sana;) i merkezlerine karşı 
mcr'mınctsiı hir hava harbma girişmele
ri fakdirinde Royal Ayer Fors'un mu
ltahelei hilmisilde bulunmak için bütün 
rt;rılarıııı imdiden hazırlamış bulundu
f:unu, Prag \'e Viyanaya kadar UZl)'&n 

keşif ucu lan ile lngiliz tayyaredliğinin 
t '•·n'Ukunun ispat edilditini yazmakta
du. 

Brüksel 14 (Ö.R) - Belçika hükü
metı Alman hudutlarında yeniden bil-

Sovyet pamuğunu 
Bulgarlar işliyecek 

Sofya 14 ( ö.R) - Bulgar - Sovyet ticaret muahedesi haricinde 
İmzalanan ,bir ekonomik anlaşma Sovyet pamuğunun Bulgaristanda 
işlenmesini derpiş etmektedir. Bu suretle 40 bin Bulpr işçisine iş bu
lunacağı tahmin ediliyor. 

Sofya 14 (A.A) - Haber verildiğine göre Bulgar heyeti Bulgaris-

Fransanın denizde kuvveti 
Bahriye nazırı yeniden 126 harp ge

misi yapılmakta olduğunu söyledi 
~------------*"""""*-----------------------Paris, 14 (Ö. R) - Bahriye Nazın ti artık kaybolmuştur. gönüllüleri bulunduğu zannedilmekte• 

Kampinki harbin ilk dört ayında Fran- Yeniden 126 Fransız harp gemisi inşa dir. 
sız bahriyesinin faaliyeti hakkında Ha- halindedir. Nevyork, 14 (A.A.) - Karaya oturan 
vas ajansına beyanatta bulunmuştur. Kolombus vapuru mürettebatından 400 

Nazır, Fransız donanmasının şimdiye Tallin, 14 (A.A.) - Koslcn isminde kişi bir japon vapuru ile memleketleri .. 
kadar on Alman denizaltı gemisin! ba- 5200 tonluk bir &tonya vapuru bir ne dönmek i.izere bu sabah San Fransis• 
tırdığını, Fransız tJcaret sefinelerinin mayne çarparak lsveçin Moelle limanı koya hareket etmişlerdir. Gemicile.t 
tam serbesti içinde seferleri temin edil- civarında batmıştır. Sipenia yolu ile Almanyaya dönecekler• 
diğini söylemiş ve şunları ilave etmiş- Vapurun mürettebatı iki sandala bi- dir. 
tir: Jıeı·ek vapuru terk etmiştir. Sandallar-

- Alman deniz ticareti diinya yüzün- dan biri sahile gelmiş e de içinde va
den kalkmıştır. MüstemlekeJerdcn Fran- purun kaptanı bulunan ikinci sandal 
saya kıtaatın ve malzemenin nakli bir kaybolm~tur. 

Londra, 14 (A.A.) - Bucida isminde .. 
ki Ingiliz balıkçı gemisinin bir mayna 
çarparnk battıgı bildirilmektedir. Gemi .. 
nin mürettebatından 12 kişinin bulun
duğu :ınlasılmışt:ır. Diğer cihett<:>n 3Jfıl 
tonluk Tonis Chandris ismindeki Yu• 
nan vapurunun bir tahtelbahirin taki• 
binden kurtulmağa muvaffak olduktan 
sonra Isveç sahilinin şimalinde bir ka• 
yaya çarptığı bildirilmektedir. Vapurun 
kurtarılmasından ümit kesilmiştir. Mü• 
rettebatı kurtarılınıştJr. 

tek adam kaybedilmeden temin edil- 400 tonluk Vcga isminde ikinci bir 
miştir. Estonya yük vapuru 11 kişiden ibaret 

400 Alman şilebi bitaraf limanlarda olan mürettebatı iJe sefer etmekte ol
kapa]ı kalmışlardır. 20 Alman şilebi ha- duğu Baltık denizinde bir Sovyet harp 
tırılmış, on sekizl de kendi kendisini ba- gemisi tarafından durdurulmuş ve için
tınnıştır. de yapılan bir araştırmadan sonra Sov-

Harbin başındanberi hiç bir Fransız yetlerin Estonyada başlıca deniz iisleri 
harp gemisi kaybedilmemiştir. Mıknıı- olan Paldiskiye sevkedilmiştir. 
hslı mayn harbinin tantanalı ehemnıiyc- Vegada Fi.nlandiyaya giden .&lonya 

Japonyada kabine buhranı 
Yeni kabineyi büyük zorluklar içinde 

Amiral Y onav kurdu 

istifa eden Japon Ba§vekili t:e Japon kabinesi erkanı 
Tokyo, 14 (Ö. R) - Yeni kabineyi dırlar. Diğer taraftan japon umumi ef- üzeı-inde toplanmıştır ve bundan çıkarı .. 

Amiral Yonay kurmuştur. Eski kabine- kArı hUkômetin başında kuvvetli bir lan netice şudur ki, japonyada iktidar 
de harbiye nazırı bulunan general Hatta şahsiyet görmek istemektedir. Gazete- mevkiine gelecek zat kim olursa olsun 
bu vazifeyi kabulden imtina etmiştir. lerin neşriyatı şu elimle içinde hUIAsa memleketin Birleşik Amerika cümhuri .. 
Başvekalet Prens Konoyaya teklif edilebilir: yetleri ile iktısadi münasebetlerini km'• 

edil~ fakat o da mali ve ekonomik - Amatör devlet adamı değil, ef isti- vetlendirecek bir meziyetle olma ı arzll 
meselelerinden uhdesinden ~elemiyece- yoruz. edilmektedir. 
ğini ileri silrerek kabul etmemiştir. Koşinbo gazetesi, yeni kabinenin. Ordunun eski şefleri fevkalHdf' bir 

Yeni Başvekilin Almanyaya aleyhtar memleketin ekonomik zorluklarına ve konsey halinde toplanmışlardır. Bu toP" 
o1duğu ve Almanya - Japonya arasında buhrann cevap verecek bir kudrette ol- lantıda japonyanın askerl, siyaşi ve eko· 
bir askeri ittifaka muhtelif rey veren- masını istiyor. nomik durumu gözden geçirildiktPn son· 
]erin başında bulunduğu siiylenmekte- Asaişimbu, iktısadi meseleleri halle ra zorlukları yenecek ç<:>lik bir ele mil· 
dir. muktedir olamıyacak bir kabinenin letin mukadderatını tevdi hususunda jt• 

Londra, 14 (Ö. R) - Ah<:> kabinesinin 
istifasına sebeb Çindeki vaziyeti kat'i 
surette hal hususunda daha kuvvetli bir 
kabinenin teşkiline ihtiyaç hissedilme
sidir. 

Şimali Çinde harekatta bulunan ja
pon ordusunun &~kumandanı, Birle
şik Amerikayı kendi aleyhimize sevke
decek faaliyetlere niyetimiz yoktur. De
miştir. Filhakika Amerika ile japonya 
ara.,ındaki teeavi!z muahedesi uzatıl
maz.5a japonya muhtaç olduğu malzeme
nin tedarikinden çok güçlük çekecektir. 

Tokyo, 14 (ö. R) - Başvekil general 
Abe bu ~abah 9.40 da imparatoru zivaret 
ederek kabinenin miişterck istifasını 
takdim <:>tmiştir. 
Ayın dokuzundan beri esasen istif;ı 

halinde olan kabinenin halefini bulınr 1.c 
huswmnda büyük miişkilfıtln karsılao;;
maktadır. 

Namzcdlcrden hiç biri, zamanın fe"
kalade nezaketine cevap verec~k kuv
vl'tte bir sahsiyet olarak kabul cdilme>
meldedir. 

C1özd" Qlan en kuvve>tli sima. istVa 
eden kabinedeki Harbiye Naz•n 
general Hatta'dır. Fakat bu gr-

f't sahasına irmesini 

kuvvetli ve ehliyetli bir kahine addedi- tihad edilmiştir. 
lemiyeceğini yazıyor. Konseyin imparatora teklif ettiği esı 

Umumi alaka bilhassa lktısadi buhran kuvvetli nan1zed general Hatta'dır. 

Dost Yunanistan da 
Felaketzedelerimiz için ya,,.dım faaliyeti 
Atina 14 (Ö.R) - Lotari kulübünde eski nazırlardan Katinyaa. 

bütün Yunan lotariyenlerine Türkiyede zelzele felaketzedelerinin 
yardımına koşmak için B. Metaksas tarafından yapılan samimi da· 
vete iştirak etmelerini tavsiye etmiştir. 

Hatip, gerek Elen ve gerek Lotariyen sıfatı ile çözülmez bir dost 
luk ve sıkı ittifakla bağlı olduğumuz memleketin ihtiyacını tehvine 
çalışmalarına, dedi. Yunanistanda açılan ilk yardım listesi, başta 
Majeste Kral v~ başvekil Metaksasın teberrÜatı oldu~u halde bir 
milyon üç yüz yetmiş iki bin drahmiye baliğ olmuştur. T eberrüat 
hararetle devam etmektedir. 

Almanyanın Macaristan Üzerinde 
yeni tazyiki 

Paris 14 ( ö.R) -- Paris gazetelerinin aldıkları malumata göre kont 
Çakinin ltalyaya seyahatinin tehiri Alman hükümetinin Budapefte 
üzerine yaptığı tazyikten ileri geldiği söylenmektedir. 


