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J:1- Paris (Radyo) - Mareşıal Mannerhay• ordusuna Paris - ltalya-radyo ve gazetelerinin düne kadar Sovyetler 
"-llbahat! hitaben neşrettiği bir beyannamede kahra•an Fin askerini• aleyhinde kullandığı şiddetli lisanı bird.enbire müliyimleş-

U··~ --: bııçuk milyonluk bir 
•hraıııao milletin, 180 

ilyoıı ııufusu olan kocaman 
bir de 
bııçulc •lete karşı tam üç 

ay vatanlarını aslanca 
llıildaf 

•• etıneleri, öyle zan-
11.ediyorııı ki bütün bir cihan 
ribi, diinkü düşmanı Sovyet 
Ru.,.a 
diri~i nııı da hürmet ve tak-

kıızaoınaktan hali kal
ltııy•calctır. 

Şiıııd· bq•tı 1 bütün dünya mat-
tt Finleri, silahlarını terk 

llltii. 
... •' mecbur kılan sebep, ... eı'Q) 

' 
İyet ve kabahatları 

Q Ve 
Ya bu devlete yükle

llltğe 
Çalışmakla meşguldür. 

t'lalb k bakik u i hadiselerin ve acı 
t. atların dıli bize ög" ret-
1 ki 

: Bu dünyada hükümet 
~e de 
kahahvletler için en büyük 

at, en affolunma:ı: ci-
111Ytt küçiik olmak, küçük 
kalıııak 
ier k • fırsat elde iken di-

İİçiiklerle birle•ip bü-
Yiiıııek Y 

teıııek ve kuvvetlenmek is-
•uıı.• veya şeref ve namu
dt•ft İnanıl•bilecek büyük 

Eıı. titrle birleşmemektir. 
0ı_tlt büyük kabahat kiiçük 
d •le 014uğuoa göre bir 
de ıı. t İçiıı en büyük gaye 

Ufııa . t" . h .. •t b sıyase ını er ışın 
••y .. tr Politikanın üstünde 

alc olınılıdır. 
SIRRI SANLI 

lı· car et 
Genıilerimiz 

-o-

200 bin d6şmanı yok eden hücumlarını takdir ettikten dirilmesi ·kendisinden beklenen bir şey olmakla beraber· 
sonra savaşa bu düşmanları ildürmek için girmediklerini yine hayretle karşılanmıştır. 
fakat onları öldürmeğe gelenler tarafından ölmemek için 
öldürmek mecburiyetinde kaldıklarını ve vataiı için ölen 
kahramanların kanı ile yoğrqlmuş Fin topraklarını terk et
menin çok acı bir şey oldnğunu ve bununla beraber istik
balde• ümidi kesmemek lazım geldiğini bildirmiştir. 

Paris (Radyo) - Vaıingtondan alınan habere göre, 
Amerika hükumeti Rusyaya gönderilecek mallar ambarga
sunu kaldırmıyacağını ihsas etmiştir. 

SOVYET - FiN SULHU -----...... ____ _ 
Helsinki - Saat 17 de 1 liflerinin dün akşam Mosko· 

Finlandiya radyoları matem vada imza edild iğini bildir-
bavaları çalmağa başlamış diğini ve bugün Fin saatile 
ve bir saat sonra bütün na- saat llde iki ordu arasında 
kil vasıtaları durmuştur. mütareke imza edileceğini 

Bütün Finlandiya baştan haber verdiğini bildirmiştir. 
başa matem içindedir. B. Çeaı berlayn şunları ilave 

Londra - Helsinkiden bil· etmiştir. 
dirildiğine göre, saat 11 de Finleri · temi o ederiz k ı 
Sovyetler Birliği - Fioliindi- maruz kaldıkları vaziyet do · 
ya arasındaki harp nihayete layisile Büyük . Britanyu hal-
ermiştir. Fin ordusu, (Ateş kı gö.terdiklerı kahramanlı-
kes) borusunu hayret ve en- ğa karşı derin alaka ve tak-
dişe ile karşılamıştır. dir hislerile meşbudur. Bu 

iki taraf kuvvetleri mua- destan , Finlerin unutulmaz 
bede ile tespit edilen yeni bir zaferi olarak tarihe ge-
hududlara çekilmeğe başla- çecek ve beşeriyetin ebedi 
mıştır. minnettarlığına ... hak kazan-

Paris 13 (Radyo) - Fin- dıracaktır. 
liindiya hariciye nazırı B. ı Paris, 13 (Radyo) - Skan· 
Tanerin bu sabah söylediği dinavya memlek~tleri Fin· 
nutuktan sonra, Finlandiya- landiyayı inkiyada sevket-
nın her tarafında hükumet mek le evlerinin anahtarını 
konaklarının, saraylarının ve Sovyetlere vermişlardir. Ar· 
hususi evhrinin üzerinde tık şimal memleketleri Al· 
dalgalanan şöhretli Fin bay· manye ve Sovyet Rusyaoın 
rağı matem işareti olarak hayat sahasıdır. 
yarıya indirilmiştir. ---------

Paris (Radyo) - Bay Ruzveltin Finliindiyanın acı akibe
tinden bahsederken Amerikada bu kahraman millete besle
nen muhabbetin ve ona yapılacak yardımın daha ziyade 
çrğalacağım beyan etmesi ve büyüklerin küçükleri ezmekte 
devamına lakayd kahnamıyacağın ı ileri sü•naesi demokra
silerde büyük bir sevinç uyndırdı rmıştır. 

Ticaret vekili 8. Nazmi 
çuoilunun beyanatı ------·· .... - -----

Top-

Ankara, 13 ~(Husu gi) - Ticaret~vekili~B . Nazmi Topçu· 
oğlu~beyanatında fiat kontrolü mes ele t i üzerinde durarak 
toptan ve yarı:'.,toptan ticarette fatura vermek hakkında 
bir kararname hazırlı;ndığını ve bu kararnamenin kötü ni· 
yeti olan tacirlere doğru yolu göster.: ceğioi söyliyerek 
(Muhik ticari sel>eplere istinat et aı ıyen.fıat yükselmeleri 
~anun1;nazarında ihtikar sayılır).dedi. 

Ankara 13 (A.A) - Ticaret vekilliğin in gösterdiği lü 
zum ve~Koordinasyonu heyetinin te~lifi üzerine " Mılli Ko
runma kaııuounun 31 inci maddegİne mü, teniden fatura 
vermek mecburiyetinin meriyet ~ vazına ait ka rarname bu
günkü ı esmi gazetede intişar etmiştir. -------·· -----
Dostlarımızın gösterdikleri 

samimi tezahürat 
Ankara - Erzincan yer sarsıntısında •uğradığımız felii· 

ket münasebetiyle dostlarımızın gösterdikleri samimi teza
hürat Türk milletini mütehassis etmektedir. 

Dost Inıiliz milletinin Türk milletine yakın aliikasmın 
bir nişanesi olarak harap havalide! birt kaç •köy inşası için 
çok samimi teklifler yapıldığı öğrenilmiştir. 

Romanya kralı Majeste Karo! da kendi yiiksek namla· 
rını taşıyacak bir köy inşasına karar verdiklerini, ·bütün 
inşaat malzemesini ve ustaları Romanyadan gönderecekle
rini ve borada Rumen milletinin Türk milletine~derin mu · 
habbetinin nişanesi mamur ve yeşil bir köy vücuda geti · 
rcceklerini bildirmişlerdir. Vefakar milletiınixe bu necip 
dostluk tezahüratı şükranla karşılanmıştır. 

--:>o--' 

Af roditin Def teri 
Tercüme eden: S. S. 
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d " dükt sonra ili-Drinkman biraz üşua en 

ve etti: . 
- Eğer arzu ederseniz size gelınler • 

yeni evliler için hazır olarak bulundurdu· 
• d şık roplardaıı gumuz en son mo a ve en 
b. . kd' d yı'm bu suretle ır tanesıne ta ım e e • 
(gö nül eğlendir) gazioosuna Asri. bir. Af~o: 
dit, bir güzell ik ve moda kralıçesı gıbı 
büyük bir zaferle girmiş oluruz. 

Benim bu göz kamaştırıcı teklifl~r. kar· 
şısında şaşa ladığımı sezen Şef de~ıkı : " 

- Bu teklifin sizi düşündürmesıo. Çun· 
kü en şık ve kibar i n sanların bulunduğu 
bu eğle n ce mahalline bir nevi vazif~ ile 
gitmiş olacağız. Biz bu suretle Amerık~
nın en büyük Moda Mo1ğazasının e~ zarıf 
bir tuvaletini gene sizin gibi Amerıkanın 
en güzel ve en gösterişli bir lıızı ile teş· 
hir ve reklam etmiş oluruz. 

Bu teklıf ve sözler karşısında ne yapı• 

labilir ? 
Mecburen Şefın verdiği muhteşem robu 

kabul ederek geydim. Fazla olarak bana 
bu müstesna tuvaleti geydiren bir iki kıa
dın. kaşıma, göıüme hafif bir de ınakiyaj 
yaptırdıktan sonra beni kocaman bir en
dam aynası önüne götürfip bıraktılar. Te
vuza ber taraf, hakikaten ben de benim 0 

zaman çok dilber bir kız olduiuıaa anladıa. 
* * * 

"Gönül Eg" lendir gazinosuna •ard.ıtıaı:ı: 
,, d' vakit bütün nazarlar bize dikilmişler ı : 

Gazinonun yüksek orkestrası "Asri Afro
dit,, adlı yep yeni bir tanıo çalınacağı?ı 
oparlörler vasıtasiyle ilin ediyorlardı. Bıı 
Drinkman ile birlikte danso. kalktıiımıı 
zaman bütüo halk bize, bakarak bir alkış 
tufanı koparmışlardı. 

(De. amı yar) 
Aıı1t 

kili Bara - Münakalat Ve-
ıı.ıtııı. · Ali Çetiokaya beya
. da büyük bir tersane 

B. Tanerin uzun nutku 
Fin milletine hali anlatmakla 
beraber muharip muharip \e 
sivillerin kadın ve çucuklara 
varıncaya kadar ğösterdik 
leri fedakarlığı ve üç aydan· 
beri yaşadık!arı feci günleri 

Üç Mühim 
Karar 

Ankara - Koordinasyon 
heyetinin üç yeni lıararna· 

mesi Heyeti Vekilece tas· 
dik edilmiştir. 

Fransız _2_a_z_e_t;l~-r-i,-A-merika Sovyet-Fin,.sulhu hak-
murahhasından ümitleniyorlar kında bazı tafsilat ı 111fası · · 

lıtı.ıt ıçın icap eden teşeb-
lllİtiıı.re geçildiğini, gemileri
Pıltlı' bu suretle dahilde ya· 

hatırlatmıştır. 

ıleceğini ıöyledi. 
,. ba~kkil Istanbul radyosu 

iyj 
11 
ında yapılan tetkikler 

faali;tice verd iği takdirde 
İli,. ete getirileceğini de 

ç etti. 

Paris (Radyo) - Avam 
Kamarasının öğleden sonra-
ki içtimaında başvekil B. 
Çemberlayn , Ingilterenin 
Helsinki sefirine bu sabah 
Finlandiya hariciye nazıri 
tarafından Sovyet sulb tek· 

JI ,, 
' 
~ 
,ı 

~ Alman imparatoru Rus Çarını Nasıl Aldattı? 
Nii:'.k~-:--:---....:.... ____ ..:_ __ ~~~-

lııgil' olayeviçin casus teşkilatında bir kaç kişi de 
ıı casuıu Ruslar bulunuyordu. Genç zabit bunla

rı ke d' 
seıı 11 1 teşkilatına sadık kimselar olarak bilirdi. Esa-
Çok lngiliz caausu olmaları hasebile Nikolaoeviçin bir 
ririer'e!leriui Rusyadalıi casuslar grubuna haber ve
feffe ~1 ". Bu iki yüzlü casuslar birkaç ay içinde kendi 

1 rıuı mahküm edecek vesikalarını da elde etmiş· 
trdi 
k · I.ngilizler bu iki taraflı casusları meydana çı-
arına b 1 

k•nd ga ıın arın elindeki vesikaları kullanmağa ve 
~ il . . h' a ~rını şa ıt olarak göstermeğe mecbur oldular. 

b:,;esı.kalar Rus erkanıharbiyesine verildi. Nikolayeviç 
lıındıı ~ıvab~ına sevk edildi. Nikolayeviçin orduda bu
l•r. gu ır sabah polisler oturduğu apartmanı bastı-

.Orada araştırmalar yaptılar. 
Bır soba içıne yerleştirilmiş olan beton kasada bir 

~!~yaon altın ruble ile Almanca bir casus dosyası bul· 
r. 

Rusya Harbiye nazırı Sukhamlinof bu sadık yar· 
dıın h 
hu cıs~ •kkında yapılan muameleyi öğrendiği zaman 
du. ınaıyet zabitini kendini müdafaa edebileceğini um-

Bununla beraber sadık dostunu himaye için hiç 
lıir h k ara ette bulunmadı. 

Nikolayeviç ilk önce berşyi in kir etti. Fakat mev
cııt Vesaik karşısında inkarın faide vermiyeceg" ini gö· 
tüıı Ce tevile başladı ve• dedi- ki : 

- Evet ben gerçi Aİmanl~rla bazı münasebetlerde 
hıı.Iıındnm. Fakat bunu iyi bir vatanperver gibi 

Birinci kararname : Dev· 
let demiryolları ve limanları 

idaresindeki iş yerlerinde 
·Milli ko;.;;;ma kanunun~ 
19 uncu maddesi hükiimleri 
dairesinde fazla -mesai ya
pılmasına müsaade verilmiş
tir. 

İkinci kararname": İthalat 
tacirleriyle toptancı ve yarı 

toptancı tacirler ve sanayi 
erbabı arasında ticarette tağ
şişin nez'i ve ihracaatın mü
rakabasi ve korunması hak· 
kındaki kanuna ek kanuıııun 
yedinci maddesi hükmünce 
birlikler teşkili için ticaret 
ve iktisat Vekillerine seli· 
hiyet verilmiştir. 

Üçüncü kararname : 
ra tanzimine dairdir. 

Fatu-

Fatura tanzimi mecburi 
tutulmaktadır. Bu kararna-

menin (C) fıkrasında şöyle 

denilmektedir. (100) kuruş
tan fazla yapılan alışveriş· 
lerde müşterinin talebi üze· 
rine satıcı fatura verr~eğe 
mecburdur. ---Arap ve Yahudi 

gönüllüleri 
Kahir" - Filisti11de Arap 

ve Yahudilden teşkil eden 
ilk gönüllü fır kası Garp cep
hesine gitmiştir. 

Paris - Bura gazeteleri Amerika ııw~a~ha~~nı~ ağzın
dan birşey ı:lamamakla beraber ondan buyuk umıd beıli
yorlar ve diyorlar ki : Bu Amerikan diplomatı 1939 yılı 
Eyliilünde söylediği nutukta "eğer verilen vaid yerine gel
mez, küçük milletler hürriyete ve müsav ı haklara sahip ol
mazlarsa, hakiki ve devamlı bir sulh olamaz,, demişti. 

-----111111111111 

Alman kömürleri karadan 
gelirse ... 

Bertin - Alman ga:ı.eteleri lngiltere ile Italya ar asin deki 
kömür meselesini dikkatle takip ediliyorlar. Maruf kimse
lerin hesapladığına göre eğer Alman kömürleri Polonya, 
Romanya ve Yugoslavya yolu ile gidecek olursa her on 
dakikada bir kömür treninin hareket etmesi lazım gelir ki 
Almanyanın bugünkü askeri ve mühimmat sevkiyatı müna
sebetiyle bu imkanız birşeydir. 

---·-·-----.···-----~---

Ribbentrop 
Romada Neler 
Görüştü 

Londra - Gayda •Jurna· 
le d'ltalia gazetesinde Fon 
Ribbentropun, Roma seya
hatiudeki esrar perdesini 
kaldırmıştır. Gayda maka
lesinde dıyor ki : 

"Bu konuşmalar zaruri 
idi. Harbin artık şiddetle
neceği bir sırada Almanya
nın her niyetinden ltalyanın 
doğrudan doğruya haberdar 
edilmesi gayet tabii idi. Bazı 
enternasyonal hadiseleri, iki 
devlet ricali tetkik mecbu
riyetinde idiler. 

Tarihi 
Hazinelerimiz 
·Hakkında 

Müzemizi ziyaret eden Al· 
man arkeolog doktor Bitte! 
Müze müdüru B. Salabeddin 
Kantar ile gazetecilere be
yanatında: "Roma harabeleri 
Egedeki çok kıyetli tarihi 
eserlerin yanında çok sünük 
kalır demiştir.,, 

G. Hayrullah 
Ankara - Milli müdafaa 

vekaleti kara müsteşarlığına 
general Hayrullah tayin e . 
dılmiştir. 

--o--
Par:s - Finlandiya körfezinde Sovyet 

Rusyanın yapacağı bahri üs otuz sene mlÔ.· 
detle ona beşyüz milyon mukabilinde ki
ralanmıŞtır. 

Paris - 104 gün devam eden çetin bir 
muharebeden sonra imzalanan rsulh aua· 
hedesine göre Martın on beşinde iki taraf 
askerleri kararlaştırılan sınırların arkasına 
çekileceklerdir. 

Paüis - Ingiliz gazeteleri, sulha evveli 
Moskovanın talip olduğunu ve müttefikle· 
rin daha müessir bir surette yardım etme
lerine, Isveç ve Norveçin mani ve Finlin· 
diyanın resmen bu yardımı istemesi sebep 
olduğuna ve bunlara rağmen gayri resmi 
surette Finlere pek çok muaYenet edildi· 
ğini yazıyorlar. 

-- -------
Karadenizde Sovyet 

Talı tel bahirleri 
Sofya - Bükreşten telefonlanıyor : 
Sezar Madro adlı Mısır bayraklı vapur 

kaptanı şunları anlatıyor : "Karadenizde 
karakol gezen Sovyet torpito muhripleri 
Nucikos adlı bir Yunan vapurunu Roman
ya sularında, Köstence"önünde durdurarak 
muayene ettikten sonra Sivastopol'a doğru 
götürdüler. Bu vapur götürülmezden evvel 
muayene edildi.,, 

Bir Hollanda vapurunun kaptanı da şu
nu söylemiştir : 

"Karadenizde Varnıadan Köstenceye gi· 
derken yolda dört:Sovyetltahtelbahiri gör· 
düm. Beraberlerinde iki de torpito muhri
bi vardı. 
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- 40 -
511 - Terli iken sa İç••, zeltir 

gibidir. 

511 - Giliiuç olmak isteaezseu 
SeYdadau sen va7.~eç. 

içmiş 

bu 

512 - Eti az ye, otu 

513 - Eu iyi doktor 
eden insandır. 

çok ye raaat et. 

sıhhatine dikkat 

514 - Yemeği hazmetmek için üç mi· 
de•İz vardır : Biri ayaklarımız, ikincisi diş
lerimiz, üçüncüsü de hakiki mide•izdir. 

515 - Aşk ve hak şarabını içenlerin 
sarhoşluğundan 1 orkma. 

516 - İnsanı hasta eden soğuk değil, 
sıcaktan soğuğa geçivermekteılir. 

517 - Çok defa acı bir nasihat tatlı 
iltifata mureccabtır. 

518 - Bazen nede tatlı, baygın bir nazar, 
Gönülleri bir ok gibi yaralar? 

519 - Marazı aşkın evet doktoru yok, 
dermanı yok. --···--Her gün bir bilmece : 
Dünkü bilmecenin cevabı : 
"RADYO,, dur. 

Sulhun resmen tas

diki nasıl olacak? 
Sofya - Moskovadan öğreniliyor : 
Burada akşam imza edilen Fin - Sovyet 

harbı şartlarının başında bunlar vardır. 
"Sulh muahedesi ilk önce Fin Vekiller he
yeti kabııl ve Finlandiya Diyet meclisi ta
rafından da tasdik olunacaktır. 

O zamana kadar ordular yerlerini mu
hafaza edeceklerdir ki, bu suretle! imza 
edilen muahede bir nevi mütareke mua
hedesi dem ektir. 

---++++---

Fin Harbi Bitti, Fakat 

Nasıl Oldu? 
Sofya - Pek gizli olar.ıık devam eden 

Fin-Sovyet müzakereleri dün akşam bitti. 
Finler Almanya ve Isveçin delaleti ile Sov
yetleri büyük ve ağır metalibattan tenzilat 
y.ıptırmağa muvaffak oldular. 

---++++---

Finlerin Irkı Hakkında 
Sofya - Bugün saat 12 d e Sofya r~ d

yo5unun Fin - Sovyet sulhu münasebetiyle 
verdiği bir konferansta Finlerin menşei ve 
ve tarihi hakkında uzun malümat vermekte 
ve bu ırkın orta Asyadan göçmen Türkler 
ve Bulgarlarla ırki münasebetleri olduğunu 
tubarüz ettirmiştir. 

---++••---

Eskilerin Kulakları 
Küçükmüş! 

Alimlerin iddialarına göre bugünkü iosan
larına,kulakları, ilk devir insanlarıoın kulak

ları nisbetle ço büyüktür. Bunun sebebini. 
ı.ıeslerin~tezayüd eımiş olmasına hamleder· 
ler: Medeniyet ilerledikçe sesler dahi ar· 
tacaiından ahfadımızın kulaklarının da l:i. 
zim kulaklarımızdan çok büyük olacağı 
muhakkakiır . ---····---

•• bir bakış 
Hudııdlara Müteveccih Ordu
nun Arkasında Milletin Sela

meti Seiin Hürriyeti 
Temin Olunur 

MUTTEFIKLER ALMANYA-

-·-YAZAN: ***** 
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işte bu sıralarda Sinel111an. 
adındaki dahi k•ndini aü
dahele sahasına attı. Şura 
da, buara da keadi başına 
çalışan ve sayısı gayet az 
olan münevverleri topladı. 

Önce işe ordudan başla
dılar. Bilhı.ssa ordudaki ne
ferlerin talim ve terbiyeıine 
ehemmiyet verdiler. Sin el
manın ve arkadaşların çalış
masiyle bir çok Fin a-ençleri 
liselere yerleştirildi, üniver
site! re gönderildi. 

Buradaki " ıeuçleri teşvik 
ettiler, askeri mekteplere 
gönderdiler, _ mektepleriaiu 
kurulması ve mes'ud hayata 
kavuşmaları için evveli buna ı 
lüzum oldunu ve ordularını 
modern bir hale koymalarını 1 
tavsiye ettiler. 
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y A IMTIY AZ VERMiYOR 

Sofya - Londradan veriliyor : 
Ro nan yaya hareket izere bulunan Roaanya elçisi hari

ciyeye •dovet edilerek şunlar söylenmiştır. 
-Müttefikler Almanyanın Romanyadau alınacak mallarda 

imtiyarsahibi olmasına razı değillerdir. Eğer Romanya bu· 
ua riayet etmezse miittefiklu bııau Keıaanyaya cebren yap
tırmak mecburiyetinde kalacaklardır. 

A•erikada Masarik ııünü 
Belırad - Nevyorktaa Havas ajansı bildiriyor: Çekoı· 

lavakyanınllk c~İuhurreiıi Masarkıu ölümünün yıldüniiiiİi 
hükiı•etin iştira kiyi• töre~iştir.-Amerika hüküıii°eti 
martın yedinci ıiaünü Masarik günü olarak tayin etmiştir. 
Bu hadise Berlinde çok nahoş bir tesir:..hasıl etmiştir. 

. 

Almanya 3 milyon asker 

toplamış 
Şofya - Paristen _telefoalanıyor : 
Bura gazeteleri Al•anyaaın yıliırım harbi için pek çek 

asker lııazırladıiını yazıyorlar. Ezcil•le Ordr ıazetesi di
yorki : Almanya ani bir taarruz için üç~ailyon •asker top· 
lamıştır. 

•• 
Kahrından Olen Kadın Gençler vatan ve milHyet 

aşkiyle askeri mekteplerini 
tercih ettiler, her taraftan 
hücum .başladı. Çok malü
matlı, asil ve terbiyeli genç
ler yetişti, orduya zabit ta

1 Sofya - Bulgaristanıa~Permik kömür madenlerinin çök-
mesi yüzünden kurban giden üç amelenin cenaze törenin

i de kurbanlardan birinin karısı, kocası mezara ~ enurken 
I mezarın kenarına düşerek c;;n vermiştir. Hekimler bu kadı
ı 

bib tayin edildiler. 
' Bu gençler şuurlu bir şe- ı 

kilde hareket ediyorlardı. 

kendilerini eğlenceye de(il, l 
mesleklerinde ilerle•eğe, 

ilmi tetkik ve tetebbülerini 
arttırmağa başladılar. 
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nın kahır yüzünden kalbinin durduğunu söylemişlerdir. 

Italya Fransız hududunda 

tahkimat yapıyor 
Sofya - R•madaa hildiriliyor: Italyan gazeteleri Italya

nın Fransız hududunda tahkimata başladığını yazıyorlar. 
Sinelman gerek gazetesin

de yazdığı...,içtimai, milli ve 
vatani yazılarını okuyarak 
ve gerek sık, lsık verdiği 

konferansları can kulağiyle 
dinleyerek geco gündüz baş 
döndürücü bir hızla ilerliyor
lar. 

ltalya filosunun Akdenizdeki 

/ vazifesi 

Berlin - Doyçe Algenay Caytung gazdisi .diyor ki : 

lsveçlilerin tenbel, miskin, 
beceriksiz ve meslekten uzak 
ve yalnız eğlenoe ve israf 
düşkünü zabitlerini geride 
bırakarak günden güne kuv
vetlenmeğe ve onların elle
rinden bütün kuvvetleri al· 
mağa koyuldular. 

Orduda bulunan kendi öz 
kardeşleri olan Fin efradını 
okutmağa ve m•deniyet yol
larında ilerletmeğe başladı
l::r. beş on sene içinde ye· 
tiştirdikleri ve tam bir İnsan 
haline getirdikleri neferleri 
terhis ettikten sonra, bunlar 
köylerine ve kasabalarına 
yayılır. 

(Devamı var) ---····---
Dost general

lar gitti 
Ankara - Şehrimizde bu· 

lunmakta olan lngilterenin 
Şark ve Fransanın Akdeniz 
hava kumandanları dün 
Ankaradan ayrılmışlardır. 

Misafirler E,kişehirde biraz 
kaldıtan sonra Toros eksper
siyle yollarına devam etmiş
lerdir. 

-----
Sumner Vels 

Italyanın kuvvetli bir ispanyaya ihtiyacı variı r. Faşlıtlilr. 

~cak bunun ispanya dahili ihtilalinde boğuşmuştur. Kuv
vetli ltalya eski Akdeniz devletlerinin haklarını temine ha
zırdır. Akdenizin tarihi sahiplerini ihya için ,.fırsat bekliyor. 

1941 de güneş tutulacak 

Moskova - Leningrad observatoru 1941 yılının eylülün
de günes tutulacak ortalığı zifiri bir karanlık kaplıyacak
tır. Sovyetler buau~tarassut için aletler hazırlamaktadırlar. 

-------
Sovyetlerin ilk tayyaresi 

Sofya - Moskova - Rovyet hava yolunun tecrübesini 
yapmak üzere buraya bir Sovyet tayyaresi gelmiştir. Bir 
kaç güne kadar bu yol açılmiş olacaktır. 

~-= -ır --=---------
ELHAMRA Sinemasında 

Bugün matinelerdım itibaren 
Sen !nİn en büyük merak ve heyecan filmi -Türkçe Sözlü 

ŞERLOX HOLMES -ve-

Baskervıllerin l{öpeii 
Başrollerde: Ricard Green - Basil Rathbon 

Ayrıca: Tabii renkli Pompei harabeleri ve Vezuv yanar 
dağı faaliyelte - Metro jurnalde: Türk matbuat heyeti 

Pariste ve diğer mühim harp haberleri, vesaire 
Seanslar: 1,30 - 3,30 - 5,30 - 7,30 ve 9,30da başlar 

Cumartesi ve Pazar 10,15de ve hafta a . asında her gün , 
1,30 da başlar - Ucuz halk seansları vardır 

TAYYARE SİNEMASIT 3~'.'..!;6n 
ENDÜLÜR GECELERİ filminin unutulmaz mübdiası 

IMPERIO ARGENTINA'nın 

Kralın 2'iremediği yer 

Parls (Radyo) - Bir kaç 
gündenberi Londrada bulu· 
nan Amerikan Hariciye na· 
:ı.ırı müsteşarı Sumner Vels 
bugün burada beklenmekte
dir. Vels önümüzdeki hafta 
Amerikaya hareket edecek
tir. 

vücuda AYSE TÜRLÇE SÖZLÜ, TÜRKÇE 
getirdiii .. ve ISPANYOLCA ŞA.RKILI 

Londra Avam Kamarasındaki, müstesna 
ecnebiler tribününe girmek hakkını haiz 
olmıyan yegane insan kraldır· Bu eski ide · 
tin ne vakit ve ne sebeble ortaya çıktığı 

kat'i olarak bilinmemektedir. 

Bu senenin en büyük Şark filmini 
iftiharla takdim eder 

~X~ı- Ekler jurnal 
Seanslar : 2-4-6,30 ve 9 da 

Son dünya 
hadisatı 
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Mctrük 

Vapurlar 

Sof ya -~ Amerikadan Öf· 
renildijine göre J soa De
mingonun cenubi garbisinde 
300 mil uzakta iki Alman 

ltahlisiye gemisi metrük bir 
halde bulunmuştur. 

Verem 

pavyonu . 
Emrazi sariye haıtaue•1' 

de İnşa edilen Verem ~; 
yonundaki noksanların ~ 
111ali için Sıhhat vekaletır 
den 17280 lira ıelmiıtir. 

50 yataklı olan bu pa•11 

büyük bir ihtiyaca ce•• 
verecektir. 

Serser~ torpil , yeni hava fS 
lstanbul - ... Kefken adası 

civarında bir sers~ri torpil zı fabrika$1 
bulunmuştur.~Tetkıkten son- Al k b 1 d" b• . . • . sanca ta e e ıye 
ra ımha edılecektır. f b .k i fi 

---·++++-- va~azı a ıı asının ıyeu ,. 
modern tesisatı dün •er 

zabıta haberleri 1 simle işletmeye açılmııtır· 
Keçeciler Anafartalar cad- Törende vali, şehrimiı,1' ., 

desinde, Mehmet Torpil ve ki mebuslar, ,r belediye ret 
Ihsan Yılmazın Üzerlerinde askeri erkin, konsoloıl-1 
birer bıçak bulu nar ak mü- parti reisi ve belediye • bl' 
sadere edilmiştir. yeti azaları, muhtelif milel" 

• -·§ Kemerde Yusuf Süngü- seıeler, dairıeler, baakal~ 
tak ve Zeki Erdinç'in üzer- müdürü ve daha bir ço 
!erinde birer bıçak buluna- davetliler bulunmuşlardır. 
rak alınmıştır. 

§ Çorakkakı Basmahane 
istasyonunda, Mehmet ve 
Hasan Yavaş'ın Üzerlerinde 
birer bıçak bulunarak alın
mıştır. 

§ İlclçeşmelik Kemalp • şa 
caddesinde, lbrahim Arpa· 
geç'in üzerinde bir~ bıçak 

bulunarak alınmıştır. 

Harcirah 
Bayannamelerl 

Harcirah beyannamelerinde 
memurların tahsil çığınd•~1 

çocuklarına muhsus husıı~: 
bir ııütun ayrılarak isimJeıı 
nin bu sütuna yazılması 11 

harcirahlarının hesabı ne!' 
devlet nakil vasıtalrında y•· 
pılau tenzilat daima ns:ı~''. 
dikkate alınması bildirilın 11 

§JkiçeşmelikJ Yusuf de
de caddesinde Nüzhet, Ha
sanı çakı ile sağ kalçasın· 
dan lıafif surette yaraladı- tir. 
tından yakalanmıştır. 

ihtikar la 

Mücadele 

§ lkiçeşmelik Yusuf dede 
caddesinde Mehmet kızı Sa
adet, Mustafa kızı Fatmayı 
taşla başından hafif surette 
yaraladığından yakalandı. 

Dün toplanan vilayet ibtİ' 
k r• kar komisyonu, bazı şe e 
d·ı· ciler hakkında tanzim e 1 

miş zabıt varakaları üzeriıı01 
müzare ve tetkiklerde b•" 

§ Bahribaba parkında Tev
fik, Abdufrahmanı çııkı ile 
hafif surette yaraladığından 
yakalanmıştır. 

§ Lise caddesinde şöfer .m-u•n•m•u.;.şt•u•r•. ____ .,. .. ~ .. 

Hüseyin, idaresinde bulun· Ku••ıtu•·rpark 
durduğu otomobili Musa oğ· 

lu Hüseyine çarptırarak ha- Sinemasında 
fif surette yarlaaomasına U 
sebebiyet verdiğinden ya- Ucuz _Sinema GUn 
kalanmıştır. Bugün saat 2,30daa gece 

· yarısına kadar .11 ÇOCUk Büyük küçük hususi:lSbirinCl 
Bu fiyatla: Kadril ve ıı;öriiO' 

lstiyenler miyen casuslar görülecektit 
Fakir bir kadın, kırk gün- Ayrıca paramont jurnatd• 

lük kız yavrusunu evlidlıkh __ ar_p_h_a_v_a_d_is_le_r_i ____ ,/ 
vermek istiyor. Arzu eden
ler Dibekbaşında Dindar so
kağında 48 numaralı aile 
evinde Kerimeye baş vursun· 
lıtr. 

CUMA GÜNÜ: 
Yaf;lamak Hakkımdır 
Bahar Yağmuru 
Fredrıc March 

? -50/ Alman imparatoru Rus Çarını NJsıl Aldattı. 

vatanım ıçın ayrı bir sulh zemını ba:ıır' 
layabilmek için yaptım. Ordumuz Mozari göllerind~ 
mağliıp olduğundan Rusya bugün A.lmany~nın t.:hdi0'. 
altında bulunuyor. lngiltere ve Fransa bızı barba sil 
rüklemekle başımıza bir felaket getirdiler. Ben de 
vaktile bu felaketin önüne geçmek için ikinci Giy0 ' 

mun adamlarile temasa geldim. O Almanlar ki va' 
tanımın hakiki dostu ve kadim müttefikidirler. 

Divanıharbın Kararı: 
iDAM" " Harp divanı bu vesaik ve itiraf karşısında tered· 

düt etmeden Nikolayeviçi idama mahküm etti. 

iDAM CEZASI 
infaz olunuyor 

Kumandan Nikolayeviçin ilköace cephede or~ıı· 
ların muvacehesinde pek kolaylıkla kazandığı terfıye 
ve üniforması çıkarıldı. ,, 

Bundan sonra Nikolayeviçi Varşovaya götürd11 

ler... . • . . 'I• 
Bir şafak, bır sonbahar şafagı... Nıkolayevıç o 

gün adımlarla süngülü nöbetçilerin arasında idam ıeh' 
pasına doğrn ilerliyor. . 

Bir keuvir ipi boynun· geçirilirken Nikolayeflf 

' 

' ' 
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