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Başmuharrir ve umumi neşriyat mildiiril: 
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ABONE ŞERAiTi o:v ~ MUDDETI Türkiye için Hariç ıçın 
Jj~. ık ....... 1400 2900 
nlta aylıJc ..•••.. 150 1650 
GUnU geçmiş nüshalar ( 25) kuruştur. 

T E L E F O N : 2697 
lltn 

mUndf'r~atından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. 

Ameland vapuru mayna 

çarparak battı 
Amsterdam, 18 (A.A.) - 4537 ton

luk Hollandalı Ameland vapuru bu sabah 
.Ut 5 le An Holland limanından ayrılmı, 
Ye timal denizinde saat 9 da bir maync 
çarpmııtır. Vapur ağır, ağır batmaktadır. 
Mürettebat kurtanlmqtır. __J 

Yeni Aur Matbaasında buılmı.wtır. 

Büyük Sovyet taarruzu durduruldu 
:········· .. = K··································································································································································· 

i ızılların maruz kaldıkları zayiat 
.......... barekita tesir etmiştir / 
S ···································································································································································· 

ovy et tebliğinden: Kıt' alarımız Kar bula müstah-
kem mevkiini, Maris ve Murila şehirleliini 

~....ı· 
-Ye .. ~IJe ~· • • t. «1. ~ ~ ve refikaımm Bn . 
.. \'-u, ~ef1ne verdikleri ziyafet
~- ~iif~_.'Ye reiai, Parti bafkanı, 
~-•• .,, ve refikalan buır bu-

tit ~1afet •. • • 
• sanıunı 

~x4x-----------------

I ş 1r a ı ettiler Nazırlar 

................ ·····~ 
• . . . 

Ncın·eç \'e lsveç: • 
~akımlmaz bir is-: • 
tiliya maruzdurlar. 5 .. 

finlandiyanın 5 
hlağlubiyeti halin-: . . 
de biitiin komşuları: 
~ıranın kendilerine 5 
gelereğini hisset- 5 
mişJer, daha doi-! 
r u u tehlikeyi elle! 

• 
tutar<"asma ~önnüş: 

• }erdir. Bu fotoğraf : • 
Kopeılh:ı~dan bir: • r,öriiniiŞtiir. : 

• • • 

Finlerin vaziyetini ve ya
pılacak yardımları tetkik 

~- -

bu hafta toplanıyor • 
ıçın 

Norveç, kendi varlığını 914-918 dcv-
resindckinden tehlikeli görmektedir 



Peygamberler Tarihinden I~ 
.... lllİiılİİilı ........... ~7/Y/./.!ZZi'~~ 

iSA'NIN HAYA Ti 
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hırsız gibi Isa, beni ne için 
yıkahyorsunuz diye bağırdı 
~~~~~~~~~-x*x~~~~~~~~-

EHiR HABERLERi 
Veremle ---·-Mücadele cemiyeti 
)lıllık kongr~•İ 

--ııc--

Adliye Vekili 

Ankara . Rad 
---ı:;a 

DALGA IJZIJNL 
BUGVN -·-l,39 m. 183 Kc:s.!IJI 

T. A. P. JL11 m. 14i5 Kes./ il 
t'. A. Q. ıt.'74 m.15195 Kes./ •--. 

12.30 Program ve memleket ? 
12.35 Ajans \'e Meteoroloji ~ 
12.50 Türk müziği (pi.) 13.30 .. ~ 
Müzik : Senfonik müzik (pl.l 
Program ve memleket saat a 

F k l kadınlar onu rahat bırakma- atlıya buraya geldim. Piyer, Jan. ve bü-
dıla~. Sual U.tUne sual soruyorlardı: tün diğer şakirtler korktular. ~~yı hı-

Veremle mücadele cemiyetinin yıllık 
kongresi bugün öğleden sonra saat 17 
de birinci Beyler sokağında Veremle 
mücadele cemiyeti binasınba inikat ede
cektir. içtimai bir hastalık olan vere
min, umumi harpten sonra bütün dün
yada ve bilhassa Avrupanın :.ianayi 
memleketlerinde geni.şlemeğe başlaması 
üzerine bit.de de kurularak faaliyet gös
teren Ve.remle mücadele cemiyeti. cid
den mukadd' bir hc<icf uğrunda mesai 

Dün şehriıİtizde bazı tet
kikler ve gezintiler yaptı 

Müzik : Rı,dyo caz orkestrası J8. 
nupna (Umwni terbiye ve 

- Bu nasıl oldu? Bu nasıl olabilir? rakıp kaçtılar. Yalnız onlar degıl.. Ben 
ycsi).. 18.55 Serbest saat 19.lO 
ket saat ayarı, ajans ve met . lııl" 

Şakirdlerinden onu müdafaa edecek de ... Ben de kaçtım. . . y 

klınse .bulunmadı mı? Hani silahları var Mart tekrar ÇLtCuk gıbı ağlamaga baş-
- BASTARAFI l iNCi SAHİFEDE -
liye Vekili ve refakatlerindeki Hvat 
Cuil• cadduindelô iaanatika miiaesi
ne ıritmitlenfir. Müze müdürü Vekili 
istikbal etmİf Te miiaede mevcud eaer
ler tedkik eclilmiftir. Müze müdürü Ve
kile iz.abat vemıİftİr. 

ıiai.le pek zefl&'İn bir bale ıelnıit olan 
lı:mir eaki eıerler müzesini hayranlıkla 
ıördüm •. 

bcrleıi 19.10 Türk Muziği : c;eÇit 
ı:eri (On okuyucu sıra ile) .-_ j, 
ÇALANLAR : Vı.'!cihe. Ruşen ~ 
Niyazi Seyhun, . Cevdet Koz.an, 

diyordun ? ladı: . ~· 
Mark, gittikçe çöken bir hüzünle ce- - .!f.~ç .~e~ı~ ~şaklardan ol:.u~ nere-

vap vereli: ye goturuldugünu duymadın mı. 
Vekil döniifte oteı. Cİtmİftİr. 
A.lqam saat 18 de Adliye Vekili re

fakatinde Parti mülettiti, Parti reisi. 
Halkevi reiıi, Belediye reisi bulunduğu 
halde Halkevine ıitmit, idare heyeti 
ıalonunda bir aut kadar otwarak Hal
kevi idare heyeti a:uılariyle hasbibalde 
buhmmuttur. Vekil HaDıı:ft't müzesini 
de gezmiştir. 

Çağla, izzettin Ökte , 
_ Piyerin ve Zcbedinin oğlu Janın - Galiba ihtiyar kahin Hannanın ko- 20. l:l Konuşma (Fen ve tabiat 

~klı birer kılıncı vardı. nağına götürdüler. Oradan da bas kii-
20.30 Türk müziği : . f' Fakat Isa onların müdahalesine m~y- hin Kayıfanın nezdine sevkedeceklcr-

arfotıncktedir. 
Oradan eski lzmir hafriyatıoa ıeçile

rdı: büyük bir tarihin parlak aahifeleriai 
ıWiyen bu eıerlerle B. Fetbi Okyar son 
derecede alakadar olmuttur. 

ÇALANLAR : Reşat Erer, Fahire 
san, Refik Fersan, Fahri Kopuı: dan bırakmadan silahlı askerlere: miş. Meşale t<l§ıyanlardan duydum. 

- Kim! anyorsunu:ı? Meryem azimkilr adımlarla kapı~ra 
Diye somu. Onlar da: doğru yürü.d~: . . 
- Nasıralı Isayı .. . - Ben gıdıyoruın .. dedı. Benıınle hc-

fanıir Vt'remlc mücadele cemiyeti ge
n~k propagandalariyle, gerek dispanse
rinde yaptıgı tedavilerle muvaffak ol
muş ccnuyetleı·iıııLı; arasındadır. Bahu
sus ki bu cemiyet, her yaz mevsiminde 
Yamanlar dağınııı üstünde bir kamp 
kumıakta ve iyi neticeler elde etıııektc
dir. 

Müzeden aynlRen Müzenin def
terine B. Fethi Okyar ,u satırları yaz. 
llllflır: 

OKUYAN : Mustağa Çağlaı· _si' 
1 - Su;r.inak pc~ı-e\'i 2 - Arif ~ 
:ıinak şarkı (Çekme eleınü ~ 
:: - Hafız Yusuf - Suzinak ~ ld 
dir bu devrü legafill) .. 4 - ~' 
Suzinak şarkı (Bir sihri tarap f' 
zmdaki tesir) .. 5 - Yesari ASlJll -~ 
ıinfık Ştrkı (Ayrı dü,üm sevdijilll"""" 
OKUYAN : ;\Tüu:yyen Senar •• . ~ 
1 - Dedenin Uşşak şırkı <Ai(~ 
güldiirüdt•r) 2 - Uşşak ko~~ .. ~ 
uıre düştüm) .. 3 - Uşşak türkU ~ 
dim yarin bahç ine) .. 4 - uşpk , 
(Söyleyin güneşe) .. 5 - Ger~ 
kü (Yüc..-e dağ başında) 21.15 

Cevabını verdiler. Isa: raber gelecek olan var mı? 
- Ben aradığınız adamım.. Mağdalalı Meryem yerinden ·fırladı: 
Dedi. - Marl'ın annesi: 
Bu sözü söyler söylemez onu yakala- - Ben de gidiyorum .. . dedi. . 

cSalüidd in Kantarın himmeti ve bil-

Adliye Vekil.imiz burün Adliye teı
ki.labnı ve yalan bir ibtin.lle Ce• evi
ni teltit edecelı:letdir. 

mağa gelenler yüzükoyun yere düflü- - Gitme?i~ ne~c. yarar, . dedı. Onu 
ler. Ben bunu bir mucize sandım. içim- kurtar;nak ıçın clımızden hır şey gel
clen ona el sUnnlyecekler, dedim. Şa- mez kı •. 

Bugünkü kongrenin hararetli olacağı 
muhakkaktır. Yeni idare heyeti secile
cck ve bütçe tanzim edilecektir. 

Türk tarih 
kurumu 

Kahramanlarda --·-Rakı yüzünd~n 
kirtlcr de arkasında yer almışlar ve göz- Meryem: 
]erini üzerine dikmişlerdi. - Ben o~lumu uzaktnn olsun j?Örmek 

I anın sesi tekrar ytlkseldi: istiyorum. Gelmek istemiyen burada 
- Beni niçin bir hırsız gibi yakalı- kalsın. .. 

yor unuz. Her gün ınabedde talim vatl- Mart tn avaga sıçrı~arak kal~tı: 
femi yaparken görürdünüz. Orada ne- - Evet .. Evet.. . d~ı. Meryemm h~k-
den yakalamadınız. Size mukavemet et- kı var. Isa onların. ~uşnı!nlaı:~n ellerı,?
ınlyeceğim. Fakat bu adamları yolla- de yapayalnızdır. Bız ınumkun oldugu 
rında dc-vamda serbest bırakın. kadar onuıı yalunında bulunınalıyı7.. 

Ve bövle sövliyerek müritlerini giis- Ben size yol göstereceğiın. 
1erdi • • Arkasına geydi~i entarinin üzerinden 

Bu
0

nun üzerine herkes !sanın kurtul- kuşa~ını sıkarak evden çıktı. Ötekiler 
mak için bi.r mucize göatermiyeceğine de il~ihak e~tiler. Bö.v~ece b~ kahin.~n 
inandılar. Piyer, mantosu altına sakla- konagına gelıyorlardı '.kl oı·adan I~yı uç 
dıjı kllmcı çekti. Isa ona: cKılıncını kerre inlcir ettikten sonra ka,.an Betro.'i
kınına koy dedi. Tanrının bana uz.attı- la karşılaştılar. 
ğt tası son' yudumuna ka<Jar içmeü- Betros bütün gördüklerini onlara an-
yim.> lalu. . . _ .. .. 

Sonra elini sanki bir dostu imi:J gibl Meryem, baş kfıhinın konagının onu-
Makküaün lculağma uzattı ve kulağını ne gitmek, orada .sabaha kadar bekle
iyl etti. Bu hadiseden o kadar ş~ı:m*" n~~k ve . Is:ıyı hiç değil"e .. çı~arılı~ken 
]ardı ki kılıncını çeken Piyere kımse gormck ıslıyordu. Oraya donduklcrı za
bir fenalık yapmalı diifilnmedi. man konağın bütün ı lklarının söndü-

Asl<erler lsayı önlerine kattılar. ite- rülmU... oldu(!unu gördüler. 
hka götürdüler. Su h.Jdc lsayı götürnıü~l('rdir. 

Mer)•em sahırsıilık ve derin biı- elem Nereye? · .. . 
içinde sordu: - Bunu Betl"O orada nobetcılerden 

- Nereye götürdüler? duymuştu. Isa burada~i .muhakeme?en 
- Bilmlyorwn ben, belki ta.n.ıuıazlar sonra asıl r~ni .b~ .. k~m olan Kaıya-

d'y meple t.qıyan Ufllk.latın arasına kanın nezdindek.i buyuk muhakemeye 
k~~ak onları bir milddet takip et· ve yelmi.l kişinin içtima halinde bekle
ttm. F.ıkat biraz sonra beni farkettiler. dik1':1'i Sanhedrin meclisine götiirül~ 
Yualamak istediler ve yablacf ılar da.. cekü. . .. .. .. .. 

. Fakat kendimi kurtardım. Yırtllan en- Konaktakı aşıkla:,ı~. ~nd~r~mus ol-
tarlnl Ollerlnde kaldı ve beni çıplak bir rnasına bakılırsa goturulmliftu. .. 
halde evlerin damları üzerinden atlıya -BiTMEDi~ 

Almanlar 
Slovakyada 10 fırka 
asker tahşit ettiler 

~~~~~~~~~x*x~~~~~~~~~ 

Pragda 50 bin yataklı haıtaneler hazırlan
maıı için acele emirler verildi 

~~~~~~-x*x·~~~~~-

Son poıta ile ııclcn Fran11z ııazetele· ya bir çok askeri kıtalar gelmiş bulun· 
rine Avusturya hududundan töyle bir maktadır. 
telgraf ııönderilmiıtir: Son haftalar zarfında Slovalyada 

«Alman gazeteleri Almanyanın Bal- mühim topçu hareketleri olmuştur. Hc
kanlarda ve Tuna Havzasında aulhü. men her ııün ayni i~tikamete bir çok as· 
muhafaza etmek arz.usunda olduğunu keri trenler gitmektedir. Yolcu trenleri 
tekrar edip durdukları bugünlerde Bo· için muayyen hareket saatleri yoktur. 
hemyıı ile Slovakyada öyle bir takım Ne \'akit yolcu treninin hareketi lfı
hazırlıklar }'apılmaL:tadır, ki adeta ge- nm g~lirse bunu ancak garlarda (iğren
çcn ağustoı ayının aon günlerinde Le· mek kabil olabilmektedir. Şimdiye ka
histanın istiliaına telcaddüm f'den gün- dar Slovnkyada toplanan Alman kıtala
leri hatırlatmaktadır. Prağda dönen a· 

h rı on {ırkayı bulmustur. 
yialara göre avalar müsait gittiği suret- --· --
te Almanlar şubatın on altısında, aksi 
takdirde martın baıında harekete gec;e- Romanya • Bulgaristan 
eeklerdir. Prağdaki mahalli hükumet 
memurlarına martın İptidasında elli bin ticaretL-
yataklı hastahaneler hazırlanması için Bükr , 18 (Ö.RI - Romanya He 
emiı verilmiştir. Bu emrin icrası için }'c· Bulgaristan arasında hir klearing aıı
ni açılan mekteplerin kapatılarak hasta· laşrnasıııın akdi için ·apılan müzake.re
hane haline konma.ı lazım gelmeltedir. ler yakında muvaffakıyetle neticelene
Daha timdiden Bohemya ile Moravya- cektir. 

aaac;o- :r~.---· t umt t 1 
DEMiR MASKE 

-ıı:-

zeytinlik --·-Köyü· cinayeti 
tahkikatı 
-*--

ödemişin Zeytinlik köyü civarında 
ku-da 17 )':ışında bir gencin bıçakla kat
le-dildiğini dünkü sayunı7.da haber ver
miştilc. Bu esrarengiz cinayet tahkika
tına ödemiş 1.abılası ve adliye.si ehem
miyetle devam etmektedir. Ciııa,reti 
Hakkı oğlu Fevzi Cırağın işledi~i anla
stlmaktedır. Bununla beraber cin.ayeti 
doğuran hnkiki sebep henüz anla~ılın~ 
değildir, -·-

Yanım ba,ıangıcı 
Dün sabah saat 7,30 da Al.sancakla 

1471 inci .vokakla lngiliı. tebaasından B. 
Dilsiivetin evinin bacası ate) almış \'" 
söndürülmüştür. 

-ıı::-

Nazillide 
Afap Nazillinin 
bir poUs karakolaaa 
ihtiyacı var ... 
Nazilli (Hususi) - Şehrimiı.ı, 11.ınir

Afyon -şiınendüfer hattı ikiye ayırmak
tadır. Biri asağı Nazil!ı, diğel'i yukarı 
Nazilli. 
A~ağı Nazillinin yanında düz hiı· <ı\'a

ya milyonlarca lira sarfedilerek muaz
azm fabrika binaları kurulmuş harabeyi 
an<lıı·tm bu yer mamur hir hale mün
kalip olmu tur. 
Yukarı Naı.illi <le her yÜk!ie1en yeni 

binalar, asri bahçelerle, latif çamlarla 
süslenmekte ve ca7.ip biı· vaziyete so
kulmaktadır. 
Aşağı Nazillide (fabrika dahil} sekiz 

bin ; yukarı .Nazillide de on birı nüCus 
\•ardır. Yukarı Nazillide bir poli~ mer
keıi vnr. A!;ağı Nazillide i-.e heniiz hir 
polis karakolu ~oktur. 
Kazamız polis kndrosunda bir komi

ser ve beş polis mevcuttur. Bu miktar, 
kaz.aınızı icforcye gayri kMi gelmekte
dir. Beş polisten bil'i daimi !;lll'C'tlc ka
rakolda no'betçi bıri de haftalık ıııezun
dur. Oç polis ikiye ayrılan hu ko(·a şeh
rin ihtiyacına kafi g"l"ıne7.. 

A"ıığı Nazillide bir karakola ihtiyaç 
vardtl'. Ayclırl valisi Bay Sabri Çıtağın 
bu ihtiyacı temin etmesi beklenmekte
dir. 

-ıı:-
KİRMASTi 
Feliket zedelerine 
yardım... 

--·--İzmir halrlyatına 
yardım edecek 
Türk tarih kurumu ba§kanlığından 

lzmir müzesi müdürlüğüne gelen bir 
yazı.da, kurumun eski Izmir hafriyatın
da yapılacak kuı i.şleriııe büyük ehem
miyet vermekte olduğu, her ·türlü yar
dınun yapılacağı bildirilmiştir. Izmfr 
müzui müdürlüğü, hafriyatın iler!i~·e
bilınesi için yapılacak ~leri bit- Tapor 
İullinde Türk tarih kurumu başkanlığı°"' bildirecektir. Ondan sonra da ilk ba-
harda hafriyata başlanacaktır. · - ·_,,,, 
Ebe Naciye hakkındaki 
büküm üç taraltan 
temyiz eclUdi... 

Geçenlerde Ankarada Izmir otelinde 
Mehmet Ali adında bir doktoru öldüren 
Ebe Naciyenin meşhut suçlar kanununa 
göre Ankara a.sliy~ ceza mahkemesi ta~ 
l'afından ınuhakem~ ve altı seneye.mah
kum edilerek ceza evfoe ıtönderildiği 
~ a7Jlnuştır. 

Haber aldtğımıta göı-e, ınah'kemenin 
bu hükinü hemen Cümhuriyet 111Uddei
wnumillği, hem d~ mahkUmun avukat
ları tarafından temyiz olunmuştur. 
Müdaeiwnwnilllt teınyiz. layıhasında, 
ağır ceıa mahkemesinin hadisede mü
şahede eUiği hafifletici sebeplere itiraz 
ederek, bu sebeplerin mevcut bulunma
dıgını iddia etmi§tir. AvUkatlar ise ha
disede kast unsurunun me\·cut bulun
ııındığuu, binaenaleyh müvekkilleı·i olan 
ebe Naciyenin beraeli kap clti.gini ilt-ri 
sü rınl.işlerdir. 

Diğer tara{tan öğreııcliğiınü.e göre, bu 
hadiseyi gazetelerde okur okuına7. An· 
karaya gelmiş olan maktfil Mehmet Ali
nin babası B. Abdurrahman da müdahil 
davacı sıfatlyle teın.ri:.: mahkemesin" ay
rıca bi.r liyıha vermiştir. Temyiz. hü
kürnde naku sebebi bulduğu takdirde 
B. Abdurrahman da "USulen mahkeml.>de 
müdahil davacı sıfatiyle bulunabilecek
tir. 

- *-U$AKTA 
Kızılay konpesi 
Uşak, 18 (Ö.R) - Kızılay Cemiyeti 

Hm yılı kongresi diiıı yapılmıştır.. He
rnplur ta.'ldik edilmi~. kongre- idare he
yeti azaları seçilmiştir. Kongre ıne~aisi
ı.c nihayet \'erirken Atatürkiin aziz ha
tırası anılmış, Milli Sefe .saygı ve bağlı
lık hisleri teyit edilınistir. -*-TETKİK SEYAHATİ 

Söke {Hususi) - Ankara Ga1J ter
biyl" enstitüsü muallimlerinden ha\' 
Memduh Cevat son sınıf talebesin<Ie;1 
sekiz erkek ve lki kıda ietkik seyaha
tine çıkın~lar<lır. 

Denizlide PQllıukk.Iede tetkikatı~ 

bir cinayet 
Evvelki akşam Kahramanlal'<ia bir 

kahvehanede .rakı içmek meselesinden 
çıkan kavgada Mustafa Ertuna ile iki 
kardeşi kahveci Mustafa Toramanı bı
çakla baldırından ağır surette yarıla
mışlardır. Yaralı :hidiseden $0fll'a imda
dı sıhhl otomobiliyle hasta.neye kaldırıl
mıştır. Suçlular yak.alanmt.flır. ....... 
Gazi Tefti7e 
Bastlttlsta taıe•eleft 
Gazi terbiye erulitiiaü son suuf tale

besinden bir grup beraberlerinde ötret
menleri B. Cevat bulunduğu hald~ Efes 
harabelerini tetkik etm'4ler \'e şehri
mize gelmitJ.erdir. Talebeler sanat olcu
lunda misafir t<lilmiştir. Bugün müzeyi 
ve diğer yerleri ziyaret edeceklerdir. -x-
Çocukları Esirleme 
Kurumu menfaatine 
bir pehlivan gürefi 
Naz.illi (Hususi) - Halkevimiz.in kıy

metli t~bbilsiyle ayın 18 inci Pa1.ar 
~ünü çoculcları esirgeme kurumu men
faatine bir pehlivan gür~i yapılnut>tır. 
Tanınınt, pehlivanlarımtzdan Müllyim, 
Molla Mehmet. I>in&rlt İ!lmail, Dramalı 
Mehmet, famirli Hüseyin, Torba1ıh MUS
taf a gürese iştiralc etm~lerdir. -x-

Fırtına ve tolu 
Evvelki gece yarı.c:ı limanda 've şehir

de büyük bir fırtına çıkaralc ~lddetli 
rüzgar, yağmur ve dolu lııtlinde sabaha 
kadar devam etmiştir. Limanda bir kaç 
k.ayık parçalanmış, bazı evlerin kiremit
leri uçmuştur. Yedi dakika kadar de
vam eden dolu bazı evler:in camlarını 

Küçük orkestı-J (Şef Necip Aşkllt> ~ 
1 - Villi Richarts : Küçük JWe& 
2 - İtalô Azzoni : Sabah :;şarkısı 
3 - Niemann : Zenci dansı 
4 -- Paul Lincke : Yeni dans ~ 
5 - Van de Velde: Ruh(~ 

{j - Cari Friclc : Ren kı~ 
e\•imde 7 - Glessmer : Sar iı' 
narlarında (Vab) 22.15 -;zs 
ayarı, Ajans haberleri, ziraat, 
tahvili\, kambiyo,.. nulrul ~ 
22.30 MlW.k : Cazband (pi.) 
Yarınki program ve kapanış 

---·---Yeni ı..,11z vapuıts1_,. 
Londra, 18 (Ö.R) - İngiliz ~ 

li Amerikadan 13800 ton ha~~ 
zidan Harding vapuru ile her biri <t' 
bin yedi yüz ton hacminde doktO 
pur ı;atın almtştır. __../ 

•••••••• 

Balunnuyan llAçllll 
-~-

YAZAN: Ecucı K. K'l.ı~ 

kırmıştır. 

Şu günlerde bazı ilaçların Dul~ 
clığım giirüyornz, bun1arın bul~ 
siyle şu veya bu l\a!;talığa çare ;-~ 
mıyor gibi ditşünmerr.ek gerektir· ~ 
kü Anupa ıniistahzaratının ın~ 
kı~mmı fol'rııül itibariyle eczane.. fi' 
lu\·arlarında temin müınkünd.~· I' 
ıneyaııda bazılarını htızırlamak ~ 
fabrikalarına ihtiyaç \'arsa da ~ 
ı-inin de başka mcınlelu~llerden ::.:i 

- • ---- adlarla yapılmış ınütenaı.ırla~ı ~ 

Ç k d tedir. Binae11nleyh hulamadıgı.IJllS ~ u u r ova a lann lıüyükçe hir kısmı o aranJaO ,, 
\'c ambalaj altıııda bulunmarn:::;; 

Ne kadar pa•ü vardır ht ayni formülü yapmak ve t ., ; 
Adana gazetelerinin yudıklaruıa göre! ınek imkinlar içindedir. Bu ~ 

Şubalın onuna kadar Çu'kurovada ilı- malda ber.ıbcr karşılığı temin ~ 
raç edilmiş 68900 balya pamuk mevcut- yen hayati kimyaya veya bir ~ 
tur. Lağlı bnzı ilaçlar -ender de olsa- ~ 

Bunun yirmi üç bin yedi yüz balyası !ebilirse de bugünkü ilim bunlart ')il 
ziraat bankasının satın aldığı ve depo men kııtqılıyacak tedbirler alın~ 
ettiği muhtelif cins pamuldur. te aciz değildir. Ecuınelerdc h. ~ 

Bu seneki pamuk mah$ulü yüz kırk ğımıı. ilaçların olsa olsa şekiller.~ ;,f, 
iki bin kiisur balya tahmin edilmi.o:ti. ınadığımıza, ek_erisini.n forul~ • J 
Halbuki son yapılan hesaba göre Çu- ınüteml1.lrlariyle t.enıininiıı ~~ 
kurovada ıneydana gelmiş pamuk mik- ıçinde olduğuna itimat edinız .. -'
tarı (46273) balyası klevand olmak üze- kimseye dert v~dp te derman rıJI':."' 
re (82613) balyadır. Bunun da ancak ~ ın derler, ne dl'rin l5ftır. He~ .. ., ~ 
yarısı nisbctinde bir mikt.an ::sarf ve ih- şıyoruz, elbet. hası.alık \'e saı; .. ~ 
raç edilmiş gerisi halen Çukurova de- icin, Allah kimse •i hekimsiz ve ~ 
polannda beklemekte bulunmuştur. siz bence eczacısız. da b.ırakm~ 
Eğer ihracatçı tüccarlara müsaade veril- •• .....- i! 
diği takdi~ eldeki pamuklarımı:ıa tez ••• 11 

"
11

•••
11 

• • ••• ••• • • • •• •• •• ••• 1 
günde iyi milşteri uularaıc elden ı;•kaca- Muharrir AranıyotJ 
ğı şüphesizdir, ~· 

Bursa, 18 (Hususi) - Mustufa Ke
mal paş.;:ı felaketzedelerine .sarfcdilmek 
Ü7.erı- Bursa \'İlaycti emrine daha dokuz 
lıin lira göndPrilıııistir. Bu surl•tle Kır..ı
lay tarafından yapılan yardıın yiı mi hin 
lirayı bulmuştur. 

bulunmuşlar ve Nazilliden Söke.re geç
mi lerdir. Mezkur kcııada Milet, Didem, 
Briyen ve daha bazı harabeleri ziyaret 
etıni§lerdir. Talebeler on beş gün sonra 
Ankaraya avdP.t "dec·cklerdir. 

RlZA KAYA 

Çukurovada ihraç edilmemiş bulunan Ga7ct~nıizde ~alışmak ütt~ -~i 
pamuklarımızın ihracına mU&aade i~e~ sızca, lnttiliatt~·i \'eya bu ~~I 
mek üzere Çukurova pamuk ihracatçı- dım yalnı7. birini (1izel~ bi~j 
]arı birliği ikinci hU-leıınesi iizetlne zata ihtiyac; \'ardır .. Talip ol _. ~i 
Burdur oğlu ile Biı-liık umuınt katibi Mr fiin i•(WMen sonra idarch•...,... 1 
Zeynel Besim Sıııı Toro~ ek~presiyle 7C mi.iraraatleri. .. .-" • 
An karaya gitmiştir. .. •• ••• . . .. • ••. ••• • •••• • ••••••• ••••• •• 

olacaksınız ... 
Monscn)•Ör Lııiniıı sabık 7.ındancL"iı 

buıılnn duyunca içinden şöyle düşun
dii : 

- Eyvah .. Kimbilir hakkımda ne ka
rarlar verildi.. 

Marki BnrhN.yÖ, nnihntabmı göz ucu 
ile bir müddet süzdükten ~onra :o;fü.üne 
<>gır ağır \'e şöyle devaın etti : 

kapatılacağm1? 

Bal'bı>zyo esrarengiz bir surette gLi
lerek <levanı etli : 

- Mösyö Senmars, siı.in gibi o kadar 
mühim ve büyük devlet sırlarına vakıf 
bir adamdan mnjesıe hazretleri itinıad 
ve teveccühlerini geri alırlarsa böyle bir 
adamın gideceği yerin elbette Ba~il ol
ması §Üphesiı:dir. 

lığım la..c:undır? 
Ilarbezyo etrafıncı seri bir nazar <lo

laştırdıktan sonra Senmusa liOkuldu 
kulağına fısıldar gibi : 

- Öyle ise beni dinle .. . 
Dedi \'e aynı kı~ık .se.>le anlatınağa 

başladı. • 

w ·ıe~ 
- ikini?. eli'! a~am karanlıgı 'rili r.. 

her huradeıı bulunacaksınız. Pa ile. ~ 
beraber 1erkedeceğiz. Mutlak l1d ~ 
sonra Liyonda bulunmalıyız ... 
sunra Ro7.arjla birlikte döndLl· -"" 

Uşaklar konağın binek ~ 
Jıazırlanrıuş üç atla bekliyor ~ Büyuk tarih ve 

(ıKINCJ 

macera romanı 
KJSJM) 
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- Mösyö Sen Mars, si;r.e teessüfle 
bildirmeğe mecburum ki artık ve bu 
andan itibaren Sen Margarit adasının 
kwnandanı degiJSiniz ... 

- Fak.at ben majeste hazretlerine 
~ok sadıkane lıizıneller eltim. 

- Hiunetlerini1. unutulınoınuşlır. 1,
le bunun içindir ki ınukadderatınız h:ıık
kındııı bir karu vermek sizin elinizde 
buluııuroı· Senınars . 

Genç nazırın anlaUı1darı , h ir saat ev
vel Luvr ..sarayında kral on dördilncti 
Lut ve Madam Me.ntenonlıt 1a.50ar]ayıp 
karal'lqtırdıkları melun biı· plindı. 

Barbeı.,yo yaruıı saat $Üren sözlerin
dt>n $0Dra sordu~ 

Genç natır geniş bir mant0Y~,,;ı 
m~ olduğu hakie güzüktü ve ~ 
ladı. Senrnars ve IWzarj da on•_,~ 
ettiler ve maivetlerinde ne uşak ,r-

• . tetl 
hiç .kirn.se bulunmadan Parıs _J 

dılar. .. ~ 

- E\'et. siLi çağırdım mösyö Sen 
.Mars.. Oturunuz.. Zi!a konuşacak.lar1-
mız zannederim biraz uzun sürecektir •. 

Se.n Margarit adası kumandanı te.krar 
Barbezyöyü htirmetle selamladıktan ve 
hir koltuğun ucuna ilişir gibi oturduk
tan sonra : 

- Emirlerinize intizar ediyorum 
monsenyör .. Dedi.. 

Marki Barbezyö, SeJı Marsın bütün 
damarlarında buz gibi bir ha\•a dolaştı
' an soğuk hir ta\•ırla ve şu suretle süze 
ha hıdı : 

- Mösyö Sen Mars.. Majeste kral 
hazretlerinin sadakat vazifenizdeki bü
yük ihmaliniz karşısında size çok güce
nik olduğunu söylemeğe ve tekrara ta
bii lüzum yok .. 

- Monsenyör, itiraf etlerim )d vazi
ft-mdeki büyük kusurlarımla majeste 
ha:ueUerinin haklı ihtarlanna hak ka
zandım .. 

- Kusurunuzu bilmeniz ve itiraf et
lll('niz heni ayrıc~ı memnun etti.. Bu 
suretle hakınızdaki ceza~ a riza gö ter-

Senmarsın suratındaki beyazlık büs
blhi.in arttı. 

Başı büsbütün iiniin~ eğildi. fakat 
duclaklarındıtn tek kelime çıkmadı. 

Barbezyo herifi göz ucuyla süzmekte 
dc\•anı ediyordu. 

- Hep i bu kadar olsa yine şiikret 
azizim Senmars, eledi. Majeste kral haz
retleri siz.i Bastile giindermekliğim için 
bana knt'j emir verdiler. 

Bastil i mini duyar duymaz mon-;en
yiır Luinin bu sabık zındancısmın bü
tlİn vüt•udu zangır 1.angır titreme)" bac:
ladı 

Senmars sevinçle sordu: 
- Yani Bastile ~idip gitmemek mi 

benim eli.mele? 
- Ha\·ır bunu demek f..slemedim. 

Ba ıfıe t-ııuhakkak gideceksiniz ve git
menizde lazımdır. Ancak odaya bir ımılı
kı'.'ıın ve mevkuf olarnk gitmek \'C bir ele 
kumandan olarak gitmek var. 

Senınars derin hir ne.fes aldı, gö7.1eri 
scvincten parlıyordu. 

- Sö.} lcyiniz ... Söyleyiniz monscn
vör majeste hazretlerinin eski teveccüh--

- Şimdi anladınır. değil ıni~ 
- Evet monseıı~·ör, tamamen anla-

dıın hizmetimden memnun kalacağınıza 
emin olabilirsiniL, 

Barheeyo kurnaz bir tebe üınle: 
- InfaaJU.h d~d i. Görüyorum ki Bas

tile kumandan olmak istitladınız var. 
Şimdi ilk önce göreceğiniz mühim ve 
nazik iş için bir de muayene ihtiyacınız 
olac..k binbaşı Rozarjı beraberinize alır
sınız, ona yapılacak işi anlatır:;ınız, en 
küçük bir dikkı.tsizhk ihtiyatsızlık ve 
beceriksizliğin neticesi kellesinin kopa-

Harek~tlerinin ~çiinc.~ günLl b ~-
doğru Lıyon şehrıne dort fersa ~ 
fode hıılunnn No\·il kasabasına 
!ardı. ~ 

Birden üçü de hayvanlarını , 
dular. -,J 

Bir az ileride, kasabanın yelrlll"_,, 
]inin önünde bir arabanın. ·~e ......... ~ 
giirmü ler ve bu arabanın ıçı . ·e 
Mi tufleyi tanımı !ardı. Gerlk) 

L~ •a !er. kasabadan çıktılar \'(' lWş ··r 
dan hayvanlarını dürt nala su 

On dakika sonra kasaba)'• 



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • : : 

Kont Caki~ 
-·-

Istanbulda yapılan maçlar 
Yakında Berlini 
~iyaret edecektir 

• Zürih, 18 (Ö.R) - Budape~t~en • 
: bildiriliyor : 3 
i Macar huiciy• naı.m Kont Ça'ld 1 
: Alman harlciye nıwn Rlbbentro- : 
: pun daveti üzerine yakında Berline: 
: gitmek niyetindedk. : 
: Macar siyast mahfilleri bu davet- : 
: ten haberdar olmadıkları, maama- ! 
: fih Almanya ile Macaristan arasın• : 
: da mevcut olan dostane münasebet-: 
: ler hasebiyle böyle bir ziyaretin hiç: 
: bir fevkaladelik teşkil etmiyeceği : 
: ni beyan ediyorlar. E 
i Buclapeşte, 18 (A.A) - Başvekil! 
: B. Teleki naip Horti ile halihazırda- : 
: ki meseleler hakkında görilşmtiştür. i 
S HUkümet amiral Hortinin intibaı-: 
: nın yirminci yıldönümUnU tesit et-! 
: mek üzere bir merasim programı: 
: hazırlaınıstır. : 

~~~~~~~~~..#l#W*NW"W~~~~~~~~~-

Beşiktaş Beykozu, Fener Hilili, Ga-
latasaray da Süleymaniyeyi yendiler 

Vefa lstanbulspor berabere kaldılar 

1
. İstanbul 19 (Hususi) - Bir gün evve

i ı~e /adar yağan karlar .sahaları çamur 
~1;? e bırakmıştır. Buna rağmen lik 

tarafından oyundan çıkarıLdılar. Her iki 
taklm da 9 zar kişi ile oyuna devam et
tiler. Neticede Beşikta oyunu kazandı . 

gıbi bir farJ<la bitirdiler. 
DöRDO'NCü MAÇ: 
Galata.saray - Süleymaniye maçı da 

diğerleri gibi zevkli oldu. Her ,iki takım 
da hakem Refik Osmanın idaresinde 
oyuna başladılar. Galatasarylılar mun
tazam ve isabetli vuruşları sayesinde bi
rinci de\Teyi galip bitirdiler. İkinci dev
re de aynı hızla devam etli. Ve oyun 
Galatasarayın galibiyetiyle neticele,'.ıdi. 

d~l bakalarma Fener tadında devam 
e ı ı:ni$ir. 

B GünUn en mühim maçı Beşiktaş
oleykoz arasında yapıldı. Saha çamurlu 
rnasına rağmen oldukça kalabalıkt.ı .. 
~ya çıkan takımlar hakemin düdü

ı e oyuna b Jadılar. BeşiktaşWar çok 
:ı:rı oyınyorlardı ve u bir zaman için-

IKINCI MAÇ: 
Bundan sonra ~ahaya Vefa - lstanbul

spor takıınları ç ıktılaı'. Her iki takım da 
takviye edilm4' bir vaziyette idiler. 

Her iki takım oyuncuları da güzel oy
nıyorlaroı. Bütün çalı.şma ve çırpınma
lara rağmen 1-1 berabere- olarak oyunu 
bitirm~lcrdir. 

· ··········~······························ 

Lord Çetfield'in 
nutku ANKARADA ld hunun neticesini almağa muvaffak 

0 ular. Hüsnü ve Hakkı birer gol ya
Plr~k birinci devreyi 2-0 kendi lehleri
ne oitirdllcr. 

ikinci devrede bazı oyuncular hakem 

t.JÇONC'O MAÇ: 
Fener - HilAl arasında yapılan maç 

ta oldukça iyi geçti. Bu oyunda Fener
liler hl\kim bir oyunla müsabakayı 1-4 

Ankara 19 (ö.R) - iki gündenberi 
istasyon civarındaki atış poligonunda 
yapılmakta otan atışlar dün neticelen
miştir. 

- IBAŞTARA.FI l iNCl SAHİFEDE -

Bu ınemlckel uzun seneler efsanevi 
kaynaklan ve taburlaranın sayısız.l.ı.ğiyle 
tanınmışb. Bu anlaşmayı temine muvaf
fak olamadık. Hldisat ispat etti ki mu
,,affak olamayışımıza teessUf etmeğe de 
mahal yoktur. Blllkis Finlandiyaya ta
arruzun bizim yanımızda yeralmış bir 
mlllet tarafından yapılmamış olmasın
dan bahtiyarız. Eter Finlandiya da Po
lonya gibi mahvoluna, ejer Finlandiya 
da esaretten daha fect bir vaziyete dil
ıerse bundan bUtUn dUnyanın vicdaıu 
titriyecelctir. Bla Finlılndiyaya milmkün 
olan bUtiln yardımları yapacaiıf.• 

Zigana 
Yolu açı im ıştır 

... 
1 

Ankara, 18 (Ö.R) - Zigana dağı 
ı:a u açılmlftır. Kob d8jı yolu da bir üci 
lilt e kadar açılacaktır. GUmllfbaoe va-

1 Balkanlar Alman müs
temlekesi olmıyacaklar 

Şiran ve Gersit zelzele mıntalcala
rtnd.a tetkiklerde- bulunmaktadır. 

Bursa da 
Turizm çalıımaları 
Buraa, 18 (Huswd) - Ticaret vekl
~ Turizm itleri içlıı daha iki bin lira 
._larttniftir. Uludaldaki tesisat nok· 

ı tamamlanacaktu. 
A.tatUrk istasyonunun ikmali için is

tenilen yardım muvafık görülerek 15 
h:ln lira ıönderilmesine Becleo. terbiye
li ıenel direlctörlilğürıce karar veril
lniflir. 

Bir Alman g6rüıü 
1 

"Berlin, 18 (A.A) -.Alman istihbarat 
'Üroau ticaret gemllerinin siWılandınl
ın._. hakkında İngiltere hUkUmetincıe 
lttthu edilen karan Almanyantn deni
~lltı harbi hakkındaki .Loodra mukave
~~esine bir tecavli& mahlyetinile te
~ ettiğini yazmaktadır. 
-.qa tn81ıtz vapmw 
thnaı denizinde Nttı 

A.rnsterdam, 18 (A.A) - Londrada.ıı 
~nildlğine güre 3650 tonluk İngiliz 

ron Ailsa vapuru PmaI denb:iruie 
batnu hr. Vapur kaptanı ile bir tayfa 
~1Ustesna olmak liure mürettebat kur
arllmıştı r. 

--ıe:--

Nazırlar 
Finlerin vaziyetini 

Ve yapılacak yardım· 
ları tetlıilı icin 

' 
toplanıyorlar 

- B~A&An 1 met SAYFADA -
~Norveç gazeteled Alman gazetelerin
~ mukabele bilmiail tehditlerinin bu

&une kadar ~·apılmakta olan tecavüzleri 
~~ nere}'C kadar götüreceğini sor-

...... ı.adırlar 

P .. riste çıkan Enformasıyon gazetesi
nin Balkanlar hakkında bir makalesi ·-x.x B 1 

Pa.N - Belıtad anlaşmuuıdan .son-- iptidai maddelerin İ.lltihsali müttefilr.le- 0 y U f 5 2 018 0 
ra Balkan ao.tantuun iktuıadl veçhesi rin :.ermayelerinin kontrolü .ıtmda ol-
ha"1nda Parlste çıkan dnformation> duğu mlitaleaııım serci ettiler mi? bir lngilı•z genel• 
yu.ı~or: . Almanya buna aldırıt etmemeleri.ııl 

cBır asırdanben Avrupayt harp ~ol~- teklif ediyor. Inadla mut\alefet eden - • -
na ~vkeden me~le ~k ~~lesıyd~. milletlerin hudutlarında hini ha~tle a- ~-•- se-.. ıM 
Bugun Balkan mllletlerı dunyaya bu: tahşidat yııpıyor. .... .._... •--.. 
sulh me.sajl gönderiyorlar. Burulan böy- y-'- "- · l · kızı alaanıyacaJttı 
1 le t 

. Lt V h 
1 

b ıu.uı şarııı;.ın emır erıne mut i olma-e şar me~ esı yoır. ur. eya a en u · t ' lnırilterede oturan Oanie1 Hovea :İ• · 
l b •-• . d b mahaU· . ·ı·tta ıoınt ıs ıyor. mese e aw.ı lSe e u . ı ılt a • .. .. . . minde yirmi yqlannda bir renç mecbu· 

rın hatasından husule gelmeyip Bertin Alman .tecav~z~ tktısadı olmakla ri askerlik dolayııae ıubeye eelbolun-
hükümetinin tesiriledir. Harp menbaı Balkan ~ılle~ennm muk~vemeti de ay- anut ve boyunun ayaıklcabl ile l ,S2 olma
olan şark mesele.si yerine bugün Alman nt ~lln. U%erande temerkuz etmek mec- ıına rağmen ukerliic elverişli göri.1\e
meselesi kaim ohnuştur. Balkan antantı burı~e~edir. B~ konferansmm rek lcıtuına seYkedilmiJ .. 
daimi konseyi yedi maddelik resmi teb- bu. ciheti nuarl ~tibara almaya cesaret cSailam• çılc.tıima memnun olan Da· 
lijin nevini müteakip Belgrad içtimaı- ~ıp _etm~ği blli.nmlyor. Resmi teblJI n.iel Hovcı üniforma ııiymdt ıcrefini de 
na nihayet verdi. Bu tebütde ha dört sıya.sı vesıkaların mutadı olduku veçhi- tatmıt ve vaziyet böyle duam ederken 
milletin, Y unanist.an. Romanya, Türki- le lcetu.mdur. bir gün alay kumandanı lutattnı teftit 
ye. Yugosl&vyanın kendi aralarında ve Bilinen yahut ~en<li gayeleri· için ça- etmiı ve uzun \>oylu a~adatlat& aruın
diğcr Tuna milletlerine karşı. Bulgari&- lışan ve kimse-ye mUt.evecclh olmayan• da pek--..kil~ kalan Daniel Hoveıi ıl)
tan, Macaristan, ~mal kon~ııları büyük antant, cl'actuadl mU.badelelerl mahsus ılinee: 
devletlere kat)l, Alıuany.a, Sovyet Rtı.a- surette tensik ederek Balkan ıneml~bt.- - Ben kıtamda böyte et'kek minya-
ya, garp devletleriie Almanya arasında- leri arasındü.l müa.uebetleti ticaret türü memem .. 
ki müsellah ihtilafa kar11ı .:ı.ulh iradeleri bağların1 tebif etmek ve daha iyi blr Diye bağırrnıt ve o ııünden sonra :z:.a-
" : ~ekle koymalt ihtiyacınu illn etti. vatlı Daniel Hove-s aakerlikten çıkarıl-
iradeniu bir arzu olması bedihidir. Sulh Bu suretle tavUh edilen ikt.ıaadl i~bir- mtı. 
yalnız Balkan antantı nıilletlerinin elin- liği.nin hazırlaruriasını te1ml.k' komiteler Boyunun kı.sahiına kurban olan d~
dı- deüildfr. Bilh~ Alınanyaya tlbi- şüphesiz Nisanda deruhte edeceklerdir. likanlı kırk bet ııün aıkert hizmette bu· 
dir. A1manva tekerrür eden taarrurla- Başaracaklarl işler çok vlsl olacaktır. lunduktan ıonra tekrar evine dönünce 
t'iy1e küçük ihtiliif ı vıktı ve do}•mak bil- Balkan memleketleri aruında bugü- bü1ük bir ümitsizliğe ve yeise kapılmış .. 
miyen iştihası onu, Tuna sahasında dai- ne kadar pek cüz'i kalın~ olan müba- Çünkü delikanlının baıka bir derdi var· 
ma daha ileri sürüklemektedir. dele .saha.alo.da her ~y tamamen ,·eya dt: Daniel Hovea genç bir kwa nipnlı· 

Bal.kanlara doğru Alman taarruzu ye- kısmen oL.un yeniden yapılacaktır. Bal- dır ve niıanlııı da müstakbel koeaıının 
ni bir nizama kadar siyasi olmaktan zi. kan ittihadı milletlerinden her biri di- ukerliğe elveriıli olmasını tart ko~mak· 
yade iktisadidir. Daha sulh zamanın.da ğer aza milletlere toprak veya toprak tadır. 
Almanya (çenberlen~ olduğunu iddia altı mahsullerini satabilmelidir. Yugos- Omitı.izliie dii§en delikanl~a bir 
ediyordu) keııdisinde noksan olan ipti
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lavya madenlerini, Türkiye hububat ve müddet .onra feYkalade bir fikir geli
dai maddeleri cenubu şarki milletlerin- pamui:'l.tnU, Romanya petrolUnU, Yuna- yor .. Kendisi evvelce bir kaç sene aemi· 
den temin etıneğe uğraşıyordu. Simdi nistan şarabını ve yağlarını . lerde çalıımııtır. Bir de bonservisi var
Fransu: - lngifü: ablokasının teSirini Bütün bu milletler Balkan hasılitları- drr.. Bu kere de bahriyede hizmet gör· 
göstermesiyle hakikaten mahsur olan nı harl> gayesi için kullanan fena, öde- meğe talip oluyor. Talebini memnuni· 
A.lmanyanın iptidai maddeleri tedariki yen ve şarktaki ticaret lefevvukunu da- yelle lıtabul ediyorlar .. Boyu 1.5 2 olan 
daha ziyade güçleştiğinden aik mem- iına (şarka doğru yürüyüşün) yeni ıstı- bir delikanlı beliti orduya faydalı ola· 
lekeüeri üzerindeki tazyiki daha laht gibi telakki ettiği anlqtlaıı Alınan- maz; fa.kat bahriyede vazife aörebilir. 
.siddetli olma\.tad.ır. Almanya bizzat yayt beslemektense .kendi aralarmda ti- Daniel Hoveı bir kaç gün içinde bir 
komşusu olamıyan Türkiye ve earet yapmağı tercih edec8kleri mu- mayn tarama gemisine gönderiliyor ve 
Yunanistan üzerinde doğrudan doğruya hakkaktır. Fakat bu siya.set Tuna mem- böylece sevdiği kızı almak imlclnını ka· 
Laı.yik vasıtalarına sahip değildir. Fa- leketlerinin mahsullerine muhtaç olan zanmı~ oluyor. 
kat Romanya ve Yugoslavya Almanya- Almanyayı .şüphe.si7. tatmin <>tmiyeoek- --*--
nın ticaret siyasetinin ardı arkası ke- tir. Eseri 2238 kerre temsil 
silmeyen ve hazan da t ch<litıkar bir va- Balkan antantı kendi kendine istinad OIUD&ft bestegir 
:ıiyet alan hücumlarına maruz kalıyor- et.mek arzusunda bulunduğunda Alman. · 

di- lnr. Bundan on beş gün pvvel Dr. K.lod· ya bunu kabul etmiyecektir. Onun1a .1Harbin garip cikelerinden biri de In-

B 
L d• a· Y 1. • le.şriki ıne.s&ı" edilınelidı'r. gı terenin en meşhur bcstegarlartnd8n 

yus ü11.reşte i '· ır ugosuav ticaret birini f.Cniden sanat sahnesine çllcarmak 

'Y l..?ndra lB (Ö.R ) - Finlandiyaya Is
d f!Çtn dnğ~ıdan doğruya askeri yardım
~ ulurunamak brart vaziyete te ir et
s· Yccektir. Finlandiyaya harp malı.eme
./ ve gonüllülerin gönderilmesine bu k a-
a~ ınani olmıyacaktır. 

Yo 8Ymis g&7.etesi bu münasebetle 
r ki: 

v «Şu nokta ta rih edilmelidir. Fransa 
b~ lngil~c.re Skandinavya üzerinde hiç 
y tazytk ynpınamışlardır. Skandioa v
~ • rneın.lekeUeri tarafından Finlandi)·a
d ~ Yapılaeak yardım tanı yalnız Fıinlan
U~~arla bu memleketleri a!Akadaı· et-

naali muhafaza edilmi;ilir. 

Büyük Sovyet 
taarruzu dur

heyeti Berline çağırıldı. Almanya bita- Balkan antantı sulh temenni ediyor; uldu. Ô""'enildiğine göre Londranın en 
raf ol"'n mnınle:Jcetlerin kendisini besle- Almanya n11' lletl · k - .ı:. • • rdak &< " ... erı erı<.Wiının ya çı- me hur musiki ..iihretlerinden biri olan 
ınef:e mt-cbur olduklarl zehabına dil.~U- ları oldukları takdirde rahat bırakır. Frederik Norto;-tekrar sahne için ça-
yor. Işte Almanya tarafından yeniden can- iışmağa başlıyacaktır. 

Roınan)"a petrole. Yugoslavya balı:ar, landmlan •nk meseles' buoda.n bö l . . . ır- ı . Y..e Frederik Nortonun en mülüm eseri 
demir, boksit, antuınuana malik, Alınan- ~u şektı almıştır: Balkan devletlerı hur g""' • h . · · d Ch Chin 
ya mi.L'fCbbibi olduğu harbı idame ettir- olarak k.alaca1daı· mı! Ve yahut Al- C~hoe~ ~mlnumt. arp ıçınld e~ • be~ted'. 

k iç
. b·· ı- b .ı.ı 1 uhta . .. l k t . . \.• ıç vapmL$ o ugu s u .. me ın u un u ınaao.e ere m ç- manyanın ücarel mustern e e erı ıni No to ta ( dan be tel · l b 

tlr. Bükreş Vt" Belgrad hükümetleri bu olacaklar' r n ra ın 5 enmış 0 
an u · eser geçen wnumi harpten sonra ~!121 

------------------------------ St>nesine kadar 2238 kerre a~·ni tiyatro

Ruzvelt A'mirallık 
da !asıla.su: temsil edilmiş ve bütün as
kerlerle beraber milyonlarca halk hu 
eseri seyretmlf ve dinlemiştir. 

---~ IJ.. Bu eserle emsalsiz bir şöhret kaı.aıı-
-C a~,,ARAFJ J iNcl SAHİFWE - p K . . . maş olan Fredcrik Norton o tarihten be-

e ...... ..1:s_ anamaya Ozak SUVarJSlnJ rl bir köşeye çekilmiş bulunuyordu. Bir llehr LL ...--~ byde daha Loudra sahne-lerinde görümniyen 

duruldu 

.... laWDe ........... b b la~et ban bvntJeri 4ilSMM kıta- g=.d-cak t•br•ı k ettı• U üyük beştegiı•m ölmüş olduğunu __ hete8eır -r-- !' ""' '-' ""' zannedenler bile vardı. Halbuki Norton 
dıtnan Ve.ini faaliyetlıt ......... cilmemis hattl bestegarlıktan bile .'\12'.ak-

fi ıs·etın·slerdir. Va,ington, 18 (A.A) - Umwniyetle Loncka, ıl8 (A.A) - A.ıni.rallık ına- l~mamıştı. Ancak Nort.on büyük şöh-
~ t~k;, J8 (Ö.R~ - Fin tebliği : iyi ~Onuıt ~iman ılUı&hafild.e beyan kamı Koz.aks destroyeri süvarisi Viana retindmı sonl'a ,·alnı 7• kendisi. kendi 

..... elı berzahtı)da ~o .. uetlc .. ı·n taaı:·· olundu<iuna 0o"' r<· r 0 ·1 .. :cınhu. B R lt , .. ~-...-Lı' tebr'k . .. d . t' -·-u d "' ., , ı:ıı • , - ı . uıve ·~-- ' me.sa1ını gon erın.tf ır~ il'.evki ic,;in besteler yapıyordu. 
ikin . C\'alr\ etmiştir. Kuv\-etler.iırm müdafaanın takviy~i için yapılmakta F.mriniı altında bulunan gemilerin Koliseum dittklörü Sir Os\•alt SLoll 
lerd~; hatta yeni me,·kilerine <:ekilrni~- oJan inşaatı t e ft iş maksadiyle Panama- bir günde iki kurtarına işini birden l>a- bu harp sırasında da seyircil~ine- geçen 

Lad ya eidecektiı·. ~~r~ıklan, .e:.ir _1ngilu~erin hü~·.riyelleri- umumi harpte şöhret bulınu~ biı- eser 
c:fii§ oga gölünün şimali şarkisindc -*-- m ıade eltıkterı \'t• bogulmak uzere bu- kuvvetinde "eni bir tem"il , ·erm .. k ar-
"o~anın taarruzları püskürtülm::..+;:.... ı Al l .1_ 

1 

" ~ • '" ıı.ın d ...,..-. R U M E N unan .man arı kurtardıkların(Utn do- zunu duymuş olduğundan meşhur bei· 
~~ a düşman kayak kuvvetleriyle la~rı telmk ederiz. tt-ıar 1',rOOerik Nortona müracaat etrnit 
ilin i~·uı:-re~ d~ kuvvetleri- Gençlik te$ki .. tl fefl --*- ve yi rmi seneden beri bir k~e w.ssiz· 
biri al ıy e neticelenmiştir. So\'yetler • ...._. _ _.. G / k b · · ı....... ..... .... i .. le b_ay olmak üzere 1800 ölü ver- ..-aua ...... a.... urur anaca ır ıs ce y~ıyan uc.~eglrdan yeni operf':tin ' '1-ııı rdı So # bestesini yapmasını rica etmiştir. 
&Unle d r. vyet 1 ava ku\'\•et\eri diğer Roma, 18 (Ö.R) - Vatikan nezdin. Berlin, 18 (A.At - Borseıı Zeitung Nort.on bu teklifi kabul etmiştir .. 
ou.ın: en daha az faaliyet göstermiştir. deki Rumen sefiri, .Rumen gençlik teı- gazetesi askeri hi7.met yaşında bulunan Harpten harbe me)•dana çıkan bu L--. 

... nın bir tavvares' d'0 •• ·· ı .. .,.. .. · 1 ·· ır. ~~t· S'd ~= b. · fet '"lma-'--· J 'ı.-4•lll 
18 

ı. . ı uşuru mu~.uı . .-ı utt tc'ı ı ero\' lÇ Ş.creuue ır zıya n ıuarul apon vapurlarına alınına- tcgirm vereceği yeni eser büyük bir 
f~ ~· (A.A) - Finlandiya kör- \·ermiştir. Sideroviç Napolide prens Pi- anasına dair Japon makamall tarafından me.rakla beklenmektedir. 

ır metn.- kafmlıtmda biı- °bUT. yemento tarafından kabul edilt-eek \'e ~lınan kararın yalnız .A1nwılar hakkın- Nortonun bu eseri de acaba 2238 ker-
te ·ı olunacak mı?" 

SON HABER 

Karlara bürünen Parisdc 
~~~~-~-~--'x*x~~~~~~~-

T ürk - lngiliz - Fransız 
dostluğu tezahürleri" 

~~~~-~x•x~~~~~ 

Paris, J 8 ( Ö. R) - Bir kaç gündenberi mebzul kar yağmaktadu. 
Sôkaklar, her taraf bembeyazdır. Paris bu halile Skandinavya şehir
lerinden birine benziyor. 

Kar tipiıine rağmen Rivayal Airc f.orcc'n orkcstras1 Etvalden 
Konkor meydanına inerek güler yüzlerile kendilerini bekliyen Fran
sız kızlarına hürmetli tebessümler saçarak geçmişlerdir. · 

Fransız mağazalarında Türk renklerine büyük yer ayrılmıı:tır. 
Türle - f ransız - Jngiliz bayraklarını birleştiren rozetler şık bayanla
nn göğüalerini aüalemektedir. 

Pariste Türklere karşİ büyük bir sevgi mevcuddur. Bunu Fransız 
halkının içten aelen duygularında görmek kabildir. 

Türkiyeye aid olan her haber , Fransız milletini çok yakından alaka
dar etmekte ve Tüdt - Fransız - İngiliz dostluğuna en büyük kıymet 
verilmektedir. 

HeJsinkinin kurtuluş bayramı 
~~~~~---~-x*x~~~~~~-----

Almanlar da 17. Nisan 
merasimine iştirak 

edeceklerdir 
He1'ink.i, 18 ( ö. R) - 17 Niaan tarihinde Helaink.ide yapılaca\: 

kurtuluı yıldönümü meraaimine Ahnan eak.i muhariplerinden bir he
yetin itti~ edeceğini Alman makamlara teyid etmiılerdir. 17 nİJatt 
tarihi, Helainkinin Baltık Alman ftrkaaa tarafından kurtatwıanın yir
mi ikinci yıldönümüdür. Bu meraaime ve yapılacak geçici reamine bir 
Fin alayı İftirak edecektir. 

Finlan<liya. 1918 deki yardımından dolayı Almanyaya müte,dt-

kirdir . 

Almanlar Altmark va-
kasını izah ediyorlar 
~--~~~----~-----~*x--~--~~~~-~--

Berlin, 16 (A.A.) - O. N. B. Ajansı Altmark v~uru kaptanin· 
dan alı~an rapora istinaden hadise hakkında verdiği izahatta bilha ... 
diyor ki : 

Altmark vapuru Norveç sahillerinde bir buçuk mil uzakta gider-

ken evvela üç ll\iİliz tayyaresi vapurun üz.erinde uçmuf ve her halde 
vapurun mev\iini lngiliz harp gemilerine bildirmiıtir. Bir müddet 
ıonra Aurora aınıfından bir İngiliz kruvazörü yanında beş deatruytt 
olduğu halde Altma.rk vapuruna yaltlaımııtu. Faltat Altmark vapu
runa refakat eden iki Norveç torpidoeu lngilizlcri bir kaç defa uzak
laıtırmıı ve Altmark vapuru koya girince de ko;>t' un methalinde mev
zi alarak bu methali İniiliz gemilerine kapamıııtır . 

Bununla beraber Cossak destroyeri bu barajı zorlıyarak ik.i Norveç 
torpidosunun aratından geçmİ§ ve bu destroyeri lngiliz krovazörü 
takip eylemiftİr. İngiliz gemileri Altmark.a yanaşarak a8kcr çtkarmıt
lar ve içinde hiç bir silah bulunmıyan Altmark vapuru kat'iyyen mu
kavemet göıtermemittir. 

lngilizler Alman mürettebatına ate~ açmışlar bunlardan bir kısmı
nı öldürmüş ve yaralamıılar ve esirlerini alarak götürmü~lerdir. 

Mussolini dün bir çok general-
lerin ziyaretlerini kabul etti 
--~~~~-------~x*x•~~~~~~-~~-~ 

Roma, 18 (Ö. R) - Musaolini, yüksele. askeri mahkeme reisi ge
neral Ville Danteyi, Sardonya müdafaasını hazulıyan kuvvetler ku
mandanım ve Arnavudluktaki ltalyan askeri kuvvetleri baskuman-
danını kabul etmittir. • 

Afyon Halkevinin tertip ettiği 

resim ve fotoğraf sergisi 
~~~~~~-~-x•x-~~~~~-~ 

Afyon, 18 ( A.A.) - Afyon Halkevinin te rtip ettiği birinci resim 
ve fotoğraf •ergisi dün l lalkevinde kalabalık ve eçkin bir davetli kit
leıi huzurunda Halkevi reisinin kısa b ir söyle\'indcn sonra Vali tara
fından açılmışttr. 

Bir çok güzel resim ve fotoğrafların te~hir edilmekte olduğu bu 
sergi çok büyük alAka görmüştür. 

lngilizlere Almanlar bu 
defa tevazu gösteriyor 

---~~~~-----~.x•x~~~~~~~~----

Londra. 18 (Ö. R) - D. N. B. Ajanaı harbin bidayctindenbcri Al
manların mecmu hacmi 195.000 tona baliğ olan 25 lngiliz petrol şi
lebi batırdıklarını iddia etmittir. Almanlar lngiliz 7.ayiatını daima 
dört bt--1 mi.li fazlasile gÖ!terdiklerinc göre bu sefer iki misli bir faz
lalık göstermekle iktifa etmeleri bir tcvazü cacridir. Hakikatte lngiliJ! 
zayiatı 89.000 tona baliğ olan 12 petrol tilcbinclen ibarettir. 

Harp başlanıııcında lngilterenin petrol şileplerinin mecmuu iiç bu
çuk milyon tondu . Harp içinde yeni inşa edilen gemiler ve buna ill
veten kiralananlar, ' bu miktar zayiata ra~men azalmıf değil çoğal
m•"lır. 

Polonyadaki Almanların tamamı 
Almanyaya nakledilmişler 
-~~~~-~~-.,x*x-~---~~~ 

Bcrlin, 18 (A.A.) - Polon)•anın Sovyct i gali altında bulunan k~ 
mındaki Almanlann Almanyaya nakli iti sona erdiği için şimdi Polon
yanın Alman itgali altında bulunan kısmındaki beyaz Rus1arm, Uk.
:ranyalılarm ve Rutenlerin Sovyetler birliğine na1tli işine ha lana
aıkbr. 
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Dünyayı Meşgul Eden iki Hldise 
Fin harbında Mareşal Mannerhaym 
düşm~nın Fin müdafaa hatlarını ka

tiyen yaramıyacağına kanidir 

Sovyet hücum dalgalarına 
karşı Fin mukayemeti 

------------*-------------

Altmark vapuru hidisesindeAlman
ya Norveçi suçlu göstererek ileride 

intikam almak sevdasındadır 

Altmarkın zaptı haklı 
bir müdahale olmuştur 

Fransa, Fin müdaf aas1na yardım için Norveç hükümetinin lngiliz esirlerin
harp levazımı kredileri açmıştır den haberdar olduğu halde müdahale 

Fın harbmdan saTmelcr 
Helsinki, 18 (Ö. R) - Mare~al memleketin garp medeniyetinin bir ka

Mannerhaym Finlandiya ordusuna hi- lesi olduğunu yazmaktadırlar. 
taben dün nefrettiği beyannamede, son Poti Pariziyen gazetesi şunları yazı
derece ıiddetli Sovyet tazyiki karıısın-i yor: Mannerhaym hattı yıpranmıştır. 
da geri mevkilere çekilen Fin kuvvetle- Fakat delinmemiıtir. Muharebe devam 
rinin bu hattı müdafaa edeceklerinden ediyor. Son iki gün İçinde olan eyler 
emin bulunduğunu beyan etmiıtir. mukadderdi. Çünkü Sovyetler kat kat 

Mannerhaym beyannamesinde asker· faik kuvvetlerle kitle halinde hücumlar 
lere ıu ıuretle bitap ediyor: yapıyorlar. 

«Askerler, ıimdi ifgaJ etmekte oldu- Summa ile Voloki arasında birinci 
ğwJuz bat büyük toplarla ve taze kuv- müdafaa hattı kaybedilmiştir. Manner
yetJerle takviye edilmiştir. Yeni mevzi- haym hattı, Summa ile Viborg arasın· 
ler önünde kuvvet ve azmimiz sayesin- da 30 kilometre derinliğinde inşa edil
de düımanın ileri bareketi durdurul- mi~tir. 

·muıtur. Emin olunuz, dütman müdafaa Müselsel müdafaa hatları birbirini ta
batlannuzı yaramıyacaktır. Sonuna ka- kip etmektedir. Her mevzi bir ileri hat, 
dar müdafaa edeceğiz. Bu meV%İlerde bir de mukavemet hattından ibarettir. 
düpnan taamu.larma devam ederse Görülüyor ki mütecavizler Finlandiya
l&endi kanını bol bol akıtmaktan ba,ka nın kalbine girmek için daha bir çok 
bir şey kazanamıyacaktın. mü~kilata maruzdurlar ve tahminlerinin 

Marepl bugünkü vaziyetin nihai za- kat kat fevkinde kanlı zayiata düc;ar ol
feri temin edecek ıekilde inkqaf ettiğin- maktan kurtulamıyacaklardır. 
den ve Fin kuvvetlerinin Yatan toprak- Matin, Finlandiya mukavemetinin kı
larun müdafaa huıuswıdaki sanılmaz rılmaeı Skandinavya milletlerini doğru
timid ve azmini kaybetmiyeceğinden dan doğruya harµle temasa getirecek
emin olduğunu ilave etmİftİr. tir. lsveç ve Norveçte bu harbin hakiki 

Paris, 18 ( Ö. R) - Fransız guete· mahiyeti iyice anlaştlamamıştır. 
leri Sovyet hücum dalgalan karşısında Skandinavya memleketleri arasında 
Finlandiyanın gösterdiği mukavemeti tıpkı lngiltere ve Fransa arasındaki ma
hayranlıkla karşılıyan yazılarında, bu kanizmaya benziyen bir birlik makaniz-

masının vücud bulması zaruridir. Bu ne· 
tice belki tahakkuk edecektir. Fakat da
kikalıır sayılıdır> . 

FRANSANIN YARDIMI 

Paris, 16 (Ö. R) - Fransanın Fin
landiyaya yardımları her milletten üs
tündür. Fransızlar thyyareler, en son sis
tem nğır toplar ve dafi bataryalar gön
dermek ıuretile yardımda bulunmakta
dırlar. Finlandiya ordusuna İstediği ka
dar harp levazımı tedarik etmeleri için 
Fransız fabrikalarında 15 ikinci kanun
dan beri hudutsuz kredi ac;ılmıı1tır. Bu 
harp levazımının Finlandiyaya nakli 
müşkilütsız vukubulmaktadır. 

Roma, 18 ( Ö. R) - Eski Harbiye 
nazırı Horbeli~a cNeıvs Warld> gazete
sinde Finlandiyaya yardım meselesi hak
kında bir makale neşretmiştir. Muhar· 
rir: cSovyet, Almanyanın müttefikidir. 
Sovyetleri sarsan her hareket Almanya
yı da sarsar> demektedir. 

Roma, 18 (Ö. R) - Madrid gaze
tesi büyük garp demokrasilerinin Fin
landiyayı kurtarmak için icap ettiği ka
dar .süratle harekete geçmiı bulunma
malarını tenkid eden bir makale neşret
miştir. 

iki Alman bölüğünün 
yaptıkları taarruz 

etmemesi, bitaraflık ruhuna aykırıdır 

Almanlar 
Londra, 18 ( Ö. R) - lngiliz deniz 

mütehassısları Koıieak destroyerinin 
Norveç sulanndaki hareketini tamamen 
haklı görüyorlar .. Norveçin ihmali biz
zat kendi bitaraflığını ihlal etmiş olan 
silahlı bir Alman genıisinin kara suların
dan geçmesine ve oraya sıi:ınınasına mü
saade etmiitİr. lngiltere Oslo hükume
tine bir protcato notası göndererek Al
man denizaltılarının Norveç sularını bir 
melce ittihaz ettiklerini gösterecek ve bu 
keyfiyeti protesto edecektir. 

Fransndaki deniz mahfilleri de lnr.i· 
liz amirallığının tezini kabul etmektedir. 
Şimal denizini Majino ve Sigfrid hatları 
arasındaki No Man·s Land gibi telakki 
ederek denizlerde karasular mefhumu
nu ilk defa torpilliyen Almanyadır. Alt
mark adlı Alman vapuru dört topla mü
cehhezdi. Vapurda harp esirleri vardı. 
Norveç rnakamntı Sergen limanında va· 
purun kontrolünde bunu görerek bu va
purun kendi kara sularına sığınmasına 

müsaade etmemelidirler. 
Nevyork, 18 (AA.) - Alhnarkın 

zaptı Amerika efkarı umumiyesinde pek 
büyük bir tesir husule getirmiştir. Bu 
hadise deniz harbinin genişliyeceğine bir 
iıaret telakki edilmektedir. 

Va~ingtonun diplomatik mahfilJerin· 
de bu hususta hic; bir tefsirde bulunul
mamakla beraber lngiliz amirallık ma
kamı tarafından alınan enerjik tedbir 
tasvip edilmektedir. 

Londra, 18 (AA.) - Iskoçya na
zırı Sir john Colville Leith ]imanına gi
derek Almanların Altnıark vapurunda 
mevkuf bulunan ve lngiliz destroyerleri 
tarafından kurtarılan lngiliz deniz tica• 
reti mürettebatını karşılamıştır. 

Hükumet makamları yaralıların kara
ya çıkarılması İçin lazım gelen tedbirle
ri almı~lardır. 

tNGiUZ GAZETELERıNlN 
TAFSiLATI 

Londra, t 8 ( ö. R) - Altmark hadi
.sesi hakkında lngiliz gazeteleri şunları 
yazıyorlar: 

Londra salahiyettar mahfillerinin ka
naatine göre, Altmark gemisinde çok 
fena f8rtlar altında 300 den fazla lngi-

ateş püskürüyorlar 

Hadise miinasebetiyle at:am kamarasında izahat vereccgı bildirilen Bali 
Çemberlayıı haftalık n11tu klarmdan birini iracl ediyor 

liz esiri bulunduğunu lngiliz hükumeti lır"a, bu hadısenin Almanyayı fazlasile 
gibi Norveç hükumeti de biliyordu. iğbirnra sürüklediği anlaşılmaktadır .. 

Buna rağmen geminin Sergen !ima- Almanyanın Altmark hadisesini, bıta· 
nını terkederck Norveç karasularından raflar aleyhindeki tecavüzlerini çok da· 
geçmek suretile Almanyaya hareketine ha şiddetli bir şekle sokmak için vesile 
müsaade edilmesi lngiliz hükumetini ittihaz edeceği anlaşılmaktadır. 
hayrette bırakmıştır. Zira bu hareket Norveç şimdiye kadar Alman tec•• 
aarahaten Norveçin bitaraflığını ihlal vü7leri yüzünden 4 7 ticaret gemisi kaY
eden mahiyettedir. betmiş ve 309 Norveç gemicisi hay~t~ 

Londra, 16 ( ö. R) - Alt mark ha
disesi münasebetile Jngiltere ile Norveç 
hükumeti arasında dostane görüşmeler 
vuku bulmaktadır. 

lngiliz hükumeti hadise münascbetile 
lngiliz bahriye mahfillerinin noktai na
zarını Londradaki Norveç sefirine bil
dirmişt;r. 

Londra. 18 ( Ö. R) - Alman mat
buatı Altmark hadisesini vesile ittihaz 
ederek Norveçe ve bütün Skandinav 
memleketlerine ate~ püskürmektedirler. 
Berlin hükiunetinin Oslo hükumetine 
gönderdiği protesto notasının çok asabi 
bir lisanla yazılmış bulunmasına bakı-

gözlerini yummuşlardır. Bugün de ık 
Norveç gemisi daha batmlmıştır. 

HoUanda, Danimarka ve Norveç h~· 
kumetlerinin protesto notalarına A • 
manya tarafından ehemmiyet verilme· 
mİ!'>tİr. 

Londra. 18 ( ö. R) - Başvekil Mt· 
Çemberlayn haftalık nutkunda, Altnıar• 
kın zaptı münasebetile Norveç hükurrıe· 
tine bildirilen ingiliz noktai nazaı:ın~ 
izah edecektir. Bu hadise bcynel~~~
hukuk bakımından şayani tetkik gortı 
müştür. 

Oslo, 18 (A.A) - Altrnark vapuru 
htıdLc;esinde sekiz Alman ölmüş ve }>e~ 
Alınan ağır surette yaralanınıştır.___. 

Finlandiya hariciye nazırı 
Garp cephesinde havalarda sükiinet .. -·- .. 

karada tam bir intizar hakimdir Harbe tekaddum eden gunlerde Sov· 
~~~~~--~-----*~~-~~--~~~~--

Paris 18 (ö.R) - Fransız topçuları muvaffakıyetsiz bir surette taarruz et- mız tarafından yapılan bir hareket ne-
Vojlarda çal~an Alman amclcsini da- miştir. Gündüz bilhassa Vojlar mınta- ticesindc müteaddit esir aldık. Alman 
ğıtmışlardır. Hava fanliyeti azdır. Fran- kasında topçu at~i olmuştur. harp gemileri 11-17 Şubat haftası için-
sız tayyareleri Alınan mevzileri üzerin- de düşmanın emrinde bulunan 23 In-
de uçuş yapmışlardır. Hatlarımız tize- Paris 18 (Ö.R) - 18 Şubat sabah giliz, Frawıız ve bitaraf vapur batırmı.ş-
rinde tcktük düşman tayyareleri görül- tebliği: lardır. Bunlar 128,174 tona baJiğ olmak
müştür. «Cephelerde iş'ara değer bir ıey ol- tadır. Dün şimal deniıi üzerinde bir In-

Paris 18 (ö.R) - 17 Şubat akşam mamı.ştır.> giliz Bristol Blenheim tayyaresi ile bir 
tebliği: Berlin 18 (A.A) - Alman başku- Messerschmitt arasında müsademe ol-

«Geceleyin düşman unsurlarından mandanlığının tebliği: muş ve lngiliz tayyaresi düşürülmüş-
müteşckkil bir bölük iki mevkiimire . Menig'in garbında hücum kıtaları- tür. 

Den·iz · Vak'ası 
. - *-- BAŞTARAPI 1 İNCi SAHİFEDE - sonra bir İngiliz torpido muhribi tekrar 

!:ırnıçlı Allmark gcmiı:inin karaya otur- göründü .. 
masiyle neticelenen hadise hakkında şu Altmarktaki esirleri kurtarmak ıçın 
mal(ımatı veriyor : emir aldığını söyledi.. Hadise bundan 

Altmark, 16 şubat tarihinde cenuba sonra olmuştur.• 
doğru gidiyordu. Bir kruvazör ve beş Paris, 18 (Ö.R) - Fransız gazeteleri 
kontr torpidodan mürekkep bir İngiliz Norveç sularındaki deniz hadisesini bü
JHo!'u gemiyi tevkif etmek istiyorlardı.. yük alaka ile tefsir ediyorlar. 

hammül edilmez bir tecavüzdür, diyor
lar .. 

Amsterdam, 18 (Ö.R) - Ho1Iandanın 
maruf hukukçulanndan biri Telgraf ga
zetesine beyanatında Altmark Mdisesi
nin hukuki cephesini izah ederek şun
ları söylemiştir : 

- •Altrnark bir ticaret gemisi mua-

yellerin Finleri kabahatli göstermek 
için takındıkları vaziyeti izah ediyor 

~~--~~---~---*-~--~~~~-~~~ 
Stokholm, 18 ( ö. R) - Finlandiya betleri hakkında beyanatta bulunaral.: itham etmişlerdir. Hakikatte biz S~•j 

Hariciye nazırı B. Taner Af ton Bladet ilci memleket harici münasebetlerinin yetler birliği hük\ımetine, metaliple.rırı. 
gazetesine beyanatında Finlandiyanın Fin _ Sovyet muhasamatından evvelki bir fors majör olarak telakki edertıJYe• 
garp devletlerile bir a9'ceri yardım mua- vaziyeti muhafaza ettiğini söylemiştir. ceğimizi, küçük bir devletin de nü~ t 
hedesi imza etnıek üzere olduğu hak- Finlandiya Hariciye nazırı, muhabirin ve siyasi kuvvetçe büyük milletler kacl• 
kında deveran eden -.ru.tarı tekz.ib et- ·· ruL:· ld k1a h 1 t kııt18Jl'" ,,..,,_ bir sualine ıu cevabı vermiştir: soz sa uı o u rını, aca e e .. je• 
miştir. mağı hatırdan geçirmediklerini soY 

Londra, 18 ( Ö. R) - Finlandiya 
Hariciye nazın D. N. B Ajansının Hel
sinki muhabirine Alman • Fin münase-

cSovyetler birliğile takaddüm eden dik. ı,te bu kabahatimiz küııtahlık ,.":: 
günlerde yapılan müzakerelerde bizi ka- )arak bize harp açılmı,, hududlarırrıd~I, 
bahatli gören Sovyet devlet adamları, herkesin bildiği şekilC:le tecavüz e 

1 

h.atta onlara karşı saygısızlıkla bir his miştir>. ~ 
~------~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~--~~--------~~----~--------~ 

250,000 --·--
Danimarka. deniz sendikalarının 

bir talebi • 
cazıp 

lngiliz askeri kayıt- ~----~--x*x•~----~ 

larını yaptırdılar 
Bir Norveç torpidosu Norveç kara sula- Övr gazetesinin başlığı vaziyeti iyi melesi görmek için Norveç sularına gir- ---•---

ıneden esirleri serbest bırakması lazrm- Londra, 18 (Ö.R) - Bugün Büyük 

Kopenhag, 18 (A.A.) - Danimarka deniz sendikaları, )ngiltere
den kara suları haricinde kontrol limanları tesisine ve AlmanyadaJ1 
da bilaihtar _Danimarka gemilerini batırmamasını istemiye karar ver-l'mda bu müdahalenin önünü almak is- bir şekilde hülasa ediyor : 

tedi.. ıAlmanlar bitaraf gemileri batırıyor-
• İngiliz filosunun kumandanı Altmark- lar, Bcrlin bu bir harp kanunudur• di-

U. 300 esir olduğunu biJdirdi.. Alman · 
kaptanı ise bunu ifıkir eyledi 

ingiliz gemileri geri döı .. ~ .. 

dı .. Norveç sularına bu vaziyette girişi, Biitanyanın her tarafında Silih altına 
muharip devletin taarruza cevaz veren salırılan 250 bin kişi askerlik dairele
bir vaziyet yaratmaktan hali kalamaz- rine müracaat ederek kayıtlarını yap. 
dı.. Bu :meselede NorveÇ .aldaUlnu§t.ir tıriı~ır. Bunlar 28 yapndaıı ~ 
Jgdj .... ....ı 

ınit~rdir. · 

Stokholm,# 18 (A.A. ) - Norveç denizcileri federasyonu bitaı~ 
ticaret gemilerine ~fi yapılan gayri iDaani muameleleri ~ 


