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Sftıelik ....... 1400 2900 
Altı aylık ....... 750 1650 t Günü geçm;ş nüshalu ( 25 ) kuruştur. 

_ T E L E F O N : 2697 

ll&n nıiindC>n'<'al ından gazetemi7. mesuliyet kabul etmez. 

Vaşingtonda bir tevkif 
Vqington 11 (A.A) - Gümüı göm

leklilerin.liihreri Villiam .f>udlet dün tev
kif edibnqtir. 

·-------' Yeni Asır Matbaasında buı1m1Jhr. 

Amerikanın 
Teşebbüs·· 

·~--~~-----~x*x·~~~~~-~-~~~ 

Balkan· antantı daimi 
konsey reisi oldu 

Her tarafta müsait fakat 
Berlinde soğuk karşı andı 

Alman yanın harp hedefleri ne imiş? 
Bcrlin, 11 ö . R) - Nim :resmi mahfil

ler yalnız Vaşingtonun müttefikler üze
r inde bir taı.yik yapabileceği kanaatin
dedir. 

Amer ikan murahhusı harbin mesuli
yeti üzerinde tedkikler yapacaktır. Maa
nıafih Berlin Ame:rikanın bu faaliyeti 
hakkında nikbinliğe kapılmış değildir. 
Büyük harpte ayni vazife ile tavzif edi
len Havz'un Avnıpndaki faaliyetini 
Amerikanın müttefikler yanında harbe 
girişi takib ettiğini unutmamı.~hr. Bu
nun içindir ki Vilşemtrase sükutu ihti-

/ l f yar elmeği tercih etmektedir. 
B. Gafenko'nun Saraçoğ una te gra l Kopcnhag, ıı (ö . R ) _ Nasyonal Ti-

. Bükreş, 11 (Ö. R) _ Romanya Hariciye nazırı B. Galenko, T_iir: dende gazetesine göre Amerikanın tc
kıye Hariciye Vekili B. Şükrü Saraçoğlu'na, Balkan. antantı daımı ~~~~~~ Almanyada .;Urprizle karşılan-
/ı?.11•eyinin bu •eneki reisliğine seçilmesi miinasebetıle f U telgrafı Bu teşebbüsi.in Almanyada pratik ne-
gorıdermiıtir: ticeleri olınıyacaktır. 
a~ Dunro11n1011 ııuoıuo uo111og» vfikan 9 şubattan itibar~n .konsey Suınuvel.s Bcrlinde nazik fakat ihti
''Yaseti vazile•ine davet edildiğinizi ehselcin11nıza bılJırmekle yatkar 'bir şekilde karşılanacaktır. Al
ı..h d fi k 1 · · man Dahiliye nazırı F rik Almanyanın 

Kral Faruk 

Majeste 
Faruk 
- *·-

20 ~aşına bastı 
Knhirc, 11 (Ö.R) - Majeste kral Fa. 

rukun 20 ind doi:rınn )'ılı bugün bütün 
Mısırda hiiyiik şenlik ve tezahürler için
de tcsit edilmektedir. 

UQ tiyarım. Bu müna•ebetle vazifeniz e muva a 0 manız ıçın en harp hedeflerini bildirmiştir. B u hedef- Amerika Cumhurreisi B. Ruzvdt 
•ornirni temennilerimi izhar ederken müşterek sulh eıerine derin Jer hayat sahalı bir sulhtur. Sulh yapı- -------------------------------------------...;_..--bağlarla merbut bulunduğumuz hususunda sarsılmaz kanaatim l k~ n Mornvya ve Bohemyan o e e e Al 

I.ondra, 11 (Ü.R) - l\Iısır kralı nıa.. 
jeste Farukuıı 20 inci )'ıldönümil mil· 
naschctiylc hu akşam Loııdra rndyosun .. 
da l\fısınn 1..ondra .sefiri İngiliz ve 1\lı· 
Mr halkına bir h itabede bulunmuştur. 

~_d_,_'·_E_ks_e-la_n_•_ın_ız_ı_n __ kiy_aa_e_tl_i_r_İ_y_a_•_eı_i_n_d_e_B_a_ık_a_n._a_n_t_a_n_t_ı _h_ar_e_k_e_-_t_~_kt_o_:sn_~~-··n~r-esı~·-uü"'_.z·-~nn~·~ .. d~e~~?l~e~~;-~_ı_:::E~.a~~-y-:-~ par or ne şr ıy atına ma D. '•nin inkifal edeceğine ve bir kat daha kuvvet bulacağına kaniim.» n _ 

Kan Dökül-General Veygand 
111edikce 

• 
- *--

.\ı-zu edilen sulh elde 
eclilenıiyecektir 

-*--
HAKKIOCAKOCLU 

Anadolu 
Türkiye 

AjHnsı hususi muhabirine 
hakkında beyanat verdi 

lar topla mukabele ediyor 
Paris, 11 (Ö.R) - Ren nehri kenarla

rında çok şiddet li topçu ateşi olmuştur. 
Bu ateş bilhassa l"raıısız hoparlörleri
nin faaliyete geçtikleri zaman başlamış
tı:r. lfarbin ilk günlerinde Almanların 
harp cephesinde hoparlörlerle geniş 
propagandaya ne kadar ehemmiyet ver
dikleri mahlmdur. 

Fr:ınsız hnlkmın aklı sehmi bu 'pro
pagandayı akim bırakmı tır. Adalet da
vasını müdafaa cd n Fransa simdi ho
parlörleri ile çok daha ktıv\ etli ve esas
lı olan delillerim ortaya koymaktadır. 
Bu deliller düşman askerlerine açıkça 
~nlatılmaktadır. Al.şamları sessizlik hü
küın sürdiiğii :zamanlarda Fransız cep
hesinden yükselen asil sc-sin düşnıtın 
~kcrlerine çok faydalı şeyler öğrettiği 
ınuhnkkaktır. Almaıı nskerleri ilk defa 
hopaı-lörleri duyunca kazmatJarından 

- S ON U 3 ÜNCÜ SAlliFEDE - , Garp cephesinde ve Voz1 tepelerinde Fransı:: mil/rezeleri 

u c mda i er 
makta devam ediyor 

Paris, 11 (Ö..R) - Helsinkiden bildi
r iliyor : S unna üzerine Kwlordunun 
hücurnlan devam etmiştir. Fin başku
mandanlığı bu taarruzlann tamamen 
reddedildiğini ve Finlnndiyn kltalannın 
pıevkilerini olduğu gibi muhafaza ettik'· 
lcrini bildiriyor. 

Fin mevkilerine sokulmağa çalışan 
huvvctJi bir Sovyet kolu kfimilen im
lla edilmiştir. Cephenin diğer noktala
tmda hiç bir değişiklik yoktur .. Sovyet 
tayyareleri bir çok şehirleri yeniden 
bOmb:ırdıman etmişlerdir. 

Dört Sovyet tayyaresi dfüiürülmüş
t Ur .. 

Sovyct :radyo istasyonları bir kaç Fi 
filosunun dilşürüldüğü hakkında UY.
durma haberler neşretmişlerdil. Bu ha
berlerin aslı ve esası yoktur. Manııer
haym hattı hiç bir noktada sarsılmamış7 
hiç bir Heri istihkfun mevkii bile düş
memiştir. 

Helsinkl, ll (A.A.) - Stokholm Ti, 
dingen gazetesi Viborgun dün şidd~ty 
ıbir bombardımana maruı kaldığını bil!. 
dfnnektcdir. Şehrin çok güzel olan tat 
ıihi kiliseleri ile diğer bir kaç binn taiı. 
111amen harap olmuş ve müteaddid bin:ı 1 
Jardn da yrıngın çıkmıştır. 

l ki ölü ve iki ynralı vardır. Bango el 
bombanlıman edölmiştir. 

Finlerin harp ka1ıramanı Ş'ımal ordU$1& kumandanı Vtılleııiuı 

R oma, 11 (Ö. R ) - Helsirikiden bil 
diriliyor l'csmi tebliğ Kareli berzahınd 

- SONU 6 iNCi SAHiFEDE -
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..... Peygamberler T arihinde!.1-
,:; C. 1 lllST./L~..Ldi!Z ~ 

iSA'NIN HAYA Ti 

1 
Isa 

-39 
• 

vergı 

tesirini 
için evet derse 

kaybederdi 1 
Fakat, dediiimiz zibi artılı: mucize 

göstermiyordu. 
yor. 

Bu, cahil halkın hayal sukutuna aekp 
oldu. 

Farisiler bu \•aziyetten de istifadeyi 
hildiler. Pazutesi ve salı gÜnÜ tekrar 
Kudüse ~eldi ve ve mabede gitti. 

Farisiler, Sadukiler cMü terek düş
mım> telakki ettikleri lsayı ortadan kal
dırmak için kendi aralarındaki adaveti 
bir tarafa hırakıp birleştiler. 

lııayı mabedde v· az ederken mağlup 
etmek, onu halkın nazarında itibardan 
dü ürmek veyahut ağzından resmi ma
knml r aleyhine söz alıp Roma idaresi 
karşı ında suçlu gö termek istiyorlardı. 
Çünkü Rom idaresi Yahudilerin dini 
işlerine karı maz, sadece verdıltleri ölüm 
kararlarını eğeri terse t selik ederdi. Ya
ni Yahudiler kendi hallerinin ruhlarına 
hakimdirler. hayatları i e Romalıların 
dinde idi. 

Is y sordular: 
- Senin telkin ettiğin din ahkamı mu· 

cıbince Roma Kayserine vergi vermek 
caiz midir) 

Halk ver i ale} hinde idi. Eğer lsa bu 
suale (evet) cevabını verecek olursa 
halk üzerindeki tesirini kaybetmi ola
caktı. Eier (hayır) cevabını verirse o 
zaman hain diye onu Romalı valinin hu
zurun11 götüreceklerdi. 

l a bu çetin ııuallere mahirane cevap
l11r verorck kendini lc:urtardı ve bir riva
:> ~te göre de Farisilere kar ı çok şiddetli 
hücumlar ve felaket haberleri ta,ıyan 
nutkunu bu sırada söyledi. 

* Çarıamba gi.ini.i idi. 
Güneş batarken mabedden çıktı. Ku

düaü tc.rketti. Lusariç yolunu tuttu. 
Bu son günlerde üzerine derin hir 

hüzün çökmü1tü., 
- Ruhum sıkılıyor. Y rabbi.. Bt'nİ 

bu halden kurtar, 
Diye Tanrıya yalvarıyordu. Ba!;tanbe

ri kendisine tiibi on iki ıakirdi de yanın
da idi. 

Onun son vaz.ı yahudi büyüldcrini, 
din ulularını adam kıllı hiddetlendirmi • 
ti. Hcnıen o ~ün, yani çarşamba günü 
cKai:raka>nın nezdinde mühim bir içti
ma yapıldı ve bu İçtimada (sanın her ne 
olur~a olsun tevkifi kararı verildi. 

Emniyet ve in7..1Ôata ait bütün tedbir· 
ler alındı. 

Umumi bir gürültüye meydan ·veril
memek isteniyordu. 

Paskalya Cuma günli akşamı ba~ıya· 
caktı. Binaenaleyh tevkifi inin cumadan 
evvel.. Pcr enbe günü .. yapılmaaı muva
fık göriildü. 

Nerede ve nasıl tevkif edeceklerdi~ 
Asıl mühim nokta bu idi. Çünkü lsa· 

nın Kudüsten akpmları çıktıktan sonra 
nereye, kimin evine gittiğini bilmiyor· 
lardı. 

Mabe<lin ucretli memurları bu husust 
malumat almak için lsanın şalcirdlerini 
kurnazca orguya çele.tiler. Onlar cahil 
halk tabakasından ve balılı:çılardandı. 
içlerinden (Yuda Şemun) adında biri 
urdı ki o ... Tarihin en büyüle ihanetini 
yapacak, i mini hainlerin başına yazdı
rac k karakterde idi. 

- Size 1 nın bu gece bulundu-:.u yeri 
gösteririm. Hatta onu tevkife gidecek 
müfrezeve bizzat Tchberlik ederim. De
di. 

ISANIN TEVKiFi 
Gec:e serin ... 
lsa ,.al.:irdlcri ile beraber zeytin dağına 

çıkıyor. 
Uznktan, Kudüstcn bayrama hazırla

nan halkın gürültüleri geliyor. lsa diişiin
celi .. Şakirdler susuyorlar. Ü,' tehlikenin 
yaklaştığını anlamı tı. Düşmanlarile mii· 
cadde etmek .. Bu artık neye yarardı lı:i •• 
öliim .. Isa birden ölümden ne korkuyor. 

Şakirdleri: 
- Merak etme.. Biz hepimiz senin 

u~runda hayatımızı se\'c se\'c feda ede· 
riz. 

Diyorlar. Bu bir teminattır. Fakat lsa
yı tatmin etmiyor. 

- Yarabbi.. Bu ölüm kederini ben
den al.. 

Fakat benim istediğim gibi değil, ııe
nin İ!ltediğin gibi olsun. 

1 a kendi hayatı için niyazda bulunu
yorken kendini Tanrısına t~lim de edi-

* Paskalya arefesi bu gece Kudüslin her 
evinde Fısıh yemeği yeniyordu. Isa da 
on iki şakirdi ile beraber sofraya otur
muştu. 

Bu gece .. Onun yer yüzünde geçirece· 
ği on gece idi. Bunu biliyordu. 

Sofrada kendisini yine kendi muhitin· 
de birinin dü mana teslim edeceğini açık
tan açığa söyledi. Fakıtl isim vermedi. 
Yemekten sonra şakirdlerine: 

- Bu gece uyumayın .. Uyanık durun .. 
lJiye yalvardı. Fakat onların çoğu uyu• 

dular. Kendisine inanan yalnız bu on iki 
ki i bile onun için bir saat uyanık kal
mn~a tehıı.mmül edememişlerdi. 

ölümün yaklaştığı bu son fınd11 lsa İçin 
bu da son bir hayal kırıldığı olmuştu. 

Bu sırada, bulundukları yerde .. Zey· 
tinliğin çalılarla sarılmış muhitinde dleri 
kılınçlı ,..e me alcli bir takım İnsanlar 
peyda oldu. 

Gelenler.. Mabedin muhafızları idi
ler ... 

( Yuda) nın ihandi semere ı.·ermi ti. 
lııa sükunetini bozmadı. Etrafına ba

kındı. Son dakikada bütün şakirdleri 
kendi can kaygularına dü mü ler ve lc.aç
mıtlardı. 

O, tek batına ba ladığı bu işde, yine, 
her vakitki gibi yalnız kalmıljtı ... 

-BITMEDl-
----6-·---

Sovyct Rusya 
tıo • 921 suullaruu 
slllh altına çaprdı 
Paris, 11 (Ö.R) - İsviçre ajansının 

Moskovadan aldığı bir telgraf haberine 
göre, Sovy l Rusya görülen lüzum üze
rine )"eniden 920 - 921 sınıflarını silih 
alt.ın davet elıni oldu •u bildirilmek
tedir. 

Ki.SACA: ····--·-
SİNİR MUHAREBESİ 

-~-
YAZAN: Ec:acı K. K4mll Aktq 

Her hangi bir 'muharebe veya cıdale 
dikkat edin; mukavemet, ku\•vet, para, 
bilgi gibi tesirlerle meydana çıkarlar, 
bütün bu varlıkların arkasında haritası 
başında, tıpkı erkaruharbiye heyeti gibi 
hesabı doğru, mantıkı kuvvetli, hislere 
meydan venniyen sinirler vardır. Umu-
mi harbin en at~i d vrinde Almanla
rın o zamanki başvekili (Bctman Hol
veg) bu harp sinir harbidir, siniri kuv
vetli olan dayanır, demi ti, harp veya 
her hangi bir cidalde sinirine sahiı> oln
nın kazandığı muhakkaktır. Bu mevzu 
dolayısiyl idadi mektebinde okuduğum 
7.amana ait bir vak'a aklıma geldi. Ab
dülhamit 7.amanında talebeyi zorla beş 
\ kit namaz kılmaga cebrederlerdi, bin 
kü ur talebeye karşı altı musluk abdest 
alınağa karşılıktı, elbet talebe abdestsiz 
c .. miye gidip nnnuıuı duruyordu, mek
tebin dahiliye müdürü bir gün talebe 
arasında namaz kıl, rken dikkat etmiş, 
ıki kişi namazda tüf ediyorlar, selam 
\erir \"errn z laf edenlerden birinin ku
lağıml clind ki papuçlannı vum1uştu, 
çocuk bir müddet kul ğından rahatsız 
oldu. Arkadaslar ne oldu diyorlardı., 
kundurayı kulağına yiyen arkadaş val
lahi kuln{,'lm duymıyor.. O 1.amanki 
nıektep mızırı Zeki paşaya çıkacağım, 
bu binbaşıyı düva cdecegim rliye köpü
rüyordu .. İçimizden biri dedı ki, ne Ze
ki paşaya cıkııbilır. ne <le bir halt ede
Lilir o dayağı yediğiyle kalacaktır, da-
yağın acı. ından söyliiyor. bütün talebe 
hep birden bir kahkaha attılar .. O gün 
bugün dıkkat ederim sinir mücadelele
rinde siniri zaifliyenler atıp tutmakta, 
dinde kuv\·eti kafasında metaneti olan
lar 'nirlcnm mcktedir. Harp ve cidal 
bütün icaptan içine siniri de koymuştur. 
Sinirlere sahip ve hfıkim olmak netice
) İ almak oluyor, Allah cümlemizin si
nirlerini muhafaza buyursun amin. .. 

Büyük tarih ve macera romanı 
1 (JKlNCJ KJSJM) 

- 130-
Aldığı emre itaat eden genç nazır kü

çük bir yazıhanenin ününe geçti ve Ma
dam Mentenon tarafından dikte edilen 
bir kac; satırı bir knğit üzerin~ yazdı. 

Madnm l\lentenon bu kiığıdı evvela 
kendi imuladı. Sonra da Krala imzalat
tıktan onra onu büyücek bir zarfın içine 
koydu. Zarfın üzerini l:ırm121 balmumu 
ile kap.ıttı. Balmwnuna da re!lmİ Kral· 
lık mührünü ha tırdıktan sonra zarfı 
Margi dö BaıbC2.yoya uzattı. 

Genç mızır, hiç şüphesiz evvelden al
mı olclu~u ınlımat dairesinde derhal hu
zurdan ıkl 

Yalnız kaldıkları zaman on dördüncü 
Lui hila güzel olan karısına: 

- Mad&m, dedi. Siz mütemadiyen 
benim ve saltanatımın koıuyucu meleği 
olmakta devam ediyorsunuz. Bundan 
dolayı size ne kadar teşekkür etsem az
dır. 

Şair Skarronun sabık dul karısı kurnaz 
bir mahcubiyet eda ile cevap verdi: 

- Sir .. Benim bütün yaptıklanm Ma
jestelerine karııı olnn minnet borçlarımı 
ödt>mekten ibarl"tlır. 

Onlar bö:> I<' konusurlarkcn 

-... ,, ,,,. ~ 

Bursa ipek flatörleri 
Aralarında birlik yapmak gayesi ile 

dün bir içtima akdettiler 
------------ ·- -----------

Bursa, 11 (A.A) - Şehrimizdeki ipek 

Flatör fabrikaları dün Ticaret odasında 
toplanarak kendi aralarında bir birlik 
yapmak mevzuu etrafmda görüşmüşler
dir. Bu toplantıda Bursa mebusu Nev-
7.at Ayn la Ticaret w•kaleti raportörle
ruıden Sabri Poı.an İktısat müdürii En
" er ve şehrimizdeki bütün fabrikatör
ler hazır bulunmuşlardır. 

Toplantıyı İktısat müdürü açmıştır .. 

Kan Dökül
medikce • 

--*--
Arzu edilen sulh elde 
edilemiyecektir 

--ıt:-

HAKKl OCAKo<iLU 

- BAŞTARAFJ 1 inr.i SAYFADA -
Bu hazırlık ırıı ında yılgınlığı. icap 

ettirecek bir hareket te yoktur. iki ta· 
ıafm \'a7iycti :ı 1 ıığu to tarihine tekad· 
düm eden giinlcrden (arksmlır: Binae
naleyh muharip milletler aralarında 
me\•cul ihtilıiflan sulh yoliyle halleyle-
mck kararında olmu lar veya bu kara
ra imkan bulmuşlar olsalardı harp ili
nma ve harbin istilaam etürdiii büyük 
fedakirWdara katlanmaia Jüsum gör
mederdi. 

Çok iyi hahrlanz ki Amerika reisi· 
dimhuru barbin ilanına tekaddüm eden 
aylarda ulh lehinde büyük bir faaliyet 
cöstemıiş. cihan umumi cCkirına ,.e 
muharip devletler re.i lerine muhtelif 
mesajlar yollamıştı . 
Eğer insanlığın vicdani sesini ~ittir

miş, Ruu·e.llin dola~ ısiylc Amerikanın 
niihmı tesirini göstermi bulunsaydı 
harp zuhur e-tmezdi. 

Bütün meseleler ~eşil nlasanın üı.tü
nc getirilirdi. Maaleser diva bu değil. 
dir.. Maalesef harhirı zuhuruna ~ebcp 
olan amiller miinhasmın Dnm:ig ,·e ko· 
ridor işi değildir. Harbi körükliycn e· 
bepJer daha c~aslı, daha ciddi \ 'C daha 
c;ok derindir. 

Avrupada hefemon)'• tesisine çalı-
an. IM.ınun için 4le lacUtere ve Fransa 
ımparatorlnklnnnın tenıcllcrini ı.ar.

mak, küçiik milletleri tam \'c kat'i nü
hwı altına almak isti.ren bir millet \'ar
dır. 

Buna iHhct n Avrupayı beldiyen da-
ha büyük tehlikeler mevcuttur. 

Bunlar ez.ilip yere serilmedikçc Av
ı upada biç bir uretle ulh teessüs eyli
.} emn. Eylcmis olsa bile önırii uzun 
ulamu. Gect•li tündii:ılü harp hazırlık· 
hm yaı>an milletleriıı hu:ün için bir 
mütareke yapmıığa ilıtiyaçlnrı ) oktur. 
Hakiki ulh an{ak iki taraftan birbıin 
mağluı> olm:ı ı \'C) a yılgınlık gö terme· 
si ile mümkiindiir ki ancak bu şartlar 
dahilinde ll7.Unca bir müddet için sul· 
hun teminatı elde edilebilir. 

Esa ~ Wcll 'in ynpacağı temaslarda 
devlet "e hiikümet reislerinin hakiki 
düsüncelerini açıkça Ö) liycbilecekleri
nc bile ihtimal nnnek biraz garip olur. 

Bu itibari Amerikanın ~ t>ni ~ulh te· 
şebbii lindcıı miisbet bir netil"e bekle
nemez .. Bunun fa) dası ancak bir yok· 
lanıa mahi~ dini gec;eme.z. Relki 6tik
hal İ(İn bir hazırlık le.'?kil edebilir. 

Beşeriyet giriştiii bu kanlı çarpı~ma· 
ııın fe<·i arnkihine giiğii<- '<·ı·ıneğe mah
ktınıdur. 

Kan cliikiiletcktir .. llcın de pek ft•ci 
bir şekilde kan dökiilecektir. Bu kan 
dökiilmcdikc;e harbe sebep olanların 
ııkılları ha,)arıııa gc lcıııiyc<·ck, ~mır ha· 
kimiycti temin cdilcmiye<'ektir. 

HAKIU OCAKOGLU -x-Bir yolcu tayyaresi 
dü$tü •. 10 ki~i öldü 
Roma, 11 (A.A.) - Roma Bir ndizi 

ltalyan hava hattında çalışmakla olan 
bir nakliye tnyyaresi Kalbrda dü müş 
4 kişiden ibaret olan mürettebatı ile için
dekilerden 6 ki i ölmiişttir. 

gidiyordu. Genç nazırın bahçe içinde ı.·e 
muhte m bir konağı vardı. Tam bahce 
kapısından geçip binaya yaklaşmak üzere 
idi ki karışı ma bir zabit çıktı. 

Acele acele gelen Lu zabit Margiyi 
görünce derhal bir kenara çekilmiş ve 
ilı:i ayağını Lirle tirmek urctile aclam 
durmu lu. Fakat onun tavrında Fransa 
ordusunun bir zabitinden ziyade bir 
usalı: !hali vardı. 

Barbezyo başını kaldırıp ta herifin yÜ· 
züne bakınca onu tanıdı. 

- Rosarj ... Dedi, en burada ne an
)orsun .. 

Sabık haydut cevap verdi
1
: 

- Mon~nyör .. Vakıa sa enizde ye· 
yip içiyorum ve r hatım .. Fakat i izlik 
canıma tak dedi. Bir emriniz olup olma
dığını sormağa geldim. 

- iyi ettin ... P~imden gel.. 
Ro-ıarj, dört be~ adım arkadan Bu

bczyoyu takip ederek lı:onağın alt katının 
nihayetinde bulunan geni mesai odası· 
n t.:ittiler. 

1azır burada bu, iılt mas stnın b ınn 
geçti. 

Kar ı ındn apk sını elınde eovirip c;e
\ İrt>rı:-k a\ aktı duran Ro arj uzun bo} -

Müdür koza ve ipekli dokuma fiatleri
nin müstakar olmaması sebebiyle müş
kül.Atla karşılandığını vesikalarla izah 
ettikten sonra Milli koruma kanununa 
uygun bir birlik yapmak imkanlarını 
nrayıp tetkik etmenin faydalarını anlat
mı.ştır. 

Müteakiben söz alan hatipler esas 
hakkında bazı hususlara dair aydmlatıl
malarını dilemişler, raportör bu sorgu
lara cevaplar vermiştir. Bunun üzerine 

Saç buhranı 
başgösterdi 

Tamir edilemiyen 
gemiler selerden 
menedilecek ... 
1 tanbul - Piyasada gemi saçı buhra

nı başlam~lır. Bu yüzden teknelerinin 
bazı kısımları eskiyen gemiler tamir edi
lememektedir. Bu yüz.den Liman fen 
heyeti tamire muhtaç oldukları halde 
bazı gemilerin tamir edilmeden seferle
rine müsaade etmeğe mecbur kalmakta
dır. Fakat bilhassa şileplerimiz çok yaşlı 
tekneler oldugundan muayepe müddet
leri gelen ve tamir edilmeleri lüzım gö
rülen gemilerin bu vaziyette sefer etme
leri de thlikeli görülmektedir. 

Saç levha buhranı bu va:ôyette devam 
ederse ınevcud gemilerin birer birer se
ferden menedilmeleri muhtemldir. Ital
yatlan ve lngiltereden saç getirilmc~i 
için tcş~bbüslere girişilmi~tir. Fakat harp 
dola.ylSile mal bulmak mümkün olama
maktadır. Münakale Vekaleti de bu mi.i
hiın işle ıne~gul olmağa başlamıştır. -·-KAYMAKAMLAR 
Arasanda tayin ve 
nakiller ... 
Ankara (Hususi) - Su şehri kayma

kamı Sabri Demir Mecitözü kaymakam
lığına, Reşadiye kaymakamı Ferit To
paçla Viranşehir kaymakamlığına. Şi
binkarahis:ır kaymakamı Halil Demir
bağ Arapkir kaymakamlıgına, Nibar 
kaymakamı Şekip Yurd kul Uıdik kay-
makamlığına, Alucra kaymakamı Nured
din Akltoyunlu Darende kaymakaınlı
ğana, Vırnnşehir 'kaymakamı Ihsan Ya
zıcı Emet kaymakamlığına, ~ale kay
makamı Necati GöJunoğlu Reşadiye kay
makamlığına, Çumra kaymakamı Feyiti 
Coonger Koyulhisar ka~·makamhğına, 
Mecitözü ~yınakamı Feyzi Tuga:ı.• Şi
binkarahisnr kaymakamlığınn. Darende 
kayma'kamı Kerim 'fumay Alucra kay
makamlığına tayin edilmi lerdir. 

- *-Alman ithalat ve 
ihracat müesseseleri· 
ne yardım teşkilatı 
Harp dolayısile vaziyetleri güçleşen 

Alman ithalat ve ihracat müe lcrine 
yardım maksadile yeni bir teşkilat ku
rulmuştur. Şöyle ki, bir taraf memleket
te mal veya al~aklan olan müesseseler 
bunları teminat v rmek suretile Alman 
Nafia işleri t-irketinden (Deutsche Ge
sellschaft für öffentliehe Arbeiten) kre
di labilcceklerdir. 

Bir düşman memlekette m lı veya 
alacağı olan fırmalar ise - Kredit - Ge
sellschaft'ın garantisi altında her hangi 
bir harikadan kredi alabileceklerdir. 

Kredi yardımından istifar.le için şart, 
müess nin krediye hakikaten muhtaç 
bulunması, memleket için faydalı işler 
yapabilme i ve yaşamasının umumi 
menfeatler bakımından e17.em görülme
sidir. -x-
Gümrüklerimizclelti 

kurulacak birli e ait ana hattan tesbit 
etmek üzere bir koınb>yonun teşkiline 
karar verilmiştir. Komisyon sanayi bir-
liği b.aları tarafından le kil edilecek
tir. 

Bursadnki meyva ve sebzeciler de 
kendi aralarınd bir birlik yapmağa ka
ıar vel'.mişlerdir. Bu maksatla pazarte· 
si günü Ticaret odasmda büyük bir top
hıntı yapılacaklır. 

Müttefik d~vletler 
Yedek vapurlarımızı 
kirabyorlar-
ıstanbuı - Müttefik devlelle.r yük va

purlarımızı kiralama •a filen girişmişler
dir. Ilk olarak Mesajcri Maritim Fransız 
kuınpanyası muhtelif armatörlerden beş 
şilep kiralamıştır. Bu şileplerin ikisi 
Kalkavan uıdelcrden kiralanmıştır. Di
ğer biri de Paşabahçeli Cemalin Inal şile
bidir. Bu şilepler Akdenize hareket et
mişlerdir. 

Dige.r bir çok armatörler de vapurla
rını kiralamak için müzakerelere giri. -
nıislerdir. Kira pnra.sı cok fazla olduğun
dan hemen biitün armatörler vapurunu 
vermekten çekinmcmddedır. Fakat bu 
\'aziyctin bilhassa ErPğli \'C Zonguldak
taıı yapılan kömür nakliyatına tesir ede
ceği \'e esasen mevcııd olan kömür buh
ranının hi.isbülün artacağı muhtemel 
görülmekt~dir. 

Zonguldak limanı vcsaitsizlik yüzün
den hula temizlenmemiştir. Limanın ağ
zı artık tamamen denecek şekilde ka
panmışlır. Şimdi 87. bir para ile temiz
lenecek liman ağzı için ileride milyon
larca lira sarfetmck icap edeceği söylen
mektedir. -x-
Takas talimatnamesi 
deli$tlrlliyor.-
Ankara - Avrupadnki harp dolayısi

le bir çok milletlerin olduğu gibi bizim 
de ihracat ve ithalat işlerimiz.de yeni lıa
zı tedbirler alınmasına liir.um ha~ıl ol-
mu~ ve Ticaret Vekaleti bu hususta lii
zumlu 'kat'arları ittihaz. etmişti. Bu cüm
leden olarak takas talimatnamesinin de 
bugünkü ihtiyaçlara cevap verecek bir 
şekilde tadih tekarriir etmiştir. 

Dün Ticaret Veklllelj ticaret dairesin
de talimatnaml"nin tadili etrafında tet
kikler yapmak üzere bir komisyon ça
lışmalarına başlamıştır. Komisyon Ma
liye VektıleU nakit ışleri umum müdü
rü B. Celal Sait Siren, Ticaret Veltaleti 
dış ticaret dairesi reisi B . Servet Berkin 
\"e takas limitet şirketi müdi.irü B. Salih 
Bangoğlundan müteşekkildir. 

- *-A.lmanyada toptancıh· 
ğan tahdidi imkanı 
Harp vaz.iycti dolayısile Almanya top

tan ticaret yapmanın tahdidi tasav\tur 
olunmaktadır. Şöyle ki, hükumet yeni
den toptan ticaret mii eleri kunıl
masuu y k edebileceği gibi her han
gi bir uretle d4l ılan eski müessesele
rin ihy~ına veya bir müessesenin baş
ka ellere devrine mfmi olabilecektir. 
Buruı sebeb olarak. h rpte bir çok is
tihlik maddeleri b tihsale ve ticaretinin 
az lacağı, binaenaleyh mevcud· emtiayı 
çok daha fazla itina ile teksim ve 1evz1 
etmek laı.ım geldiği ve azalan emtianın 
lüzumundan fazla toptancılara ta simin 
zararlı oldugu gösterilmektedir. He~y
den ev\•el hükiim t bu tedbir sayesinde 
ehli olmıyanl rın ve rastgele herkesin 
toptan ticarete sokularak dar vaziyetten 
istifad ile ıhtikar yapabilmesinin önü_.. 
ne g~ecektir. 

- *-bazı İnpllz manan YENi ADAM 
yurcluıttuza SOkU(Uyor Yeni Adamın bu haftaki 267 inci sa
Ankara - '.lO Ikinci teşrin 1939 günü ~"ISı clolgun hir şekilde çıktı. Bu sayıda 

akşamına kadar gümrüklerimlze ~elmiş lsmail Hakkı BaJtacıoğlu, Reşit Tarcıkçı 
bulunan Ingiliz menşeli mrılların kliring oğlu, Yunus Kfızıın Kiini, İu.ettin Şa
~olu ile yurdumuza sokulması ve bu ta- ' dan, Cavit Yamaç inualı yazılar, Pana
rihten sonra g len Ingiliz menşeli mal- il İı;tratiden ve Stcfan Zvdg'tan yapıl
lann ise takas sur tile güınrükleriıniz- mı tercemc1er vardır. Ayrıc haftanın 
den geçirilmesi, Icra Vekilleri Hevetiu- biitün fikir w .sanat aktüalite:-i de g -
ce kabul olunmuştur. - ~etccle ~·eı-ııhnıştıı-. 

Sonra ona üzerinde kralın resmi dam
ga ı bulunan bir mektup verdi. Ayrıca 
açık bir emirname de imzaladı. Bunu da 
elli altınla beraber herife ı.•erdi. 

* Aradan üc; haha geçmi$ti. 
Monsen)•Ör Lui ve Faribol asılzadcnin 

ikamet etliği küçük e\·in etrafında do
laşıyorlardı. lvonun kocasının yarası va
kıa iyi olmu tu. F&kat uzun yollara mii· 
tehammil bir halde henüz dciildi. 

Bu sabah. eski hatıraları anarak de>· 
l&ıırlarken bulundukları ye.re aynlan ana 
caddenin küçük yolundan bir sÜ\'arinin 
geldijini gördüler. 

Monsef\)'Ör Lui onu görünce saptan 
kuildi ve içinden: 

- Acaba bu adamın getiıdi~i haber 
iyi mi ... Fena mı} 

Diye söylendi. F uibol ise onu ur.ak
tan görür görmez tanımış ve haykırmıs· 
ti: 

- Kuyruğu kop un .. Bu gelen dostu• 
muz mülb.im clöfo .. 

Filhakika iki dakıka onra müliiz.im 
Şadöfo ön! rindi" atından iniyordu. 

Gene; zabit, ÜurindC' Madam dö Men
tl"nonun urmalı miıhrü bulunan bir 7.lırfı 

- Yü.ıba ı Lui, dedi, 11ize memnun 
olacağınız habeıler getirdiğimi zanne
diyorum. 

Montıcnyör Lui: 
-T*lı:kür ederim ... Do tum. 
Diyerek genç mülazimi elinden tuttu 

ve kullibesiııin içindeki oduına götür
dü .. 

Zabit burada, Andotri in oğlunun 
Madam dö Mentenoııun mektubunu bü· 
yük bir dikkatle okumasına şahid oldu 
ve ona hayretle hakıyordu. 

Bu kadar mühim ve euarengiz hadi
selerin müsehbibi olan hu adam, yiizbaşı 
l.ui kimdi acaba? 

Monsenyör Lui, onun bu merak. ve te· 
accüb h~ luirli gözlerinden ot udu. , 

- Al'iziın Şadöfo .. Dedi, siz hem be· 
nim kim olduiumu merak ediyoı.,unuz 
hem de halın emrt ile gasbedilen çocu· 
ğumuıı benden alınmasından sonra onun 
hem iadesine. hem protcstanlat1' istedik
leri vicdan hürriyetinin bnholduğunuds 
leri vicdan hürriyetinin bahşolunması 
\'aadine ve hem de Fransa topraklannı 
terk etmek rtile bana yapılan yüzbin 
altın teklifine mukabil benim Krala \'e 
Madam Mcntcnona vcrecd~im vesıkala-

P.~~~)A.U 

Elmayı soymada& 
yimeli 
-'tr-

YAZAN: Dr. G. A. 

Vitaminler kt•şfedildiğindcn beri J.
kes bilir ki bunlar yemişlerin içindell 
z.iyade kabuklarında bulunurlar. Yenıilı 
ağacından taze taze koparılıp yenildiii 
vakit içindeki vitaminler de diri diri bel" 
lunur. ~~akat yemiş ağacında kalard 
fazla yumuşadığı vakit, yahut ağacııt" 
dan koparılıp ta uzunca bir müddet sak
lanılınca içindeki vitaminler kaybolınJ
ya yüz tuttukları halde kabuktakiler dr 
ha iyi sebat ederler ... Her hangi bir ~ 
mişin ağacından yeni koparılmışı ilt 
saklanılıp yenilınesı ara ındn lezzetçıt 
büyük fark olmasının bir sebebi de bO" 
dur. Hele hurma ile portakalın tazeSl 
ile durmuşu arasında başka başka yeınif 
denilecek kadar büyük fark vardır. 
Elmanın tazesi ile durmuşu arasında

ki fark o kadar büyük değilse de bird 
dikkat edince onun da tazesi ile dul"' 
muşunu ayırdetmek kolaydır. Taze el
manın güzel kokusu ve lezzeti, ne kadat 
iyi muhafaza edilse, hcvenkte yahıı& 
sandıklarda saklanılmış elmalar da bu
lunmaz. 

Bu mevsimde yedigintz elmalar <!-. 
zaruri olarak, dummş elmalar olduğult" 
dan, tazesinde bulunmıyan koku ile I~ 
zctindeıı vazgeçilse hile, hiç olınaı.sa ~ 
taminlerinden mahrum kalmamak içit! 
onu - tabii iyice ve yalnız su ile yıkr 
dıktan sonra - kabuğunu soymada' 
yemek dnha doğru olur. 

Bilhassa, çocukların kemikleri ve dir 
leri kin lüzumlu olan C vitamini clınr 
nın bazı c·inslcrincle, yemişin içinde alt" 
cak yüzeli' 16 ulçü bulunduğu halde kr 
buğunda 77 ölçüye çıkar. C vitamini tJJ 
az olan cinslerde bile içindekiler an~ 
2ölçi.i olduğu halde kabuktakiler 17 öl-
çü bulunur. Şu halde. çocuk elmayı d 
maya zahmet etmeden, )'ahut so}rubn'" 
. mı bekliyecek kadar sabır göstermedd' 
onu beyaz di !eriyle ısırarak kabuğiY1' 
yemeye kalkışınca, çocuğu ayıplama~ 
değil teşvik etmek daha haklı olur. 
vitamini en 1Jyade çocukların hakkad!"• 
Elmayı soymadan yemek, şüphesis. 

yalnız kabuğunu yemek değildir. f{r 
bukla birlikte içi de yenilince A vi&r 
mininden yüzde 100 ölçü bulunur. 8" 
da çocuğun büyüıne ine ve hu mevsi(ll"' 
de daima haı.ır bulunan mikroplu hal" 
talıklnrdnıı kol'llnmasına yarar. Bunda' 
başka Bl ve B2 vitaminlerinden de ot~ 
zar i;lçi.i bulunur. Bunların da birinC
çocuklann ruııma daha zivade faaliyelt' 
olan sinirlerinin muvu~esine, ikindtl 
çocukların pek sevdikleri şekerin "' 
bUtiin yemeklerinin viieutlarınn yarr 
malarına hizmet eder. 
Elmanın insana lüzumlu olan madde'" 

leri de tamamdır. Bilhassa çocuğun tr 
ka ına yarayacak ve kendisini güzel~ 
tirecck olan iyot maddesinin nishet~ 
7.e üzümdekinin tamam aym derecs:"':"· 
yi.izde 0,002 miligramdır. Çocuğun ~ 
cudundnki nesiclerin teneffi.is etmesi içil' 
lüzumlu bakır madeni gene taze üzilrlt" 
deki nisbetin aynı, yfud 0.12 miligra1' 
ise de elmada'ki vibıminlM" üziirndc bil" 
lunmadığındaıı çocuklar için elma ia,_ 
fü.ümd n üstün çıkar. Çinko madeni &r 
ze iizümde hiç bulunmadığı halde el
mada 6,10 ınilıgı-am nisbetinde buh•"" 
ınası erkek çocukların işine yarar. 

Yalnız, elmayı - Knbuaiyle ols~ 
kabuksuz olsun - yemekle mühitn . 
şart vardır; onu yavaş yavaş ve jyit' 
çiğniyerek yemek lazımdır. Acele <fi 
çignemedeıı l'enilirs mideye ekşUik ~ 
rir. Halbuki yavaş yavaş ve iyice ~ 
niyerek yenilirse hazını kolayl~ .... ı 
pekliğe de mani olur. 

- *-
Hitler 

Bana dedi ki 
Kitabının satıştan 
kaldırılması rica 
ediliyor-. 
Ziirih , 11 (Ö.R) - Alınanyanın ~ 

sefiri l:s\içre hüküm"ti nezdinde bit~ 
ıwbbi1ste bulunarak (Hitler bana; 
ki) kitabmın Almancaya terceın . 
sa~ısının ınencdilmesini rıca etııüşt#· f' 

1 viçredc bir ha!ıadnn beri sat~ 
karılmış olan bu kitap şimdiye 
on binl •rcc nüsha .saulmı.şlır. 

dinize soruyorsunuz. Jıf" 
- Evet yüzbaşım .. Cidden bu n 

ya çok merak ediyorum. ; 
Monsenyör Lui acı hir gül~le 

dükten &oma: ıJ' 
- Azizim Ş<ıdöfo. dedi. artık ~ 

şahsıma ait bütün snJan ifşa edebı ~ 
Yalnız daha e\'vel bir ual sormam" 
saade ediniz. Jet' 

Çocuğumu almak için Lujona gı. ~ 
ğim. Fakat oraya giderl:en ban• _, 
refakat emrini aldınız mı} IJ.Jıl' 

- Ha,·ır .. Monsell} Ör .. Bu ~ 
size teslim etmekle benim resınİ 
nihayet bulmuş olmaktadır. • il' 

- Dahıı iyi.. l liç değilse bent; ~,r 
zümden ho gitmiyecelc hadiseler eÇil_.if 
ıılaşmanızın bu suretle önüne « 
olur. dİI'~ 

Mon enyör Lui bunlan öy~e ~ 
sonra dini göğ üne oktu. Oıt• d• 
bulunan kıymetli v ikaları çıkjr . 

A~ır. \'akur ve ciddi bir ~~. ,,, 
- ~imdi. dedi, beni dinle>'" · 

zarfın içinde bulunan H~ııikalar.. · 
Kraliçe nclotriı ile F ran a hal~ 0 " 

·· ı · · .ı:. gaflt' cu uının me,ru c;oc-uhu 'e ) e 
e\'ladı olduğumu inkar kabul etfll 
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B. Ruzvelt'in nutku 
Bolşevizme karşı ilkönce sempatim 
vardı şimdi sukutu hayale uğradım 

V ington, 11 (A.A) - Beyaz saray ıe mm mahalli c •miyetlerinden birinin 
avlusunda toplanan senelik Amerikan Finlandiyaya kredi açılmasına karşı 
ıençligi kongresinin 3000 azası kar - cephe aldığını ve bunu bu paraııın 
hında bir nutuk iradeden bay Ruzvelt Amerıkalı işsizlere tahsis edilmesi için 

ilha demiştir ki : <!eğil, böyle bir hareketin Amerikayı bir 

yüzde doksan sekiz nisbetinde Finlan
diya lehinde oldugunu kaydetm~tir. 

Sovyet Rusynnın kendi i lerini kim
senin yardımımı muhtaç olmadan halle
deceğim Sovyctleı· Birligi hükümctinin 
belki de Sovyet milleti tarafından sevi
luı bir hükümet olaca •mı sulha bağlı 
kalacaf,rını koınşulnrının işlerine ruüda-
1 ıale etmiycccğini evvelce ümit etmis 

- Sovyetler birliği, dünvadaki her imparatorluk harbıne scvketmek mnhi
~gi .. bir diktatörlük kada"r kat'i bir yetinde olacagı için yapıldığını haber 

1 tatorlüktür. Sovyet Rusya başka bir aldığını söylemiştir. 
tıktatbı-Iük ile ittifak ederek kendisine B. Ruzvelt demistir ki : 
enalık cdemiyccek kadar küçük ve de- - Bu nıuhakcııw .s:.ıçınndır. Aklı sc-
~okrasi olarak sulh içinde yaşamaktan liın sahibi olan lıcı· insan Finlandiyanın 

ka bir gayesi olmıyan bir koffil:jusu- So\'yeller Birliğinin tamamiyetine göz 
na taarruz etmiştir. <likıncınlı; olduğunu kolay tahmin ede
._ B. :uzvelt .:cr;:an gcnçliğ!-!ong: ~ilir. B. Ruzvelt Amerikan sempatisinin 

:ı; 

olduf.'Unu söyliycn B. Ruıvelt netice 
olarak demiştir ki bu iiınit şimdilik su-

Adliye VekiH 
Kon yada 

* • I<onya, 11 (Hususi) - Adlıye Vekili 
0~~en evvel vilayeti, ordu müfettişli
~~n~, kolorduyu, vilayet jandarma devai
~nı, ziyaret, Adliye, tapu ve hapishane

~ 1 teftiş etmiştir. 
Adliye Vekili Asliye Hukuk mahke

ınesinde görülen bir da,·ayı dinlemiş. öğ-
e Yemeğini Parti reisi B. Halis'in kf'ndi 
ş refine verdiği GO kişilik ziyafettf' ye
tniştir. 

h Adliye Vekili 7.İ;\•afeti mütcakib miisa-
~be esnasında Konynda bir modern ha

l> h.ne binası y pılacağını söylemiştir 
\'~ vilayet işlerine büyük alaka göster
~IŞtir. B. Fethi Okrar dün akşam saat 
d 7 de Halke\•inde verilen çay ziyafetin
h e ve saat' 20 de ordu e\•iniıı ziyafetinde 
azır bulunmuştur. 

---;.--

inhisarlar Vekili 
Bira martta 
boUanacaktlr,diyor 
İstanbul, 11 (Hususi) - Şehrimizde 

ıı:t~lkler yapmakta olan İnhisarlar ,·e
U~l~ B. Raif Karndeni7. beyanatında bira 
tiyacınm karşılanması için tedbirler 

•lındığını. Ankaradaki bira fabrikasının 
tev<;j edilecetini, martta biranın bolla
n~caı>ını ,.e yakında Gelincik isminde 
~~r sigaranın piyn ya çıkarılacağını 
" 0Ylernistir. 

----tr·----

Ba y bu rtta 
--·--

Dokuz pncttir bep ayni 
laatte zelzeleler oluyor 
h A~kara, 11 (Hususi) - Baybı.ırdda 

1 
ugun ikisi şiddetli, biri hafif üç zelze

le kolmuştur. Dokuz gundür ayni saatle 

1 e rrür eden bu giirültülü zeheleler 
:Mllu korku ve heyecana sevketmiştir .. 
l3 erkeufe eski çatlaklar genişlemiştir .. 
aşka hasarat yoktur. 

--*--
ZONGULDAK 
llalke.t çatıpyor 

li Zonguldak, 11 (Ö.R) - Zonguldak 
alke\•inin sosyal yardım komitesi ev

;~lki gün toplanarak yakında bir ama
ı:;.r resim, fotoğraf .sergisinin açılmasına 

rar vermiştir. 
lialkevinde her pazartesi günü vcril

ırıekte olan koııforaru.lnı· de,•aın etmek
tedir. 

. --·----
1-' V ECİN Paorarosu 
ın S~okhoİm, 11 (ö. R) - Isveç hüku
lsvtı So\'yet tayyareleri tarafından bir 
h ·0 \'apurunun batırılmasını Mosko\•a 

u llıneti nezdinde protesto etmiştir. 
----<:r---

T ürk 
lngiliz 

'l'icaret an laşınası 
•itttia ıüçHUder 
0 l'tadan kalktı .. 
'l'akas y ollyle 
ihracat yapacağız 
ı 8AŞTARAFI J fa el SAHiFEm~ 
~~~n nıurahhasımız Sümcrbank ıe
,.~ nıüdürU Burhan Zihni, müp
c'\~erkez bankası müdUrlerinclen 

1 a ır Selek hnıfinkü eksprt>sle 
-Ondradan geldiler 'e ak,am Anka

ra~· 1 lı a ıarekct ettiler. 
· Uıırhnn 7.ilır" be.> anatmda : -\' . r· t•nı anlaşnınnın ili subatta mc-

s '~ etc gireceğini \C 1941 °senesi mut 
c0~11"1!_ kadar dcmm cdN."f'ğini. an
,.a 

1 
rtıuddetin hitamından iiç ay e\·

d~t fc .hedilınezse bir sene daha tem-
1 edılcccğini• siiylediktcn sonnı ~ 

l :- Tacirlerimizin lngiltere ile i 
ıe:p~~aswı :fiı;lestircn hütiin cu~l-
1., uarbe rağmen orradıın kaldınl
.. ı hr. 

ı.~di .. Anlaşınaııın mühim bir hu
Ht~ eti de ~ nııacağmu7. ihracatıu 
tle ı e sek enine mukabil iııgiltcre-

ll taka& > oli) le ....ı ithalidir. 

ya <li.işınü:ıtüı-. İleride belki bir gün ye
niden doğar .. 

Londra, ll (Ö.R) - B. Ruzvclt diin-

lngilterenin 
Muazzam hava filosu 

hızla hazırlanıyor 
-------x*x------

LondrJ, 11 (Ö.R) - İngiliz. hükümeti tayyarelerinde yüz saatten faz.la kulla-
Knıuıdaya allı milyon sterlinlik sipariş- ıııldığı anlaşılmıştır. Bir İngiliz Ha\•a 
ler vermiştir. A .. -usturalya hükümcti, mecmuaıaııda )'azılan bir makaley~ göre 
ıınparatorluk hn\'a ku\"Vetleri için yirmi Almanyada yağ sıkıntısı zanncdildiğin
b milyon steı·lin sarf edecek \•e talim den daha sıkıntılıdır \'e harbin daha ilk 
~örmek üzere Kanad:ıy·.ı 26 hin tayyare- nylannda baş gösteren bu vaziyet çok 
<.-i gönderecekti!': mfınidnrdır. .. 

Londra, 11 (0.R) - Garp cephesin- Londra, 11 (O.R) - Bir Alman tay-
de düşürülen Henkel sisteminde bir Al- )arcsi İngiliz sahillerine on altı bomba 
man bombardunan tayyaresinin motör alınış, hiç bir hasar yapmamıştır. 
yağının tahlilinde bu yağların çok aşağı Tayyatt, İngiliz filolarının takibi üze-
\'e bozuk olduğu \ 'C bunlann Alman rin - knçmışbr. 

Kafile sistemi 
Alman taarruzlarına 
bir emniyet içinde 

rağn1en büyük 
devam ediyor 

----~--x*x------
Londra, 11 ( Ö. R) - Müttefiklerin dan iki remorkörün Tcfakatinde limana 

ticaret vapurlarına Almanlar tarafından e-irmiıtir. 
yapJan taarruzlara raimen kafile siste· Londra, l l (A.A) - Dün RObert Bo
mi büyük bir emniyet içinde devam et- \en ve Fort Royel geınilerinin civann
mektcdir. 2 inci kanunun nihayetine ka· da bulunan diğer gemiler bütün rnüret
dar 7888 vapur sefere çılcm" bunlar· tebatı ile zılaak olarak seyrettikleri için 
dan ancak on beşi batıralmljtıı. Zayiat bombalanmaktan kurtulmuşlardır. Ta
nisheti 5 00 de birdir. Bu izahattan Bri~ ıırruz on dakika kadar devam etmiştir. 
tanya drniz tiçarctini akamete uğratmak Fakat İngiliz avcı :tayyarelerinin müda
içiıı Almanlar tarafından aarfedilen gay· halesi üzerine Alman tayyareleri kaç
retlcrin harbin nihayeti neticesinde pek mıştır. Diğer cihetten Burgadijk ismin
az tesiri olacağı ani ılıyor. deki Hollanda vnpuru imdat işaretleri 

Na:r:i makamları ubatın ikisinde 6 vererek İngilterenin cenubu garbi sa-
bin tonluk bir İngiliz vapurunun Porte· lıilleri açığında bir müsademe neücesin
kiz sularmda baıınlmış olduğunu iddia de batmakta olduğunu bildirmiştir. Blr 1 

eııru.lcrdi. Bu vapur Lizbona vasıl ol- tahlisiye gemisi derhal vapurun imdadı
mllflur. Yalnız pcrvane.'Iİ sakatlandığın- na gönderilmiştir.: 

Amerikanın teşebbüsü 
Her tarafta müsait 

linde soğuk 
fakat Bcr

karşılandı 
- HASTAKAl<'l l İNCİ SAHİFEDE -
nın şark hududlar:ında deği iklık mev
zuu bahis olmıyacaktır. 

Brüksel, 11 (Ö. R) - Belçika mahfil
leri, KMdcl Hul'ün bit:ırnflar üzerinde
ki istimzaçlarını memnuniyetle karşıla
ını§tır. Amerika, müstakbel sulhun or
ganizasyonu için bitaraflarla resmi te
maslara başlamak üzeredir. Brükselde 
henüz bir te ebbüs yapılmamıştır. 

Vatikan 11 (Ö.R) - Sumer,·el-; Av
nıpaya gciudemıek suretile Ruzveltin 
sulh lehindeki t bbü Ü Valikanda mü
said karşılanmıştır. Bu tc. ebbüs Ameri
kanın Avrupada clcvaııılı bir .sulh tees
süs etmesi lehinde imkan nisbetinde ça
lışmak arzu uııda yc>ni bir delili adde
diliyor. 

Roma, 11 (Ö.R) - Yeni bir sulh te
sebbüsü için tetkiklerde bulunacak olan 
Amerika haricİ)'C nezareti müsteşarı 
Somer Wclls bugün Rex İtal)-an tran
.sntlantiği ile .Avrupaya hareket ctm~tir. 
Bu seyahatten bahseden gazeteler WcU
rin önce itnlyadan tetkiklere ba;;lama
sına ve Moskova ziyaretinden hiç bah
solunmamasına nazarı dikkati celbcde
rek Amerlkadaki komüniı;t aleyhtan 
hareketleri isaret eylemektedir. . 

Paris, 11 (Ö.R) - Fransız ve Ingiliz 
gazctdt•ri Sonıcr Wdls'in seyahatinden 
pek ihtlyatkfirane hahscyleım•ktedirler .. 
Bir ingiliz gaz.etesi eliyor ki : 

AKASYADA 
l'eliketzeclelere 
yapılan yardım-. 
Amasya, lt (A.A) - Dün vilayetimiz 

ıoerkezindt>ki folakt>tzedelerc yeniden 
biıı nltı yiiz onaltı kilo un 647 kilo ku
ru selıze 20 kilo zeytin 118 kilo şeker, 
]02 kilo yag, 54 kilo sabun tc~-L.i edil-

ınıştU". 

Somer Wells'in A~TUpada oğreneceği 
yeni hiç bir şey yoktur. Çünkü İngiliz 
devlet adamları bir çok defalar harp 
hedeflerini açıkça izah eylemişlerdir. 

Macar gazeteleri ise Wells'in yapaca
ğı seyahatin birinci merhalesinin Roma 
olmasına naı.an dikkati celbelrlemektc 
,.e Amerika hariciye nezareti müsteşa
rının buradan hidiseleri objektif olarak 
mütalaa edebileceğini kaydetmektedir
ler. 

Madridde çıkan A. B. C. gaı.etesi ise 
hu seyahatin büyük harplı•r başlama
dan evvel biı· sulh ümidini uyandırabi
leceğini yazmaktadır. 

Fransu. gazeteleri ise Wefü'in seya
halinin ancak harp sonu ticari münase
betlerinde müessir olabileceğini kaydet
m ktedir. 

Brüksel, 11 (A.A) - Belçika resmi 
mahfilleri B. Cordell Hullun bitaraflar 
r. L>Zdindcki istiınzaçları hakkındaki ha
\ıcrleri memnuniyetle karşılam~lardır. 

Malum olduğu üzere Amerika hükü
meti, sulhun organizasyonu bahsında 
bitaraf hükümetler ile resmi diplomatik 
giiri.işmelerine başlamak üzeredir. Bcl
c.;ika njansmın tnsrih ettiğine güre Anıe
rikanııı bu le l·bbüsü Belçika hükilınc
t:nirı haltı harekahna uymaktadır. 

F'akrıt llrükslc hcnUz her lıangi bir te
şehhüs yapılmış değildii·. 

MVrrEFİKLERE 
Geçen Amerikan 
vapurları... 
Vaşington, 11 (A.A.) - Deniz komis

yonu bugiin 10 vapurun Ingiliz ve Fran
sız bayı·akları altına geçmesine müsaa
de ctıniştir. Bu vapurlar 1918 - 1928 se
neleri ara ında inşa edilmi lerdir. Va-
purların mec nu tonalitosu 62.000 dir. 

kü nutkunda .şuııları da söylemiştir : 
•Sovyet Rusyadaki hükümet rejimi 

bende derin bir sukutu hayal uyandır
mıştır. Bolşevik ihtilfllinin ilk günlerin
de So"·ycl ihtiliiline karşı derin ~empa
tim vardı. Komünizmin binlerce insanı 
kurşuna dizmek ve dıni ortadan kaldır~ 
mak gibi fena taraflnrı olmasına rağ
men kendi dahili meselelerini kendi'ii 
halledeceği, komşularının işlerine karış. 
ınıyncağı ve dünyn sulhunun istikrarı
na yardım eden bır rejim olacağım 
ümit ediyordum. Bütün bu ümitlerim 
bo çıkmıştır .. • 

T" 

Tebliğler 
-ıf:---

F RAH SIZ rEBLtOi : 
Paris, 11 (A.A) - Umumt kararga

hm 10 şubat tarihli akşam tebliği : 
Gün umumiyetle sakin geçmiştir. Ren 

sahillerindeki istihkamlar arasında ateş 
teati edilmiştir. 

SOVYEr rEBLiCi : 
Paris 11 (Ö.R) - Moskova resmi teb

liği : 10 ~ubat tarihinde cephelerde hiç 
hir hadise kaydedilmemiştir.. Sovyet 
tnyyareleri düşman hatlarında istikşaf 
ve bombardıman uçuşları yapmışlardır •• 

FtH rEBLtCi : 
Paris, 11 (Ö.R) - Fin :resmi tebliği : 
Ladogarun şimalinrle vukubulan şid

detli muharebelerde ordularımız düş
manlara 800 ölü verdirmiş ve bir çok 
tank ve iaşe arabaları ele geçinnlştir .. 
Düşnuınlarınuı: tarafından yapilan tarik 
ve hava hücumları tardedilmiştir. 

Askerlerimiz muhafaza hatlarında el
iın mukavemet göstermektedirler. Düş
manlar yorgun ve bitnp bir hale gcl
ınişlerdir. --·--lngilterede 
Dablli harp istikraza 
tabYlllerl sataaa... 
Londra, 11 (Ö.R) - tlç ay evvel çı

k.anlan fıu:p istikrauna iştirak yeltWıu 
80 milyon lnıiliz lirasını bo.lmuştur. 

Yalntt son hafta içinde yedi milyon 
İngiliz liralık tahvil tıatilıruıtır. -·-iNGiLTBRB-i .. AllYA 
Ticaret ................. 
Londra, 11 (Ö.R) - Lord Halifab, 

İspanya sefiri Alp Dükü kabul eylemiş· 
tir. İngiltere - İspanya ticaret müıake
ı·eleri müsait safhada de~ıaın etmekte
dir. 

--*-
ltalyadan 

ithal ec1eceeımız 
maddeler-
Paris, 11 (Ö.R) - Türk - 'italyan an

laşması mucibince Türkiye, İtalyadan 
makineler, ecza maddeleri, otomobiller 
mukabilinde bu memlekete tütün \'C 

bazı madenler Yerecektir. 

. . ·* 
BU GEMi ÇARPllTI· 
Londra, 11 (A.A) - Konanton ve 

Coıncdinn. adındaki iki İngiliz gemisi 
sis dolayısiyle Kanada sahilleri açığın
da ınüsadenıe ctmi lcrdir. 

Teknesinde delik nçılmış olan Kome
tliamn mürettebatı gemiyi terketıniştir. 

-*ŞARKIAVRUPADA 
ŞİDDETLİ SOCUKLAR 
Roma, 11 (Ö.R) - Şnrki Avrupada 

ıniithiş bir soğuk dalgası hüküm sür
mektedir. Pomeraııyada hararet sıfırın 
oltında yirmidir. --·--CIRVGYAY 
Cümhurreisinin mesajı 
Moııtevideo, 11 (A.A) - Reisicüm

lıur Alfredo Badomir parlamentoya bir 
ınesaj göndererek Finlandiyaya yardım 
için yüz bin pezoluk bir kredi kabulü
nü tav iye etmiştir. --·-AMERİKA 
Cömhurreisllllae 
bir namzet daha 
Nevyork, 11 (A.A) - Posta nazın 

\ e demokrat partisinin milli komitesi 
reisi B. Jim Farley diın reisicümhurlu
ğa namzetliğini koymu tur. - ·-Yunanistan 
Matbuat ınilstetaftlllll 

Kahirede beyanatı 
Kahire, 11 (A.A) - Yunari m41tbuat 

ve turizm müsteşarı B. Nikolunis Mısı
ra muva alalında gazetecilere beyanatta 
l-.ulunarak son Belgrad konferansı hak
kında d mistir ki : 

- Balkan konferan ı Atina paktını 
imza etmiş olan dört de\•Jet arasında 
mevcut tesaniit ve teşriki mesaiyi bü
tün dünya önünde biı· kerre daha teyit 
c:tıniş, n) ni zamnnda mezk\lr memleket
ler ar. ında tam bir anlasmaya doğru 
\·enı hır adım teşkıl eylemiştir. 

X YE == 1 s 

SON HABER 

Yugoslav Başvekili 
~----------~-x•x.~----------

Racli /taf birlifi eyalet komitesi ictimaında 
1 

bir nutuk • Ö yledi ve aulhtan bahsetti 
~~--~--~x*x.~------

Belr;acl 11 (A.A) - Yugoslav Radikal birlijinin eyalet komite.i 
dün barekil ve Yugoıılav Radikal birliği reisi Tutk.ovitchin riyue.
tinde toplanmı~tır. Bu münasebetle bir nutuk irad eden başvekil bil
hassa demiıtir ki: 

Sulhu arzu ediyoruz. Çünkü kimse bize taarruz etmediği takdirde 
harba girmek için bir sebep gÖrmiyoruz. Hudutlarımızın dışında hiç 
bir emelimiz yoktur. Bütün yapıcı -kuvvetlerimizle memleketimizin 
ilerlemesine gayret ettiğimiz için sulha ihtiyacımız vardır. 

Bedbinlere de nikbinle-
re de itimat edilmemeli 

.....---------x*x:--------~ 
Londra 11 (ö.R) -- Bugün bir nutuk söyliyen Amiral Sir Edvard 

Evans demiştir ki: 
Ne bedbinlere ve ne de nikbinlere itimad etmemelidir. Nutuklarla 

yazılarla ve alaylarla harp kazanılamaz. Harp, insanların, azmin, ve 
zekanın seferberliği ile kazanılacaktar. Kadınlanmız bile Finlandiya 
kadınları gibi her sahada vazifelerini almalı Ye bu neticenin istihsaline 
yardım etmelidir. 

A lman gazetelerine göre 

Amerika lngiltere ya .. 
nında harbe mi girecek 

~---------~*x---------
Roma 11 (Ö.R) - Alman gazeteleri Amerikanın dıt politikasınİ 

tenkid ederek Amerikanın 1916 yılındaki ııiyasetine avdet eylediğin( 
yazmakta ve şunu ilave etmektedir. 

Amerika t 917 de lngihere lehine harba girmişti. Bu defa yine bu 
yolda hızla ilerlemektedir. 

Ankaradaki maçlar be-
raberlikle neticelendi 

·~--------x*x----------
Ankara 11 (Ö.R) - Havanın Yai•tlı olmuma rağmen !9 May• 

stadyomu oldukça kalabalık idi. Güniin en mühim mat.a GüllCf - De
mirapor takımları arumda olmu~ur. Her iki takım da hakim oynt
yordu. Neticede ·takımlar 4--4 berabere kalarak oyunu bitirmişlerdir. 
Bundan .onra aahaya çıkan aa.keri fabrikalar Gücü ile Gençler birlijl 
aruında yapelan maçda da bütün gayretlere rağmen hiç bir takım~ 
çıltannağa muvaffak olamamıttır. Bu takımlar araS1nda yapılan maç 
battan sonuna kadar intizamsızllk ve dddiydtcn uzak bir hava içinde 
dev~m ctmiıtir. Seyirciler bu bozuk oyuna adeta sinirlenmişlerdir. 
Nt-tıcede oyunu 0-0 golsüz olarak bitirdiler. 

Bu asabı bozan oyundan sonra Demirspor - Muha(ız gücü map 
yapıldı. Bu maç çok heyecanlı ~eçti. Her iki takım da milli kiimeY., 
girememclc tehlikesini göz önünde tutarak büyük gayretler ~rfediyor
lardı. Müdafaa hatları kuvvetli olan her iki takım da birinci devreyi 
0--0 olarak bitirdiler. 

ikinci devre, birinci devrede okluğu gibi heyecanlı ·e güzel geçmtr 
di. Takımlar geliıi güzel oynamağa batladılar. Bu maç da takımlann 
yaptıkları 3-3 gibi beraberlikle neticelendi. 

Hoover'in Teklifi 
Polonyaya yiy,ctk göndcrmeği ve 

halka dağıtmağı tavsiye ediyor 
~---~--x*x-------

Ne\'york, 11 (A.A.) - E~ki Reisicumhur B. Hoo"•cr i::ıtita edilen 
Polonya}"a yardım etmek ve aç1ığın önüne geçmek için lngiltere, 
Fransa, Polonya \'e Amerika hükumetleri arasında tqriki mesai edil· 
mesini ve lngiliz ablukasının geçilerek Alman topraklarına yiyecek 
ve diğer maddelerin sevki imkanının teminini istemiştir. 

B. Hoover'e göre bu nakliyat gayri muharip devletlere ait olacak 
ve Polonyada yapılacak tevziat bir Amerikan ve bitaraf komite tara· 
fmdan kontrol edilecektir. 

Macaristanın Roman .. 
yaya karşı yeni tavrı 

~--------x*x~----~-
Buclapcşte 11 (A.A) - Havas ajansı bildiriyor: 
Bclgrad konferansının neticesindenberi Macaristanm vaziyetinde 

bir deği iklik hasıl olmuştur. Bidayette Macari tanın vaziyeti muhte
rizdi. Bu gün ise Romanyaya karşı itilafgiriz bir mahiyet almıstır. Hü
kumetten mülhem bütün matbuat ta rih ediyor ki, Macaris~an Ro
manyaya karşı topralc tadilatı talebinden vaz geçmclc niyetinde de
ğildir. 

Bütün sabah gazeteleri T ransilivanya hususunda Rumen gazetderi 
ile tekrar şiddetli kalem mücadelesine girişmiş bulunuyorlar. 

Oparlör nefrİ yatına 
Almanlar topla mu-

kabele ecli yor 
- BAŞTARAFI J iNCi SAttln·DE -
çıkarak gelen ~leri dikkatle dmJemiş
lerdir. Aradan çok geçmeden zabitleri 
müdahale ederek askerleri kazmatları
na sokmuşlardır. Şimdi Fraıı ·ız hopar
lörleri harekete geçince karşıdan silah 
ve top sesleri ile mukabele ediliyor. Bu 
da gösteriyor ki hakikatin ll(' i Alman
ların kulaklarını rencide ediyor. 

ALMAHYADA 
Gazete sahifeleri 
azaldı-
Roına, 11 (Ö.R) - Alman gaze1elert 

s;ıhife adetlerini azaltm1 lardır.. Sebef 
olarak ı1akliyntta görülen zorluklar ile
ri si.irUlmekttdir. -·Nilde vilayet 11111a111i 

meclisi açıldı 
Niğde, 11 (Hususi) - Vilayet umu. 

mi ınecli · bugün vali Safa Apoıydıma 
ı b asetinde ilk içtimaını yaptı .. 



- . ... ._ 
,. ·~-.. ~ 

Sovyetler lsveç'i Dala diyenin 

istila edecekler miş son zaferi 
Fransa ve lngilterede 
memnuniyet uyandırdı Bugünkü kabine erkinını ve devlet 

adamlarını kurşllna dizeceklermiş 
·-

edildi. Sovyetlerın lsvcç dahili işlerine lstokholmda 200 kişi tevkif 
karıştıkları ve bu uğurda mühim 

Paris 11 ( ö. R) - Stokhobnden alman haberlere göre mezkur fe 
birde yapılmıf olan tevkifat ve taharriyat çok mühim neticeler ver
miftİr. 

Elde edilen vesikalar gayet ehemmiyetli olup tasnif edibnektedir. 
Şimdiye kadar teabit edilen neticelere nazaran ele geçirilen vesikalar 
arasında laveçin Sovyetler tarafından istilası laveç devlet adamlarının 
ve mühim ıimalannın isimleri de ele geçirilmi§tir. Bunlar arasında 
şimdiki kabine azaları tamamen dahildir. . 

iki yüz kiti tevkif olunmu§tur. Mevkuflar arasında Nikdag komü· 
nist gazetesinin bq muharriri de vardır. 

para sarfcttiklcri söylenmektedir 
ması lazım geldiği ileri sürülmektedir. 

Stokho1m 11 (A.A) - Bütün lsveç matbuatı komünistlere kar§ı. 
hükümetin alını, olduğu tiddetli tedbirleri müttefikan taavip etmekte
dirler. 

Social Demokrat gazetesi bu hususta yapılacak en ufak bir müaa
mahanm ileride çok vahim tehlikeler doğurabileceğini tebarüz ettir· 
mektedir. 

Stokholm, 11 ( ö.R) - lsveç hükümeti komünist1ikle mücadele 
·İçin şiddetli tedbirler almıştır. Memleket dahilinde biitiin komünist 
fikirlerine zabıtaca baskınlar yapılmıştır. Stokholmde çıkan komünist 
gazetesi muharrirleri ve on kişi tevkif edilmiştir. 

Hükümetin neşrettiği bir tebliğde lsveç komünist partisinin Sov
yet Rusyadan muzir tahrikçi maksadlarla mühim miktarda para aldığı 
bi1dirilmektedir. 

Bu suretle Sovyetlerin laveçin dahili işlerine kan§tıklan ve mühim 
miktarda propaganda için para sarfeyledikleri katiyetle meydana çı
kanlmıatır. Efkan umumiye alınan tedbirlerden fevkalade memnun
dur . .sc;vyetlere karşı heyecan vardır Bu tevkifatın daha evvel yapıl-DOSf 'Yiili8iiiSt8Dil'8.'. ................................................ Gii·b~t~· ....... . 

--·--

Londra, :rı (Ö.R) - Fransız parla
mentosunun son celsesinde alınan neti
ce burada biiyük memnuniyetle Jearşı
lanmıshr. 

Daladiye hükümetine müttefikan iti
mat beyan edilmesi hiikümetle parla
mento arasında iş birliğinde itimat ve 
1esanüdün ne kadar kuvvetli olduğunu 
bariz bir surette gösterdiği kanaati var
dır. 

Paris, 11 (Ö.R) - Fransız gazeteleri 
parlfımentonun son hafi celsesi çok he
yecanlı geçtiğini yazmaktadırlar. 

V ı>rilt•n tafailfıta göre itimat takriri 
bütün parti reislerinin imzalarını ihtiva 
etmekte idi. Aleni c~Jı,e açıldıktan son
ra hu takrir meclis reisi Heryo tarafın
dan okunmuştur. 

Takririn metni şudur : 
Meclis yüksek vatanperverlik havası 

içinde cereyan eden gizli komitenin 
müzakereleri esnasında hükümetin ken
disinden talep edilen izahatı dinledik
ten sonra maddi ve manevi kuvvetleri
mizi ecdadımızın kahramanlıkları sevi
yesine yük5eltmek için sarfetmektcn 
geri dunnadığı gayretlere karşı takdir 
hislerini bildirerek kendisine zafere ka
dar harp parlamentosunun yardımı ile. 

B. Dnladiyc 

harbin sevk ve idaresi hususunda iti- lesi hakkındaki miizakerelerine başla-
madı olduğunu beyan etmiştir. mağa _karar vermiştir. .

1
• 

Mebuslar takriri alkışlamak için aya- Farıs, 11 (A.A.) - Havas Ajansı bı 
!':a kalkmışlardır. diriyor: i• 

Kardeş yardımları Ahnany anın bitaralbğı 
Faris, 11 (A.A) - Meclis tarafından Bütün gazeteler Meclisin gizli ko~t• 

kabineye ittifakla itimat reyi verildik- te<:inin içtimaına nihayet veren milli ~ . 
1en sonra meclis rt>isi Heryo söz alarak tihndı tebarüz ettirmektedirler. 534 Jcışı 
bazı masalların tahribine ve hakikatin reyini ittifakla Daladiyc .hnrp hükiıfl'le" 
tekrar teessüsiine imkan veren müzake- tine vermiştir. 

Dün Pirede bütün Elen halkı felakctAtina ve 
zcdclerimize 

Atina, 11 (Ö.R) - Anadolu zelzele 
felaketzedelerine iane toplamak için 
Atina ve Pire şehirleri dahilinde biiyük 
bir harekete bu sabah erkenden başlan
mışbr. Şehrin bütün büyük bina ve 
meydanları Ti.irk - Yunan bayrakları ile 
süslenmişti .. Duvarlara asılan büyük 
ilanlardn, halk, cadde1erden gelıp ge
çenler iki millet arasında büyük kar
deşlik duygularının bir tezahürü olan 
bu ianeye iştirake davet edilmektedir. 
Kadınlar ve genç kızlar, verilen ianc

Jeri kabul ediyorlardı. Asgari iki ve 
azami beş drahmilik kokardlar dağıtıl
makta idi. Bu kokardlar. Türk - Yunan 
bayraklarını taşıyordu. İaneye iştirak 
edenlerin isimlerini yazmaları rica edil
miştir. Bu isimleri ihtiva eden kfığıtlar 
ciltlenerek Türk - Yunan dostluğunun 
iki milletin kalbinde kök salan bir ni
şanesi olarak Ankarnya gönderilecdctir. 

iane verenler nrasında 15 - 20 rozet 
alarak bütiin göğüslerini kokardlarla 
süsJiyenler pek çoktu. Pire, Atina so 
knklarındn rahiplerdf.'n tutunuz her sı
nıf halkın göğüsleri koknrdlarln dolu 
idi. Muhacir mahallelerinde ianeye iştı· 
rak hareketı heyecanlı bir sempnli te
znhürüne w ıle oldu. Muhacirkr bü
yük bir tehalükle kokardlnrı kapı.şırc .. -
sına alıyorlardı .. •Onlarla bernber ynşa
clık.. Ayni ekmeği yedık.. Ayni tuza 
bandık.. Biz onların yerinde olsaydık 
onlar bize nasıl yardım edeceklerdi ise 
biz de şimdi onlara ayni şekilde yar-

yitrdım seferberliği yaptı 

dım etmeliyiz• diyorlardı. Aıhıadcın uır manzara 

nasıl anladığını 
anlatıyor-

--*--
Brüksel, ll (Ö.R) - Belga Ajansı 

BcrJindeıı bildiriyor : 
Alman propagnnda na7.ırı Dr. Göbcls 

gazete muhabirleri toplantısında şu söz
leri söylemiştir : Ahnanya mazide oldu
ğu gibi bugün de bitaraflığa hürmet et
mek niyetindedir. Almanyı.ı nncak ı·iya-
kar bir bitnraflığa mııhnliftir. ' 

Cöbels <levlı>t milletten nyrılacağına 
göre, devlet hitaraf olunca halkın da ec
nebi tesir nJtında kalmasına müsaade 
etmemesi icap edereğini söylenuşfır. 

----...?-..--

ISVEÇ 
--*---

Crdusundaki köpe!tler 

1 
1 

relerden bahseylemiş ve müheyyiç be- Gizli komitenin sonunda Heryo tara· 
~ anatından dolayı Dafadiycyi takdir ve f ından irad edilen nutuk hakiki bir va• 
tazimle anarak demiştir ki : tanseverlik t<'zahürü ile karşılannıı.Ştıf· 

- Milli itühaduruz bu müzakereler- Gaıeteler müttehit harp Fransasını~ 
de parlak bir surette tezahür etmiştir.. hükumetinin etrafında sıkı bir çenbe 
Bu ittihadı hiç kimse tahrip cdemiyc- halinde toplanrhğını kaydediyorlar. ' 
cektir. Zira hilrriyete yurd için hara- Summer WaUesin Avrupaya barek~ 
retli bir aşka dayanmaktadır. ti de matbuatın dikkatini toplaınak 

Meclis Heryoyu ayakta uzun uzun olmakla beraber h•fsirat\;ılar bu hUSııs-
alkışlaınış ve cuma günü sansör me~e- 1a şimdilik ihtirazlı davranmaktadırlar· 

Romanya petrol ihracatı 
vergi koydu •• • 

uzerıne 
Faris, 11 (Ö. R) - Romanya hükume

ti petrol ve petrol müştekatından olan 
maddelerin yiizde on ile on beş nrasında 
bir ihracat resmi vazeylemiştir. 

Bu yeni resmin te irlerini daha fazla 
Almanya hissedeeektir. 

Petrol ve benzinin ihracat resminden 
tahsil olunacak mebııliğ milli nıi.idafaa
ya tahsis edilecektir. 

Bükreş, 11 (A.A.) - Maliye nazırı 
B. Konstantinesko gazetecilere beyanat
ta bulunarak ordunun techizatı için çı
karılan istikraz tahvillerine yapılan kay
dın şimdiye kadar 10 milyar iki yüz dli 
iki milyon leye baJiğ olduğunu bildir
miştir. 

Kayıt devam etmektedir. $imdiye ka
dar knydedilenlcrin adedi 268659 dur. 

--*-
Hindista da 

Son aıiret te itaat etti 
Yl•ni Delhi, l1 (A.A) - Doı,ru şimal 

hududunda Hlnt lılikuınetine muhalif 

Yalonda Yunanistanın diğer bilyük j tır .. Bütün kor diplomntık erkanı, baş· ı şahsiyetleri kokardlnrı ayni heyecanla • 
~ehirlerinde bu .şekilde iane toplanacak- \•ekil, nazırlar ve memleketin büyi.ik göğüslerinde Uı<;ıınaktn idiler. 

kalmış olan yegane aşiret olan Sedikelıl RmıHuıyada bir petrol kuy-ustı 
t.şireti de hükümete ınula\·aat etmiştir. nin ölümüne, 500 kişinin yarala~~ası:~ 
BİR KASIRG_A__ sebep o1ınuştur. '.En ziyade :ınutee 

olan Yenger ınahaJles~dir. KiJiscJct ;;; 

Balkanlılar arasında iktısa
di konferans hazırlıkları 

Konferans Mayıs 
Roma, 11 (Ö. R) ........ Belgradda topla

nan Balkan konseyinin son celsesinde 
Balkan devletleri arasındaki iktısadi 
nıünascbf'tlerin inkişafına imkan vere
cek bir konferansın haz.ırlık1arını yap
mağa ve içtima yerinin tayinine Yugos
lavya hükumetini memur eylemişti. 

Yugo lavya hükumetince bir komis
:}On teşkil edilmiş lazım gelen istisarele
rin yapılmasına ve konf ernnsın ruzname. 
sinin hazırlrınmasına başlnnmıştır. 

· 'Konfcran5ın ma} 1s ayında Belgradda 
V<'}a ba ka bir Yugo lav ş~hrinde top
lanma c:;ı kararlastırı1ınıştır. 

Bel~rn-1, ] 1 (Ö. R) - Bul"ar TicarC't 
nazırı buPiin Bclgrnda gelmis haran•tle 
karşılanmış1ır. Bulgar - Yugoslav tica
ret müzakerelerine derhal başlanacak
tır. 

Sofya, 11 (A.A.) - Romanyn Harici
ye nezareti ekonomi şubesi direktörü B. 
Kanamfilunun riyasetinde bir Rumen 
ticaret heyeti yeni klering -anlaşması 
hakkında müzakerede bulunmak üzere 

içinde ve Yugoslavyada toplanacak 

dün Sofyaya muvasalat etmiştir. Müza- Saraybosnadan bir manzara 
kerelere Bulgaristan n~mına iştirak ede- Sofya, 11 (A.A.) - Yugoslav ticaret leri olduğu halde dün akşam Belgrad-
cek olan heyete Bulgar hariciye nezare- nazınnın daveU Uzerine Bulgar ticaret daki Bulgar _ Yugoslav Ticaret odasının 
1i ekonomi ve konsolosluk işleri direk- nazırı Nagonof yanında Ticaret odası ile küşadında bulunmak üzere Belgrada git-
timi B. Bacof ri,ywt edecektir. Bulpr JDeelM t._ıuJitlaıuun mWneri\- miftir. 

Avrupanın .şimalinde tehlike görül
dükten sonra İsveç te 1939 kfinunuev
vc1inde kısmen seferberlik yaptı. 

İsveçliler Finlandiya hududunda ve 
bilhassa Boden mıntakasında tahşidat 
yapmışlardır. İsveçlilerin dağ kıtaları bu 
mıntnknya sevkolunmuştur. Ski ile mü
cehhez drattan müteşekkil olan bu kı
talarda köpekler tarafından çekilen kı
zaklar bulunmaktadır. Bu kızaklarla 
nakliyat yapılmakta \'e :yaralılar taşın· 
maktadır. 

Köpekler o kadar antrenmanlıdır ki 
ynralılrırfa dolu a•nr kıwkları kolayca 
çekebilmektedirler. Her kızağa iki kö
pek takılmakta ve bunların idaresi için 
, ·anlarına bir de a"ker verilmektedir. 
Fakat bir cok köpekler havali~·! <:ok i' i 
bildikleri için işlerini yalnız başına gö ·
mckte ve k1znklara konulan yaralıforı 
l ir çok lrrrreler çok uznklarda buluna11 
1ınsta nakliye arnhalarınn g(itiirmf.'ktc
dir. 

Londra, 11 (ö. R) - Romanya Tic2-
ret heyetinin Sofyaya ve Bu1gar jktJs,ıd 
heyetinin Belgrada vuku bulan ziyarc t
leri Balkan antnntının semeresi addedi
liyor. 

Bulgar heyeti Belgradda Bulgar - Yu
goslav ticaret odasının açılma resmin
de bulunmuştur. Bu münasebetle hara
retli ao.tluk nut ıeaı; ed" · · • 

Bir şehri harap etti taneler haline ifrağ olunmuştur. 11., 
Albany, 11 (A.A) - Georgece Alba- taraftan tren, otomobil ve tayyare 

ny şehrini harap eden kaSJrgn 50 kişi- yardım gelmektedir. 

---------------------------~-------

Kızlordu hücumda 
Finler dayanıyorlar 

-----~--~~x~x 19 
- BAŞTARAFI l iNCi SAHiFEDE - cephesine gelerek orada yeni yapılaJl 
Sovyet hücumları bilhassa ve Sumanın tihkamları teftiş etmiştir. gt 
cenup ve cenubu garbisinde ve Naypak Roma, l1 (ö. R) - Stokholın~3~01ıt· 
nehri mıntakasında şiddetle devam et- len hnberlcre göre Finlerin yenı a 1 il• mektedir. !arı avcı ve bombardıman tayyareterceJ': 

Sovyetler yeniden beş tank kaybet- tayyare dafi topları ve af:ır toplar 1'~rf 
mişlerdir. heye gelmiş bulunduğundan Fin 8:Lts11 

Ladogn gölünün şimali ş:ırkisinde Ffo- mahfilleri çok nikbindir. Diğer ıarde'''. 
landiya kuvvetlerinin taarruzu devan;ı yabancı gönüllülerin akınların~~d• 
ediyor. Yetmiş beygirli bir So\-yet kolu mı Finlandiyanın maneviyatı u 
imha edilmiştir. büyük tesir "uyandırmaktadır. nJıııı 

. Dtişman f:<>pçu faaliye~i dev~nı. ediyor, Gazete m°!1abırlcrJnin St~0~ cet" 
Pıyade faalıyeti knydedılmemıştır. aldıklnrı malumatn na1arnn şırrııı t JcO" 

Havalarda Fi n 1ayyareleri Sovyct as- besinde .sekiz yüz kişilik bir Sovye j& 

kerlerinin tnhşid ct1igi ınıntnknları hom- lu t.nk ve karrıyonlrırı ile beraber 
barclıınan eylemişlerdir. Sovyet tayya- ha edilmio;;lir. Jl9ıaı1 
releri ancak Ct'phcde faaliyet göstermiş- Son giinlcrdc> baslıyıın knr fırtı ı;rııt· 
Jer ve Biyorgu bombarclıman ctmic:ler- Sovyet nakliyatını tamtımcn felce ;v)'el 
dir. Bu şehirde .sivil halktan bir kaç kişi mış1ır. Ileri hatlarda bulunıın l · J<e" 
ölmüştiir. kıtalnrııını gerilcrile mi.inascbel crı 

Iki Sovyet Uıyynrcsi düşürülmüştür. silmiştir. ·rı1di>'ş 
Roma, 11 (Ö. R) - Leningrad mevki Bay Kazendor beyanatınd~ şı ı yır

k ·· mandanlığı tebliğ ediyor: Kareli her- kadar iki yüz elli bin Ingfliz lır~ y-1'" 
zahında Finlandiyalılnnn kaybettikleri dımın Finlandiyaya geldiği ve .~8tı19' 
yerleri tekrar geri almak gayretleri bü- dımın büyük bir kısmının Arrıe;ı 
yük zayiat verdirilerek püskiirtülmüş- tarafından yapıldığını söyJcınişt~~ 
tür. Eski meclis reisi Hambro da 

Roma, 11 (ö. R) - Helsinkiden bil- 'ki: 
dirildiğine göre General Mannerhaym Finlanıdiyanın ihtiyacı ~ 


