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kadrosu az olan 
kıtaatının mane
vi kuvvetinden 

• 
j l Sovyetler 
1 isveçten Gotland 

adasını istiyorlar 
Sofra, 6 (Hu.su.si) - Eksçeynjt 

Telı;ı;raf bildiriyor: 

em I• n degw •ıtdı' r' Flnlanalya kör'rezJnln !l'ğzrndakl kU~tik Hangoe limanı, f cvka1ado stm• 
1 9 9 t~Jlk ehemmlyetl hatzdlr. 1'1nlcr bıı llınnm elden ~ıkamıak istemezler 

Helsinki 500 tayyareyle 

Şark ve cenubu şarki Avrupa 
işleri mütehassısları dün Lond • 
rada hariciye vekili Lord Hali • 
faksın riyasetinde toplanmışlar ve 
Rus • Fin hadisesinin doğuraca· 
ğı vaziyet ve neticelerini tetkik 
etmislerdir. Bu arada, Rusların 
Finlandiyaya hücumu üzerine es· 
ki ve yeni komşularile olacak mü· 
nasebetleri gözden geçirilmistir. 
Londra hükfuneti lngilterenin ls -
veç ve Norveçle iktısadl bakını. 
dan olan ba~lılığmın, Finlandi .. 
yadan daha kuvvetli oldu~nu 
müşahede etmektedir • borııbardırnan edilecek lsveçten gelen haberlere göre, 
İsveçliler karadan ziyade deniz • 
den ve sahillerden gelecek Rus 
tehlikesinden korkmaktadır. Bu 
iki devlet, karadan gelecek Rus 
hücumunu karşılayabileceklerini 
zannetmektedir. 

Finlandiya, şiddetli 
olmasına rağmen istiklalinin 

bir harp içinde 
yıldönümünü kutlulayor Aland adalarını zaptettikten 

sonra Rusların Botnik köfezlne 
ve Isveçin Gotland adasını ele ge
çirince de Baltık denizinin üçte 
ikisine tamamiyle hakim buluna • Fin parlamentosu gizli bir yerde 

1 cağı muhakkak görülmektedir. 

·ctima 
~ 

yaptı 
~ ffclsinki,6 ( A.A.) - llk günler 
d <lrfındaki a keri harekat hakkın -
a a !"inlandiya re mi makamlan 
\ ı<ıgıda ·i mütemmim malumatı 
errnektedir: 

} Sovyetler B.rliğinin Fmlandi -
t:Ya do1ru en esa ·lı giri:ı 1olunu 
la· ıl eden Kareli berzahında Fır.
ita lltlıyahlar, bilhassa Lal'Yımlar ve 
tıı ta torpilleri va;ıtasıle üt tan~ı. 
~ tahrıp etmişlerdir. Filhakika. 
ta \.Yet kıtalarmm ilerldikleri a -
~ 21

' rnotorlu bir orduya azami za-
at ve d' b r ırecck mahiyette tuzak -

-.r ı · -
doİ aga..'lllar ve kara torpıılcrıle 
ıat ıdu. Esasen bu keyfiyet, hız • 
trıuh ravda gazete::ıin•n cepı.ıe:fo!d 
trıı ~~· ri tarafın:ian da kayd!d~l-

l,, Ulunrnaktadır. •ını durn anctiyahlar, Ru-;ların dum -
kau ~urşunu kullandıklarm:ı dair 
tnakt Urhan!ar elde etmiş bulun -
ıı,, adır. Finlandiya, müdafaa 

-arer 
hı t 1 matbuat büro<;u, bu l>a • 

c a~ğıdaki izahatı veriyor: 
(Devamı 2 inci saliada) 

' 
Bugün Büyük Millet Meclisinde 

Maarif Vekili 
MlYıs'ltaık r O grQdlbun s~aı o takr~rftli"'ile 

Cevap ver·di 
''Yeni tedrisat sisteminden 

aldığımız netice pek müsbettir,, 
Vanhş kitap meselesine temas eden Ve '< il, kitaplarda 

yanhş çıkaran münekkidin de yanhş lan bulunduğunu söyledi 
Ankam, 6 (Telefonla) - Bugün "- Biz bu karnrı ceffelkalem dar talebelerin mekteb kapıları ö-

öğleden sonra, saat 15 de Maz.har vermiş df'ğiliz. Yüksek Maarü Ş,ü. nilnde fuzuli vakit geçirdikleri 
Germenin riyasetinde toplanan B. rasına tetkik ettirdik. lçlerındc başlı başına mevzu oluyordu. Şim· 
M. Meclisinde Maarif Vekili Ha- birçok doktorlar bulunmuş olması. di bültin bunlar önlenmiştir. 
san Ali Yücel Meclis mtistnkil na rağmen a)•rıca İstanbul üni- Milnakalat vekaleti ile temas 
grupu tarafından verilmiş olan üç vcrsitesine, tı.li sıhhat şfırası &zil- ettik, Nakil vasıtalan zamanlarını 
sual tnkririnr cevnb vermiştir. sı bulunan prof Psörlere de tetkik buna göre tadil ettirdik. Bilhassa 

Yeni ders saatleri ve milzakcre ettirdik ve neticeden çok memnu· 31 lisemi.zden 12 sinin bulunduğu 

zamnnlannn ait olan birinci suale, \ nuz. 1 ve bir<;ok hususi mektebe sahib o-
vekilin verdiği ccvab §U ııekil<lc· Türk çocukları erken yatar, er. lan 1stanbulda. vaziyet çok mils. 
dir: ken kalkarlar. HattA oimdiye ka .. pettlr (Devamı Z lncl sayfada) 

1 

Frans ız yakın tarihinde esrarh ölümler : 111 ... _._. ............. _._._. ... _._. ...... _. ..... 
Cumhurreısi Falix Faure'n 
sevgilisi mi zehirledi ? 

Cumhurresile münasebeti sövle-
nilen kadın neler anlahyor 



SON DAKlKA'nm tefrikası: 

Hitler ~lUIÜk.©ı~t lrililO? 
Mareşal R d b. 1 f. h Bir Almıın denizcisinin 1914 de Emden kruvazöründe geçen günleri) 

Müllerln bu cilmlesi onların bil- ı Mokenin ele alacağını söyledi: 
med.iği bir §ey değildi. Bu yüzden - Bir ferdin ölümü, dedi, sizi 
kimsede itiraz lınvası göriinmedi. hedefinize gitmekten geri koy -

Makenze'ni ailesini omanya a ır petro tas ıye a-
O dovam etti: mamalıdır ve koyamaz! 
- Bunu bilmiyor değilsiniz. Fa- Düşman harp gemilerile karşı-

B~!!~r(~A.Jed~~~ öğ- nesinde daha yangin çıktı 
Bütün tesisat ile tasfiyehane binalannm bir 

kısmı harap olmustur. Nüfusça zayiat yoktur. h~t eimdJye kndar gçirdi~ ser- !aşılmaya karar verildiği andan i
guzc~Ucr~e bundan sonrakil~ bir tibaren Emden üzerinde büyük 
olmı~ acaguu kısaca ıı.nlatmak ıste. bir faaliyet başladı. Toplar birer 
rim. Biz §imdiye kadar nilıayet te. birer muayene ediliyoı1du. Tor -
s:ıdUf ettiğimiz tüccar gemilerini pil kovanlarının işlemesinde bir 
b:ıtmnakla iktifa ettik. BUtün ba- hata olmamasına ayrıca ihtimam 
tırdığımız gemileri biz arayıp bul- ediliyordu. Tesadüfe hiç bir nok-
madık, onlnr bizi n.rayıp buldular. ta bırakmamak için ne mümkün-

leyin Bitlerin Fon Mackensen a. 
ilesine ait malikaneye gelmesi 
beklenilmektedir. Bitlerin bu zi • 
yareti, bugün 90 yaşına girmi~ o- • 
lan mareşala kendisinin ve Al· 
man milletinin hakkındaki temen
nilerini şahsen bildirmek mak • 
sadına müstenittir. 

LONDRA RADYOSUNDA 
lNKJTA 

lşto bundan sonra biz arayıp bu- ıl d T kuman""'-
w sc yap ıyor u. opçu wa-

lacagız vo bunlar tüccar gemileri M ·· 1 •· •· ·· d ğil' bizi k . nı ul erle sık sık goruşuyor, 
e ' ço zamandanben bul - vaziyet hakkında malQmat veri -

Londra radyosu bugün saat 
14,S da, Almanca neşriyatı yap • 
tığı sırada, Almanea spikeri rad
yonwı neşriyatını bir saat kadar 
tatil etmek mecburiyetinde ibu -
lunduğunu bildirmiş ve neşriyat 

mak ve mahv9tmek nteşilo yazınn . •. 
h b em.ileri 

1 
__ ,_._ ş· d' yordu. Maamafıh duşman baskı • 

ar g o ll.ı=A'-U. un ı ne • t hl'k . d .. 
•ttılW-izi bili' P m c ı esı e gozden uzak bu • reye gı ~ yorsunuz. e -

nang'a.. 
Bu 3Jd ça.rpı!)IX!arnızm tehlike

li olııcJ:ı muh:ı.kkaktır. Fakat ben, 
bu tehlikeden sizinle beraber bu
lundukça zararsız çıkncağuna eml.. 
nim.. 

Koca kumandnnm sesi biltün ar. 
kadaşfarmı heyecana getirmişti. 

Kumandan ilave etti: 
- Fa.kat, size bütün kalbimle i

timadım olmakla beraber, yine a.

i;'IZlannzdan hnyatmIZm sonuıın 
kadar vazifcnfze bağlı kalacağm.r.. 
zA yemin etmenizi işitmek istiyo-
ruın. 

Bu cümle herkesi coşturmaya 

kdfi geldi. Her ağızdan dökillen 
and bu nispeten küçük salonu in -
Jetti. 

Bir an içinde kumandanın sesi 
bu uğultuyu kesti: 

- Te§ekkUr ederim. Zaten he
plnlz Emdcnin merdiveninden çık.. 

tığınız ve güvertesine ayak bastı. 
ğmız zaman ne mnks:ı.tln geldiği -
nizi biliyordunuz. Bu mücadele
mizde muvaffak olacağız. Şimdi i. 

n 
mnnıın..kadar emm bulmıuyorum. 
Bunun bir kumandan iı;in ne bU • 
yük bir zevk olduğunu tasavvur e
deme1J51nlz. 

Neferlerimize varıncaya kadar 
hepimiz, heri şeyi, her vazifeyi 
yapabilecek bir şekilde yetiştik, 

bilhassa. bu, istikbale ümit bağ -
lamama başlıca sebep oluyor. 

Burada toplanmışken, şunu da 
söyliycyim 'ki bu mücadelede içi
miı!den eksilecekler ve ike.ndile -
rinden ilelebcd aynlacaklannuz 
bulunacaktır. Bu vaziyette bile 
hedefimize yürümekten bizi hiç 
bir şey alıkoymamalıdır. 

M üller bunları söyledikten 
sonra bu eksilecekler arasında 

kendisinin de bulunabileceğini 

söyledi. Bu takdirlde kumandayı 

İngiltere e ısmar
lanacak vapurlar 
10 milyon· lira İngiliz 

kredisinden temin 
edilecek 

Denizyollan için ısmarlanacak 

11 vapura ait olmak ilzere Swan 
liunter fırması tarafından gönde
ıllen tek!ü mclr.1ubu v irşaat 

plQ.nlnn teti.'.lk ~ b~l:uımıştır. Bu
gün öğled~n so:ıra Deniz Yollan 
umum mUdil" 1nt:avfni Yusuf Ziya 
Kııla.fatoğlunun ynnmda bir top. 
Jantı yapılmıştır. Tetkikler kısa 

bir zamanda bitirilerek İngiltere. 
den gelecek milmcsslllerle derhal 
alpariş mUzekerelcrlne başlanacak
tır. 11 vııpur iı;in 10 milyon lira 
ııatfcdilecektir. Bu para İngiliz 

kredisinden Jstifndc ile tcnıln olu
nacnkt:Ir. 

---0-

Beynelm ·ıel Ticaret 
Odası yeni idare heyeti 

seçileli 
Beynelmilel ticaret odaları 

milli komitesi bugün toplanmı§, 

yeni idare heyeUni seçmiştir. 

İdare heyeti reisliğine Mithat 
Nemli, ikinci reisliğe Necip Ah· 
met Karo," umumi k~tipliiğe Ce
vat Nizami lntilıap edilmislcr -
clr. 

lundurulmuyordu. 
Düşmanın bu sularda dolaş -

ması muhtemeldi. Troilus vapu -
runun batması haberi etrafa şim
şek gibi yayılmıştı. Battığı ve • 
ya başka denizlere geçtiği zan • 
nolunan Emdenin tekrar faaliye
te geçmesi ldeğil yalnız Hind de
nizi sularıooa aynı zamanda bü. 
tün Avrupada büyük bir heye • 
can uyandırmıştı. Korsan gemi
sinin bu faaliyete geçişi kendisi
nin henüz değil yalnız mukave _ 
met hattli taarruz için bile lazım 
gelen kuvvette bulunduğunu gös 
termez miydi? 

akabinde kesilmiştir. 
Bunun Londra, havalarında 

düşman tayyareleri görünmesin -
den ileri geldiği tahmin e<lilebi -
lir. 
BİR ALMAN TAYYARESİ 

DEN.tZE DUŞTU 
Londra, 6 (A.A.) - Bu sabah 

erkenden tek 6atıhlı bir Alman 
tayyaresi, İngilterenin tark sahili 
açı'klannda denize düşmüştür. 

Dalgalar, tayyarccilerin cesetleri 
ile tayyarenin en~azmı sahile at.. 
mıştır. Tayyare dafii topların ses-

( Devamı var) leri işitilmiştir. 

_,--==-na-a----rif::--=V~e-ki-li - --M-a-ca_r __ 

cevap verdi parlamentosu 
(Baştamfı 1 inci sayfada) 

YekOnu 82 bin olan talebe Uze. Finlandiya lehine 
rinde tetJdkat yaptırdık. Ancak samimi tezahrata 
bunla.rdruı 50 tanesi mllzakereye sahne oldu 
fatinı.k etmemiş, nldığmuz netice Bud ~e, 6 (A. A.) - Me-
pek milspettir.,, busan meclisinde maliye kanunu 

İkinci sual mekteb kltablarmda- müzakere edildiği bir .sırada söz 
ki yanlışlar hakkındaydı. Vekil, alan hariciye nazırı, beynelınllcl 
buna verdiği cevn.bdıı BUillan söy· hfı.di.seler hakkında izahat verdik· 
ledi: ten sonra: ''Avrupa.da kilçlik ve 

"- Dil inkılabr, maarif inkıltıbı cesur Finlfı.ndiya milleti ile Sov. 
ve diğer aldt{;'llDIZ tedbirler doln. yetler arasmdıı yeni bir hıırb pat. 
yısile eski hıırflcrle yazılmış kL lııdı.,, demiıJtir. Mebuslar Finlandi
tablarm yeni harflere tebdilinde yalıları ı,ıddctle alkışlamı§lnrdır. 
ve bilhassa :nazmılarda yanlışlık- Bunu mütenkip B. Telek! şu sözle
lar var. Bunlan tashih ettiriyoruz. ri söylemL'}tir: 
Fakat bu yanlJ§hkları tashih eden "- Kardeş Finlllndiyn. milleti
münekkidin yazılarında dahi hn.ta nin mUca.delesi yüreğimizi ıstırab 
bulunmuştur.,, ve elemle dolduruyor. Macar mll. 

Üı;Uncil sual ders programlan- Jetinin Avrupada ifa edilecek bir 
nm istikran hakkındaydı. Vekil v:ı.züesl vardır. Ve Macaristan hiç. 
bu hususta da eu cevabı verdi: bir zaman emperyalizm ideali gUt
"- Şimdiye kadar ilkmekteb memiş. belki aile efradını sakfı al

progrnmlarmda 924, 926, 929, da tmdn toplamak i.stiycn bir ideal 
üç defa değişiklik yapılınl§tır. Bir · · ti takip etmiı r.,. 
çok inkılô.bla.r geçirmiş bir mcm. 
lekctiz; bundan tabii bir şey oln.. 
maz. Programlnrımızda istikrar
sWık mevzubahs değildir. 

Ebedi Şef Atatürk'iln emlrleri
le tarih kitablarmda değişiklik yn_ 
pılınıştır. !.stlkrarsızlık yapmıyalım 

diye yabnncı kaynaklardan özlinU 
alım kltablara bağlı kalnmazdık.,, 

Vekil sözlerinl §Öyle bitirdi: 
"- Cumburlyct ma.ıırlfi dipdiri 

ve s:ı.ğlamdır. Türk hocası seve 
seve vazifesini yapmaktadır. Türk 
talebesi dikkatli ve §Uurlu bir 
halde çalışmaktadır.,, 

Vekilin uzun beyanatından 

sonra müstakil grup reis vekili 
Ali Rana Tarhan kürsiye gelerek 
vekilin izahatmı kfifi bulduğunu 
söylemiş, kendisine teşekkür et • 
mit ve kitap meseleleri için top
lanmış olan komisyonun alması 
Uizım gelen tedbirler etrafında 

temennilerde bulunmuştur. 
Meclis vekilin beyanatını tas • 

vip etmiştir. 

Yeni Romen 
başvekili 

Birçok kanun hazırladı; 
parlamento ayın 11 inde 
içtimalarına başlıyor 
Bükreş, 6 ( A.A.) - Tataresko 

kabinesi, dahiliye müstesan Radu 
Portokalanın ba::veka.Iet nezdinde 
devlet nazırlığma ve Boria Grigo· 
reskonun dahiliye müste§arlığına 

tayini suretile tamamlanmıştır •• 
Tataresko, kabine içtimaına ri

yaset etmiş ve bu içtimada müte -
addit kanunlar hazırlanmıstır. 

Bunlar meyanında eıclimle ziraat 
ve sanayi faaliyetine mütedair 
beş senelik plfin, ekalli}•etler reji
mi, matbuat rejimi, cemiyetler ni· 
zamnamesi ilfi .. vardır. Başvekil, 
parlamento içtimalannın 11 k§. -
nunuevvelde baslıyacağını ilfin et. 
mi§tir. 

· ngiliz hah iye nazır1nın beyannamesi 
Lonclm, G (P.OOyo, ·ant 18) - Bu saatte Avam Kama.rn.emda 

beyanatta bulunmakta olan bahriye nazırmm beyıı.natı hakkında §İm· 
dl eu ma!Oma.tı ııldık: 

Mr. ChW'Chlll dll§mnnm bilhassa lngillz deniz kuvvetlerine ve ti
caret filosuna taarruz ettiğini söylemi~. bununla beraber İngiliz tica
ret filosunun tıncak 750 de 1 nlsbetinde bir zarar gördUğUnU işaret et
miştir. Batırılan vapurla.nn çoğu miknatıslı maynlere kurban gitmiştir. 

Yine bahriye nazırınm beyanatına gtsre, mUttefik kuvvetler bu 
hafta içinde bea Alman tahtelbahlrl daha batmnt5lardrr. 

Bükrcş, 6 ( A.A.) - Stefani ajansından: 
Evvelki gece bir petrol tasfiyehanesinde 

yeni ve büyük bir yangın çıkmıştır. Bu tasfiye
hane, Apolon Petrol adında olup Targovista ya
kınında kaindir ve -burada harp sanayiine mah
sus olan madeni vazelin imal edilmektedir. 

Rumen gazeteleri, bir kundakçılık ihtimalin. 
den bahsetmektedirler. Bir ay içersinde yangın· 
!ar neticesinde üç tasfiyehanenin harap olması 

dikkate şayan görülmektedir. 

• 1 
(Başta.rafı 1 inci sayfa<ln) 

Rusların attığı 10 kurşundan üçü 
patlayıcı, altısı dumdum ve bir 
tanesi normal kurşundur. Rusla -
rm, dumdum kurşunu atmakta 
kullandıkları usul çok iptidaidır. 
Ruslar, kurşunların uçlarını, kur· 
şunlar daha şarjörde iken, ta~la • 
ra sürterek aşındırmaktadırlar. 

Lagoda gölünün şimalinde mu • 
hasamatın ilk gününden itibaren 
topçu kıtaları çok faal bir rol oy
namıştır. 3 kanunuevvel pazar gü· 
nü Rusların hücumda kullandık -
ları 10 tanktan sekizi tahrip edil • 
miştir. 

Finlandiyalıların tuttukları e -
sirler, ancak üç aydanberi askeri 
hizmete almdıklanm ve bir ay· 
danberi askeri terbiye gördükleri • 
ni bildirmiştir. Rusların iaşe teş.. 
kiHitmm gayri muntazam işlediği 
de bir çok yerlerden öğrenilmiştir. 

Salı günü Kareli Berzahı cephe
sinde sükUn hüküm sllrmüştiir. 
Altı Sovyet tanlcı kara torpilleri· 
ne çarparak harap olmu~tur. Bir 
Sovyet keşif tayyaresi dü~ürül • 
müştür. 

KAR SO\.'YETLERİN HO'CUll 
CESARETINi KIRIYOR 

Hel inkl, 6 (A. .A.) - Röyter 
ajansı bildiriyor: 

Holsinki ve hava bombardıma
nına maruz diğer echirler, sUkfınet 
içinde üçUncU günlerini yaşarken, 
uzak §inıalde Finlandiya kıtalan 

Petsamo ve Salmijnervi'nin henUz 
dumanlan tüten harabeleri ara.. 
sında siperler kazmakla meşgul. 
dürler. DUn sabah dlnen kar tek
rar yağnıağa b:ı.alamı§, dUşmanın 

hücum cesaretini kırmıştır. 
Bununla beraber, Finlandiya is

tikUilinin 22 inci yıldönUmü olan 
bugUn, endi§e ,.e heyecanla bekle
niyor. 

SovyeUcr, denizden ve karadan 
takviye krtalan göndermekle bera. 
her, Finlandiyalıların bellibaşb 

mevzilerine cepheden taarruza ge. 
ı;ecek kadar kuvvetli değillerdir. 

Finlandiya piyadesinde, askerlerin, 
kayarken bile sililh atmalanna inı
kan veren hafif kayaklar vardır. 
Halbuki Rusların knyaklan fenn • 
dır ve miktarı da pek azdır. Fin· 
lfuıdiya mültecilerinin Norveç hu. 
dudundan geçmek suretile yııptık. 
lan hicret devam etmektedir. Fa
kat, hicret edenlere bir tek asker 
bile refakat etmiyor. 

HEl.S~nt STADYOl\IU 

MÜDAFAAYA TAJI tS ED11,D1 

HclsinkJ1 6 (A. A.) - Röytcr 
bildiriyor: 

ÖnUmüzdeki sene olimpiyat o
yunlarının yapılmasına tahsisi ev
velce takarrür ctıni5 bulunan HeL 
slnki stadyomu müdafaa hattına 
tahsis edilmiştir. Bura.ya yerlevtL 
~ bulunan bir hava dAfi batar
yası şimdiye kadar bir dUşman 

tayyaresi bile dUşUrmU.~tnr. 
Riga ve Tııllin tarikile Stok

holmden Helsinkiye gelen bir A· 
merikah gcızetecl muJıasenıatm ilk 
gilnleri znrfmda FinlAndiyalılar ta. 
rafmdıın clddl surette hasara. uğ. 
ratılan Kirov ztrhlısıru g5rdUğUnU 
söylemiştir. Bu gazetecinin ifade. 
sine nazaran geminin pupa.smda. 
gayet bUyUk iki yara mevcuttur 
ve gemi kendi vesaiUle llmandıın 

s harbi 
aynlamıyacak bir halde bulun
maktadır. 

Gazeteci diyor kl: ''Finlandiya 
ha.rb içinde bulunmasmıı. rağmen 
barb borcuna mahsuben Birleşik 

Amerlkaya 19 kanunuevvel taksi· 
tini ödiyebildiğindcn dolayı mcm.. 
nundur.,, 

Allıı"T!KOMÜNİST BtnLtGtNtN 
BEY.AI\'NAMl~Sl 

Ocne\Te, 6 (A. A.) - Merkezi 
Cenevrede bulunan beynelmilel 
antikomünist birliği neşrettiği bir 
beyannamede, kızıl ordunun Fin. 
lfındiyaya. kal'Şl açtığı mücadele • 
de, iddia. ettiğinden daha az kuv
vetli olduğunu tebarüz ettirmekte 
ve demektedir ki: 

"Stalin kadroları az olan krtaa· 
tmm manevt kuvvetinden asla c • 
min değildir. Polonyayı istila et • 
mek çln sarfedllen gayret hemen 
hemen zayıf olmakla. bern.ber 
memleket dahilinde mUhlm gUç

lllkler yaratmağa k!fi gelmiştir. 

J<~fNLAND1YA İSTİKLALİNİN 

YILDÖ:rıı.~rtl 

Hclsinki, 6 ( A.A.) - Finlandi. 
ya bugün i.Stiklfilinin 22 inci yıl -
dönümünü kutlayacak ve bu mn· 
nasebetle bütün memlekette bir 
çok milli tezahürler yapılacaktır. 

SOVYETLERlN ÜSTÜSTE 
lKt TEKZlBl 

Moskova, 6 ( A.A.) - Tass 
ajansı bildiriyor: 
Yabancı gazeteler, hangö is • 

tihkamlanna karşı yapılan bir 
gösteriş hareketi esnasında, Ki -
rov kruvazöriinün ciddi surette 
hasara uğradığı ve kruvazöre re· 
fakat eden torpidolardan birinin 
Finlandiya sahil bataryaları tara
fından batırıldığı hakkındaki ha
berlerle doludur. 

Krov kruvazörüne refakat eden 
torpidolar katiyen hasara uğra-
mamış ve Kirov zırhlısına da isa
bet vaki olmamıştır. 

Moskovn, 6 (A.A.) - Lenin· 
gard askeri mıntakası genel kur
mayı aşağıdaki tebliği neşret -
miştir: 
Yabancı matbuat, Leningrad 

askeri mıntakası kıtalarınrn, Fin
landiya kıtalanna karşı çarpışma
larda 32 tank ve 16 tayyare kay· 
bettiğini yazmaktadır. Leningrad 
askeri mmtakası genel kurmayı 

bu haberlerin tamamile yalan ol-
duğunu bildirir. Bütün harekat 
esnasında iki Sovyet tayyaresi 
düşürülmüş, diğer iki tayyare de 
fena hava d<>layısile yolunu şaşı
rarak pek muhtemel bir surette 
Finlandiya arazisine inmiştir. Biz 
ise ı Finlandiya tayyaresini dli
§Ürdük, 30 teşrinisaniden beri ha
rekata iştirak etmi§ olan bütün 
tanklar mevcuttur. Hiçbirisi Fin
landiya kıtalan tarafnıdan alın

mamıştır. 

DANİMARKA BAŞVEKİL1NIN 
BEYANATI 

Kopenhııg, 6 (A.A.) - Dani -
marka başvekili Stauning mebus
lar meclisinde Skandinav devlet. 
leri arasında mevcut tesanUdün, 
son fena hfidiselere rağmen sar· 
sılmaz mahiyetini muhafaza etti
ğini söylemiş ve demi!tir ki: 
"- Bütiin Danimarka, bitaraf

lık siyasetine devam hususunda 
mutabıktır.'' 

B. Stauning, üç timal devleti 
hükumetleri arasında, geçen t*' 
rinievvelde aktcdilip 1917 de 
U almada, üç hükümdar arasında 
münakit konfera.mta tesis edileıl 
mukabil dostluk münasebetlerini 
bir kere daha ifadeye yarayan 
konferansı hatırlatmıştır. 

HELStNKtYI TEHDiT 

Sofya, 6 (Radyo) - Rustar. 
Helsinkiye attıkları beyanname " 
lerdc, şehri 500 tayyare ite bom
bardıman edeceklerini bildirmek -
tedirlcr. 

SOVYET ORDUSUNA Kt'M 
KUIVIMTDA EDİYOR? . 

Helsinki, 6 (A.A.) - Finlandi• 
yaya hücum eden Sovyet ordusU• 
general .Mareskovun kumandası 
altındaki yedinci ordudur. 

Bazı menbalara göre, Qıre1ie 
berzahında 5 Sovyet fırkası \te 
Ladoga gölünün şimalinde 4 So"" 
yet fırkası toplanmıştır. 
Mü~itler, Rusların başlıell 

hedeflerinden birisinin Botıınle 
körfezi boynunda k~in PeisjaerV • 
Oulu yolu ile bu yolun Avala U· 
manı istikametindeki şubesi oldu· 
ğunu kaydetmektedir. Zira bu de· 
miryolu, Bothnie körfezi ile La • 
goda gölü mmtakasma hrutim ;ı,ıı· 
lunmaktadır. 

lyi malfunat almakta olan ına " 
hafi!, Rusların Finlandiya arazi " 
sine takriben 40 kilometre kadar 
girmeğe muvaffak olmuş ve fakSt 
esaslı zatıiata uğramış oldukları • 
nı beyan etmektedirler. 

Isveç menabii, 500.000 RuSil 
karşı koyan Finlandiyalıları 4()() 
bin kişi tahmin etmektedir. Fak3t 
Rusların hava kuvvetlerinin ka • 
hir bir faikiyeti vardır. 

FlN PARLAMENTOSU 
TOPLAA~I 

Hclsinki, 6 ( A.A.) - Fintandi· 
ya pa;Jfimentosu, gizli bir yerde 
iki umumi celse akdetmiştir. Bii~· 
çe encümeni, parlfunentoya hazt· 
nenin taahhütlerini yerine getir ' 
mek için uzun vadeli 700 milroıı 
ve kısa vadeli bir milyar marklıı.; 
istikrazlar akdini teklif etmiştir. 

Milli istiklal bayramı münase .. 
betile Belsinki donanmıştır. rJtı• 
amafih şehirde geçen senelerde 
olduğu gibi neşe yoktur. Zira~
kın ~ğu şehirden çıkmıştır. 

Polonya da 
Tevkif olunan 300 
gencin bir kısmı 
kurşuna dizildi 

Lonaa, 6 (A.A.) - pailf 
Exprss gazetesinin Bükre§ ınuha· 
biri haber veriyor: . 

Polonyalı mültecilerin ifadesı; 
ne nazaran Prakovisde bUrrlY~e 
cephesine mensup olmak sUÇu 00 
ekserisi talebe olmak Uzcrc S 
genç Polonyalı erkek ve ıca;. 
tevkif cdilmi~tir. Gestapo aj e!' 
n tarafmdan ihbar edilenter d 
hal kurşuna dizilml§lerdir. Di~~: 
Jerl Polonyanın başka şehirleri e· 
de oturan arkadaşlarının istınl ~ 
rini ifşa etmeleri için işkeıtçeı -
konulmU§lardrr., 



~uslar 
taarru 

çok ş· 
geç 

• 

,~------l:ı C. lL P. Büyük millet meclisi 
til:ıun dünkü toplantısında, ha., 
·~'Yek.in Şükrü Sarace>Hlu, son 
~ 111 aiyasl ahval ve hüdiscleri 
• 11d• uzun izahatta bulunmuş. 

' '<l(l\a.rahiik ve Zonguldakta bir 
( S te~·ahati )"npan başvekil Re· 

isveçin Finlandiyaya fı . ' 
yardımı bekleniyor Halıfaksın 

60 Sovy~l tayyaresi turip olundu; n utk U 
Rus kılaları iaşe hususunda 
oa rnüşküllerle karşılaşıyor 
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~1 e:ı.i düny .... nın 
maskeli gÜne§İ 

~--- c::ır: 
• " "lnsanlar görU • 

1 

Dİ.l::.~ t:ıorc verdikleri hükümler. 
de daima yanıldıklannı gör
dükleri halde, bu tarzda hüküm 
,•ermekten bir türlü bıkmaz
lnr." der. 

"Y eraltından,, 
gelen haberler 

lngiliz gazeteleri 
Almruıyadald "acr 
best işçi partisi" 
nden "Yer al
tından" gizli giz. 
li haberler geldi

ğini yazıyorlar. Bu muharebe bir 
müddettcnbcri kesilmiş, fakat 
§imdi münasebat tekrar tesis o
hınmuş. 

~:idam, refakatinde bulunan 
ltıt '"~kili Hüsnü Çakır ve lstan 
~hl!su Rana Tarhanlo birlikte 
ı,.__ y,, dönmüş, merasimle kar. 
;ıııtstr. 

Roma 6 - Popolo di R?~:ı'nın l Molo~ov'un Berlinden ders almış 
Hclshıkidckl bnsus1 muhnbırı. ıııu. oldugu söyleniyor. 

Almanya ile sulh 
müzakerelerine 
girişmek için ta

hakkuku lazımge
~ len iki şart 

Fakat, güler yüzlülUklcri i. 
le bizi aldatan yalnız insanlar 
mı? Bunda tabiat bize misal 
olmuyor mu? Bir maske gibı 

yüzUne asık bulutlan, sel gibi 
göz yaşlarını çeken güneş bu· 
günlerde bizi sabahleyin soka-

uy er altından'' gelen bu ha
berlere göre, Alman serbest ı,_ 
çı partifti bUtün muhalifler ara.. 
smda bir teşkilat kurmağa bat
ınını~ Bu teşkilata "Hüriyet 
ordusu" ismi veriliyor. Bugün· 
kil hükumete muhalif bütün 
cumhuriyetçi, demokrat ve işçi 
unsurları bu orduda yer alınış. 
Fakat, §imdiki halde bekliyor .. 
larm.ış; Alman ordusu bozguna 
uğradığı zaman harekete geçe
ceklermiş. 

a~z.wn Rus ku\'l"ctlcrlni~ Ladog:ı Milletler cemiyetinde 1ngi!tereyi 
golü mıntııkasınd:ı Cnrelıc cephe • bari . liste§ B .. 1 t ·ı d 

. 1tıının Ankara büyfik elçisi Kfi. 
. ~ .\nkaradan ~hrimiıe selmiş· 
~ 11 tnünııscbeUe bu sabah saat 

sinde çok şiddcW bir taarruza geç- cıye m an u t emsı c e • 
miş olduklarını bildirmektedir. cektir • 

ğa palto ile çıkmağa mecbur e. 
diyor. Oğleyin yüzünden mas
keyi atıveren güneşin bu ala. 
yına kızmamak elde midir? 1 

lran konsoloshanesinde bir 
\ {tsmı tertip edllmişlir. 
~ •lanbul .. :,....~ :;: • - ....,,_. -
~lldln dün müddeiumumilik ta· 

an Sullannhıuct birinci sulh 
~ tııahkemeslno s6ndcrllmiş ve . b? Çekilerek tevkif cdilmiş
'>ı r borçlunun öd"diöi 12,5 li· 
~ icra veznesine yatırmndılh 
ftı' tdllmektedir. Memur bu pa· 

O!lo, 6 - Sovyet kıt:ıntı, iaşe 
hususunda mühim mUşkiHila maruz 
kalaınktadır. Zira Finliındiyahlnr 
çeki.trneden cvı.·cı bütün znhirclcrı 
ya Efjtünnü,Ier ,·eya imha clmfş. 

lercllr. 
F.in kuV'\'Cllerlnden bir kısmı 

l\lunn:ınskdeki tayyare knrargiıhına 
hücum ederek yangın bomhıılarile 
altmış Rus tayyaresini tahrip et • 
mi$lerdir. 

AUı.nd adaları tahkimatının tak. 

Y unanlılann sempatisi 
Atina, 6 ( A.A.) - Typos ga· 

zetesi, bütün dünyanın kahraman 
Finlandiya milletinin Rusyaya 
karşı yapmakta olduğu çetin mU· 
cadeleyi alaka ve hayranlıkla ta· 
kip etmekte olduğunu yazmakta· 
dır. 

Lontlra, 5 (A. A.) - Lord Ha
lifaks bugün öğleden sonra lordlar 
kamarasında, hUküınet.in Rus~·a -
Finlandiya ihtilafı kar§ısındaki 

hattı hareketinin konaey toplantı. 
smda sarih bir surette bildirile -
eeğini kaydeylemiı;ıtir. 

Müteakiben harb hedeflerinin 

Havalar bizi şimdiye kadar 
böyle kim bilir kaç defa aldat· 
mıştır. Fakat "görünü§e aldan· 
dığımızı ôğrencliğimiz halde bu 
tarzda hüküm vermekten bir 
tUrlü bık unıyoruz." 

VirGiil 

"Hitlerin hayranı,, 
öldü mü, 
öldürüldü mü? 

"Bitlerin hayra .. 
nı" diye me§bur 
olan Unity Mit-

htırmnk üzere yanında bu
l'duAunu s5ylemlştir. Tnhki· 

'~•ıııtmaktadır. 
viyesinc başlarmış, adıı etrafına 

2 mayn daklllmliştür. 
Diğer taraftan şimalde Norveçe 

iltica etmekte olan Fin mültecileri 
üzerine Sovyetlerin mitralyöz ate
şi açtıkları söylenmektedir . 

Milyon İngiliz 
askeri 

tarifine geçen lord Hali.faks de • 
miştir ki: 

Avrupa milletlerini mütemadi 
taarruz korkusundan kurtarmak 
ve istiklfillerini knybedenlerin 
hUrriyetlerine tekrar ka\"U§lunnak 
istiyoruz. Biu.at kendi hUniyeli -
mlzl de korumak istiyoruz. lmpa. 
ra.torluğum.uzu genişletmek ve ha
ritayı kendi menfaatimize olııralı: 

tekrar çizmek emelinde değiliz. 

intikam hnssile de hareket etmi
yoruz. BilAkis Almanya tahrib et. 
tlği itimadı tekrar tesiso muvaf· 
fak olduğu takdirdoı kendisine 
Avnıpada mnstahnk olduğu mcv. 
kileri tekrar kazanmak ümidini ve. 
recek tekliflerde bulunmaya amade 
bulunuyoruz. 

"Kışı da tevkif 
edemezsiniz ya!,, 

ford isminde. 
,. ki Ingiliz lord 

kızı geçenler
de kendini öl· 

dürdü diye bir ha· 
ber çıktı. Sonra öl
dürmeğe kalkmt§ 
amma ölmemiş de. 
diler. lntılıar içln 

~ tledi:vc şimdilik 40 otobüs sa-
~k ve derhal şehrin muhle· 

't:nucrı arasında senislcr ih· 
aı!decekıır. 

büslerln mübayaası itin ha· 
• •n Şartnamenin hilkCımetçe 
\ 1 beklenmektedir. 
~ liarlciyede baıı tayinler 

1 
1f, Varşova bQyük el • 
tnüsteşarı Basri Rızıı Bükrcş 

~ ~lcili~i müsteşarlığına, Vnr-
\buyük elçiliği üçilncü kiılibi 
~~ 'rahrnn üçüncü kAtlpliğine. 
~ıtle Beşir BnAcıoğlu, Parfs 
. elclJiği kCttipli(;ine tayin e

lcrc'lir. J.iihey elçillAi iıcüncü 
Ilı~ Şinasi ile Stokbolm iklncl 
~ n.ıza Rıfat do becayiş olun· 

\ bdır. 
~ ilhlllye vekill Faiz Oztrnk 

llıonuda, Hntayd:ı tetkikler ya. 
ı ~~tük ve inhisarlar vekili 
~~\lltndenlz Mersine, zelzele 

'<.i asını dolaşacak olnn sıhhiye 
ııt de Erzincandan Tercnna sil· 
' r. 
'l~lllcrikalılar, tnb:ıhclle ·ı,.itnmin 

Ilı eıı ha)•atl cevherinin çok kuv· 
~ıı 01~nsından dolayı b:ılıklan· 
• \' cı~crlcrlne istekll çıkmışlar· 
ı~I>ılan anlaşma fiıerinc 18,000 
ıtla ilk parti hususi tertibatla 
~ 0ınış ve Ameriknyıı gönde· 
~Ur. 
~~ lece hem memlekete para se
~nı bir ihraç maddesi bu
'1 hem de şimdiye ka -
~lllze atılan balık ciğerleri 

>~ bir işe yaramış olu)•or. 
l'j:l'ika kimyevi milstahzarnt 

ııı 1113tı bu ciğerlerden blr ta· 
la~~herlcr çıkararak vitaminli 

' tlcY111>maktadırlar. 
· 'l· reın K~nlg işinden dolayı 
'.\i,~ tnahkum edilen Ruhi hak. 
~ ııı,11 karnrıo tcm)·lzce bozuldu. 
ı)al' öındur. Cumartesi günü bu 
~lıı ' Yeniden bakılacak ve Tem· 

tıakı kararına uyplup uyut .. 
~ . .\ 1 haltında karar vcrilccekUr. 
'l\li ~"crs konsolosumuz Fethi 
\ llıı 11Sün lstanbuln gelmiştir. 

Stokholm tahliye edilecek 
İsveç hükCımctinin kısmi serer • 

berlik ilAn ettiğini dün :ıkşanı ilk 
önce Son Dakika ,·erdi. Miitcmnıim 
mahlrnata garc, 1s'"cctc 15 ihtiyat 
sınıfa mcnsupı 40 hin kişi sil6h nl. 
tına çağrılmaktadır ki, bu suretle 
ordu mevcudu 150 bine çıkm::ıkta. 
dır. 

İsveç hükfımeti, aynı zamanda 
icabında Stokholmü tahliye et • 
mek üzere §imdiden tedbir almıı 
ve hazırlıklara ba!lanmı§tır. 

İsveç yardım edecek mi ? 
Helsiı:lki, S ( A. A. ) -
Burada, tsveçin Finlandiyaya 

maddi ve manevi yati:lım edeceği 
kanaati mevcuttur. Bununla be -
rabcr, gerek 1sveçte ve gerek di
ğer Skandinavya memleketkrin • 
deki çok salahiyetli mahfillerde 
isveçin tereddüdii çok vahim te· 
lfıkki ediliyor. Finlandiya yolu 
Skandinavya memleketlerini teh· 
dit eden tehlike kar§ısında kana· 
at şudur ki, İsveç hükumeti kısa 
bir zaman içinde pek muayyen 
ve çok enerjik bir hattı hareket 
ittihaz e.tmediği takdirde tsveçin 
dünyadaki prestiji tamir kabul 
etmez bir surette bozulacaktır. 

italyan talebesi nümayiş 
yaph 
Roma, 5 - Yüzlerce talebe 

bugiin Finlandiya elçiliği önünde 
dostane tezahüratta bulunmuş 

ve "mukavemet ediniz! Yaşasın 
Finlandiya" diye bağırmı§lardır. 

Talebeler bilfilıara Sovyet sef are
ti önUnde Rusya aleyhine nüma· 
yişlerde bulunmuşlardır. 

e~ 'abab Slllhtarn~ndn denizde 
' t1t cesedi bulunmuştur. Ce
~\iyeti henUz tceblt edile. 
~~ · Yalnız Uzerlndeki bazı 
~?'den bir cinayete kurban Rusya Finlandiyaya karşt 

4. .... tahtnın edilmektedir. h tm' 
'-;;'' doktonı Salih Ha§lm arp e ıyormuş 
ı. ~lıh~~Ye ııtmlştir. • Cenevre. 5 (A. A.) - Bu sa-
"~ ,ft1 bir mUddet evvel Sil.Ah.. bah, Sovyetler birliği - FinUuıdJ.. 
~~ Çal~ k6mUr o.melale- ya anlapuu:lığı ctrnfmda bUyUk 
~ lllnan imnhıde biri kaybol- bir faaliyet kaydedilmiştir. Genel 
~ llıt Cesedin Numana ait olma· sekretere notalnr yağmaktadır. 
lft bııau vardır Bu sabah B. Avenol, 9 ve 11 kL 

~Clıln aydmlatılmam için nunuevvelde konaey ve nsamble • 
-~tt ve müddei umumillk talı. n1n toplanmasmı reddeden Sovyet 
'tt ~:olanıt§tır. Tqblsl lçin ce. cevabmı almıştır. Milletler cemiyc. 
~ Sth etere gösterilecektir. ti tarafından alınmadan evvel 

it ... Urfrniıdekl manifatura tile Moskovada neşredilen bu cevnb, 
~ ., c • 

lıı.loıııa aret odasında yaptıkları enternasyonal kanun ve usulleri 
~~ ,e~ı\da. son -ıamanlardn bir hiçe almaktan korkmıyan bir hU· 
' ~ fl:t"au nde Yükseltilen mnnlfn. kfunetten beklenen bir cevabdır 

cO arını h~m ti rilc • 
•tııı 1 "iıhctındc . d' e nııı em Sovyetler Birliği, genel sekrete. 
b ~le d' ın ırmel)c karar • _ 
~ tltuı:ıt r ır. Yine bu ~'l'lnntıda l re verdigl bu cevnbdn agır bir eda 
t"4t~tlere nıaı satılmomıısı Jca: ile Finllndiyaya ka,reı harebtmo • 

ln!ftno. diğbrl bildirmektedir. Cenevrede 

silah aJtinda 
Londra, 6 ( A.A.) - Sir Samu· 

el Hor, dün Avam kamarasında 
beyanatta bulunarak lngilterenin 
halihazırda iki milyon kişiyi silah 
altında bulundurmakta oldu· 
ğunu ve bir buçuk milyon kadın 
ve erkeğin sivil müdafaa ser\'isle· 
rine ıçalışmakta olduklanm söy· 
!emiştir. 

30 ALMAN TAHTELBAHIRI 
BATIRILDI 

Pa.ris. 6 - Alman propagandası 
Almanyanm denizlerde bUyUk ve 
faydalı bir faaliyet gösterdiğini 

iddia ediyorsa da Almanların son 
günlerde mayn dökmeye ba§lanuş 
olınası, artık elinde !Uzumu kadar 
denizaltı kalmadığını ispal etmek. 
tedir. 

Öyle bir beynelmilel nizam ihda.. 
smı arzu ediyoruz ki, bu nlıamm 
himayesi altmda bütün Avrupa 
milletleri dıı.ha kuvvetli kom§Ulan· 
nn mUdahnlesiıiden masun bulu _ 
narak istedikleri siyasi ve iktısn
di hayat tarzını seçebileceklerdir. 
Almanya da dahil olduğu halde di
ğer milletlerle, iktısadt düzelme i. 
!il l!:in teşrikl mesaiye azami su • 
rette memnuniyetle çalışacağız. ZL 
ra tamamen intizamlı bir beynel
milel hayatm ancak bu suretle ida· 
me edilebileceğine kani bulunuyo. 
ruz. 

Yine Ingiliz gazeteleri Avus· 
turya1a. bugünlerde Alınan poli 
sinin geni§ bir tevkif hareke
tine geçeceğini haber veriyor
lar; Habsburg prensi Ottonun 
doğum gllnU münasebetiyle es· 
ki krallık tarafdarlannın nüma
yiş yapmasından korkuluyor. 
muş. 

Diğer tarafdan Viyana so
kaklarında duvarlara gece ka· 
ranlığınd:ı. yapl§tınlan, sabahle· 
ylıi meydana çıkan kfığıdlar 
görmü§ler. Bunlarda "Kanunu
evvel, kanunusani, §Ubat ayla. 
nnı dn tevkif edemezsiniz ya" 
yazılıdır. Bu suretle, bunlan ya
zanlal"., kı§ aylannın A vustur
yada halk için sefalet ve yok
suzluk, hükümet için de karışık
lık olacağını anlatmak istiyor. 
larmı§ ... 

Olimpiyat için 
stadyum aranıyor •.• 

... ~_....,.'/ 1936 olimpiyat-

zehir içtiği de doğru değilmiş, 
Almanyn.nın askeri idaresine ba 
yılan bu lngiliz lord kızı bu te
şebbüsü için de sil8.h kullan
mı§: tabanca mkmı§. Sonra, bu 
teşebbüs haber verildiği gibi 
daha geçenlerde değil, harh 
başladığı zaman yani eylQlUn 
ilk günlerinde olmu§. Hatta, 
kızın başkam tarafından öldü. 
rUlmek istendiği, belki de öl· 
dUrUldüğü söyleniyor. 

Filhnkika, Miss Unlty Mit
ford harb başladığında.nberi or
tadn yoktur. Kimisi Ingiliz ca
susu imiş de harb başlayınca 

Ingiltereye kaçllll§ diyor. Fa· 
kat onun hakikaten "Faşist" 

olduğuna. inanlar var. 1934 de 
Berline gelmig ve Hitlerle ta· 
nışmış olan Unity ondan sonra 
sosyetelerde hep yüksek nazi 
erkô.nı ile çok samimi ahbab o
larak göriilmü§tür. 

Harbin ba§lllda 55 denizaltı ge
misine sahih olan Almanlar bu • 
gUn bunların 30 tanef!lnl kaybet -
mlş vaziyettedirler. GeQen harbde 
lsc mUttefilder Almanyanın 150 
~enizalu gemisinden ancak 14 UnU 
batıraiJUnı'~lerdl. 

!NGILIZ KRALI CEPHEYi 
GEZDi 

Halifaks, Almanya ''erilen sözU 
lnkAr ettiği müddetçe bcynelmllel 1 
bir konferansın fnydıı.su: olduğunu 
ilave etmiştir. 

r '".. lan Bcrlinde ya· Faşist lazın 
~ · · pılmıştı. ı 940 son mektubu 

Olimpiyattan - Nazilik hayranı lngiliz kızı 
nın da Tokyoda on son olarak Almanyanın 
yapılmasına ka-

Parfs, 6 - Garb cephesindeki 
!nglllz kuvvetlerini ve Franaız kı. 
talannı ziyaret etmek Uzerc bir 
muhrible Fransaya geçmis olan 
Kral Corc, sa.ba.lıleyln mn.skelen • 
mlş bir otomobille İngiliz kuvvct
lerlnln bulunduğu cepheye bnre • 
ket etmiştir. 

Fransız matbuatı, bu ziyareti, 
İngiliz • Fransız lttihadmı kuvveL 
lendlren bir sembol olarak kabul 
etmektedirler. 

Evvelemlrde §U iki §art muhıı.k.. 

kn.k tahakkuk etmelidir: 

1 - Alman hlikümctf uğrunda 
sil!ha sanldığunız gayelere uygwı 
§artları kabule amade olmalıdır. 

2 - Aktedilen biltün anla.gma
lara riayet edileceği zaman altı
na almmalıdır. 

Lord Hali.faks, Alınanyanm el. 
ka.yet ettiği çembe~lemeyc bizzat 
kendisinin sebeb olduğunu blldfr.. 
mlştir. 

IDAHiLDEl 

Cumburre·simiz 
Bu hafta sonunda bir 

memleket seyahatine çı ıyor 
Ankara, 6 - Cumhutteisimiz lsınet lnönll diln nlqjam Ça.nknya 

k6§kllnde Meclis ve Po.rti Grupları riyn.sct ve idare heyetleri şerefine 
bir ziyafet vermi§lcrdir. Ziyafette B.M. Medlsl Relsi AbdUlbalik Rer. 
da, &evekll Dr. Refik Saydam, Meclis reis vekilleri, riynset divanı, 
idare li.mirlerl, Meslis Parti grupu reis vekilleri, mUstakll gnıpu reis 
veltlli Ali Ra.na Tarhan ve Parti Genel Sekreteri Fikri TUzcr hazır bu. 
lunınU§lardrr. 

Milli Şefimizin btı hafta eoınunda. blr memleket ıseya.lııı.tfne çıkarak 
bllhtlııBa cemıb 'l'!Ay<ıt1erlnl ~endireccklerlnden bah!!!<>lunmaktad.Ir. 

- . "!; Sj;;j rar verilmişti. meşhur yahudi aleyhtarlığı aefi 
Streicher'e bir mektub yazmış, 

Fakat, Japonya 
Çinle harp ediyordu. Harb arasın- bunda §Öyle diyormuş: 
da spor olmaz dediler ve Olimpi- ''Bir ingiliz faşisti olduğum 

yadlo.nn Tokyoda yapılmasın- için size karşı hayranlığımı a· 
dan vazgeçildi. Nerede yapıla- çıkça. ifade etmek istiyorum. 
caktı? BUyük Avrupa §ehirle· Ingilizler yahudi tehlikesinin ne 
ri de harb tehlikesinden uzak olduğunu bilmiyorlar. Fakat, 
yerler değildi. o zaman, §İmdi- bir gün gelecek, biz de "lngil
ye kadar dünyanın en sakin kö. tere lngilizlerindir! Yahudiler 
şesi olarak sayılan, herkesin dışarı! Yaşasın Almanya! Ya
gıbta ettiği §imal memleketle- şasın. iHtler~" <!iYe bağıracağız" 
ıi akla geldi ve 1940 Olcmpiyad· Mitford ısmındeki lordun kı. 
lannın H&inkide yapılmıısına zı olan Miss Unitynin diğer iki 
karar verildi. loz kardeşi daha var. Bunlar

Görüyorsunuz ya, sanki 
Harb ilahı, Spor ilahına kızmış, 
"Sana. rahat bir nefes aldırmı
yacağım, dUnyayı sana dar ede· 
ceğim!" diye onu arkasından 

kovalayıp duruyor. Bir gün 
harb sahnesi olacağı hiç hatıra 
hayale ~elmeyen Helsinki bu 
gü tnyynrelcrin biner kiloiuk 
bombalan altında harab oluyor 

Şimdi önUmUzdeld yaza ya· 
pılacak Olempiyadlnr için b:ı§ 
lrn. bir yer aramak zarureti ha
sıl oldu. Fakat, her karar veri· 
len yerde ho.rb koptuğuna bakı 
tırsa bu sene bu şerefi gnliba 
·hiç bir memleket istemiyecek. 

dan biri do Ingilterenin faşist 
partisi lideri Mosley ile evlen· 
miştir. Hülasa, onla.rüJ. soycak 
faşist oldukları kabul ediliyor. 

Hindli fakir - Yalanlan radyo 
ihı uyutaymı dedim' Jyi hahet· 
miıim! .. 
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Fransız yakın tarih:nde esrarı1 ölümler · 111 -
Cumhurreisi 

sevgilisi mı 
Fellx Faure'u 
zehirledi? 

Cumhurreisiyle münasebeti söylenilen 
kadın, hatıralarında ne.er anlatıyor 

o · i«;in yapılma ış? 
Fransız Cumhurreislerinden 

Feliç Faurein Elize sarayında a. 
ni bir surette vukubular. ölümü 
de zamanında birtakım dediko · 
dulara sebebiyet vermişti. 

1899 senesinin 16 şubat gece
si Fransadaki bütün resmi ma • 
kamlar ve Fransa nezdinde diğer 
memleketleri temsil eden bütün 
diplomatlar bu matemden haber • 
dar edilmiş bulunuyordu. 

Bu ölümü esrarengiz telakki 
etmeğe hiç bir sebep yoktu. O, 
kanlı ve oldukça şişman bir in • 
sandı: felce uğramağa adeta nam 
zet görünüyordu. Fakat her ne -
dense onun ölümünden kısa bir 
zaman sonra bir dedikodu çıktı. 

Bu dedikodu Cumhurreisinin 
yakınmda bulunan insanlardan 
çıkmıştı. Ve kendisinin "syanor 
dö potasyum' ile zehirlenmiş ol -
duğu işmizazlar bu zehirin tesi -
rile ölenlerde husule gelen km -
şıklıklara benziyordu. 

Felix Faure sigara içerdi. İd -
diaya göre, ona bu zehiri bir si
gara içinde vermişlerdi. Halbuki 
bu zehir gayet kuvvetli bir şe -

kilde acıbadem kokar. Binaena -
leyh Cumhurreisin1n bu kokuyu 
duymamasına ve duyunca da si -
garayı kendisinden t.:zaklaştırma-

masma imkan yoktu. Hem bu ze. 
bir insanı bir yıldırım darbesi gi
bi ani öldürlirdu. Halbuki Felix 

Faure akşam altıda bayılmış, 

doktorlar kendisini kurtarmak i
çin beyhude yere sekize kadar 
uğraşmışlardı. 

Doktorlar çehredeki takallüsü 
nizfidimağinin de yapabileceğini 
söylüyorlardı. 

Halk arasında dolaşan 
dedikodu 

Doktorların bunu söylemeleri
ne rağmen halk kendisinden bir 
şey saklandığı kanaatindeydi. 

Gazeteler currihurreisinin o gün 
Elizeden çıkmadığını Paris arşı. 
dükü Kardinal Richard ile Mona
ko prensinden başka kimseyi ka
bul etmediğini yazıyorlardı. Mo
nako prensi gittikten sonra o iş 

odanrna kapanmıştı ve saat altı
da bu odada kendisine fenalık 

gelmişti. Fakat Fransanın her ta
rafında dedikodu başka şekilde 

yayılıyordu. Bu dedikodu da 
Felix Faurenin bir güzel kadının 
konan uasmda 5ltlüğü idi. De
mek o Elizedeki dairesinde bir 
üçüncli ziyaretçiyi kabul etmişti. 
Hattil işi daha ileri götürenler, 

Fran.)ız Cumhurreisinin sevdiği 

kadının evinde öldiığünü ve re -
zaletin önüne geçilmesi için giz. 
li ve acele olarak Elize sarayına 
nakledildiğini iddia edenler bile 
vardı. 

Halk bu kadının ismini bilmi -
yordu. Fakat Vangirardlılar bu 
kadının ressam Ste~nheil'ill karısı • 
olduğunu söylüyorlardı. Ronsin 
sokağı denilen bir çıkmaz sokak
ta bu ressamın villasr vardı. Ve 
riyaseticurrihura aiit arabanın ora 
sokağa sık, sık gelip gidişi, ora
da oturan kadınların, gözünden 
kaçacak şey değildi. Ve bunlar 
Felic Faure'u:ı öldüğü 16 şubat 
gününde saat akşamın altısına 

doğru, villadan arabacısının kol
lan arasında baygın bir halde çı
karılan cumhurreisinin arabanın 

içine konulup süratle oradan u -
zaklaştırıldığını gördüklerini ye
minle söylüyorlardı. 

Daha sonra ressam Steinheilin 
kansının neşrettiği hatıralarda 

şöyle yazılıydı: 

"- Bazı gazetelerin bütün 
yazdıkları şeylere rağmen Felix 
Faure'un sıkı ahbap olduğu bir 

kadının evinde hastalanıp acele i
le Elizeye nakledildiğine beni hiç 
kimse inandıramaz." 

Çünkü aynı hatıralarda Madam 
Stcinheil Felix Faure'un kendisi· 
ni telefonda ısrarla çağırması ü-

zerine saat beşe doğru Elizeye 
gittiğini söylemektedir. Elizeye 
Colise sokağındaki gizli kapıdan 

girmişti ve kendisi hatıralarında 

bu yazıyı aşağı yukarı şöyle an
latmaktadır: 

Dreyfus meselesi 

yazdıklarına uymaktadır. Onların 

söylediklerine göre de o gün bi
risi Felix Faure'u, Dreyfüs me
selesine alakadar etmek için elin
den geleni yapmıştır. Fakat bu 
"birisi" kadın değil, erkektir ve 
Monako prensidir. Mcnako pren
si Berlinden gelmekteydi. Berli. 
ne giderken Felix Faure ona 1900 
sergisin~ gelip gelmiyeceğini an -
lamak üzere Almanya İmparato
ru Vilhelmin ağzını aramasını ri
ca etmişti. 

ikinci Vilhelm, bu davete na -
sıl mukabele etmişti. Bunu bil -
miyoruz. Yalnız bildiğimiz bir 
şey varsa o da ikinci Vilhelmin 
Dreyfüs meselesi hakkında Fran
sız Cumhurreisine, ken-di tarafın
dan bazı şeyler söylerr.esini Mo. 

nako prensinden istemiş olma -
sıdır. ikinci Vilhelm Fransada 
yapılan casusluğun asıl faili ku -

mandan Esterhozz olduğunu 

Fransız Cumhurreisine tekrarlı -
yor, onun yerine bir masumun 

ceza görmes!ne tahammül edeme
diğini bildiriyordu. imparator bir 

masumun daha uzun müddet hak
sız yere ceza çekmesine taham-

mül edemediğini ileri sürüyor, 
hakiki suçluyu meydana çıkar -
mağı bir vicdan borcu biliyordu. 

Esasen aslen Macar olan ku -
mandan Esterhozz"nun ismi bir 
çok insanlar tarafından bu işe 
karıştırılmıştı. Şahsan Monako 

prensi de: birçok şeyler masu -
miyetini isbat ettiği halde Drey
fün hala Fransada kabahatli o
larak telakki edilmesindeki inadı . 
anlamadığını söylüyordu. Mese • 
la yarbay Picquart büroda tadad 
edilmiş olan vesikaların Dreyfü-

sün eline geçmesine imkan olma-

''Reisicumhur beni her zaman·- dığını söylemişti. Diğer taraftan 
ki gibi Mavi salona kabul etme· intihar eden albay Henry kendi
rli. Salonda döşemeciler varmış. sini öldürmeden evvel hakimlere 
Beni Müsyö de Gall'in odasının yanlı§ beyanatta bulunduğunu i

yanındaki odaya aldı. Kapı ara - tiraf etmişti. 
lıktı. Çünkü kendisi nefes darlı - Bu iki vaka ve daha birçokları 
ğından bahsediyordu. Rengi sa - halkın vicdanı üzerinde müessir 
rıydı. Fakat o her zama:ı ''tehli- olmuşlardı. Davanın bir kere da

keli ilacından'' aldığı zaman böy- ha görülmesine nasyonalistler 
le rahatsız olurdu. Ona güniinü mani olamamışlardı. Ve temyiz 
nasıl geçirdiğini sorduğum za - Dreyfüsü ikinci defa mahkum et
man birkaç mühim ziyaret kabul mişti. Fakat bu ceza müebbet 
ettiğinden bahsetti. Sonra dost • ı' sürgün değildi. On sen-elik bir 
lanndan bir madamın Deyfüs i- ceza idi. 
şiyle alfıkadar olmasını kendisin
den ricaya gelmiş olduğunu ve 
bu Drefüs meselesinin kendis:ni 
öldürdüğiinü söyledi." 

Filhakika Elizadakilerin söyle
dikleri de Madam Steinheilin 

Ackerlikten tardı baki kalıyor
du. 

(Bu kı smın sonunu yarın oku

yacaksınız.) 

So,1·ct - mn Jıarbl blitün c;l<lıle·. 

tile sürü~·or. Hu lar bazı Fin ka • 
..,abalarını i~gal e<li~ or, bazı mınta. 
lmlara asker çıkarıyorlar. lıluhtc

lif mcnbalarcl:m ı:;elcn telgraf ha· 

hC'rlerine lı:ıkaral\ Finlerin kıı) bet
liklrri nrnz.iyl l<e lirnıck mümkiin 

değil. "'~·etlerin hcllihıı51ı mak. 
satlıırınclan biri, Baltıktıı hakimi. 

yeti ellerine almak için. Aland 

aılnlnrının anahtarı mesabesinclc o
l:ın 'c Mııliındiyıınrıı bekçlli~inl 

yapan llango'~ u :mpktmek 'e bu· 
ralla bir deniz üssii nıe~ ılaııa ~<'tir· 
mel.tir. U<' im, Alanıl nclnl:ırıııılnn 

bir ~öriinii}ii, llango limanındaki 

fl'ncri il'sblt ediyor. Ortadal•i harL 
taysa, bu iki mınt.nlmnın bulun. 
duldan me\ 1;.li işaretliyor. 

Alancı adaları, H:ıltıl\ denizinin 
fnm ortasıncln, ırınliindiyanın met
halinclC', ı:;oo ldlomctrc murahbat 
bir salı:ı ii1.erlııdc scrpilmi5 6000 

den faı.la.. lmya parçalarından tc
sekJ,iil etınlstir. 

. 

Son Dakika'nın his. aşk, macera rorc..nı: 56 

Nakleden: Muzaffer Esen 
- Numan bey, bana daha her \ ne annene, ne de babana benden 

şeyi tamamile anlatmadınız. Fa. 1 bahsetmemelisin, ne bir kelime 
kat sizi bütün ruhunuzla tanıdı- ile, ne bir ima ile, aksi takdirde 
ğımı sanıyorum. bir daha beni göremezsin. Hiç 

Numan tebessüm etti: hiç benden bahsetmiyeceksin an. 
- Fakat sevgilim, bütün dil - ladın mı? Yemin ediyorsun de -

şüncem sizdedir. Bu akşam be - ğil. mi? 
nim için hiç bir şeyden korkmayı- Genç kızın başı delikanlının 

nız. Ben buraları tanırım. Bura· omuzu üzerine düştü: 
ları da beni bilir. - Burada emreden sizsiniz, 

- Fakat uşak geceleri koru • yapan ben .• Size söz veriyorum .. 
lukta dolaşıyor •. Babamın bura - Sesi boğuldu, gözyaşlarına ka-
rlan ayrıldığı gündenberi bir da- rıştı: 

kika bile nöbet yeri~i terkettiği - Yine görüşürüz Numan .. 
yok. Ben- de socuk gibiyim doğrusu .. 
Konuşmaya başla:dıkları an • Hiç lüzumsuz yere korktum. Si. 

danberi ilk defa olarak Numan zin meçhul bir tehlikeye doğru 

kahkahalarla güldü. Güzin bu yürüdüğünüze adeta inanmıştım. 
madeni gülüş karşısında ruhunun Buna doğrudan doğruya ben se
yeni bir sevinçle titrediğini duy- bep olmuş olacaktım.. Eminolu
du. Numanın ruhundan her açı - nuz N';lman bey, size bir hal olur. 
lan köşe Güzi:ı için yeni bir bah. sa ben yaşayamam. 
tiyarlrk kaynağı oluyor. Bekledi- Güzin bir ıztırap hamlesi ile 
ği, aradığı adamı bulduğunu an- sarsılarak kollarının sıcak okşa

latıyor. yışınr delikanlının boynunda bağ-
- Bekleyen kim Güzin .. Hü • Iadı. Yarama.: rüzgar genç kızın 

seyin ağa mı .. Ben bugüne kadar saçlarını arkadaşının omuzu üze 
öyle oyunlar oynidım ki.. Bu rinde dağıttı. Numan güzel bir 
bahçede onunla mektepli çocuk - tebessümle genç kıza ıdoğru eğil
lar gibi az mı kovalamaca oyna- di: 
drk. 

Numan bir şeyler daha söyle
mek istiyor. 

Fakat düşünüyor, ve söylemek 
istediği cümleyi saklayor. Güzin 
bu dakikada ıztırap içerisinde -
dir. Onunla böyle hüzün içeri -
sinde ayrılmak doğru olmaz. 
Numan tebessüm etti: 

- Artık Hüseyin ağanın elin. 
den bu son kaçışım olacak.. Bu 
güç bir şey değil Güzin eminol. 

Ufuk gittikçe kararıyor, yak • 
laşan bir fırtınanın müjdecisi o
lan bir şimşek gökyüziinü yırt1. 
yor. 

- Çabuk koş Güzin eve .. Fa -
kat gitme~len evvel bana dikkatli 
bak. Eğer hayatımızı son giinüne 
kadar beraber yaşamak istiyor -
sak, babanla konuşmadan evvel 

- Sen delisin Güzin. Bugün 
ilk saadet günümdür. Bugün her
kes, herşey benden· korkar. Bil -
hassa ikimizi birbirimizden ayır
mak istiyen herşey .. 

Güzinin kalbi, ince ropunun 
altından heyecanına tempo tu -
tuyor, başı dönen delikanlı daha 
fazla eğiliyor, Güzini yavaş ya. 
vaş kendine doğru çekiyor ve her 
sözden daha tatlı olan ilk aşk 

busesi ikisini birbirine bağlayor. 
Bu sıra!:ia ufuklardan kopan ka
sırga, etraflarında kurumuş sarı 

yapraklardan bir girdab çevir -
mektedir. 
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