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Graf Spee'nin tayfaları 
Montevideo 28 (A.A) - Orüjvay hü

kümeti Graf. Von Speenin'mürettcbatından 
Orüğvayda bbnıı olan 1 O bdar subay ile 
4 bahriye erinin mevkuf tutulmasına karar 
vcnnistir. 

·------......1 Yeai Asır Matbaumda ~. 

ört Sovyet fırk·ası hezimete uğradı 
Romanyaya karşı Altınlar 

Alman taZyiki Ankaraya 
Geldi 

Almanya eski ve ananevi Pan.,aa<a~R)-Horieiye 
P 
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i Sovyet taarruzuna mini 1 
:. ................................................................................................................................ 1 

Bir Sovyet 
LonJra, aa (O. R) - Hanlıi-

4en bil4irildiiine göre l..aJoga
n• fimali f'IJ'lıi.irule taonıaa ge
fCll Sovyet lıauoetl.inJen dört 
lalıa Finler taralmdan piialriir
tiilmiftiir. Ba taarra:ı Sooyetler 

- SONU 4 CNC(} SAHIPEDE -

denizaltısı batırıldı 

~ P,,,.q, 28 (0. R) - Almanyanın RotnflllYfl iiurirulelıi "a)'iJ,i 
~ıın.q •autelerinin e•aJı meJguliyetini teıiil etme,,te devam 

Yor. 

Balkanlar· 
da sükun 

Ebelsiyorı uetesine göre Abnanya, 
Sovyetlerin Balbnlan ayak basma si
) metine karşı vaziyetini deliştinniştir .. 
Almanya yeni.ten ananevi pan eerma
nizm yoluna dönmüştür. Şarki ~ya 
petrollerinin kendisine kiralamnasına 
Livov ve Çemovi yolunun kendine ter
kedilınesini Sovyetlerden istemiştir. 

8. Çörçil'in nutku 
Çok iyi akisler bıraktı 

-·--~llll'tesanöt 
tiyle 

-.a.aıaza edUebDir--•-
llAKK1 OCAKOOLU 

Sovyetler Flnlandiyada fena vaziyette 
oldniundan Alman milddeiyabna mab

- SONU 4 t)Nci} SAHiFwE -

Londra ve Paria gazeteleri bu mühim ve 
kuvvetli nutku genif tJlçdde tef•ir edi yarlar 

• 

B. Vinatoa Çörçil 

B. lvon Delbos Londrada 
ıiıühim bir nutuk sövledi 

~-ıııı·-
Londra, 28 (Ö.R) - Fransız - İngiliz 

parlamentolar birliğine mensup on bir 
mebusa riy&Jet eden cslti hRriclYe na
Arbıt.-.. fwa n.ao., .. miliınJebt uaam.._, ll.lıılrlll w 1-aiklil tıe1-üa 
ettiren inllaim Wr-natuk söylemltW. 

Delboe ...... _. ld 1 
.iki millet gibi iki ormı, iki Jatilriirneı 

.. ild ~to birbirine ~ 
tam bir vahdet teşkil ediyorlar Ye "1118 
kani bulunuyorlar ki maddt manevi var
lıklann esas unsuru bu hürriyettir. Mil
letlerimiz ~lhta olc:hılu gibi harpu, de 
mukadderatlarına blldmdirler .. Fransa 
ve İngiltere behemehal galip gelecek
lerdir. Zira onlann hörriyet atkı r.afer
Ieıinln en kat't ve en emin prantisidir. 

Londra, 2.8( Ö.R) - İngiliz - Fran
mz teknik ft ümt tlıhmni:rat n icatJa. 
nm ~ lzete Fnmmm Jtlk• 
8ek fen.~ Loiadraya ge1bdflerdir. 
Ziyaretleri b-. gUn sllreeektir. 

- SONU 3 CNcO SA.ldn:DB -

• 

B. Jvon Delboa 

Kanada k~mpında 
--. 

67 hava meydamnda yeti-
şen binlerce hava~ı gençler 

-··---Londra 28 (ö.R) - Kanadaya gön-
derilen lngiliz tayyare heyeti reİIİ radyo
da tu beyanatta bulunmuıtur: 

c imparatorluğa tayyareci yetiftirmek 
pl&nı timdiye kadar yapılan gayretlerin 
en büyüiUdür. Binlerce genç Kanadaya 
akın edeceklerdir. Büyük mikyuda imal 
ettiiiıniz harp tayyareleri hazır olcbıiu 
zaman bunlan idare edecek olan tayya
reciler de J.azrr buhınacak)ardır. lngilte
reclen gönderilen muallimler Kanadaya 
v..ı elm~. 67 tayyare meydanı 
ve .. vacıhk mektebi huır)anmaktadır. 
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lsayı; yalçın kayalıklardan aşağı yal 
;ıtarak parçahyacaklardır 

- Çöllerde elliğin YlWar gibi bize ne çevirdiler 
de •het. Seni dinlemek.. Senin sesini - Kimse kendi n1eın1U:ctınde pey-
dl!J%1lÜ'. istiyonı?..... gambEl'r olamaz... 

Dediler.. Isanın bu sözü mutaassıp halkı büsbü-
ba bunun üzerine Mukaddes 'kitabı fön onun nk~'hinc sev'k~'tti. 

t;nilne :açtı. Orada dünyayı içinde bu- - Onu söyletmemek için ebediyen 
lunduiu daWcttcn kurtaracak olan bir stı5tun:mık 18zırndır ... 
c:M.esUı> in geleceğine ait olan faslı ha- Dediler ve üzerine saldırdılar Yaka
lif fakat kalplere kadar L<ıliyen samimi layıp Nasıra kasabasının eteklerinde 
biı· sesle okudu. Bunu izah etti bulunduğu yük.'ıek \•e sarp bir dağın 

- 1şte, dedi, bu vasfcdilen peygam- tepesine çıkardılar. 

Alanya 
-*-

Civarında bir Yunan 
motörü battı 

Bir Yunan motörü Alanya civarrnda, 
fırtınadan kaçındığı sırada kayalara 
çarpmış ve hatnuştır. Motör lkaptam. 
l"""anında altı tayfasi,Yle Alanya by.ilik
ilanna 'Çlkınış ve dün gelen Etrüsk ı.oa 
puru ile İzmirc getırilmiştir. 
Şehrimiz Yunan 'konsolosluğu, kaza

zede kaptnn ''e tayfaların vaz.iyetleriyle 
s;akından alikadar o'larak kendilerine 
} ol parag temm etmiştir. 
Yunanlı motörcüler Yunaııi!rtnna dôn

ıT\ı islcrd i r. -*-
Üniversite ber benim ... Tann benl sizin üzerini:te Burada [sayı aşağı~oı )"uvarlıyacak

gönderdi. Ben dinden uzaklaşmış :zen- lar ve parçalıyarak o1düreceklerdi Tam 
glnlerin değil, fakirlerin peygamberi- Isayı dağdan, kayalıklardan aşağı yu- /)era kitapları 
yfm. Tann bent esir\ere a7.ath'k, körle- varlıyacakları sırada, o kendisini bunı.-
re gözlerinin açılmasını ilin etmeğe, ya kadar sürükiiyenlerin yüzlerine doğ- . hazır/anı yor 
ezilenleri kurtuluşa kavıJiturmağa ve nı sert olduğu bdar tatlı bir ha'kışh 
c:Kıyamet gününüm , <Kendi hüküm- b kt İstanbul üniversitesinin kitap ihtiyacı 
darlığının> . cMelekutüssemavab ın ya-

3 So~·;a ... üzerlc-rinc doğru ytiri.ıd•i Nr.ıfında rektt~lüğün uzhln mi.iddctten 
kın olduğunu haber vermeğe gönderdi. Açıldılar_ beri b~1!Pm~-~ udğu Letki er sona er-

0 bunlan söyleiken. esire azatlık, fu- Yol verdı1er_ ıııiş u unnlllKln ır. 
karaya cenişlik, hastalara şifa verilece- Bİl'MEDİ Rektörlük tıer dersin profcsorüne, vcır-
tinl söyledikçe lıallt. kendi aralarında -- -~ mekte olduğu dersi 'kitap halinde <ılarak 
yetişmiş, çocukluğunu kendilen ara n- hazırlamak 'ile neşretmC'k '.l."azıfcsini ve.r-
d.a geçirmiş olan bu genç vawn bu ha- KISACA : nuştir. 
raretli, heyecanlı ve dnima vadcdi.oi söz- •• - • - • - .. yazılan kitaplar şimdiye k dar dö-
leri karşısında haY?'ett n hayrete düşü- l'Cntler tarafından terccıne edilerek şa-

dardı MikroD, ~"' _ pirograna forma fonna neşredilmekte 
yoOnu cİmliyenier Havr~ı hır alkış tu- CJll.alr~lısı ;_;._. ıdı.. Bu ekil değiştirilmiştir.. Profesör 
fanı ıiçine boğdular. Çünkfi 0 sıralarda .,._...-- .... ....-. kitap forma'larmı fakülte meclisine ve-
Havra'larda ve ibadet ederken alkıı;la- ~-- ı-ecek ve tetkik edildikten sonra 1kitnn 
ma1c memnu ddü. mübahtı. ha1inde !tqplu olarak basılarak tale~~· 

•- __ ._,_ N ,._ l>ü·-·n .. kü ük b YAZAN: Ec.:4eı IC. :Kclıuil .AJ..-tıı~ <1(1ğıtıla<"nktır. 
._ anu. asın....,. ~u.a ç er- Yeni kitc\plar bast.ırıhrkcn hilhassa li-
=-~~~lk f:unler. ~ böfle Mikrop kelimesini :işitmemiş :yo'ktur, ~aıı ıstılahlarına azami surette .dikkat 

Halk onu sade Lir pey.g.unber ihi :fakat onu görmiyen pek çoktur. Güzel cdüecck, talebenin anlıyabileceği hir 
.&til. Roma znlmUnden., Benna esaretin- lıa.nrlanmış, acemi öz.üne göre uydu- dille yazılacaktır. ı 
dm 1kendilerini !lruıtaracalt bir "yağ ıu1muş, mikrop1u bir rasat, miboskop Talebeleri müşküllere düşiirecck ter
fUUMr gibi te1ikki tmi,.~ti. altında pclt :güze'l ..,örünür. Mikrobun kiplerden. mefhumlardan sarfı nm:at' 

11-r...;ı,: -...4. p ib"l • c.dilınesine azami ehemmiyet verilecek-
Ve eğer o sırada istemiş olsaydı u '~.~ur c:czacı • aSf.Ör• ~ ı mı-

N:ısıra köyUnde v~ bütün Galiledc Ro- }en, -~şi!mıy~. uısan kabul ctmıyorum, :tırBu formaliteye göre hazırlanan .ders 
maya karşı bir ihtilal çıkarabilirdi Hat- bu ~uyuk ıd_:ıhı 1822 de Fransada ·Tıilo lkit. P arından bir kısmı Manrıf mntban
tA 1:1ir rivayete gSr<' ona bu yolda t klif şehrinde dogmuş 1895 te 72 yaşında ol- smda bru;ılnuığa bas.lanmıştır. Hazırla· 
de yapılmıştır. ?uğu ha~e ,öl.n~~tü.r Fransada adınn ı a11 kitap'.l.ur ünıverı.ite sümestre tatilin-

Fakat ısa dünya saltanatı için çalı~ 17.a~etlc lbır en~~lu ~ de nrna1ıam he)•- c\ •n sonra talebeye evzi edılmeğe baş
mıyordu. O politikadan kendini uzak 'keli vardı~ ~~ruk ii.lım bundan 44 se- lan caktır 
tutuyordu. O, insanlara ve siyasilere dc-- ne e\."Yel w olmuş bulunuy?.r. 1!7 sene 'Ta1ebenın umumi kültürlerini yüksel
til. bizzat tahinle şumulü olan bir kat'i evv~l .?<>g~u olduğwıa gore ~nıkrobun tecek olan üniversite kütüphnnesinin de 
ln'lol!lp yapına'k istiyordu. Avam ihtilal- ~eşfı ~nnden O san geçmış demek- tanzim edilme i :ve yeni eserlerle 7.en
lerinln faydasızlığını pcküla ve gözü tır .. Y~ı 90 ı-;~c. e\''\'el kımse'.. m~~P inleşti.rilmcsi Jrorarla,.<rt.ırılmıştır. 
t>nilndeki misallerle anlam~lı O hiç bir diye hır şey b_ılmıyordu Pastor uzum Bu hu w;ta ya'bancı dillerden eser 
va1dt Romalılar ve ,Romalı ''llliler alcy- suyu, şarap, ~ırke etnıfmda ar:ıştınna- tercemesine ba.'}laıımıştır. 
hinıle bir llsy.an dilşünmedi. o mevcud lar yapmış, ira glikozlu ıüzüm suyu ol- -*-
olan SfyaSI kuYn)e bq btdınnanın ouğu halde <lura Aur.ı glikozun alkdla 
f~wı,ğın lanustı lhtti b" ıreza- tahavvül etmesini ara t.ıtdı. Alkollü Takas maameleleri .. 
lete meydan b~~'k "çhı ~nr> n üzüm suyu diye t.unıdıi,rı şarabın msıl Kabu1 edilen bir kararnameye güre 
ver,glsini bfle muntazam ;eriyordu. olu~ • t:ı kendi kendine ~ke olduğunu yalnız ıtak!1s ~sa.sına müstenit bir anlaş-

Onun apmak ~· . lnlip ve açınde alkol \\'arken sırke rıuhu te- ma ıiklioaı~. memleketlerle ~·apılacak 
'\! b" .~ Daha 1 ıın ~ane- şckktil ettiğini :düşündü. ınilıayet ba\''ll- ıt.dkruı muame1elcri Merkez bankasınca 
açıla~ıştı. ~·aha b: üzerinem~t ela yaşıyan bir ta~ı mikro,Plaı:'n ü~ tt:~~ edı1ccektir. Aramızda. ticaret ve 
..ı.ıs.. ~~.,:r;k --'•r-.:.1 L di 1 ___ 3. i uyuna konara'k.. glik.<lı.u alkola, :alkolu tcd.b e ,an'lasmalan 'bulunnu~ an memlc-
~ ~.., .... '-'&Zllcue -.en ı~um te- -Oe sirke rubu.na çevirdiğW buldu .. Bu ket.1cr1e yn,pilacak ıtakas muameleleri 
kernnıul ~~ yo1~da idi. O. :.uh- ikroplara Pası.örün adı verildi : ı(Mik- t:caret velrnleti tarafından hazırlanacak 
lan yanlış bır <lın tazyıki altında J!'orU- :n:ıkoküs pasföıyanü } d<-nildi, hu hn)'- ~ ı:..'lli ıtıi1imatnaıneye göre yürütülece'k
yaır. nıhlan bu taeyı1cten kurtarmak ~c v.ancıkl.un >ertevsiz.lerJc araştırdı Lul- tir. 
~dan ~ya 1'ann~a bağb~k ı!:- ôu. sari hasl.lıhl farın SJreyet sebepleri- -e;-
tıyol'du. ~ır .~rafta? polib"kanın tuç ol- ni. kuduz hastalığını nı ydana çlkardı... TIRHAN VAPURU 
~~u 'SOy'luyor. Bır taraftan ~lC"ke- Tababete büyük •e aydıolık bir yo1 .n - İst.anbu'la gıtınck üzere yola çikarılan 
tı idan; ~~re ka_rşı hal~n ısyan et- tı_ Benim a>cukluğumda halk ara ında 1I'ı.riban v~uru dün 

3 
anında Alemdar 

memesını telkın edıyor, dıger it.ar.aftan mıkroha karsı inr inanı~ vardı. tah1" . . • ld - L-·ıa 'M"dilli 
da ta d. :ı.._ ,_ __ • __ , iL!- " ısıye gemısı o ugu ıus e ı 

cva D> ıyc uerır.=ın nuı.ıJ oır yer Mikrop doktor ve ~cılarm bir evha- ft-ı-ı- d · Tırhaı k 
oimadtğuu. !bütün dünyanın iinsanlıihn dır denilird" . . . . rd .fakat &..yuı.u>un an ge~r. l, ço. ya-
vatanı ve lbiıtün insan1arm da lbirbirle- ~k alanı, ecımı~..1~dı ." ..... ~: ..n 1\ s sey:rettifintlen nncnk yann 'lstnn-
• _ . .. . mı rop y ,zann'-"Alllr ı uunyaıı;ıa bula ~nıca'ktır. 

maçları 
Doğanspor 2 - 4 ~teşsporu, Altay 

da 3 - 1 Karşıyakayı yendiler 
Dün Alııaııcak ata07omWlda lı:ulüp1er sayı daha yapu Atq~ora !lı:affl Doian

arMuitla'.ki lilı: ~lanna CleYam edildi. spor J gol ,..parak oyunu !-4 ıribi ez 
Havanın çora müaait olmaaından ;.. 

tifade etmek istiyen spor meraklıları ber 
zıım!"nki gibi sahaya koşmuılardı. 

0yuaa Doğanaporla A~ .aba
ya çıkmaııile ballandı. Her iki takım da 
kuvvetli elemanlarla ta1ı:viye edilmiş bir 
vaziyette ediler. 

Cüze! paslaşmalarla ıdevam ıeden bi
rinci devre .ikiye hlil birle Doianıpo-
run lehine aeticdlcndi. 

ikinci devrenin ilk dakikalarında 

bir farkla kazandı. 

Bundan aınua aahaya Karııyaka ~ Al
tay takımlarİ geldiler. Her iki takım da 
hakim oynıyordu. Neticede Altay takımı 
da Karşıyaka ile :maçını bire karşı üç aayı 
ya,p.ınalı: suretile z.eV'.k ve .ne~ i~erisinde 
devam fl<len lik müsabakalill't tamamen 
spor kaidelerine uygun bir ıekilde cere
yan etmİ§ ve Halk iizerinde çolı: iyi İnti
balar bırakrtUJhr. 

Lik ma9\anna gelecek .haf tada devam 
cdileedbir. 

Ankara ve Istanbulda 
dün yapılan lik maçları 
Ankara, 28 (Hususi) - 'i!Beklenmekte 

olan Lik :maçlan bugün Ankarada !19 
Mayıs ıStadında kalnbalik bir seyirci hu
zurunda icra edilmiştir. 

İlk maç : Demlrspor - Askeri fabrika
lar gücü arasında ynpılnuştır. 

Birinci devrede iki takım arasında be
raberlik hikimdi. Bilhassa ikinci :dc.v
rcde Demirspc" l"lyuna hakim vaz.iyete 
innişti. 
Neticede oyun 1 - S DemirspoL"un ga

lıbl}'etiyle neticelendi .. 
GÜNÜN iKlNci MAÇI 
Harbiye - Gençler birliği.. arASlllda 

yapı1mıştı .. Harbiyeliler dıiha bidayette 
oyuna hakim vaziyette görünüyorlardı .. 
Fnkat Nurinin dirayetli mUdafaası Rar
biye 'taaı:ruilarını durduruyordu.. .Mu
u:.fforin seri oyunu ile Ethc.min manev
rtilan oyunu mUte.vazin ve heyecanlı hir 
.ckilde devam ettiriyordu. 
İkinci devrede llarbiyeliler daha sil

ratlı hareket ediyorlar. Buna mukabil 
Gençler birliği daha teknik oynıyot1ar
dı .. Ccnçlerdeıı sol açık Mustnfa mahn
rcde oynıyordu. 

Oyun, Harbiyelilerin billiln ga~Tetle
rine rağmen : 1 - 4 Gençler birliğinin 
~allbiyetiylc neticelendi. 
l\1ACl.AR1N SON V AZİYIIT VE 
:NETİCESİ.". 
CienÇler 'biı'liği 7 maçta 1 puanla l ci 
Demirspor 8 maçta J9 puanla 2,inci 
Muha(u; gücü 7 maçla 18 puarila 3 cü 
Askcr1 !fabrikalar 8 ınaçta 14 pu. 4 cü 
Hnrb~e 8 maçta 13 puanla 5 inci 
Demirspor 6 ınaçtll lD punnln altıncı 
GUnc.ş G maçta 6 puanla 7 inci gel-

nıelctedirl er. 
iSTA'NBULUA SPOR 
Bugün beklenilen 1 tanbul ınaçlanna 

havanın soğuk olmasına l"qğınen kalaba
lık bir seyirci arrunnaa :I'a'ksim stadında 

KİTAPLARIN TASHİHİ 
Komisyon mesaisini 
ay sonuna 
kadar bitirecek 
.Lise edebiyat kitapları, oı!!a okulların 

okuma kitnplnnnı tashih etmek üzere 

devam olunmuştur. Birinci maç : 
Macar profesyonelleri - Şişli arasında 

olmuştur .. Maçı Nuri Bodur .idare etti.. 
Mücadele çok Qetln oldu. Macnrların çe
tin oyunlarına mukabil Şişli takımı ener
jili oyun oynndılnr. Macarlar vaziyete 
1-Jlkimdi. Birinci devre iki sıfır Macar
ılnr.uı lehine neticelendi .. 

İkinci devrede de Macarlar oyunları
nı daha ,şiddetlendirdiler. Neticede ı>yun 
'8 - l Macar takımının lehine neticelendi. 

IÖQLEDEN SONRA 
.İLK MAÇ : Galatasaray - Wo.Pbt>ı ta

kıınlarl arasında oldu .. 
.Oyun başlayınca Galal.ruiaray oyun

culaı:ı oyuna haklın bir 'VM~tte ve 
mukabil taraf kalesini ıukl§tır.mağa bn§
ladılar .. Topkapmın bütUn ntldafaa gpy
retlerine rağmen pyun neticede -S • O 
Galatasarayın le.hine neticclcndi .. 
İKİNCİ l\fAÇ : 
Beşiktaş - Sülcymaniye takıınlru·ı 

nrasında yapıldı.. Oyun çok canb ve 
enerjik olmuştur. Be iktaş takımı birin
ci devrede iki sayı kazanmıştır. 

İkinci devrede Süleymaniye l, Beşik
tas 2, sayı yapmak sureti,y1e netice 1 - 4 
Bcııiktaşın gaJibiyelivle neticelendi.. 

GÜNÜN EN MÜHİM MAÇI : 
.Fencrbahçe - Vefospor takımları ara

sında yapılmıştır. 
Maç.ı Ahmet Adem idare ediyorilu .. 

Oy.una Fcncrli1Sll' ba,şladı.. Bidayette 
Fenedilcr hı'lkimiyeti ele aldtlnr . .1lk sa
yı 'V ef alıların maneviyatını çok .sarstı ... 
Sağ açık Fikret 1 efa oyuncu1nrını iyj
cc şaşırtmıştı .. 

İkinci de:ı.'redc V cfnlılar rüzgara kar
şı oynadılar ve hasımlarına fırsat ve,r
meBiler. Netic~e oyun : 

4 - O Fenerlilerin lehine neticelen
di.. 
-~-~-~~~~~~--~~~ 

vuavetlerln 1940 mali 
yılı bütçeleri 

~ınm brdeşı olduğunu soylıyerek sos- ilim ile ~eh.alet dtıitaa karşı brşıya gel-
yalizı:ı:in ~k rohbcrJerinden biri olduğu- dikçe birhil'!criyle uy.usamamış'lar.dır, o 
nu gosterıyorou zaman mikroptan bahscdildikcc $O!ta 

- * - teşekkül eden komisyon ıfanliy.etine de-
BELEDİYE vnnı etmektedir. Vekntct htiti.in lise ve 

'Dahiliye vekftleti vi!Ayetlerın 1940 
bütQelerinin 'hazır1anması hakkında va~ 
liliklerc ibir 1nm.im yapmıştır.. Vekn.let 
bu tanüminde bütçe pro~lcrinin lasru
kl için yapılan tetkikler ınrnsında baı.ı 
formaliteye uymıyan taraflann bulun
ması !tasdiki geciktirmekte olduğunu 
jzah etmekte ve blit~1erin dikkatli ha
~ırlıınması lüwmunu bildirmektedir .. 
Vekalet varidat muhammenabnın tayi
ninde 938 senesi tahsil!it mikdannın na
zarı dikknte olınma.c;ı ile beraber umumi 
ııhvalin tahsilattn h.ı.ı ule .getirebileceği 
te irlerin de göz önünde bulundurulına
ı;uu, ma raf hiitçcsinde de tediye müvcı
ze.nesini ihlal edecek mnsrnflar kabu
lünden azami surette çekinilmesini, ınü
ruıknle tııleplermın fazlalığını önlemek 
için de hiltçelerin dikkatli bir sekilde 
hazırlanmasını jstemistir. 

1sanın Nasıra Sinagogundaki irşatları kafalı insanlar giıler, :ıstalığuı Allah
ve burada gösterdiği mucizeler halk.ı ı.rın geldiği felsefesi ile cevap 1rerirlerdi, 
bir nıüdd<"t kendine b dettiFa'kat <'S- ufacık çocukhım, iyı hatırlılorum, lkom
iti mulansscplar, sofular onun etrafına sularımızdan lbir oca vardı.. Hckınıe, 
gil.likçe artan biiyiik hır kalabal k p- eczacıya, .ilica hiç inanm...-ız. perilere, cin
ladıihnı görünce kUlşa düştüler. lcre, doktorlar mikrop dıyorlar derdi, 

Bu genç, kcndilerin"n din nufu1unu yme bir hoca biliyorum ki, perılerin 
ellerinden alıyordu. mı..isliıman olduklarını namaz kıldıkla-

Peygamberim diyordu mu. fakat mikroplarını na naz .kıklıkla-
Davudun süWesindenim dıyordu. ristiy:m periler olduklarını so}ler, Al-
Halbuk..i o nasıl Davudun siı1ilesin- fah rahmet eylesin b bamı güldi.irürôü .. 

den olabilirdı .. O marangoz Yusufun oğ- Mikrop keliınesiy)p mutlnka hastalık 
hı değil ımiydi. Anası Meryem. erkf'k ve ~apan hny\•anları du ünecek değiliz .. 
kızkardeslcrj lı<'p Nasırada halk ara.! m- Fennantasyoıı apan diya.<rtnz.lıınn ıesa
da fakirane bir hnyat yaşamamı-; mıy- atı da mikroptur .. Baktf'ri~ oloji bugün 
dı?. JHaLili bızzat lsa nclercc kendi c.rtaya görünıniyen bir hayat rtlemi at
içlerinde dülgerlik ederek maic;etini te- ını~lır. her cins mikrobun şekli, hayatı 
min etm~ miydi? Şimdi böyle öz- mizacı gıdası, bütün hususi~·etini rney
boyacılılc ederelc peygamberlık davası- dana atınıştır. lbu görlınmi)en filem dü
nı güdü~ oNlu. Bu en büyük ünah . F..n ünebilen her ıinsana ebediyete ibnkan 
büyük küfürdu. ı;eniş bir pencere açmış 'bulunuyor~ ora-

Böyle düşünen ~e böyle 1ezvir.ıta gj- dan Allalıın u1uluğu. !kfilnatın manzara
"" .. fu 1ar pek cabuk halla tsa .aleyhi- sı. ebediyetin büyüldüğü :görünür. 

m!ıJ.//./..7AIT"~J57.TT~YYY'7"1'11'~( ) 11~541~/.l . 

DEMiR MASKE 
cıCV 

Reislerinin intihabı orta okul öğretmenlerinin d iikirtorini 
'D-'l-.il' L-- --1-- a k nlmayJ ll~'gun bulmUŞ, kitapfat' hnkkın-
~ll!Ul}·e 1K<Uıununun tit::JUCH o uzun- ...ı-k· ... _.,, 1 dd · bcled" eıs"nin bel eli w.1 ı muı.tU!ta arını sorınu tur. 

cu ~ e ıyc .r .. 1 
' • e ye Öğretmenlerin cevapları bu ny b sı-

mcclıs1erı taraftndan murettcp ..ıza ade- k d M "f ek'lliw• ·· d ·1 · 
el . • ek - 1 L- 1 ğ ua a ar aaıı v ı gıne gon erı mış 
ınm scrıyctıy e mtıılllp .o unaca ını 1ıı ktır ista buld 1 · k · ı 

; mir bulunmaktadır Reyler ıki veya 0. ~a · dn l.a a ·'mı orı::~.otırn mesa -
· ih ·· · d .. d tt ld - mı ay sonun n ma ıycu;ül'. • U(; 'i3 ıs uzerın (' mu~avı a <.' e o ugu . . . 
takdirde' yapılncak ınuamc-1 belediye- KÖY ÖGREl'MENLERI 
lrı kanununda tayin dilınemiştır .. Da- Köylüleri e 
hılıye vekaleti bu kabil vaziyetleri goz .. • 
Lnune alarak bir kanun projesi ha1.ırla- yetiştirecek 
mıştır. Projeye göre ıntihapta reylerde Maarif vekilliği, kby okulu ogretmen
mat\up ekseriyet basıl olmazsa en çok ll'Mnin köylerde okuyup yazına bHmi
rey alan üç ve reyler iki şııhıs ÜU'rinde len !köylüler için, okul dersnnelerinde 
hro1anmı ıse bu kıdar ınamzet tekr.ır gece dersleri tertip edilmesini bildirm~
intihaba nrzolunacaktır. İkinci intihap- tır .. 

-"'-lsviçrede 
ta namzetler tekrar miisavi rey kazan- Köy ôgretmenleri köylüler için gec.e Bütün ilhtivat orclava 
dıkları takdirde bunlru·dan tahsili yük- den;leri :tedip ettiği gibi, Blni .7.amnnila '.il il 

sek olıııı1ar seçilecektir. Tobııil derece- onlarııı umumi b.ilgilel'ini çoğaltmak izin ıverllın.iş... 
leri müsavi ise veya derece tayini müm- maksadiyle muhtelif me\-zulnrda konfe- Benı, 28 (A..A) Fedcml ıueclıste 
kiiıı olmazsa be1cdiye1eı· kanununun 42 ranslar vereceklerdir Bu konferanSlar, ~pılan bir istizah netic<!!>inde ihtiyat 
ir.ci maddesinin altıncı fıkrnsımı göre tıar)ık, köy :rjraati, kby kanunları mev- otd.usu kıt.alarmın hemen kfımılen me-
rınıaıncle yapılacaktır .7.u1an etrnfında olac.ıikı..ır. .ıun bulunduğu anlasılınıştır. 

Y.a -0 ıvCAiL:ıı:lar J~ltereye ı:itmis ıve Jn
gilir: Lelına t.cdim edilm" İlt'~ Benim 
en büvük düımanmı ;0\an Kiy·um Drac
Juı hu ıveMka1ara -malik .olduktan onra 
•ıdcr ,·.apac.ğmı kol~ca ıtahmm iı; .de 
güç dqildiT. Ben 11ıer ~ ev~d bu 
adamın ne olduğunu hem de çok çabtk 

beryo ile beretber on dördilncti Luinin - Acaba çekmeceyi dü!lmanlarımıza 
huzurundan ç.ıktı. kiılim etmiş olmnsın. 

Biraz ııonra her ikisi de haşhaşa ver• - lngiltcre kralına ıııı dernt!.k i·tiyo.r-
miş konuşuyorlardı. ııunuri Kim bilir .. Eğer ona da Üç mil-

Kurnaz kadın: yon teklif ctınif1c.rıe ... 
- Azizim Marki, "1edi. Dğw.uııuıt.ı.. -Hayır .. 1 ayır .. .G f"ransayı terk et 

terseniz ben de kral gibi bu mr"..!!eleden memiştir. 

ve 8üyuk tarih 
(lKiNCl 

m a CCra romanı ıt1. ıı.oe,derı.aı emi.r vecinız. 

1 
.üı':r.enmeL: •!iter.im. !Ba~zyp 1.. bu huswı-

K l Si M) 
- ÜafiKtünc · r. 
Cenç nazır. ıitnı:lın bidôetiniıı .,..ılak 

1R:l'nftt •ett .W.ğmuı .ın..:• e bıı 
anirdea •iiack odeıdı: o Wddi kmıCI i 
ıiizıcriue ~ .aT%1JMJ ıiqiııdr. ok•-

enditc etme,je .l..a !adım . - Ben deıhal en kurnaz adamları(Jlı 
- Ben dt J!Plı sizin ajbi ..cudi§t!dey.iın pou aramağa sevkcdece~im. 

madam. \f.(':.eliııudım~r hiç w~y ıeln.i- Marki dö Rarbezyo böyle söylediktoo 
yor, ~i&n ~r llııiene.. Keç llcişi • ..,,.. -ca telaşla madam dö Mentenona vr
olmak için can eıyor .. 1 lalbuki zavallı- da etti. 
lar nazırların ..teler ~ileiefftti .l,f,- 4"1-- .Gn -dördüncü •Luinin karısı ya1nız kıı 

118-
- Bea e Maıkiıun ıfilaiMeyim ~ 

luııül Gttiafmıan ~le bir r 7apmıya
~ tamamen emhıim .. 
~= 
- F.abt o lbalde., dedi. 11.u bdar cm

wit'et ~z bu .elanı ba bdaı zamaıt
d. ~ cöriinmedi Neden l:>ir !haber 
~medi. Sanmalo laxnaıtdaıunm ra
..._. f:Örc o oradan çekmece ile aace
lcd ıeddi L.ııün u.. on aort gün o1uyoı-_ 

- c.aFonun bôy1e uzun zaman ~en
diainden haber \ er.meuaesı doiruaı .W... 

'PfY.A coira ymü~. 
benim ıÜzÜabİnl Laaika ~ •. Kİln bi- Bu sırada koltuğundan ayağa lbHcan 
1ir. Rdki-ıle ~ L.inia o ıiki ada- ınııdam dn Mentıe:nonu11 kendisine gi:ı!li 
mı w.:Eı.a.. ısecaftir..e •İ ..cr.aı. lhti- Lir ,göz i(lareti yııp~ını girdü '~ kapı
ma] -iv yanil.att ·~ b öldürül- nın .!i1;indc darilu. 
müftir. Madarıı dö Menteaon ; 

Bu .özler izezinc on d«düm.ıii Luinin -· SU, -dedi. ben -c'le ayrıca ve b.uııı.ıtU 
&llı-t"f kesil..- -gören ıoud.m dö !Men- v.....s.nm'la ~rUlllL.r y.qıt~ıııı. 
tenon -derb.a1 iliYe etti: QqH4 .ederim IU uıilancil" tıizc iyi Ju.herleı 

- Maam•filıı SU. lbcı enclİjdcrisn ııırf ı"t"..rd,nleoejin1. 
talmün1e..dc. ibattttiı-. - ıBeaı .ek ııU.m '-'!CTOOtjmi.r. bu ·u h~ 

K,...ı lı.n-ı'*'-nı'l: ~ ,~nf,: l boı-~rj ~~La ıbddiı.~ı.u ınııı-
- .Eveı madam. Şımdilı1' bır tah- 4-.m. 

!er .. Yu 11Utkama çıkt1111 ç.ılcnlJ hir giin lınca ızu11ıhir cılilşünc.eye daldı. 
:ı.ır. İıı:tİolUt et~inıi eilmiy.ııwtım . - ~er, diyordu, 'Cniafon QCkmec~·i 

- Fakat M.ıki dalua ~o J\a.fllı .. ~i dahli ıewel lv.ou v,ermc:nıİ:J ~ oeu ~e 
~ce yansından 'SOIHI\ husı11ıi ır eii~nce geçirmek ko1ey .. Fa1cat aradan geçen on 
ve "Zevk medisinde -gönn~er. -dört gün :zarfında o, eliodeki salahiy~ı 

- Gvr:ı.. FJlkat. ıo.tam lNr ~ uodk ~W.J :iıe pak ~Cjl lvı>JWn iziftı 
ıiiçıernrm'i me ıLet- ı1.1rzilen .o oıerd~ ge- bulınu::ı. Manastıra git.nıi! '~ Jvonu '°ra 
çirilim. ılanı9brnus oJab-wr. 

- ıBeu mn ne ık.uatta. a<Lw1 oidı4i4u- B~ ı8i>bt'kl'l:Jntkte ik-:n kapıyıı bafiF-
SttU'.U ;gok eak.İdrıt ıkm.di ~nlf' u™'<lıı. 
l>il" · FllkaJ .i hımlm1 ~1 dö tmteAQn~ıı QJM l:u.ı.m~ı 

n., cltıP ~ia.i dian ~ftlCD rıevJcıı,g~ vr bir hJta 
_ .E.v~ tH.aı izHıı ~ .... .0.-n ~.,jn., v.l)uJ-e g.Ören 

Balkanlar" 
da sükun 

--*--
Kuvvetli bir tesanüt 
hareketiyle 
Muhafaza edilebilir.-

-+-
- BAŞTARA:FI J İNCİ Allif·SJI 
bulmmüyor. 

Aiman,..a daha l.ıphıa eVYel 
p,rı hayat ..u.ı di:re siz&ii b 
ioine alnHf btil111n17~rdu. o.un 
t.WO.tm rann •iç ltir lnytniet AlaM • 
lemiyecejini Romanya pekala 
edebilir. 

Harbm hakiki sebepleri mal· 
Ne Danzig ne de Koridor işi bu 
doğurmuı deiildir. 

Haıı;p, AL.an 'h4!1'cmottyuınl9 ~ 
atiliinemMti olmak iPa cöze ıa1diHlulııf'"' 
Mmaffer bir Almanya, milletlerin 
riyet ve hayat haldennı asla tanınit1" 
caktır. 

Muuffcr AiıDa.n7a ıahm Al.rnaO 
lwun menfaatlerine unun l>ir A 
haritası çuacaktır. 

Bu noktada hiç <bir -kimsenin ,·· 
yoktur. 

Bugünün muvakkat teminatı r-' 
emnİ;Jetİ olabilmekten çOk aukt9dtr· 

Binaenaleyh bütün milletlere d~ 
vazife avlay:ıcı vaadlere aldanmaınak ,,. 
tikbali ve uzağı İyi eörrnektir. .. 

Bundan dolayıdır ki Balkanldar sniif" 
terek menfaatlerini korumak yOI~ 
ciddi bir teııanüd göatennd< ve m-1 
deratlannı bu tesanüde hağlı tutıt-" 
mecburiyetindedirler. ı.. 

Ancak sıunimi bir Balkan birliği te-o 
likeyi öriliyebi1ir. tıt 

Yakın tehlikelerden iirkmCk, pek 
uuk eayılamıyacak tehlikelerden lı::_, 
mak için bir tedbir sayılamaz. 

Bilakis bueünden Jıakikailcrı~ 
latmaktan çekinmemek hayat ve • 
korumanın biricik ,Çarelİdir. _.Jı 

Ballumlan atefin :d~ bulund..,...... 
elbette müraccabtır. ,, • ..W 

Balkanlarda -!.uzur ve sükfınu mu.-
za eylemek 1Yalnız ıBalkaolJann d~ ~ 
ha buı bitaraf ve mdhuip de.vletl
menf aatlerine uyırundur. 

Bu netice, bir Balkan biıliği ile.~ 
edilir&e ricaya day-.ıan mavakkat ~ 
fakat kuvvete dayanan ese.alı bir -"" 
niyet olur. 

Bunun içindir ki Be!srad toplaıd~ 
teker teker .Balkanları avlamak istİyeP"" 
rio ümitlerini ve hayallerini &UY!l d~ 
cek kudrette samimi bir tesanüd if..,-

eyleme~= ~~KÖOL'1 

-*-V'diy.etler.de ııaz 
kursları açdaeak 
Gaz genel konıutanlığmca A~ 

agılan gaı arama ve temiıleın_e kufi",.. 
c'i.aıı ye~leı•in vilayetlerde kurs .'" 
maları kararlaşmıŞtır. Bu kurslare ..ı:~ 
yet ·mıntaknlar.mdaki resmi, Ju..,,Ulll btı: 
yük daire \'e müesseselerde vücuda -r.ı .. 
rilmcsi laumgelen gnz arama ve u:ıı:ıı 
leme ekipleri .iftirak cttirilecakür ... aıı 
kurslar 30 .snat de.vnm edecektir.. "" ,. .. 
kurslardan mezun oltlnlar da bza, •J ... 
h~·e ve köylerdeki kursları idare C"" 

ccklerdir. e 
hırdan mezun olanlar da ka1.ıı, n•OU 
körlerdeki kurslru:ı idare ·deceklcrdiı" 

ZELZELELER 
1'~vvclki gece saat 22.30 da DikilıO:. 

dört saniye de\'am eden bir zelzele 0 

k ıı· m~, yarım saat sonra urta iddette i 1 

d bir sarsıntı kaydedilmiştir. _____ .......,,,,_ 

Ankara RadyosıJ 
---~.---

DALGA UZVNLUDll 
BUGUN 

1639 m. 183 Ko./)20 '\V-
1 A. P. 31.70 nı. 94.65 Kes./ 20 \'/ti• 

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Wtl· 
12 30 Program \ e ıncınleket saat a.Y~fl 
12.35 Ajans ''e meteoroloji haberlert00 
12.50 Ttil'k müziği (Pl.) 13.30 - 14.(!G 
Mtizık : Kamık hafif müzik (Pi.) JS oS 
Program ve memleket saat nyarı .. l~ . 
Müzik : Hadyo caz orkestrası 18.40 ~
nuşma .. 18.55 Serbe:.t saat.. 19 10 ftf 1 

1
1 

lcket san t ayarı, ajans ve meteora;, 
haberleri.. 1 {),30 TUk müziğı : s0 
t• rleri (18 suı.ııı iştirakiyle).. 19 
Türk müı.i~i : Eski i tanhul !jarkıları J 
ÇALANLAR : Hakkı Ocrnıan. :;er 
İ\:li, Hasan Giır, Hamdı Tokay. ı;1e.I 
OKUY ANLAH : Talıs;n Korokuş, C url< 
'fokses .. 20.'lfi Kon11sma. 20.30 1' 6 
müziği • Halk turki.ıleri. ~ybck \ 
<.•yun havaları . S.ıdi Yuver Atarnaıt ve· 
20.50 Türk mU~iği : ÇALANLAI_{ : &ı" 
cihe, Ruşen Kom, Re'><ıl Erer, Jzzeli 
Ökte .. 
OKUYAN · Radife ~rt.cıı .. 
J - Rahmi bey - Kürdili H. şarkı (5<~. 
le ey ınıtrıbı nazenslc ~a) .. 2 - ~· 
'-ettin Ziya - Kürdili H. şarkı (<J'!-11'1 
me hüsnüne) .. :~ - Kürdili fi.-~ 
(Kaldı yoJJarda bu ~b), .. 4 - ~ 
Kam : l<crn~nçe tak.'iimL 5 --~ 
(Yaband,an gcldiın ypba.nfuın) .. t>-A: . 
kü. (Yiııe yol vcrmetfi '.J\c~m ~·. 
~1.1.5 Müzik ; B~hm.!ı - -se:k~et ftlO· 
t,Sj bemol nıajör) ... ;ı 
,Eiy~ticüıühur f ılaçmortlk orlsc.~ 
\iyeleri tanıfındaıı •. 
21.45 Müzik : .J(ijçük orkeştı·a 
Şef : Necip A~1Q.. $ıl 
• - ... Fnutz. Uh;ır ; LtıkseJıib~'~.~:'!, : 
.1,>pcr..-tiudeo potpuri. .• 2 - E. l\illl.,.. _ 

Kont.es Mariça opcr"Jındcn pir ~ 
~ - . Amadei : ScrenııJ İnvauo ~ 
:.!2.15 l\~mlekel ~at .ıyan. ajanı:- 1#": 
Jvri. z.iı.-ııat. <'Slw,m, taJwJlfıt.. .!>~-'" 
ııukut b<Jr$1"1 CF.i.:.ıl) ... 22 30 r.fUV'" 
.Moz.prt - Re nıuıör Piyano k 
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Felaket 
Mıntakasında 

Bitlerin Musoliniye mesajı Zelzele 
Hala durmadı 

Almanya ltalyaya teminat vermiş Ankara, 28 (Hususi) - Dün gece 
2&.40 ve 22,58 de şarki Karahtsarda iki, 
TGbtta bir zetııeıe kaytledilmi~. Jlu 
99Mh Fatsada bir zelz• oldu. Bv ..ı. 
zele .şimdiye kadar olan zelzelelerin en 
§kldatli.st idi. Hasar yoldur. Halk gece
yi dışarada aeç~r. 

~~~~~~~~~Jı#~* ....... 

Sovyetl~rin Balkanlara karşı yapacakları hareketi 
şimali menedecek ve Almanya galip gelirse 

Afrikayı ltalyaya verecekmiş • •. 

Ankara, 28 (Hususi) - Tireboluda 
iJd şiddetli ve Dikilide iki hafif zelzele 
kaydedilmiş ise de hasar 7oktur. 

Fatsa, 28 (A.A.) - 27/1/940 gecesi 
büyük felnket iecesinden biraz sonra 
ayni saatte yani ikiye beş kalarak bura
da ayıU şiddetle bir saniye süren b' 
onu ıtalı:ibeden orta şiddetle dijer bir 
zelzele olmuştur. Hasar yoktur . 

~~~~~~~-:":"-:--:"'~ *....,_~__,.__,.__,.__,.~~~~ 
. Paıril_ 1.1 (O. B) _Mevsuk haberlere,~ ~u~~l~ ltalyadan içan çalışmaktadır. 
..... lOocfyos cenubi şarki AY1'1Q)e hiç bir yard.mı ~ ve Ahnan- 1 - Tılrkiye ite İngiltere arasında 
~- Alman)"1l ve ttalya anısındaki ya plip celirse bu~ .~ ~~nın tekarrür eden dostluğu akamete uğrat-
._ 'W'ıerı halle çalıpcaktır. ttal7aya terkedıleceğini bildirmiştir. mak. Tokat, 28 (A.A.) - Bu gece saat l,56 

de beş saniye devam eden oldukça şid
detli yer sarsıntısı lıiSsedihni.ştir. 

8. Bider. llacarist.aıı. Romanya ve • • . 2 - İıl.giltcrenin Balkan devletleri 
~yYQ'l tedhife matuf olan hM-e- Ankara, 28 (Husu.s&) - Royter AJan- üzerindeki nüfuzunu k.ır.mak. 
-..... ....__..__ ...... _ evvel Italyarun ce- smın Amsterdamdan bildirdiğine göre ~ Balk letl .,.._. ~"J;du.. Berlinde Bay Bitler önümüzdeki hafta .t - an dev erinin ferdi idare-

Altınlar hlll.r llUssoliniye bir mesajı.oda Bal- içinde büyük ve diplomatik bir mukabil lC'rinin devamı ile Balkanlarda Alınan 
.__ Sov,et hareketinin ınenedilece- taarruzda b~l~cak.. ~u taarr~ . iç.in nüfuzunu temin etıuek . 
iiai,. l&alyanuı .mmfaatle.ri masun bulu- alikadar elçiliklere talimat veri.Jmişhr. 4 - Bulgaristanı Alman propaganda- A k 
~ itab-a yardım lstediii takdirde Alman P.ropagandası ~ konseyi sı için Balknn paktına girmcğe teşvik n araya 
~aıım bunu her zaman keodisioe münasebetile şu hedeflenn tahakkuku etm~k . 

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

~ '!.~~~ B. Çörçil'in nutku J4~~,ct~7.:-
CC• 'Vetl lulapesl 1 k • • k • 1 b k ~ liralJı ~~iY_e tlaltil on 6ef ı....w. 28 (A.A) - Balıkesir ıue- ç t milyon 1-.ilu lll"alılt altın S... 
~~~:=~ıra:.ı:: _ o ıyı a ıs er ıra ~ =.-..!=:;...~ w. 
~esi ı mmente9inde htılunen rReeele Alıml.. "-'il ......_ bwl 
leıiıl mllzakerelini ve karara bağlan- Lomlra ve Paris gazeteleri 6u mühim ve ...,.9)19.......,.. 
ın._ ınilı9a:Uip rneseisine :oma,- wı-- IU • 
l'lrhıaı '*ıta ~ ismet t.ö.ti ı · ... L • ,_.._j ' • _ı • l • 
oldutu halde bilyüklerimae karşı say- lnnJı>et l RUUlfl gertlf Öı\-;,..e te •ıl' ~ar yor ar Belrıkada 
it ve sevgilerini bir clcfa daha teyit ey- ~ 
!emiştir. - BAŞTAltA•'I J İNCİ SAHiFEDE - ......... , ...... 

plMIMllJMa 
Bu nutuktan en kat'i sarahatle çıka

rılan mana lngiltercnin sonuna kadal' 
Almanya ile Clöviifmek azim ve karana
da bulunduğudur. 

-·-Antepte 
dukça k.codileri.i bita.ra.f sayamazlar. 

Ziraat Bankası lıstık 

ltalya pzeteleri de Çörçilin nutkunu 
çok beyenmiş gibi görünmektedirler. 
Nutkun en mühim parçalarım uzun uza
dıya neşrctmekte ve tahlil eylemdcte
dirler. 

almai a başladı En fazla üzerındr durdukları noktalar 
Antep, 28 (A.A) - Ankaradan bu- Çörçilin müttefiklerin fazla bir intizar 

raya gelen Ziraat Bankası mümessille- devr~inde lcıtlmryacaklan ve taanuza 
ri ile bura Ziraat bankası müdürii bu- geç~rek Almanyanm elinden kurhantan 
rada köylerde ve fu.1.ık piyasasında yap- kurtaracakları yolundaki sözleridir. 
bkları tetkikab mütaakip banka köylü ltalyan gazeteleri Çörçilin Romanya
lehine :fıstak fiatlerini yükseltmek için daki petrol meselceinio son vaziyetine 
~· müdahale ederek fıstık mUba- tema& etmemesini ek ayrıca manidu bul
YllUlna ~- Flsbk piyasasanın maktadırlar. 
HeQeD aıenelere nazaran çok düşük vui- ltalyan gazeteleri bu ihtirazi hareketi 
~~ Mahmdtıiu esnada Ziraat beınka- lnailterenin bitaraAann bitaraflığına hür
-. pi~ m~ 1ntıstahsilleri metllr bulunduğuna delil olarak ileri 
\.'Ok sevindirm~. tinnekte TC fakat lngilterenin Roman-

- *- yadaki petrol meselesini çok yakından 

Sa banca takip eylediğinde fiphe bulunmadığını 
da ilan cbnektedidcr. 

Briibel, 28 (A.A) - La lauviere ci
vannda Ressa.i kömUr madeninde vu

Paris 28 (ö.R) - Tan gazetesi Çör- kubtılan bir grizu infüikı neticesinde 
çilin nutkunu tahlil eden bir makalesinde bir kişi ölmüş. dört kişi yaralanmıştır .. 
diyor ki: Dört kişi kayıptır. 

lngilterenin Almanyaya karşı aldıiı Brüksel, 28 (.A:.A) _ La lau\·iere ma-
vaziyeti Alınanlar kendileri hazırlamıı- deninde vukubulan infiliktan sonra 
!ardır. Çünkü Alıuanya lngihc.reyi elde kaybolan üç amele bulunmuştur. Bwı
edemeyiru:c emelleri için hayal sukutuna lardan biri ölmüştür, diğer ikisi yaralı
uğramıı ve yüz.ünden maskesini atarak dır .. 

lngiltereye karşı kinini ve imparatorluğa Harp ı·ç·ın tasarruf 
karfl be@fediği maksadlannı açıh VUT• 

m~~ d 
Almanya bunu yapmamıı ol911ydı la- propagan aSI 

gilteTCdeki zihniyet dcğişmiyecekti. Şita-
dilri "91i ahm,.acaktı. Loadra, 28 (Ö.1\l - Harp i!iİD tuw-

lagilteftt benu -...111en aftla1111fbr ki n.ıf propa~nd-51 her gün biraz daha 
Jreedi ieliltllli 'Ye 1ı:-di TıwhRt ~ h.11> artmaktadır. Şimdiye kadar 68 milyon 
etmektedir. Jil"a to~ ki ı,µnde vasati bir 

Bu vatanperverane mistikin ten:ümaaı nıSyon 1iı:ayı ~ktedir. Bıa uallll ta-
Çörçil olmUJtttt. sar.ruf hareketinin şefi. I..ord Xiafterle>--

dir ki 1914 tc milli tasarruf şefi ayni 

elmalıklarında 
Geait bil' temizleme 
ve ıslih ameliyesi 
yapılQ•-
Izmit, 28 (A.A) - Sapanca elmalı.k-

larının ıslahı ve inkişafı için Ziraat ve
lttıetince ahnm.ış bulmıan tedbirler cüar 

B. lvon Delbos Londrada 
mühim bir nutuk sövledi 

za,l.tı .. 1914 te Kaysere k~ı yapılan 
harpte iki yü:ı: on yedi milyon lira top
lnmnğa muvaffak olmuştu. Nazile~ 
karşı açılan harbe daha bUyUk bir luz
la para toplanılmaktadır. 

Almanya .. 
lesinden olarak Sa~ Ehn8hldarında _ YAŞTARAFI ı tıılct SAJIİFEDE -
teoiş bir temizleme hareketi baş~ Paris, 28 (Ö.R) - Londrada buhın
b:r. Bu işler- Ziraat mü~ce ha- makta olan Fransız mebusan ve ayan 
tırlanan bir ~ dairesinde Aı-m- meclislerine mensup azalar Avam ka
l'e ,l!2ma masyonundaki kursta yeışi- m.arasıada mümasil İngiliz - !"ra.Dsız 
~ olan 36 usta aınele tarafından \"e doslluğ\ı parlilmento Ji!rupları Azalariy!e 
teknik ıncmurlannın nezareti altırıda birlikte bir ~ima nkdetınişlerdir.. Bu 

bir ~Ul haline konulması kararlaıt intikam harbı 
ttrdrnı.ştır. 

Bu grup iki memleket arasındaki mi· yapıyor 
nasebetlcrin tanzimine ve harp mesel 
iştirakinin teshil.ine çalışacaktır. Londra, 28 (Ö. R) - Doyçe Zontnun 

Fransız heyeti Portsmonth ÜSSÜ bah- radyo istasyonwıda bugUn nutuk söy
ı isi ile İngiliz askerlerinin talim gördü.- Uyen bir Alman zabiti harbin gayeleriai 
ğU AldCl'Sholu ve Kanadadan gelen as- izah ederken bütün Alman ordusunun 
kerleri tlyaret edecelderdir. 1918 mağllibiyetinin lekesini silmek için 

~ apılınaktadır. içtimada şimdiye kadar Fransa~ mebu-

R fa h • 1 l 1 e san ve ayan meclislerinde Iogilterc e J Ye y Avam ve Lordlar kamarasında ayn 
gruplar hal inde bulunan İngiliz - Fnm
sız. dostluğu gruplannıo birleştirilerek 

Bu ziyaretler İngiliz heyetinin Garp Vers::ıy haksızlıklarını tamir için düşün
cephesine ya}')t1ğı Tjyaretlerin iadesi ola- düğünü mUdrik bulunduğunu söylemiş-Kendilerine yapılan 

yardımdan memnuni-
caktır. tir. 

yet gösteriyorlar Z ) l f f . 
Re~~!y~~:! feı:ıc~edele~if:1~: e ze e a ciasın l O ecı 
lerdiği ilitımam ve şefkat eseri ve gön-

Bu da gösteriyor ki Almanya bir in
tikam harbi yapmaktadır. 

Finlandiyaya 
derilen külliyetli mikdarda eşya burada • 1 ı • 1 • 
derin memnuniyet husule getirmiştir. ve garıp tece ı erı 

Gostenlen buyük alaka ve dikkat ne- Londra, 28 (Ö.R) - Sundajy Taymis, 
licesi olarak feınketzcdc halk tamamen Finlandiyaya İskandinavyadan yapüan 

yardımlar 

Ye~rruş w bütün ihtiyaçlan temin . Yaniımu:ı ~ hararetli olduğunu, lncll-
edilmiştir Tırhal, (Hususi) - Zelıele ÜCi&SlWn rıın ... a~zını açıyorl~r. . . d terede bu son günlerde yaplan yardlm-

d 
bir hayli prip talih ve cilveleri de var? 1' a.k.ir halka elbise, kerı.disiıldt;n. aha lana i'inlandiyanu1 daha kuvvetli mu-

A 1 - Repdiyenin Büşürüm isinıli kö- f.akir olanlara sırtındaki göm.le~. pal- kavemetine yarduıı ettilini yazmalı:ta-m asy a a yiiode bir enku yığuu kaldı.rıyorlar. '°sunu vermek için biran tereddi.ki et- dtr .. 
Bakıyorlar ki genç bir kadın ölmüş, üç nliyo.r. ""' 

Yılula• ye•lerin aylık yavrusu sağ •• Hem o vaziyette kl. s - Eri>aa,ra giderken Coebulal kö- Adliye vekaletinin 
ianaJtula başlaaıyor küçik talihsiz.. ölü annesinin memesini ~. Sebabattin Şuayıp bana I" pek ldr teminli ... 
Ankara, 28 (Hususi) - Amasyada ~mekl;m~ bir aileden 9 kişi öl- m~yi~ vak.ayı a.Dlalb: Ankara, 27 (Husmt) - Adliye veU-

'eıtıket. Pıra köylere 50 ~dır söndeıil- ... r..,•ür. c....:; kalanlar t--···~-A...M}e da- - Yılb~ı piyangosunun büyük ikra- leti, hukuk meıtunu kkip namzetlerin-
rn · lıe.rde .ır.ı-·~ lan le- -""'r ......, """"'~ miye.sini bizim köyde maraDP H~ den k&t'i surette memuriyete alı~ 
• tştir. Bu köy Y~ 0 ev mattır Her ikisini de Sivas.ta yaralı ola- isminde bir adam alnuştı. Bundan 1rim- olanların isimlerinin vekalete büdiril-
~~ tamir ~ i~ için 50 usta, yUz rak ,&.düm lbüyar adanna gö:aleri bir sıenin haberi yOktu. ınesi hakkında müddeiumurniliklere 1-r 
el i. ~ faaliJete . ıeçmiJtir. imar. iş- türlü kur~orOu. 
~ idare etmek ilaere ıuetm ıao- _ Aslan gibi ~ullar.un, kızlarun, .._ FeJAket oldu. Marangozun e\'I yıkal- tamim göndermiştir. Tamimde şöyle 
..... biilük ku~ . Cl.-ın "!!! dı, J':endisi de o1dD.. denilmektedir : 
ile :n._ · · ~ on ..-ıt a runlarım öldil. Ben sağını kalmalıydım. Bir de baltık ki y~ı piyangotu- •Hllkuk fakültesi ınezunlarındım ._., • 

..a...na ~· Diye sız.laaıyordu. nuo ikramiyesi bizim köve isabet etme- keriik bbmetini Y•PftlllllUI Olaalano ınu-
3 - Niksarda fakir sayılan bir admn mi.."f mi! · vakkaten katip n.amzetliğioe ~in edil-

Finlondiyalı atlet 

Nurmi'ye --·--leıapad &lsteren 
4bn8a atleti az daha 

var. Zekde olmken o. delru beaneô- Bu sefer harıl harıl bil~ araınata mekte bulundukları ve muvazzaf asker
• yaaıaa lroŞMyv. iki ~tl> 1erbıt- koyulduk. Enkaz ylfmlarınt lı:arma'ka- ~k hizmeUerini ifa için davet ectilııllele-
sını doldtu·an çil çil altınların yanına._ rışık ettik. Bilet yuk!.. n haU... vazife ile alikalan .. kalmıyaca-
Bu sırada ertkaz üzerin~ diişüyor; '- -L ~..1-- L-.1.--1__ •-LL.:L : ı~ - • 

~ Rattl ııu:un da açtılt .. Yine yva .. ~1 -...nv.-rllU.ll '4~ ~ua .,.... 
•~ ~Ü altaıt wbebrı rnuhe.faza Şimdi büyilk bir merakla hu bileti bul- dtğ\ 1-We baı.ı rwlb.l eocümeıt,leriaee 
edi~ Pekat avalrları feci ~ilde e'Jtili.. ı. al katip ~ilerinin kafi sw-ette 8*1lU-

- • d~ ' •- !Qaga ~ ı11yoruı. 
)'Dr. TJri giift !{onn >a cn~aom n;tti'tart- ~ _ Nlbarda saray gjbl bir e\' yikı- ri.y~te kabulleri y?l.unde karw1ar veı11-
,orbr. lıyoı· l'!vtn ne kadar halkı varsa hepıd dili 7aplan tetkik.attua an..,,bnıftıf .. 
Jkrı~ tedavr ve bi!haıtsa ameliyat sal- · • • Askerlik hizmetini ikroaldma SGIU'8 llü-

lllaldl8111 e .. 70rda gönnelt üzett Tokat memlelret •astaha-. KöJtll'~lJ lnrında hAkider kaman11 tı~e 
- B• r •un ı INd. SAJilii'DE - nesm hW.....& isti,,.n.. Falrat hasia C. V . göre muamele olunarak hlkim uamı.et-
Uçi.inc(l itanın ~r P'tltıreri btıtUn spor adam, QT altınları bir türtu yalnl% ln- liğine ~ edl1- ve~ m.slekleri k1-
... belerandeki bey ' •ı ...,.culara rakmalı ..._i)-«. ywı aifır oldutu tipltık olıııııuyan hUkuk !WUBU kltlp 
'-t aa..... g&MlererNı AİlnaD7a waf-.. iıçiD *ölüp gidiyor. U~ s IHltl ııi .__.aerinUı kat1 sur~ memuriyete 
~ H NJUI biç w ııwıoııWreUn a._ 4 - Tellal - Niksar n ErDuıaa ar Adau, (8-uıll) - A-...ım ffen.t. bbulı.ri hakkJncla ınuernele ifas&na ._. 
~ -.. <hdaık ._ t • • & ~ ilin biır cıM v.taadaflar var. BmdaNaa ...,. ...W, Minele Wr ki,r uzabW açto hal ........,.... bu allıılılrin aa.re 
.:-~--·-. ... bt'I m ..... ~ ,.ı.. ~ HAUnaiulW.. llilDer- !acalrtır .. Kurulacak olan bu eDIMttlp ll•'HllJ• ..._tayla .....,.ri vai~ veaea n n ,,..,., ........ . 

~ON HABER 

Macari~tan ecnebi dö
ra yiçlerini indirdi • 

vız 

BudtıpCftc 28 (AA) - Milli Macar bankua doların ve diioı ec

nebi clöviiderUHa ra~ni hıknben harpYrı evvellli seviyeye iadinnit
tir. Y alwz 27. so• kanundan evvel yapılan muameleler için 26. Son 
kinuna bdar mer·ı 0-. ıaJ'İ4t ... ~. 

f>etterHıoyd ~ hu tedbirin Mecarietan ile Almanya arasındaki 
eşya mübadelesinin arttırılmasını istihdaf eden Macar - Alman nıüu
kereleri ile alikad.r olduiun• yazsaktad..,. 

Budapette 28. (A.A ) - Nezwlar meclisi yeni bir kanun layıhası 
kabul etmiftir. Uyıha yakında parlamentoya tevdi edilecektir. 

Esaret gölgeleri Isveçi 
sarmak üzeredir 

Paris 28 (ö.R) - Stokholrnden bildiriliyor: bveç ~ hiıç 
bir devletin ltveç hükümetini barba r~ mecbur ~ 
kaydetmekle beraber esaret gölgelerinin leveçi sarmakta bulunduğu
nu da hatırlatmaktadırlar. Bir laveç gazeteıi Çemberlaynan bir sözünü 
habrlatarak diyor ki: 

lngiliz başvekili yakında mühim hadi.eler vukubl&lacakbr. Bunun 
için uyamk ve hazırlıklı bulunmak 18.zunc:lır, demifti. Haı:Ptea korkan
lara şunu hatırlatmak isteriz iki harpten ve sulhten daha mühim bir 
şey vvdır: O da hürriyetin kaybolmandar. 

Alman propagandasının cenubi 
· Afrikada iflasa 

Londra 26 (ö.R) - Cenubi Afrika ı-Tıı 11m nnliei Awn.,a ila 
münfer.icl sulh yapel-aeı içm geoeral Hm ı\ua r•tif tıııılllili M _,,.. 
brp 81 reyle reclcletmitti. Genetal Smt1ta l.iik~ ........ iftirak si
yasetinde 1 3 reylik biw elueriyete deyamyonha. Dün 22 r.e,lik bir elrr 
seriyet temin etmesi hüiimetia yeni bir zafendir. Bu 'hMt.e '1aklun
da ilk tefsir Kanadadan getmittir. 

Hed V w:I aazeteai diyor ki: 
Cenubi Afrlkanın Almaaya t1e ayrı ıulh yapmua pc~ 

öyle ağır bir darbe indirilmiıtir ki bir daha bu propagandanın diri1me
sine imkan kalmamı§tır. 

General Aerzok, Alman propagandasının tesiri altında kalmakta 
kendi şahsiyetini öldürmüştür. 

Italya için Akdeniz 
Bir geçit değil bir hayat sahtildır 

Roma 28 ( ö.R) - Amiral Ouçi riyaactinde toplanan bahri ka.iı
)"Oft na:•-edeki ~ wkilt eyledik-. _,. ...... bir -
por tevdi qlemiştir. 

Amiral Duçi ayrıca Mussoliniye bir mesaj göndeNrek D\içenin ita
ret eylediği meselelerdeki iaAbeti taadik. eylemiş ve demittir ki: 

< Akdeniz ltalya içİll bir geçid değil bir hayat eeılıasıdır. ~buna 
nazaran tedbirlerini almaktadır ... 

Japonlar da lngiliz ge
milerini araşbrıy or 

Roma 28 (A.A) - Stefani ajansının diplomatik muhanirinin yaz
dığına göre : 

Bir japon harp gemisi Wingsang ismindeki lngiliz vapurunu dur
durarak içinde ara,hrmalar yapmıftır. Araştırmalar 1 J aaat ıiimıiit
tür. Şanghaydan alınan bir habere aöre bu hadiacyi pek vahim adde
den lngiliz deniz makamları japon deniz makamata nezdinde kayfi-
yeti protesto etmişlerdir. • 

l..ondrada bu araştırmayı Asama Maro ve Lasuta Maru adındaki 
japon vapurlarında lngi)iz harp gemileri tarafından yapılan araştırma
lara bir mukabele olmak üzere yapıldığı söylenmektedir. 

Almanya - Finlandiya 
klering anlaşması 

Kopeoha.g 28 (A.A) - Berlinkse Tidende guetcsine Berlinden 
bildirildiğine göre: 

Atmanya ile Finlandiya araı11ndaki klering anlapnuanın uzatılanası 
hakkındaki müzakereler netice1enmiştir. Berlinksc Tidende gazetcst 
bu haberi verdikten sonra şu mütalaayı ilav~ etmektedir: 

Bu anla§mamn imzası da gösteriyor ki Almanya ve Finlandiya 
normal münuebetler id~ine devam eylemektedir. Ve Almaaya 
bir çok defa aöylediii a;bi Sovyet - Finlandiya anlatrnazlağınm hari
cinde kalmak niyetindedir . 

Amer·kan matbuab 
lngiltereye hak veriyor 
~. ıa (ö.R) - ~- ~ ~.te arw.ada ~çuval

larının sansör moaelesindcn dolayı çıkan noktai nazar ~ A.e-
rib au:eteltriain büyü,k b,i, kav., l11&i&.ere~ç b.• v~tedirlcr. 

Bu gazeteler lngiltcrenin ayni zamanda Amerika hesabına da harp 
~to ~~~na rw:N• ~t,i celbod~k diy91laır ki : 

lngilterenin her aferl bütün Ams•ka halkına bir sevinç ürpermesi 
vermektedir. Her k.yll[taa .la keadi bybtmız gibi teeuijr}e kartJayo
na&. lntıa..r.aiR bu tecılhirleri Aıner•kllda bulunan Almanlann f.... 
hklaftlla men içi.dw ki Wümizo ._, hareket olarak kabul edaebilir. 
Harp meselesinde ~celerinaiz lngiltere ile t&A1amen birl~tir . 
"-IM.l kücılk ı.- ............ c...rı..lerde ~. 
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Almanlar neden kuşkulanıyorlar? 
Türkiyenin: Garo cephesinde 

8alka.~ılara yapılacak her hangi ~ir Karlar erimeğe b~şladı ve harekatı 
tecavuz karşısında Balkanlıları mut- d d d H 1 d d f ı· t k 

h. b l d. "" l '"' d ur ur u. ava ar a a aa ıye yo 
te ıt u un urmaga ça ışacagın an ka~~~~:n<~irı:!ber~:ı:ru;.ekha~:~: 

K k 1 
erimesi yüzünden harekiit yapılmamak-

0 r Uyor ar ta ve havaların bulutlu ve fena gitmesi 
t'aü:1~~den tayyare faa1iyet1~rl olmamak-

tuf bulunacaktır. Daha büyük tehlikeler 
karşısında Macarlar ve Bulgarların ı·c
vizyoncu müddciyatı ikinci planda kal
mıştır. 

Bulgar Bll§vekili Köse tvanof, Bulga
ristanın komşularına hiç bir milşk.ilat 
çıkarmak niyetinde olmadığını söylemiş
tir. 

Belgrad görüşmelerinde beklenmiyen 
sansyonel kararlar alınmıyacaktır. 

Bitaraflık siyaseti muhafaza edilecek
tir. 

Paris, 28 (Ö. R) - Salahiyettar Fran
sız ns'kerl mahfilleri bir Fransız otomo
bil müfrezesinin Almanlaı· tarafından 
bombardıman edilerek imha edildiği 
hakkında yayılan haberleri kal'i olarak 
tekı>Jb etmektedir. 

Parls, 28 (Ö. R) - Gece neşrolunan 
resmi tebliğ, cephenin bir kaç noktası
nın ileri karakolların tekrar faaliveti 
başlamıştır. . 

KONTCSAKY 
Aym son günü siyasi 
bir nutuk söyliyecek 
Budape.şte, 28 (A.A) - Kont Csaky. 

Paris, 28 (ö. R) - Berlinden bildiril
diğine göre Alman gazeteleri Türkiye
nin Delgradda toplanacak Balkan kon
seyine iştirakini ho~utsutlukla karsı
lamakta ve Türk tnurahhaslarının bu 
toplantıda oynıvacakJarı rolü neticesiz 
bırakmak emelile aleyhte neşriyat yap
maktadırlar. 

31 ikinci kllnunda parlamen1onun hari· 
ciye encümeninde b<>yne1milel vaziyet 
hakkında izahat verecektir. Gcırp cephesinde lngiliz zabitleri Fransız köyliHeri ıle konuşuyo-rlar 

Haricıye Vekilimiz B. Saracoğlu 

Türkiycye karşı Almanyanın iz.har 
eylediği hoşnu1.sutluğun sebebi gayet 
açıktır. Türkiye bu toplantıda Balkan
lara yapılacak herhangi bir lecaviize 
karşı Balkanlıları müteyakkiz bulundur
mağa çalışacaktır. 

Ingiltere ve Vunanistan 
Faris, 28 (Ö. R) - Önümüzdeki cu

m.'l giinü Belgradda toplanacak olan Bal
kan antantı konseyine Romanya Hari
ciye nazırı Gafenko riyaset edecektir. 

Macaristan \'e Bulgaristan müşahid 
göndermiyeceklerse de bu iki memleke
tin Belgrad sefirleri konsey ile d::ıimi te
mas halinde bulunacaklardır. 

B. Gafonkonun Yugoslavya Hariciye 
n:ız.ırı B. Markoviçle mülakatında an
tant konseyinin ruznamesi üzerinde tam 
bir mutabakat hnsıl olmuştur. Konse
yin mesaisi cenubu şarki Avrupada sul
hun ve stntukonun muhafazasına ma-

Bu Balkan birliği Almanyanın işine 
gelmediği için Alman gazeteleri hoşnut
suzluk izhar eylemektedir. 

Londra, 28 (. R) - İngiliz ve Fran
sız gazetlri Balkan konseyinin Belgrad
da yapacağı toplantı etrafında şimdiden 
heyecanlı tahminlC'r yapmaktadırlar. 
Yalnız konsey hazırlıklarını 1akip et
mekte ve yakın bir alaka göstermekte 
ve Almnnyanın Macaristanla Bulgaris
tanın diğer Balkan dcvletlcrile birleş
melerine m::ıni olmak için sarfeylediği 
gayreti kaydeylcmektedirler. Romanya Hariciye nazırı B. Gafcııko 

Arasında imzalanan 
iktısadi mühim bir 

Londra, 28 (Ö. R) - Ingiltere ile 
Yuna.nt<;tan arasında mali ve iktısadi 
mühim bir anlaşma akdedilmiştir. Bu
nun neticeleri çok mühim olacaktır. 

Observer gazetesi bu anlaşma etra
fındaki yazısında diyor ki: 

- * 
şlmdidon hissettiği bir mesele vardır ki 
o da tiitiln cephesinin tesisidir. Bu da 
sinir harbinde mühim bir rol oynıya
caktır. 

Açlık 
Sovyet 

malzemesizlik 
lngilterenln Yunanistandan bu mu

kavele mucibince yapacağı mübayeat 
Almanyayı çok yakından alakadar edi
yor. Fakat bundan onu haberdar ede
cek olan biz değiliz. Y alruz Almanyanm 

Ingiltere fatla fiat vermek sureti1e ce
nubu şarkt Avrupa memleketlerinde 
Almanyayı darbeliyeccktir. 

Bunun en giizcl örneği de Macar hü
klı.metile akdedilen yeni mukaveledir. 
Bu mukaveleye göre Macaristan Jngil-

taarruzuna 
A 

manı 
• 

Romanyaya karşı 
Alman tazyiki Bir Sovyet denizaltısı batırıldı 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
isin çok ağır zayiatle neticelen
miftir. 

Sovyetlerin açlıktan, malz.eme
sizlikten taa"u:zlarını idame et
tiremedikleri ve ric'ate bCJfladık
ları söylenmekte iıe Je henüz. bu
na ait kat'i malumat alınamamıf
tır. 

Londra, 28 (Ö. R) - Helsinkiden bil
dirildiğine göre yeni Sovyet taarruzları 
püskilr.tillmüş ve bir Sovyet tahtelba
hiri batırılmıştır. 

Karelide havanın fenalığı yüzünden 
hava faaliyeti olmamıştır. Yalnız topçu 
faaliyeti kaydedilmiştir. 

Helsinki, 28 (A.A.) - Ladoga gölü
nün şimalinde Sovyct "taarruzunun şid
deti~ devam etm<'Si Yüksek Sovyet ku
manda heyetinin yürüyuş kolları ile ta
arruz usuliinden vaz geçerek cepheden 
taarruzu tercih ettiğini göstermektedir. 

Fılvaki İlomantsidcn Laskelaya ka
dar durmadan taarruz etmekte fakat hiç 
bir muvaffakıyet elde edememektedir
ler. Finlanda hatları mütemadiyen yer 
değiştirmekte ve hareket icaplarına gö
re mukavemet noktalarının üzerinde 
dönmektedirler. Bir çok Sovyet esirleri 
soğuk ve mahrumiyetten sersemlemiş 
bir halde bulunmaktadırlar. 

'Oç Sovyet bölüğii teslim olmak için 
1vajcrvi ve Soaulanticle Finlandiyalılar-

la temas etmek fırsatını beklemektedir. 
11 ağır Sovyet tankı tank toplarının ate
şile tahrip edilmiştir. Dün Sovyetler sa
hada binden fatla ölü bırakmışlardır. 

Helsinki, 28 (A.A.) - Finlandiya 
parlamentosu azasından Lnuri Simojôki 
cephede ölmüştür. 

Simojoki 1938 teşrini sanisinde feshe
dilmiş olan faşist partisinin liderlerin
dendi. Protestan rahibi o1an Simojeki 
20 yaşında iken Finlandiya istiklfıl har
bine ele kayakçı olarak iştirak ey
lemişti. 

Helsinki, 28 (A.A.) - Finlandiyada 
bir çok hukuku umumiye mahklımları 
hareketlerinin fidiyesini cephede öde
yebilmeleri için Reisicumhurdan hapis 
cezalannın rıffını talep etmişlerdir. Rei
sicumhur bu mahkCım1arın talebini isaf 
eylemiştir. 
Mahkum1arın bir çoğu bir kaç gün 

evvel Reisicumhura teşekkür mektup
ları gönderrniş ve vatan için ellerinden 
geleni yapabilmekten duydukları mem
nuniyeti bildirmişlerdir. 

Helsinki, 28 (AA.) - Stockholm Tin
dningen gazetesinin muhabirine gö
re Finlandiya tayyarelerinin Kronstadı 
bombardımanları esnasında bazı gemi
lerde yangınlar çıkmış ve bu yangınlar 
Finlandiya tayyarecileri tarafından mti
şahede edilmiştir. 

Moskova, 28 (A.A.) - Leningrad ge
nel kurmayının tebliği: 

Slovakya yahudilerine 
45 gün mühlet verildi 
Bratislava 28 (ö.R) - Slovak hü k üm eti Slovakyada bulunan bü

tün yahudileri 45 gün zarfında tamame n Slovakyayı terke d avet eden 
bir karar ittihaz etmiştir. Bu kararın b ugünlerde ta tbike konacağı 
zannolunuyor. 

Slovakya, Bohemya, Moravya trenlerinde b ir çok sabota jla r v uku 
b111 <>ktadır. 

Keşif kollan faaliyeti kaydedilmiş ve 
Sovyct hava kuvvetleri de keşif UÇU§

ları yapmıştır. 

Helsinki, 28 (ö. R) - Resmi tebliğ: 
Kareli berzahında Ruslar Manner

haym hatına karşı hücumlarına devam 
etmişlerdir. 

Ladoga gölünün şimali şarkisi cephe
sindeki Sovyet hücumları daha zayıfla
mıştır. Bu cephede Sovyetlcr yüzlerce 
ölü kaybetmişlerdir. İçeriye ilerliyen 
bir kolda iki yüz beygir ve üç tank kay
betmiştir. 

Topçu dücl1osu dpam ediyor. 
Şima1 cephesinde Sovyetlerip bir tan

gı tahrip edilmiştir. Sovyet tayyareleri 
Finlandiyanın §imal şehirlerini bombar
dıman etmişlerdir. İnsanca zayiat yal
nız bir kişinin ölümüdür. üç Sovyet tay
yaresi düşürülmüştür. 

Paris, 28 (Ö. R)- Helsinkidcn bildi
rildiğine göre Sovyetlerin Mannerliaym 
istihkfunlnrına hücumları çok şiddetli 
devam etmekto ise de bu hücumların kı
rılmakta olduğu da kaydolunmaktadır. 
Bu hücumlar Mannerhaym hattının dai
mi istihkAmlnrına karşı yapılmaktadır. 
Ladoga gölil tamamen donmuştur. Bu
rada da muharebeler devam eylemekte
dir. 
Şimdiye kadar Finlandiya yirmi bir 

.sınıf askerini .silıih altına çağırmıştı . Şu
batın birinci giinünden itibaren bir kaç 
sınıf daha silah altına çağrılacakt ır. 

Polonyada 

Almanya eski ve ananevi 
Pancerrnanizm yolunu 

takibe mi başladı? 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - salitma muvaffak olsalar bile bu Al

man petrol ihtiyacının di:z'i bir kısmı
vemet göstermemiştir. Klodyuıı Bükreş- dır .. 
te faaliyetlerini genişletmiş ve zaten Zira sulh zamanında Almanyarun pet
Finlandiyada büyük müşkülit içinde rol ihtiyacı sekiz milyon tonu buluyor
bulunan Sovyetler in Romanyaya karşı du .. 
harekete geçmesi muhtemel bulunmadı- Bükrcş, 28 (A.A) - Milli ikhsat na
ğı halde bir tecavüz iht imaline ka~ı zan dün en miihim petrol şirketlerinin 
Almanyanın Romanyaya yardım ede- mümessillerini kabul etmiş ve kendile
ceği hakkında miiphem teminat ver- rine teşekkül etmekte olan ve faaliyeti 
miştir. Romanyada bulunan bütün petrol şir-

Gazctc d iyor ki : ket müesseselerine şamil olacak olan 
•Kral K arolun ve hükümetinin F ran· umum petrol komiserliğinin mahiyeti ve 

sız ve İngiliz. soşyetelerinin haklannı ve maksatlan hakkında malfunat vermiştir. 
müttefiklere karşı taahhütlerini ihlal Nazır bundan sonra İngilterenin Bük
edeceğini sanmak onları tanunamakhr .. reş elçisini kabul etmiştir. Diplomatik 
Kral Karol , .e hükümeti Galiçyada olup ınahriJlere gelen malumata göre Rumen 
bitenlerden ferahbk duymamaktadırlar. iktısat nazın Romanyanın petrol ihracı 

Pöti Jurnal, ayni mesele hakkında hususunda ecnebi memleketlere k&J:p 
şunlan yazıyor : giriştiği taahhütler hakkında sefire ma-

· Berlinin Romanyadan aldığı avan- lumat vermiş ve hiç bir ecnebi memle
lajlar üzerine Fransa ve İngilterede hi- ketin muahedelerle tesbit edilen mik
~ıl olan in tibalan istismara kalkışan dardan fazla petrol talep etmediğine da
Nazi propagandacılan İngiliz hükümet- ir ıwfire teminat vermiştir. 
lerinin tehditlerinden bahsediyorlar. Bu --*--

Sovyet işgali altındaki ı..-Ulünçtiir .. Miittefiklcr için dava hiç bir Jngı•ltere 
topraklarda bulunan :ıaman hitaraflan zorla kendi taraflan-
Almanların na ,;akmak olmamıştır ve olmıyacakbr .. 

Romanya petrolü karşısındaki vaziyet Fransanın muhtelli 
nakilleri bitti... sariht ir. Romanyanın İngiliz - Fransız şehirlerinde askerlik 
Paris, 28 (Ö.R) "'T"' Romadan bildiri- anlaşmalarına ve ticaret rnuahedelerine b 1 • 

liyor : Sovyet işgali altındaki Polonya hürmet etmesine müteyakkız bulunmak ŞU e erı açıyor 
b n · Londra, 28 (Ö.R) - Hükümet Fran-tuprakJarında bulunan yüz altmış bin Rumen itara ığının ihlal edilmemesine 

Alınanın, Almanya işgali altındaki top- dikkat etmek ve enternasyonal hukuka sanın muhtelif şehirlerinde askerlik §U-

raklara nakli tamamlanmıştır. miistenit olarak ablokada devam etmek .. heleri açmağa karar vermiştir. Fransa-

mali ve 
anlaşma 

tereye oluz bin öküz ve yirmi bes bi.J 
koyun kesilmiş o1arnk teslim edecektir. 
Bu hayvanlar bir Yugoslav limanından 
vapurlara tahmil olunacaktır. 

Macaristan henüz iki gün dahilinde 
et yenilmesini yasak etmesine rağmen 
bu mukaveleyi kabul etmesi lngiltere
nin mali kudretinin bir ifadesidir. He? 
halde bu memleketler lngi1iz altınını 

Bitlerin resimlerini taşıyan kfığ1dlara 
tercih edeceklerdir. 

Romanya 
--*--

Petrol komisyonu 
reisliği --·--B ükre.ş, 28 (A.A) - İktısat nez::ıre~ 

umumi katibi profesör Chelman Nedda 
ahiren ihdas edilmiş olan hükümet pet
rol komisyonu reisliğine tayin edilnıit' 
tir. Mumaileyh idari vezaifinden istif• 
etmiştir. Kendisi bir çok senelerden be
ri Rador ajansı administratörlüğühü de 
ifa ebnekte idi.. 

--::.r-
Papanın 

Polonya htikömeti 
nezclindeld elçisi 
Paris, 28 (A.A) - Polonya Telgra1 

ajansı Papanın Varşovadaki papalık ve
kaleti müste.şan Paciniyi kabul etınil 
olduğunu liildirmektedir. 

Pacini maslahatgüzar sıfatiyle Anger
st: gitmektedir. Vatikanın salahiyettar 
malıafili Papanın Paciniye Polonya b il
kümeti nezdindeki vezaifi hakkında ta
limat vermiş olduğunu beyan etmekte• 
dir. 

Pacininin bilhassa Polonya hUkümeti• 
uin .dini i.şlerj ile ve F.ransadaki Polon· 
ya ordusuna müteallik hususat ile met 
b'Ul olacağı söylenmektedir. -·-lngilterede 
Ay ba•dan itibaren 
ticaret gemileri 
müsadere edllecelt 
Londra, 28 (Ö.R) - İlk şubatta bl-

ıun İngilterenin ve dominyonlarm tie8" 
ret filoları müsadere edilecektir. 

İngiliz ve F.ransız otoriteleri bu ~ 
selede tam bir vahdet halinde hareket 
edeceklerdir. 

Londra, 28 (A.A) - İngilterede br 
mulelerini tahliye etmiş olan bütün İıı
giliz ve İngiliz müstemlekeleri açık de
niz gemilerine bir şubattan itibaren vr 
ziyet etmeği kararlaştırmıştır. -·-Trabzonda f 1 Ak d k d Bunlar çiftçi mıntakalanna yerleşti· Londra, 28 (Ö.R) - Almanların şarki da ikamet eden yirmi ile elli yaş ara-e a etze c ar eş- rilmektedir. Galiç~·a petrol kuyularından petrol is- smdak.i İngilizler bu şubelere müraca- Alman 

B U L G A R t ihsalatım arttırmak için büyük tedbir- atle gönüllü yazılabileceklerdir. 

lcrimiz • • 
ıçın Yapılan yardımlar ler aldıkları (iğrenilmiştir. Almanlar se- SOVYE_ T_· BUi.GAR Tahtelbaldrlerine Düyunu umum.iyesi nede Goo bin ton ham petrol çıkarac:ak-

Ankara 28 (Huauai) - Trabzon halkı kurban e tinden 200 teneke Sofya, 28 (A.A) - Bulgar nazırlar lannı umuyorlar. Harpfen evnl bu mın- DOSTLUK PAKTI taarruz- .,. 
kavurma t eberrüünde bülunmuştur. Burada felaketzedele r menfaati- meclisinin bir kararı iizerine Bulgar dü- Cakarun petrol istihsalitı 250 bin tondu. Budapeşte, 28 (A.A) - Pesterlloyd Londra, 28 (Ö.R) - Fransız ve ~ 
ne maçlar v e temailler tertip edildi. Maçların huılatı olan 320, tem- )"unu umumiyesi dir~ktörü Molof Bul- Lehler ricat ederken kuyulan bir kaç gazetesi daimi Bulgar - Sovyet dostluk liz devriye gemileri tarafından ~ 

gar istikrailannın İn{(iliz hımilleri ile ayda faaliyete g~lmez hale kOymuşlar• paktının y&lnız iki memleket için delil. tahtıelbahirlerine l>ir taarruz ya~ 
aitlerin huılatı olan 300 lira kızılaya tevdi edilmiıtir. yeni ~ akd~ maksadiyle dır. Balkanlar için de bayırb neticeler vere- ar._ Netioe kkpMe heniz bııi f/111'; 
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