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Fin müdafaa hattını yardılar mı? 
a··············· ·············~·········~····················· · ·······~··~··~························ ··························;;·································t;···~ 

~Resmı Fın teblıgı Sovyetlerın verdı-ı 
iği haberi kat'i olarak tekzip ediyor! 
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Finler bilakis mukabil taarruza geçmişler ve hu
uda kadar bütün araziyi istirdat etnıişler 

Fın sıi ı:arılcr. 

-*--
Par is, 10 (Ö.R) - Fin askerleri knh

ram"nca dö\ ü Ü:'I orlm-. Fin başkum:ın. 
dımlığı, Mnnneriınyn hattının biç bir 
noktJula yarılmanuş olduğunu resmen 
hildinniştir. 

İstihkfınılnrı çevirmek maksodiyle ya
pılan teşebbüs, Karelide mevkiini xnu
vaffokıyctlc tahkim eden Fin ordusunun 
mukabil taaıTuzu ile akim bırakılmış ve 
Kızıl kıtalar zayiatla çekilmişlerdir. 

Azim mikdaı·da Rus tankları kullanı
laınıyacak hale konmuştur. 
Uçurulduğu bildirilen Sovyet urhlı 

treni ashcrlc dolu idi.. • 
Leningrad hastanelerinin cepheden 

gelen binlerce yaralı ile dolduğu haber 
alınım~ktadır. 

Hel inki, 10 (Ö.R) - Kızıllann Fin
landiynnın cenup sahiline asker çıkar
mak teşebbüsleri deniz kuvvetleri ve 
sahil hataryalnn tnrnfmdan muvaff akı
yetlc pli!kürtüldü.. Mannerhayn hath-

Fon Papo.ı 

Fin askerleri iıtirahatte 

Bugün - -Milletler Cemiyetinde 
Ne olacak? Uçurulan 

Balonlar 
Romanya 

-·-- Fon p apen Sovyetler hakkında ihrıtç karan veril::zse 

J 

Londra, 10 (Ö.R) - Sunclay Taymis 
Alman • Sovyet paktı hakkında şunla
n yazıyor : Bu pakt, Nazi erkinıharbi
yesinin p]anlannı değiştirmesine sebep 
olmustur. Roma - Berlin mihveri baki 
kittsa;·dı ,.e ltalya harbe girmiş olsaydı 
yıldırım harbi tatbik edilebilirdi. İtalya
nın askeri yardımından malınım kalan 
Almanya. yıldırım harbini terkederck 
İngiltereyi fumınsız bir deniz harbi ile 
u~ndıra<'nğım zannediyor.. Alınanlar, 
lngilterenin hudutsuz. kaynaklarım n 
mukavemet kudretlerini yanlış hesap 
etmişlerdir. 

Almanlara satacağı 
mala karşı çürük 
mal almak istemiy or 

nı arkadan dcvinnek için Ladoganın şi
malinde yapılan teşebbüsün akameti Kı
zılorduya biiyiik :zayiata mal olmuştur., 
Fin başkumandanlığı, Karelide 32 kilo
metre derinliğinde' mevkilerini tahkim 
etmişlerdir. Finlandiyalılar, kısmi bir 
mütekabil taarruzda hududa kadar za
yi ettikleri araziyi istirdat etmişlerdir. 

Helsinki, 10 (Ö.R) - Son Fin tebli
ji : Dü.şrnan Tayfona nehri civannda, 
Kareli berzahında taarruzlarına devam 
etti.. Biltün taarruzlan püskürtü1dü .. 

---··---
Değiştirılecek mi? ArjanJin Milletler Cemiyetinden çekilecek. 

Kopenhak 10 (Ö.R) - Politiken ga- Cenevre, 10 (Ö.R) - Muhtelif devlet mümessilleri Rus - Fin harbinde mem .. t 

Muharrir diyor ki : Harbin yeni bir 
tafhası hitaraflara yapılan taarruzlardır. 
Bir taraftan Rusya isteklerini tehditler
le kiiçüklere kabul ettiriyor n muka· 
vemet gciriince istilaya kalkıyor.. Diğer 
taraftan Almanlar hitaraflar iizerinde 
fsıfac;ız bir tehdit havns1 idame ediyor
lar. Bitaraflar Almnnynnın arzusuna bo
yun eğecek olsalar Rus tehlikesine kar
şı Nazilerin kendilerini miidnfaa ede
ceklerini hatır ve hayallerinden geçire· 
mezler .. 

Sunday Taymis, Büyük Britanyanın 
bitaraflara karşı taarruz '·ukuunda ala
ca~rı ''nziycti simdidcn tayin etmesini is
tiyor .. 

Oh en er Nazi ve Sovyct menfaatleri 
orasındaki ihtil.if ın arttığından bahsedi
yor .. Bu gnzetc buz oseanmdan Akdeni
~ kadar uzanan tehlikeye işaret ede
rek diyor ki : Naziler Sov:retlerlc pakt 
l aparkcn bu paktın demokrasileri kor
kutacağını ve harpsiz istediklerini ala
caklanm zannetmişlerdi. Bu ihtimal ta
hakkuk etmeyince Sovyetleri kendi yol· 
lannda harbe sürüklemek istiyorlar. 

Folkişe Beobahter ve komünist Enter· 
nasyonalde çıkan makaleler hakkında 
diyebiliriz ki, bu maknleler ya uçurulan 
balonlar olup bir daha işitilmiyecek ve
yahut diinyayı saracak olan bir harbin 
zuhuruna sebep olacaktır. Harp sahası· 
nın genişlemesi miittefikleri yıldırmıya
t'aktır .. 

---~·---

Vander Veld 
Sovyetlerle münasebe· 
tin kat'ını istiyor •• 
Vaşington 1 O (ö.R) - Ayandan ve 

lSnümüzdeki intihapta Cümhuriyetçilerin 
Cümhurriyasetine namzed gösterecekleri 
Vanderveld, hariciye nazırı Kordel Hule 
bir mektup göndererek Rusya ile miina
ıebetlerin kat'ını ve Amerikan milletleri 
arasında daha kuvvetli bir tesanüd tesi
aini istemiştir. 

Alnıan1ar 
Fırsattan istifade 
etmek isti ·orıar •• 
Londra, 10 (Ö.R) Sovyet taarruzu

nun İskandimıvyada uyandırdığı büyük 
endişelerdm i tifadeye çalışan Almanya, 
lskandinavya devletleri ile eV'\ elce akim 
kalaQ ikb adi koma nalarına yeniden 

-*-Londra, 10 (Ö.R) - Bükreşten ge-
len haberlere göre Almanya Ro
manya ile müzakerelerinde zorluk
larla karşılaşmıştır. Alman murah
hası Dr. Klodüs Romanya iktısat 
nazın Anglesko ile anlaşamamıştır. 
Romanya, Almanyaya satacağı mal
hıra mukabil kaliteleri çok düşük 
olan Alman sanayi mallarını almak 
istememektedir .. 
En mühim bir nokta da nakliyat 

meselesidir. Büyük Britanya Tuna
daki bütiin nakliye gemilerini ve 
mavunalan kiralamıştır. Rusya Po
lonya yolu ile Soya fasulyasından ve 
keresteden başka bir şey nakledil
mesine müsaade etmemektedir. Ay
ni zamanda her vagon başına on bin 
ley istemekte ve bunun İsviçre fran- ı 
gı olarak tedi_yesini talep etmektedir. 

MVSADERE EDİLEN 
ALMAN VAPURLARJ 
Londra, 10 (Ö.R) - İngiliz vapurlan 

tarafından müsadere edilen Alman va
rurlarının mikdarı dün dokuzu bulmuş
tur .. 

zetesinin Berlin muhabiri, Almanyanın leketlerinin siyasetini hususi surette söriişnriişlenlir. 
Ankara büyük elçisi Fon Papenin Ber- Latin Amerikasının mümessilleri toplanarak As.umbletle birlikte hareket 

- SONU 4 ÖNCÜ SAHİFEDE - - SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE - karan vermişlerdir. 

Hollandaya taarruz olursa 
Deniz harbi i~kansızlaşacak ve şimal 

denizi tamamen kapanacakPiış 
Hollanda hududu binlerce Blokhavz ve 
beton istihkamlarla takviye edilrniştir 

Brükıel 10 (lJ.R) - Kolonel Reket, Endepandaı Beli gazete
ıinde Hollandaya bir taarruz ihtimalini tetkik ediyor. Bütün de
nizlerde lngiliz bayrağının serbest~e dolQftığını kaydeden Kolo
nel diyor ki: 
Hollandayn taarruz olursa Alman fü:- Deniz barbı btisbtitiln imkansız olacak, 

leri Ftansaya yüz, lngiltere 150 kilomet- şimal denizi tamamen ka1>8J1acaktır. 
re mesafeye yaklaşmış olacaklardır. - SONU 3 ÖNCÜ SAHİFEDE -

Cenevrede İtalyan ve Japon gazeteci· 
]erinin sayısı şimdiye kadar görUlme
miş bir nisbetic çoktur. Dünya matbua
tının bu toplantıya verdikleri ehemmi
yet müzakere mevzuunun hakikaten' 
diinya vicdanında yerettiğini göstermek· 
tedir .. 

Cenevre. 10 (Ö.R) - Milletler Cemi· 
~eti assamblesinin yarınki toplanbsında 
başta Brezilya olmak üzere Amerika 
murahhaslarının teklifi ile Sovyet Rus-' 
yanın manevi mahkumiyeti ve l\filletlel' 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFIDE -

Garp cephesinde 
Hollandanın meTkezi Anı.sterdam - *-

Yeni Fransız istihkamları 750 kilo-
metrelik sahayı kaplıyacak haldedir 

--*--
Almanların 

--*--
Tek bir Fransız esiri 
almak için yaptıkları 
bütün teşebbisleri 
akim kalmıştır-
Paris. 10 (Ö.R) - Sarbrukun cenu

bunda bir Alman hareketi reddedilmiş-
tir .. 

Fransız ordusunun biiyük tahkimat 
faaliyeti, milli toprakları tecavüz edil
mez bir hale koymak suretiyle netice
lenmiştir. Bu maksatla harbin ilfuımdnn 
~oııra altı milyon 600 bin metrelik yet
miş beş bin ton siklctinde demir tel kul
J ... nılınıstır. 
Yapılan beton tahkhnat, bir metre 

• ükseklik ve bir metre kalınlığında 750 
ilometrclik b'ir sahayı kaplıyacak aza

tcdir .. 

Isveç f evkalide 
tedbir alıyor 

Stokholm 1 O ( Ö.R) - lsveç harbiye nazırı, lsveçin milJi hürriyetini 
ve haklarını en büyük fedakarlıklar bahasına da olsa müdafaa edece
ğini söylemiştir. Bu hususta fevkalade tedbirler alınmaktadır. 

Stokholm 1 O (ö.R) - Korgeneral Tornel lsveç ordusu başkuman 
anlığına tayin edilmiştir. 

Isveç kanunu esasisi mucibince ancak milli varlığı tehlikeye düşü
ren bir vaziyet tehaddüs ettiği halde tevessül edilen başkumandanın 
tayini keyfiyetine burada büyük ~hemmiyet verilmektedir. 

lsveç gazeteleri Alman hücumlarının devamından lsveçin istikli
ine karşı hasmane niyetlerin mevcut olduğu neticesine variyorlar. 
Buna mukabil Alman gazeteleri de Nazi niyetlerinin sulhperver ol
uğunu, fakat Almanyanın yalnız kendisine sadık milletlere sadakat 

göstereceğini yazıyorlar. 

Stokholm 10 (ö.R) - lsveç ordularının başkumandanı ıu emir
eyi neıretmiştir: Buaünkii şartlar içinde vatan hürriyeti ve kendi 

arımıza kendimizin hikiın olmamız bakunmdan hakkın mUclafaaıı 
diler biit6n datftnceler ıilinmiftir. Memleket k~..ım• ..ı.-
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Atatürkün= EHiR HASERl:ERi 
;Son günleri 940 Etrüsk vapuru 

--lf:--
llıdanldan nalılen : YAZAN : Rahmi Yajız 

49-
Fuarı için geniş 

hazırlıklar 
lzmire kontrol yüzünden geç geldi 

Diyerek şişeleri sayıyordu. Hekim, vamlı olacak bir kriz arifesinde bulu-
A de dikkat k:.....:ı-:~, bütün knbiliyetiy- nuluyordu. 

~ da · 1 Onuncu lzmir Enternasyonal Fuannın 
le suyun iıkarılmasına ugry aşıyordu. Ilk Atatürkün ircsine mücavı.r sa on-

"'- dı H kes ki bu eene. zamanından daha evvel ha%tr-ı::iselcr do duğu ve yerine boşları geti- da derin bir sW.ut var . er san 
v..,. 1 bir d nln z1 b lanmuını, İn""at ve dekarasyon itlerinin ril~i sırada Atatürk suyun auılışiy e ağır ilşilncc omu arına asa- ,.-
dinen ıztırabı ve duyduğu hafifliği ev- rak bqmı yere doğru cğdirdiğini fark- ikmali, yeniden iştirak edecek firmalann 
velki seferlerde olduğu gıôi tekrarlı- ediyor,. göz göze bakışarak fcvkaliide teacilleri için daha şimdiden büyük bir 

Yordu .. Yine suyun alınması nihayet bu- hadiselerin arifesinde bulunulduğu kuv- faaliyet vardır. Reis Dr. Behcet Uz alı-
2 tli b. :~1 ·· d ·· •t• f nacnk tah001satlarla Fuarın zamanında lunca miktarı sordu, evvelki cevap, 1 ve · ır ön sez~e goz en goze ı ıra ~ 

kllo su çıkarıldığı arzcdilince bunu is- olunuyordu. yetişmesini temin edecek şekilde hazır-
tiksar etil: Başvekil, bir kısım mebuslar salonda lıldan tanzim etmiştir. 

_ Az zamanda ne kadar ve ne çok ayn ayrı uiaeık topluluklar halinde bu- 940 yılı 20 Ağustosunda açılacak olan 
toplanıyor bu su? Iunuyorlardı. Onuncu lzmir Fuarı için hükümetin gös-

CUmlesiyle başhyan ve mevzuu has- Hekimler birbirleriyle konuşuyorlar, tereceği müsandekarlıklar, vapur, tren 
talığı ihtiva eden bir müsahabe ile Meh- bütün mevzu da yalnız büyük hastanın ve diğer vanıtalar tenzilat tarifeleri için 
met Kamil Berke iltifatta bulundu. şu andaki vaziyetini tıp ve fen diliyle şimdiden teşebbüse girişilecektir. 

Doktor işini bitirip te: tayine teallUk ediyordu. Nisanda ba~lıyacak olan lzmir - lstan-
- Geçmiş olsun efendim! Salonda bulunan ve koyu koyu bir bul ve lzmir - Ankara hava seforlerinde 
Diyerek edevatı toplayıp daireyi ter- düşüncenin esiri olan hazırundan arada de Fuar günlerine mahsus olmak üzere 

ke hazırlanırken bu seferki su alışın bir hekimlere sokulan birisi, onların tenzilat icrasına teşebbüs edilecektir. 
hastalığ • d l b' ~ı..:~~ı ol Bu sene Fuar sahası geni,.lemiyecek, m seyrın e nası ır ~a Y kanaatlerini öğrenmek istiyor. " 

Merein aralık seferini yapmaltta olan 
Etrüsk vapuru limanımıza dört aaat te
abbürle gelmit ve dün öğle vakti Meni
ne hareket etmiştir. 

Etrüsk vapuru lzmire gelmek üzere 
Çanillale boğazını geçtiği ve lımire 
doğru yollandığı bir sırada deniz üzerin
de §ayanı dikkat bir faaliyetle karoıla~
mıştır. Filhakika bir müddet sonra ( 00 
numaralı) bir lngiJiz destroyeri Etrüsk 
vapuruna işaret vererek durmasını bil
dirmiş, vapur da durmuştur. 

Sekiz lngiliz deniz polisi ve bir zabit
ten müte§ekkü bir heyet sandalla Etrüsk 
vapuruna gelmişler ve Etrüsk ıüvarisi 
tarafından kargılanmışlardır. 

Vapurun salonunda süvari ile görü-

şen heyet reisi yolcu adedini, tebaalarını, 
hamule cins ve miktarını aonnut. gemi· 
deki hamulenin manifeatolannı muaye
ne etmiştir. 

Çok naz:iklne muamele eden doatro• 
yer heyeti vapurun muayeneaini tamam· 
ladıktan sonra, lngiliz zabiti beyanı iti
zar etmiı ve Etrüsk vapurunu terkle 
destroyere gitmiıtir. 

Etrüsk vapuru bundan sonra hareket 
ederek lzmire dört ıaat teahhürle gel
mİ§lİr. Vapur limanımıza geldiği uman 
Etrü k süvarisi taamülden olduğu üzere 
vnz.iyeti deniz merkezine haber vermiş, 
süvarinin ifadesi bir zabıt varakası ile 
tesbit edilmiıtir. Vapur, Mersine tam 
zamanında, yani teehhürsüz gidecektir. 

Feci bir ask davası .. 
açacağını düşünüyor, kendi uhdesine _ Nasıl doktor? ancak 430,000 metre murabbalık saha 
d .. el' tı muvaffakıyetle başar üzerinde i•lenmemia, üzerinde durulma-uşen am ıya - Sualiyle boynunu bükerek hekimler- " " 
dığ go •. riinüyordu mı• bir nokta kalmıyacaktır. Bu seneki ına memnun · den teselli bekledig·ini izhar ediyordu. " 

T..+,. il üncü defa su alına ı .. ı de he- Fuarla birlikte Kühürpark müesseseleri ~ .... , ç ~ Hcldmler geniş bir teselliye muhtaç 
kimlerin tereddütlerine, bu hususta bir bulunan bu zevata icap eden tebliğlerde tnmamlanmış olacaktır. 
'---- ' lerm' e ve ıu·rıu·· sebepler Ist•nbul nskeri müzesinde yapılmakta ·~ vermeyış - bulunuyorlar. "' 
le bu meseleyi geciktirmeye uğraşmala- olan tasnifi müteakıp bazı tarihi kıymeti 
rına karşılık AtatUrkfuı bir emriyle ya- - Şimdilik devam eden istirahat hn- b.aiz silahlar ve e~yalar lzmire getirile-
pılmış bulunuyordu. line göre hastalık normal seyrinden şaş- cektir. 

Bn. Hidayet elim bir ta
arruza mı kurban gitti? 

Yalnız bu kısa rahatlığı, Atatilrklln mıyacak demektir! -ıı:- z 11 k d •• ı · • l .,, d 
bUyük bir rahatsızlığı takip edeceğe Cevabiyle onları nisbetcn sükOnete Lı· m anda b1· r aya 1 a 1 n ı n o il m ya a gı n a 
benziyordu. Su almayı müteakip beli- davet ve isal ediyorlardı. d } 
ren asabi Araz, hattA su alma hakkında Gün, bu vaziyette geçirilmişti. Yal- d Saytkladıgv J Sözler mani ar görü ÜyOr 
emir verdiği zaman Ebedi Şefin hal ve ruz bu sırada müdavi hekimler nöbet ha ise 
tavrında sezilen bu lnwn ilk tezahilr· sıralarına göre muayyen zamanlan bii- Bn. Hidayet evli bir kadındır. Bun-
lerl bu kara hakikate birer apaçık işa- yük hastanın yanı başında, karyolasının Limawnıızda bulunan İtalyan bandı- dan dokuz sene evvel, daha mektep .sı-
retti. önUnde geçiriyorlar, bir de umumi ka- ralı Rcmo vnpurunda bir hfulise olmuş- ralarında iken bckAr bir delikanlı ile 
Aynı giln öğleden sonra operatör M. tip bir kaç saatte bir daireye uğrıyarak tur .. Bu vapura mal yüklendiği sırada kur ynpıyor. Aralarındaki platonik nşk, 

Kemal saraya, vazifesi başına gelmiş- Ebedi Şefin etrafmda dola~ıyor, Ata tür- 300 çuval baklayı hamil bulunan bir şat onları bir çatı altında birleştirecek ka
ti. Hazık hekim kendisini arattıklarını kün her hangi bir emri olup obnadığmı vapura yaklaşmış ve bağlamışLır .. Gece dar kuv~etli.. olmadığı için Bn. Hid.ayet 
duyar duymaz sarayda bir fevkaladelik öğrendikten sonra çekiliyor, kendi dai- \'akü baklalar v:ıpura yükleneceği sıra- başkn hır erkekle anlaşıyor, evlenıyor. 
cereyan ettiğine uıhip olmuş, bu sebep- resine gidiyordu. da sat üzerindeki haınulesiyle birlikte Bir çocuğu dünyaya geliyor. Evine bağ-
le çarçabuk saraya koşmuştu. BJ'J'MEDf ba~ağa başlam~ ve kısa bir zaman için- lanan kadın, kalbini saran gençlik ha-

Bllyük hastanın istirahat ettiği dai- •• •• de denizin dibine inmiştir. Şatm kurta.- tıralarını unutarak yalnı7. yu..,asmın 
renin bulunduğıı kata gelince tekmil Kl.,.ACA. .• rılmnsı mümkün olamamıştır. malı oluyor. 
hekimlerin bir arada ve mtlcavir salonu _.. Şatın nasıl battı;;, ehemmiyetle tahkik 
dolduran bir yıııhn kalabalı~ft bakınca • • • • • • • • "' 0 ' ou edilmektedir. Denize inen mallar sigor-
da hakilcatcn bir fevkaladelik cereyan talı idi_ Şatın su alarak battıi,rı söylen-
ettiğinc kat'i karar verm~. arkadaşla- Arap sac. 1 mektcdir. 
rının yanına sokulunca selamlaşmayı -*-
r:::::.':;t~P vaziyet kendisine losaca anla· ---t. Gene ~tltıalat re ··mmde 

- Atatilrk bizzat verdikleri bir emir- YAZAN: Eczacı K . Kamil .ı:1kta1 yap:d~tt değişif~ik 
le bugün. biraz evvel UçUncU defa su tem Vekilleri Heyeti, genel ithalat 
aldırdılar. Bir zamanlar zencilerin '.kıvırcık rejimi kararnamesine dt bir kararname 

- Bugün mli! ve dolaşık saç1an, karmakarışık ve gi- kabul etmiştir .. Bu kararnameye göre 
- Evet! rift ~lerin ifadesi olmw;tu. Bu iş arap genel ithalat knrarnam~in halen bl-
- Beni onun için mi arattılar? saçına dönmilş demek birbirine girmiş, rinci maddesi hükilmlerine giren mem-
- Evet.. çözülmesi zor bir şey demekti. Arap leketlerden, l\hsır, Suriye, Filistin ve 
- Sonra? saçı manada nasıl karmakarışıklık söy- Kıbrıs mezkUr kararnamenin dördüncli 
- Sonra sizi bulamadığımw söyle- lem~e, kıvırcık saç ta arap saçı diye maddesine giren memleketler listesine 

ıllk. bunu arzetmeğe giden arkadaşımız makill .sayılmamıştı. Kadınlara saçı ki 
M. KAmil Berk'e emir buyurdular: uz.un aklı kısa diyenler erkeklerdir. Bu alınmaktadır. Ayni karamahamen~-akıri 

- Suyu sen al, sen de hekim değil söz lrndmlann canına tnk demiş olacak sayılı listesiyle eklerine k ve, Lk , 

• • ' 1 ; üt ipliği, jüt mensucat, kirli merinos mwn. ki makas vurarak saçlarını kısalttı ar, 1 Buyurdular: bununla akıllannın uzadığını gijsterdi- yapağılnrı ve hnm deriler ilave o un-
- Evet! ler, kesik saçlı kadın ba~ı bundnn sonra maktadır. 
- Mehmet Kimil Bey de bu iradeyi dalgalanmıya başladı, onclülôsyon orta- -*-

yerine getirdi. ya çıktı, dünyada her şey olur da ber- tJ'ZUM STANDART 
- Hastamızın şimdiki vnz.iyeü nasıl? her dükkanı ile kadını bir arada bul- Tipleri değiştirildi 
- Daha operasyona başlamadan apa- ınak düşünUlmczdl Ustura kayışı belin- Kuru üzüm nizammunesinin hilküm-

~tk bir asabiyet göze çarpıyordu. de, traş leğeni elinde dolaşan berberler, lerine tevfikan 1939 mahsulü için tcsbit 
- Pekala! .. Şimdi?. sabunlu eJleriyle bellerindeki kayıliı at- olunan standart tiplerden on numaralı 
M. Kemal ökenin öğreıunek istediği tılar, traş leğen~ demode oldu diye onu üzUınün renk ouvanı 306 olarak tesbit 

nokta. bu asabiyetin yeni bir krize mi ondülaşyonda başa hava vermek için 
delilet ettiği, yoksa suyun verdiği ıztı- kadın başına geçirdiler, kadın kafası bu edilmişti. Bilahare rekoltenin ortaya 
rapla onun alınmasını emrettikleri sı- dalgalanmak işinde berberlere i~ çıkar- koyduğu hususiyetle puvanı 33G ya çı
rada kendisinin bulunmayışı yüzünden dı, Saçları ıslatarak dalgalanmada, yal- karmışllr. Ticaret VekAleti bu tadili ih
ınevzü bir asabiyete mi aft olduğu idi. palatmamak için ilaçlara ihtiyaç oldu, tiva ebnck üzere üzUm standal'd tiple:ri-

Binaenaleyh: berberler eczmıe eczruıe dolaştılar (sUl- ue ait cetveli yeniden tanzim etmiştir. 
_ PekAIA .. Şimdi? fit dosüt), (solüsyon jclAtin), (sUbll- T -*-k 1 
Derken göz bebeklerini kendisine iza- me), (iposülfit) gibi ilaçlar kadın saçını icaret ve a eti-

hat veren hekim arkadaşının düşünce kıvırmada işe yarayordu, serde eczacı-
bulutlariyle örtülü bakışlarına mıhla- lık var, bu 7.aviyeden hem berberleri • t bJ • w • 

mış, yalnız sözle değil, bütütn mevcu- hem de saçlarım kıvırtacak kadınları n 1 n c ı gı 
diyetiyle bu suali soran bir tavır ve va- tetkik etmek fırsatını kaçırmadım. Her 
ziyet alınıştı. kadın müşteri berberinden kendi saçla- Ticnret vekfiletinden tebliğ edilmiştir: 

Izahat veren hekim devam etti: nna öteki kadınlardan daha fazla itina Demir, ve inşaat malzemesi fiatlerin-
- Şimdi, ıztırapları dindiği cihetle istiyor. <le görUlen yükseklik üzerine Ticaret 

istirahat halinde bulunuyorlar fakat.. Her berber de her müşterisine, sizin vektileti bu maddelerin memlekete ithn-
- Evet, fakat? saçlarınıza fazla dikkat ediyorum diyor. li imkanlarını kolaylaştırmak üzere icap 
- Fakat bu asabi Arazın yeni bir kriz Bu traş! işini psikolojik bir cepheden eden tedbirlere tevessül etmiştir... Bu 

başlangıcına delfilet ettiğini ortnya ko- tahlil etmiye kalkarsak berberin her maksatla Türkiye Ciimhuriyet Merkez 
yan bir hal ve vaziyet göze çarpıyor! müşterisine ayn ayn hususi itinada bu- bnnknsından dövizi mübayaa hakkı ta-

Operatör bu kadar 17.ahatı kafi gör- lunduğunu aldığı ücretle ayar etmelt Ia- kas Limited şirketinden aiırunnk şarti
milştil. Demek yeni bir krizin başlangı- zımgeliyor, burada işin arap saçına dö- le malın ithalinden evvel Türkiye Cüm
cına delfilet eden ve bundan evvelki mü- neceği muhakkaktır. Kadın ve berber huriycti Merkez Bankasınca ithaHl.tçıla
him, hükilmetin glindelik komünikelerl işini bir arada fazla kurcalamayı muva- ra lüzım gelen akreditif açılacaktır. Bu 
neşre ve efkarıumumiyeye tebliğe mec- fık bulmuyorum. Işin bir tarafı traşa, suretle Amerikadan demir ve inşaat 
bur olduğu asabi ve h.azmi arazla birlik- öteki tarafı kılıbıklığa sapıyor. Bence malzemesi serbestçe getirilebilecektir. İt
te kendisini gösteren ve muhakkak ki, ikisi de hayırlı değil, neme lazım kısaca! hnlatçılarımız Takas Limitede müracaat 
evvelkinden daha şiddetli ve daha de- kesmek gerek... ederek hemen siparişlerini verebllirler .. 

* 
Bekar delikanlı Mclunet Tankn, bu 

Bn. Hid4,.veti otuz br.ş yerinden bıçakla 
yarnlamak suretiyle ölümüne sebebiyet 
verme1::ten suçlu olnraK: ağır cezada mu
hakeme edilmektedir. 
Ağır ceza heyeti ·önünde cinayeti an

latan suçlu, kendisinin ckatil> olmadı
ğını iddia etmek suretJy]e hakkındaki 
iddiaları çürübne~e çalışmıştır. 

Suçlunun ifadesine göre Bn. Hida
yetle bir Romeo - JUlyet macerası ya
pmış .• Bu macera cüm bir netice Ue 
sona ermiş. 

Hldiseyi suçlunun ağzından dinliye
biliriz: 

- Dokuz scncdcnberi tanıdığım Bn. 
Hidayeti uzun milddet gözden kaybet
~tim. Bilahare onun evlendiğini ve 
bir çocuğu dünyaya geldiğini öğrendlm. 
Kalbimi saran aşkı unutmamışlım.. Bu 
alaka bilakis daha da derinleşmişti. 

Bundan dört ay evvel kendisine so
kakta rastladım. Gözlerimiz birbirini 
bulunca, mazide yaşadığımız al!ka bU
tün teferrilatiyle gözlerimizde canlandı. 
O zamana kadar eli elime değmemişti. 

O günden sonra Bn. Hidayet evime 
devam ctıneğe başladı. Birbirlmlzi çıl
gınca seviyorduk . 

Hadise günil. sabahı Bn. Hidayete so
kakta tesadüf ettim: 

- Mehmet, dedi. Seninle görUşmeğe 
ihtiyacım var .. 

O gün öğleye doğru Bn. Hidayet Do
laplıkuyuda Kaya sokağındaki evime 
geldi. Yalnızdım evde, biraz da rakı iç
miştim. Başım yUkseldiği için daha ser
bestçe görüşecektik. 

Bn. Hidayet gelince mantosunu çıkar-
dı: 

- Gördün mü olanları, dedi. 
- Ne olmuş? 
- Ne olsun daha.. . Ailem herşeyi, 

haber aldı. Alfıkamızdan şliphelcndilcr. 
- Şu halde? 
Genç kadın çocuk gibi ağlıyordu. 
Bn. Hidayet yuvasını bozacnk enerji-

yi nefsinde bulamıyoTdu. Kocac;ından 
ayrılmağt hatırından geçlriniyordu. Ta
lakın çok m~kül ve imkAns1z olduğu
nu biliyordu. 

Bana: . . 
- Mehmet, dedL Evimi bozamam. 

Senden ayn da ya.şıyamarn. Gel beraber 

da beklemekte olan bir balıkçı gemisine varda bulunan ufak bir pençe.renin ca

1 

DEMiR MASKE 
ve Büyük tarih 

(JKJNCJ 
macera romanı 1 
KISIM) 
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gidecekainiz. Bu geminin adı Vijilandır. mına attı. 
Onu ben Marsilyadan oraya bu mııksad- Cam derhal açıldı ve pcnçcrede bir 
la gönderdim. Y apacnğı işi bildiği gibi adam başı göründü ve Ekziliyi tanıdığını 
sizlerin isimlerinizi de biliyor. Siz sadece ~etle anlattı. 
kendinizi tanıtacabınız. Oat tarafını o lvon, hasta vaziyeti alarak Ekzilinin 
yapacak... koluna yapışmıştı. Ekzill işaretle bu ada-

- Çekmece yerine teslim edilecek- ma kapıcının yanma gibnesini, zili çala
tir madam, yahut ta bu uğurda biz haya- ~ yanındaki kadını manastıra sokmak 
tımızı feda etmiş bulunacağız. ıçın yardım etme.ıııl anlattı. 

- Dostlanm .. Kendinizi tehlikeye at- Pençerede gözüken adam manasbnn 
mayml7.. Size daha çok ihtiyacım ola- bahçıvanı idi. 
calc... E1aili, kolunda .endeliyen t VODU dilş-

Suçlu Meh.nıet Tanka 
ölelim . 

- Nasıl olur, dedim. 
- Gayet kolay. 
Evvela milddeiwnwnlliğe hitaben bir 

mektup hazırladık. Mektubu o söyledi, 
ben yazdım. Mektupta ölüme karar ver
diaimlzi haber veriyor ve bundan baş-

o • • 
kalannın mesul tutulmamasını ıstıyor-

duk. 
Sonra ben tabancamı çıkararak ateş 

el.tim. Kurşun hedefine vasıl olmadı. 
Bu defa Hidayet bir bıçak getirdi. 

Ve: 
- Al, dedi, evvela sen beni yarala .. 

Sonra da ben seni. .. 
Ben ölüme bir tUrlU karar veremi

yordum. Hidayet bıçakla bana vurmak 
için şiddetli bir hareket yaptı ve bu ha
reketi bir çok defalar tekrar etti. Ben 
can ocısiyle bıçağı elimle geri ittiğim 
için baz.an o, bazı kerreler de ben yara
lanıyordum. Bu suretle ağır yaralar al
dık ve baygın düşlük. 

HAdiscnin bundan sonrası malQmdur. 
O ölü, ben ağır yaralanma rağmen kur
tuldum. 

DUVARDAKİ 1ŞARETLER 

Bu evde duvardaki bazı işaretler ve 
yazılar nazarı dikkati celbet.mi§tir. Bn. 
Hidayet tarafından yaralandıktan sonra 
duvara yazılan: cOğlum. Ahmedlın, 
anam, kelimeleri zavallı kadının ölüme 
pek tc arzu ile gitmediğini ve ölümün
den evvel cbiz, birbirimizi ynraladık> 
dediğini meydana koymaktadır. 

BAŞKA BlR 1DD1A 
Hndiscnin cereyan safhaları ve ifade

ler, Bn. Hidayetin istiyerek Melunet 
Tankanın evine giltiğini ortııya koy
maktadır. Fakat Mehmet Tankanın vü
cudundaki yaralardan biri verese avu
katının nazarı dikkatini cclbctmiştir. 

Filhakika Mehmet Tankanın nazik bir 
yerinde çok insafsızca açılmış bir yara 
vardır. 

Verese a\•ukatı bu yarayı şöyle ifade 
ediyor: 

- cHndise, bir aşk faciasından ziya
de bh· cinayet eseridir. Bn. Hidayet, ma· 
nevi bir ta::yik neticesinde Mehmet 
Tankanın evine getirilmiştir. Mehmet 
Tanka keneli evinde Bn. Hidayete teca
vUz edince kadın kendisini müdafaa et.
nıiş ve hattA bu taarruz esnasında Meh
met Tankayı nazik bir yerinden yarala
mıştır. 

Bn. Hidayetin evlne, yavrmuna bağlı 
blr kadın oluşu bu iddiayı teyld eden en 
kuvvetli delildir.> 

ciımeauun aebebiııi iki kelim• ile kon
t.ese anlattı Ye maksacLıun bir an evvel 
Manutıra dahil olmak olduğunu söy
ledi. 

eminim. fakat ne olur ne olmaz diye •İz· 
leri çağırdım ve eiz.e miinlcaatimden. 
çekmeceyi (ngiltere kralına götürmek için 
sizin ikinizi intihap ettiğimden Barbez
yoya biç batı.etmedim. Bir 1&at aonra 

Bunları söyledikten sonra dama Su-- memek için tutar ıibl yaparak manas
vasun odadan çıktı. Marki aBrbezyo ile bnn büyük bahçe bpuına doltu JilrU-
birlikte otelin önünde bekliyen arabuı- dil ve kapıya üst üste ve fiddetle çal- BU MUMKUN MUDUR? 
na bindL Arabaeıya Noterdaın dö Re- mala başladı. Bir taraftan da yUbek Zevahiı·• bakılarak bu iddia hakkın-

Madaıiı Suvaaoo: 
- Mükemmel. Dedi. Ben de bir sa

ate kadar Mana•tırda olacajım. Orada 
bulUfUruz. 

Ekzili: 
- Margiz, dedi, ölüm halinde .. , Ya

ıunda bir saatten daha evvel bulunmağa 
gayret etseniz; hiç de fena olmaz.. 

- Olu.r •• ~imdi F'aribol ve Mistufle, 
beni dinleyiniz.. Vakıa ben Barbezyoya 

han karamut olacakbr. Siz ikiniz de 
Manubr yolu üzerinde ve Manastıra bet 
yüz adım kadar uzak.ta beldiyeceluiniz. 
Ben araba ile ıizin yanınızdan geçerken 
arabayı durdurtacağım ve çekme<:cyi si
ze vereceğim. Siz derhal çekmeceyi ev
vela Mon9Cnyör Luiye götüreceksiniz. 
Sonra lDRiltere kralına teslim etmek üze
re Sen Mald kaıabuının küçük limanın• 

lruvrans manutınna götUrUlmesl emrini sesle §Öyle batırıyordu: da biqey söylenemez. 
verdi. - Çabuk.. Çabuk .. Zavallı kıza çabuk MUddeiwnwnllik makanıın.a hitaben 

Manastır, bir yamaçta klindi. Bu ya- yardım ediniz.. Mehmet Tankanın el yazıslyle yazılan 
macın alt kısmından Burj nehrinin yo- Kapıyı yanm açan kapıcı homurdan- mektup, bu iddiayı belki de teyld eden 
sunlu yqil sulan akmakta idi. dı: delillerden biri olabilir. 

Suvasun gittikten sonra Ivon da Ebl- - Çabuk .. Çabuk •• Ama.. Evvel& .öy- Kadının hastanede, ölüm yatağında 
linin refakatinde oteli terketmiştl. Yir- le bakalım bu kwn nesi nr? sayıkladı~ı sözler evine ve yavrusuna 
mi dakika yayan olarak yol aldıktan 900- - Nesi m1 var? Ne bileyim ben .. Ve ka11ı bağlılığını ortaya koymaktadır. 
ra manastır binasını çevreleyen genif eter bayle .orgularla vakıt geçlrec:ıtk Mahkeme safahatı ve ağırcer.a heyetl-
bahçenin duvarlan yanına geldiler. olur da ı.avalh lifdlniln önünde ö1ecek oin verece~! karar, Mdi'!enin haklk1 

Ela.ili yerden kUcUk bir tas alarak du.- - BlrMEDİ •• mahiyetlai bize ~ocekür. 
• 

:ac: 

Radyosu 
---.~.---

DALGA VZUNLUCU 
BVGVH 
-~-

1639 m. 183 Kcs./lZO Ww 
T. A. P. 31.10 m. 9465 Kes./ zt Ww. 
T. A. Q. 19.14 m.15195 Kes./ ZO Ww. 

12,30 program ve memleket saat aya· 
n, 12.35 ajans ve memleket meteoroloji 
haberleri, 12.50 türk müziği (Pi.), 13.30-
14.00 mtizik (hafif müzik - Pl.) 

18.00 program, 18.05 memleket saat 
ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri, 
18.25 mUzik (radyo caz orkest.ruı), 19. 
konuşma (Ankaranın iklimi hakkında), 
19.15 tUrk mUzlği. 

ÇALANLAR: Ruşen Kam. Cevdet 
Kozan, Reşat Erer, izzettin Okte. 

1 - OKUYAN: Semahat özdenses. 
1 - Lemi - Hicaz şarkı: (sorulmasın 

bana ycsim), 2 - Hayri - Hüzzam şat'· 
kı: (ölürse."ll yazıh.-tır sana kanmadan), 
3 - Lemi - Karcığar şarkı: (Bir gölge 
ol beni peşinden koştur), 4 - Şemset
tin Ziya - Kürdili hicazkar şarkı: (Bık
tım elinden), 

2 - OKUYAN: Necmi Riza Ahıskan. 
1 - Neva peşrevi, 2 - Dedenin ba

yati şarkı: (Nice bir aşkınla), 3 - Rüat 
bey - Uşşak şarkı: (Düştüm yine bir 
Afeti meşhuru cihana), 4 - Mahmut 
Celalettin P§ .• Uşşak şarkı: (Mecnun 
gibi ben), 5 - Suphi Ziya - Uşşak şar
kı: (Gücendi bir az sözlerime), 6 -
Uşşak saz semaisi. 

3 - OKUYAN: Radife Erten. 
1 - Isfahan şarkı: (Kim demiş aklım 

alan), 2 - Lemi - Karcığar şarkı: (Hüs
nüne etvan nazik şan senin), 3 - Re
filc Fersan - Muhayyer şarkı: (Her CU
zel bağından), 4 - Muhayyer saz sema
isi. 

20.15 konuşma (ormanlarunızı tanı
yalım ve koruyalım), 20.30 türk müziği: 
Fasıl heyeti, 21.15 milzik: (kUçük or· 
kestra - Şef: Necip Aşkın), 1 - Fritz 
Recktenvald: Viyana müzikleri, 2 -
Hans Zandcr: Polka, 3 - Hansclıman: 
Andalusia (Ispanyol valsı), 4 - Rio 
Gebhardt: Maskarad (Konser valsı), 
5 - Ganglberger: cBenim küçük ayım 
TEDDY> (Saksafon solo), 6 - Emme
rich Kalman: Ah, sen, sen (vals), 7 -
Aubert: Göôeltliler resmi geçidi, 8 -
Gustav Lindner: Şarap Dahı Bakils şe-. 
rcline dans. 22.00 memleket saat ayan. 
ajans haberleri, ziraat, esham - tahvilAt, 
kambiyo - nukut borsası (fiat), 22.20 
müzik (küçük orkestra - yukarıdaki 
programın devamıf, 22.35 müzik solist
ler - Pi.) , 22.00 müzik (Cazband - Pl.), 
23.25-23.30 yarınki program, ve kapa
nı§. 

---111---

llk olcul cocukları • 
• • 
ıçın 

Mevcut neıriyat 
yeniden kontrol 
ecUUyor ••• 
İlk okuilarda okuyan çocUklann fikd 

kabiliyetlerini yükseltmek, aynca ken
dilerine okuma zevkini verebilmek içia 
Maarif vekilliği yeni tedbirler almıştır •• 
Bu arada mevcut çocuk neşriyatı tetkik 
ve tanzim edileceği aibi, vekillikçe yeni 
c-.serlcr de neşrolunacaktır. 

Mevcut çocuk neşriyatı ilk okulların 
birinci devresi olnn üçüncü sınıfa ve 
ık.inci devresi olan dört ve beşinci sınıf
lara göre ayrılacnh.-tır. 

İlk okullarda kıraate uygun görülen 
mevcut çocuk ne..'?l"iyatının sayısı 400 ka
dardır .. -·-ÖLOMLO BİR KAZA.. 

Güzelyalıda milessif bir kaza olmuş
tur .. Bu civarda oturan doktor B. Cemil 
Uralın evinde hizmetçi 18 yaşlarında 
Ayşe, yemek pişirilmek üzere kesilen 
bir hindinin tüylerini denize attığı sıra
da denize düşerek boğulmuştur. 

Ceset bilahare bulunmuştur. 
,,,,,.,,,,,.* ............ 

BAYAN CENNETİ 
KACIRDILAR 
Kemalpaşa kuısırun Armutlu köyU 

lmlh,ndan bayan Cennet Budağı, ayni 
köyden İbrahim, kızın riuısiyle kaçır
mıştır •. Knçmım ve kaçırruun yaşları kil
çük olduğundan ikisi de adliyeye veril
miştir .. -·-Haita tatiline 
mugayir hareket 
Dün sabah saat onda Belediye zabıta 

memurlarından 14 numaralı B. Nihat ile 
79 numaralı B. Hakkı, pazar tat.ili ka-
nunwıa muhalif olarak Kilimciler çar
şısındald Türk eczn deposu .içinde me
murlardan bazılarının çalıştığını tesbit 
etmişlerdir. 

Belediye memurları zabıt varakaiiyle 
hadiseyi tesbit ederlerken Ecza deposu 
sahibi Alber Cudamın belediye memur
larından birine bir lira vermek istediği 
iddia edilmiştir. 

Memurlar hemen bir zabıt varabsiy
!e bunu tesbit etmişlerdir. Suçlu mah
kemeye verilmiştir. 

...............................•......... , 
Yakında 

"Üç Yıldız,, ın 
YEHJ ASJR olı:uyuculan içia~ 
yine hakiki hayattan alııım.q ve çok; 
giizcl bir eserini neşre başbyaealız. E 
Bu eser. ilk m..-ktep aıralanuda 1Mıt-: 

lıyan arkadaş sevgisJnin ıenç knlıkE 
ve genç kadınlık devrelerindeki bü-: 
yük tesirlerini tasvir ve tahlil ede-: 
ttıktir. E : . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

llJ 1 



Fin SON HABER harbi kızışıyor 
ık• k t d b•• ••k b• h Italyan· Macar dostluğu 

1 UVVe ar&SID 8 uyu Jr arp Bir Macar askeri heyeti Romada 

başladı. Sovyetler güçlükle ilerle yor 
Hel.ainki 1 O (0.R) - So97et harp 

gemilerinin bimayeei altında Viboy mm• 
takuma ultu çıkarıldığı doiıu deiildir. 
Rualar bu tqebbiWerinde. daha evvelce 
bildirildiği gibi muvaffak olamamışlar
dır. 

Londra 10 (ö.R) - Finler mühim Paria 10 (ö.R) -Helsinkiden alınan hava prtları hasebile umumi faaliyet 
muvaffakıyetler elde ettiklerini, Sovyet yeni haberlere aöre Fin ordu.su, Ktzıl- güçleşmektedir. 
taarruzlannan bnldığına. dün bir çok lann bir zırhla trenini uçurmUf)ardır. Moskova, lıakiki kıt basmadan Fin· 
tank ve top iğtinam ettiklerini bildiriyor- Sovyet zayiatı mü1Umdir. Finler şehir landiyanın mukavemetini kmnağa karar 
lar. Bitaraf kaynaklardan gelen haber• müntchasında mütekabil taarruzla yedi vermiştir. 
!erde ise Kızıl ordunun cenuba nisbetle sekiz kilometre ilerlemeğe muvaffak ol- Önümüzdelti hafta Kareli berzahında 
fimalde daha fazla muvaffak olduğunu, rnutlardır. ve fimal cephesinde kat"i harpler olınua 
fakat buradaki ileri hareketin Kızallara bekleniyor. Finler, ilk büyük meydan 
bahalıya mal olduğunu bildiriyorlar. MEYDAN MUHAREBF..SI muharebesine kendi hatlannda hazırlan• 

Denizden ve havadan beş gün devam NE ZAMAN? maktll ve bu mıntakadalti istihkamlann-

Budapqte 10 (Ö.R) - Burada bulunan ltalyan Maarif naziri, 
ltalyan - Macar birliği hakkında bir konferanı vermittir. Bu konfe
ranada bir çok Macar ricali hazır bulunmuıtur. 

Hatip, F qizmin Komünizmin tamamen zıddı olduiunu aöyle
miıtir. 

Roma 10 (ö.R) - Macar ukerl heyeti buradaki temulanna bq
lamıftır. 

Roma 1 O ( Ö.R) - Düçe, harbiye nazırının huzurile Macar askeri 
heyetini kabul etmiıtir. 

Finlandiya ya yardımlar 
Petaamoda muharebeler kararsız bir 

,ek.ilde devam ediyor. Ladop gölü ile 
buz. denizi arasındaki vasi mantakada 
Fm kayak müfrezeleri mücadeleye şid
detle devam ediyorlar, 

iki taraf da karlı ormanlarda birbiri
ni çevirmeğe çalışıyorlar. 

eden hücumlardan ıonra iıgal edilen Par is 1 O ( ö .R) - Finlandiya mu ha- da düşmanı beklemektedirler. Ayakla- · J . 
Hogland adasını Kwllar tamamen bo- sematı hakkında muhtelif kaynaklardan nnda kızak, ellerinde otomatik ıilihlar, ıkandınaV 
şaltılmtf bulmuşlardır. Esasen bu adada gelen haberlere göre Kızıl ordu kıtalan- çok çevik olan küçük Finlandiya kıta· 
bir kaç Fin polisinden başka kimse 

1 
nın hali olduklan yerde aaymalan Sov- lan Kızılları rast geldikleri yerde büyük 

memleketlerinde iane toplanı. 
yor Am~rikadaki Finler gönüllü gidiyorlar rmler, pek ender yollara torpil dö

kerelt çekiliyorlar. yoktu. yet ordusunun preatijini sarsmakta ve ' zayiata uğratmaktadırlar. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pamuklu men.sucat fiatleri Fon Papen --·-
F• .. k ki• v. -· . I k . . h .. Dcğiştirılecek mi? 
ıat yu se ıgıne ~anı o ma ıçın u- i:::!~~:,;:c~.~~ 
kümet süratli ve isabetli tedbir aldı ?::!E'f:r;.~L~t:1t 

Alman propaganda bürosu tarafından 
Ankara, 10 (A.A) - Pamuklu men- 1 - Sümerbank fabrikalan, pamuklu!' faza edilecektir. Türkçe bastırılıp neşredilen broşilrle-

aucat fiatlerinde giSrOlen )'ilk-sekHk üze- mensucat fiatlerini değiştirmiyecektir.. 3 _ Gilmrüklerde bulunan sun'l mad- rin uyandırdığı tenkitler üzerine Fon 
riDe bayat beJ..ldılma mUessir olan bu Bu fiatlerin mnhafan ve idamesinin ica- delerle karıtık pamuklar pamuklu tari- Papenin elçilik vazifesinde devamı im-
meft11 Uzerinde ticaret vekAJeti bUyük t.ettirdiği biitün tedbirleri hUkUmet al- fesi ile çıkarılacaktır. ' kinsızlığına atfediyor. 
bir ehemmiyetle dUftNl= ncaret DUŞ bulunmaktadır. 4 - Gilmrilklerdeki Alınan menşeli -:ıı--
~ ~ıar neti= 2 - Memlekette mevcut . ~ukliı ıuensucatın yalan zamanda çıkanlması Garp cephesinde 
bu fiat yUbekliğini bertaraf edecek ~~t ve mam~tı. fiatlerının teref- ln\klnlan temin olunacaktır. . 
ew1ı tedbirlere tevesNI olunmuştur .. fuilne meydan vetilmiyecek tedbirler 5 - Anlaşma kaplan dahilinde İtal- - B~ŞTARAFI 1 İNCİ s~n:o.s -
Ticaret vekl1etlnde salihiyetli bir ma- alınacaktır. İcabında kaput bezi ve pa- )·adan geniş mikyasta pamuklu mensu- B~l, 10 (A.A) - B~ İngiliz tay
karndan aldıjlmız malillnata nazaran bu muk lplijine mevzu gümrük resimleri cat ithali yapılacaktır. Bu husustaki ted- yaresı Fransız h~duduna hır ka~ metre 
tedbirler "1 noktadan hUIAsa olunmak- tenzil edilerek on beş teşrinisani 1939 cirlere şimdiden tevessül edilmiş bu- me~fede Toın:w ~akınında kAin F.sp-
tadır • senesine kadar cari olan fiatler muha- lunmaktadır. l~de. yere ınmeg~ mecbur ~lmuştur. 

• Bır Belçıka devrlyesı tayyareyı mUsade-

Fas ta toplanan F ransanın bizden alacag"' ı ~?.tt~~.:.:ı~.~~= 
l•sıa.,. m kongreSl• le Mozelde küçilk hareketler yapmışlar-

d dd ı 
• dır. Bir çok keşif müfrezelerini Fransız 

Paria 10 (0.R) - Rahattan bildiri!- gı a ma e erı mevzilerine doğru sevkctmişlerdir .. Bu 
hareketlerin hepsi püskürtülınilatür .. cfiiine aöre F u Şeyhüliellmımn riyueti ,.. 

altwnda bütün Şimali Afrika mümeuille- DUşman, tek esir alamamıştır . 
• a.!_L!I b' L _ı ___ ..... Yine Mozel civarında Alma:n tayyarc-

rinin 11ara.ıuae ır .. ongre to~ur. Miihim ihraç mallanın.wn Franaaya duğu anl&fllmakta ve ihracatçılanmızın leri bir Kazmate mitralyözle hücum et· 
Kongre. lelim dünyuırun adalet Ye hür- genit mikyasta aah§]annı temin edecek MaraiJyada bir miktar .konsinyasyon bu

Stokholm 1 O ( Ö.R) - lskandinavya memleketlerinde Finlandiya 
lehinde yardımlar çoğalmaktadır. lıveçde toplanan ianeler 3 buçuk 
milyon krona baliğ olmuştur. Norveçte bet yüz bin, Danimarkada 
840 bin kron iane toplanmıştır. 

Vatington 1 O ( ö.R) - Amerika hükümeti finlandiyaya Ameri
kan kredilerini kesmemek ve yardım kapılarım açık btrakmak için bi
taraflık kanununu tatbik etmiyecektir. Sovyet Ruıya. Finlandiyaya 
harp etmediğinden bugünkü vaziyet Japon - Çin ihtilAfına benzetil
mektedir. 

Sovyetler Almanlara 
yardım etmiyorlar 

Pariı 10 (ö.R) - Bir kaç hafta evvel Alman matbuab Sovyetler 
birliğinin muazzam ekonomik yardımlanndan hah.ettikleri halde tim· 
di bu mevzuda tamamen ketumdurlar. Alman gazctderi cenubu ,..rld 
Avrupada lngilterenin A4nan ticaretini baltalamakta olduğunu yaz
makta, Balkanlar ticareti ile Balkanlara büyük alalta göstermektedir
ler. 

Paria 1 O ( ö.R) - Havas ajansı Almanyarun mali vaziyetinin nev
midane olduğunu, önümüzdeki hafta içinde bir dahili istikraz yapıla -
cağını bildiriyor. Bütün Alman milleti, tasarruflarının yüzde otuz ve
ya yüzde kırkı nisbetinde bu istikraza mecbur tutulacaktır. 

Ankaradaki maç 
riyet davuma olan ezeli bağldwğuu te,.-id tedbirler neticesi o1arak Fransız rejisinin lundunnalan da Fran11z ithalitçılan ta- mi§lerdir.. Fransanın şarkında kepi 
~~ek dem~k.raaitberirlin. ~~~'~ k~:vvedt t

1
e- bu sene memleketimizden ıoo milyon rafından İ•tenmektedir. ~l~a;:pn:~~~ ~a;:,7! Yugo. sla vya Gençler bı.rligv 1• maçını --ümüne &•l'fl • ett&..en muca e e- Franklık tütün mühqauma kanır ver- Franaada lcuru meyveler atokunua ba-

ye merhatiyederini ihtar etmitlerdir. dili Ye ..,-nca allbdu Franmz teteilül- lanınamus kuru meyyelerimizin Frama- derhal takip edilmiştir. Bilmukabele y ı ı 3 2 
Kongnnin llitamım müteabp pneral lerintnyağlıtohumlar1akurueebze1erden ya ihracı hususunda mUaait fırsatlar ha- Fransız tayyarelerinin Alman toprakla- UgOS 8Y ar • kazandılar 

Noguea tarafından azalar şerefine bir zi- de büyük mikyasda mübayaa teşebbü- zırlam11 bulunmaktadır. rmda keşif uçuşlan çok faydalı ve mu-
yafet verilmiıtir. ıilnde bulunduklarını evvelce bildirmi~- Alakadar ihracatçılarunıun bunlan vaffakıyctli olmuştur. Ankara 1 O (Huaust) - 8ug(ln hava-

p j 1ıf f. 4 1f D f Y A tik. Aldığımız aon malumata göre Tica- gözönünclo bulundurarak. harekete ge_ç· ~ nın yaiwtlı olmuma raimen tehrimizde 
den sonra bu altpm)ci elcapreele fataıi 
bula hareket edeceklerdir. 

Dly_. m-ı·-ı rets•-a- ret veklletinin te§ebbüsleri üzerine diğer meleri için ticaret vekaleti tarafından F·ın parla" men tosu bulunmakta olan Yugoelay futbol talamı c-• ,._,.,. _. ,..... L h ile Ankara Gençler Birli~ takımı arıunn- AT YAD•U .&Dı münim i rar maddelerimizin de geni• alakadarlara tavaiyede bulunulmu•tur. -· ·~ 
dıUlyaya fdtallı . mikyaada F~DS1Z pazannda satıt1an:ı Aynca Franaanın almıı o1duiu kar~rlar Her_.._ •er d-61•..._- daki maç kalabalak bir ee,irci kütlesi Bugün l\annın yağmurlu olnıuma 
lle1sinki. 10 (Ö.R) - Finlandiya Dl- temin edecek tedbirler alınm1Ştır, neticesinde Franaanın bütün ihracatçıla- --L ..... "ti I ~ua-- önilnde yapılllllfbl'. rağmen 11 inci Sonbahar atyantlan he-

7et meclisi reisi dünya pa:rlAmentolan- Bu cümleden olarak 1 O bin ton kuru nnı karıılayabilecek büyük milttarda ku- u.ca SUN Y e iki doat milletin bu hararetli maçı gün- yecanla tamamlanmıJtır, • 
na hitaben bir nutUk söylemiş ve bütün üzüm, S bin ton incir ve 3 bin tonu ka- ru eebzenin de memleketimizden mü- Belslnldde toplanıyor lerdenberi beklenmekte idi. Bugünldl koıuhtnn resmi neticcei t51'-
medeoi milletleri kendi demokratik var- bukauz ve 1000 tonu kabuklu olmak bayaaaa derpiş edilmiştir. Helaink.i 10 (A.A) - Finlandiya hi- ()yunun ilk devrelerinde Yugoslav ta· ledir: 
blmı. dinini ve insanlann mubddes bil- ilzere 4 bin ton fındığm Fransaya ithali Franaanın Türkiye ile ticari mübadde- kümeti parlamentoau beqrün içtima ma- lwnı çok bakim n idareli oyıuyordu. 1000 Metre mesafe ve 1 dakika 2,30 
eliği idealleri korumak için mücadele için Franaaz maltamlan tarafwndan ithal lerini arttırmaia ve Türk ihracahnı tet- hallerini deiiltimıelt üzere Helainkide Ve bu sayede de birinci dene 2-1 Yu- aaniyelik koıuda Berceste birinci Nirvana 
eden Fhılandiyaya yardıma çağırmıştır .• penniai verilmai takarrür.etmiftir, Ku- Tike matuf olan bu esaslı kararlan gerek toplanmaktadır. soalaYlann lehine neticelenmitti. ikinci Tunç üçüncll. 

Hatip demiftir ki : Garp medeniYeti- ru mey-yelerimiz için Franaada bu ted· remıt mahafilde, ve gerek ticaret muhi· • • ikinci devrede Gençler 8irliii faali- 1600 Metre 1 dakika 41 saniyelik k~ 
nin pi.ştan olarak yardım bekliyoruz. birler alınırken meyve fiatlerinin müaait tinde derin bir memnuniyet uyandır- A m e rı k ada k 1 ,.etlerini artbrarak maçı beraberlikle bi- ıuda Destyar birinci Dandi ikinci Karan• 
llJR FMJlf.SIZ olduiu ve satıtlarda da kolaylık bulun• DUfltr. timıek arzusile uirafiyorlar. Fakat kartı fil üçüncü. 

ao)f JllU#'tJSI o·-·· Finler ta~~. ~---~~daU::!"canVenmydan· .. :::.. ... a. 2400 Metre 2 dakika .56 .. niyelik. ko-nn.... ~il H 11 d B •• M' 11 ı uu ~ ....-.: ..-r..,.- §Uda Uçar birinci Duman ikinci Karak .. 

ma~!~·~tbert ~~ ;: ;:: o an ava u gu n 1 c t er YUl'CI mtldalaamna ;:ı.:~:C;:it;e~ D!ti;~e~d!o.ıav takı- ü~n~~ilta 8 aaniye süren eon kotuda 

pnda olduğu halde vefat etmiştir .. Mu- t OIU S c • ı• d ko111yorlar- Miaafirler bugün Yug08ln aefaretba- Bora birinci örnek. ikinci Atkın üçürd 
maileyh iki defa Çintle bulunmuş ve gU- 3 8 rrU Z 1 3 em J ye J 0 e 0 e Nevyork, 10 (Ö.R) - Amerikada bu- nesinde kendilerine verilen çay ziyafetin- gelmi§lerdir. 
zel seyahat hatıralan yazmıştır .• Çinde -BA$TARAFI ı inci SAYFADA- ) k ? lunan Finlandiyalılar memleketlerinin -------------·-------------
bulunauğu sırada bir çok manzum ve Her halde şurası muhakkak ki Hollan- o aca .. müdafaasına iştirak için akın halinde D 1 . .. k o 
mensur şiirler de yazmış olan şiir Fran- da; kendi üzerinde yapılan tazyikleri Avrupaya dönüyorlar.. ogv a nspor u ço 
.sız akademisinin büyük edebiyat mü1t8- kabul etmiyecek, istiklal ve hareket - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - DUn 1100 gönUllUyii teşkil eden ilk: 
fabm kaza~.. serbestisine bağlı kalacaktır. cemiyetinden ihracı meselesi görüşme- kafile bir transatlantikle NevyorktaD 
l'inlandiya • Estonya Ierin esasını teşkil edecektir. hareket etmiştir .. 

da münakale Paris 10 (Ö.R) - Almanya - Hollan- Bu beynelmilel müessesenin hayatın- BATIRIL&ll 
arasmahabe kesileli da hududunda Almanlar yeni tahkimat da ilk defa olarak fızasından biri aley- T.AHTELBAlltRLER 
Ye m re yapmaktadırlar. Geçen hafta Cuma ve hinde olarak ihraç karan verilmesi :is- • 
Tallin, 10 (A.A) - Estonya ile Fin- Cumartesi günleri hududa bir çok top- tenecektir. Bundan evvelki taarruz hA- Londra, 10 (Ö.R) - Amiralhk geçen 

landiya arasındaki deniz münakalltı gi- çu malzemesi getirmişlerdir. Casusluğa diselerinin tetkikinde manevi mahk.!lıni- hafta içinde dört Alman denizalbsınm 
bi bava münakalatı ve telefon mtıhabe- karşı şiddetli tedbirler almışlardır. Hu- vete uğnyacaklannı anlıyan memleket- batırıldığını teyit ediyor. Bu suretle Al-
ratı da inkıtaa 'Uğramıştır. dut köylerinde (düşmanın kulağı var- ier bir ihraç kararım beklemeden ken- ~anlann h~ ~ilci ilA dö~ taht.;lba-
Ja galip gelmipir. dır)• (sük\)t altındır) gibi levbalar du- diliklerinden Milletler Cemiyetini ter· hır kaybettiklen h:ıklondakı tahminler 

Dün yapılan çetin karşılaşmada 
Doğanspor kuvvetli rakibini 

ycnert:k finale kaldı 
ALJIANY ADA varlara talik edilmiştir. Naziler, hatıl ketmişlerdir teeyyilt etmektedir. 

1 d 
kendi hususiyetlerinde bile askert me- Ar' tin · ahhas b .. betl V Aft.CIOVADA Oçok • DoP....,or takunlan fild fUD• lündea eonra oyun en süzel bir ~ 

'pfldai ma de seleleri görilşmemeğe davet edilmekt~ de J&n ki ı:nur 1 
u munase e Eaz" ıur .. ı""ı piyonluğu için düa üçüncü defa olarak pdi Ye eonuna kadar böylece C«e)'UI ,, .... _ •-•ladı dirlr H 11 dad ı 1 ula k rniştir . · . AK .., V .. ka-·1a1tL Hava çolc mü.aitti. iki tabın ti." B ı!L --'-nnd .. d:ıx.ıa ,.....anı uu'.IF . o an an ge en yo c r sı ı Arjantin başvekilinin de Milletler ce- Pris 10 (Ö.R) - Pat ajansı Var§O- d •':m k d laril çıka ak b' " l et u maç. ... m....- a ıor ..._.... 

Paris, 10 (Ö.R) _ Almmıyada ablo- a~ınnalara tabi tutuluyorlar. Alman ~yeti .umumt kitipliğine bildirdiği gibi vada hayat şartlannın güçleşti~ pata- v: znkli ~~omaç eteyrc~rdiler:f..~ miiz ltarplqmaların her buauat.a çok U. 
ka yiiziinden iptidai madde buhranı art- t şıdatı devam etmektedir. rıyasetımde bulunan heyeti m.~ testen başka erzak kıt bulunduğunu, her taraf da ....umt bir bava içeriainde az tündedir. Takımlarımız artık fonnlaruu 
-....... Ren 1le Mozel arasında demir Sovyet Rusyanın Milletler cemıyetmden bulmuşlardl1". Bu itıôarla ikinci devre 
L1ı::--... :

1 
yüz"-..:ı- .. 1 ___ 1_.. .._.,_.....__t Londra. 10 (Ö.R) _ Sundey Taymis , şey ateş babasında olduğunu, para ka- :favullü bir oyun çıkardılar. Ek.eriya mü- 1 u mm_ uuucu ~ "\Bll.-..UU.. tardını istemeğe karar vermiştir Tekli ik maçlarının daha güzel olacaiw mu-

faali.-.ı..ı :w--J.-.__ı--1ft- ~etesinln Aınstcrdam muhabiri bildi- . bul edilm , · • zanmak imkinından mahrum kalan hal- tevazin geçen oyun bazan acri bir cerc- hakkakhr. 

FR
7 ....... APl~S..., _.ocu.u 8_."~.ua& · rıyor: Hollanda mebusanınm Hollanda- fimlz k~ . ezse .~antin Millet- km bütün var ve yokJanm satarak yan alarak heyecanlı aafbalar yarabyor-

~- nm mlldafaası etrafmda milhim görü~ : ce:tindeki mevkimi muhafaza et- gUndellk iaşelerini temine çalıştıklarını du. ilk devre bütün çalışmalara rağmen Oyunda her iki tarafın kaçudıjw fır. 
Vazife gören lıadınJGI' meler olmuştur. Hollanda milU mUda- yec . Ö bildiriyor. aolaüz berabere hitti. ikinci devrede ar- aatlar oldu. Şayaru kayıtbr ki Enıinha 
Paris, 10 (Ö.R) _ ı, mzın, l91" te faa nezaretinin sözcüsü bu içtimada ?enevre, lO ( .R) - Bugün, siyasl ~ tık bir netice alınacağw ümid ediliyordu. yaptıiı. col olraaaaydı fıraat kaçınlaue 

dört" ...tı. bm" 1-:.Jınrn _ .... mHdofaa ...... Hollandanın müdafaa tertibatı sağlam müzakerelerle geçti. Fransız heyeti, Yu- Gıda maddelerinin iki tarafdan birinin yorulması takdirin- telakki edilmezdi. 
,.... -.. uuau ----- -- kuvvetli ld ~·- b nan. Yugoslav ve Çin heyetleri ile, İs- d ::.1 _,,u H f lik --•-- b-•a.... B baf-r..ayiinde çahf*ıim' bu Uı:pte bu mllt- ve o Ugwıu, Utnn hudut bo- veç mümessili de Finlandiya heyeti ile kontrolü nlzamnaanesl e ma5.ubiyete .Urii&.&enmeai de kabildi. ataya m,...-.. ._..,,or. u 

darın yanm nıily~ pçeoeiin• .nyle- yunca binlerce blokhavz ve beton ı..tih- __,,....,, .&-'antlnln 
9 

kAnunuevvoal ta- Fakat takımlar tam fonnünde olduktan ta bütün ta'lwnlartmmft maçı vardır. 
miftir Bugün bilQmum dairelerde pla- klmlar yapıldığım, arazi su altmda bı- 5u•..._, ..... ~, • .,,.. Geçenlerde toplanmış olan Sıhhat fd· İçin oyun bu denede de daha eeri Ye Şild final maça DoianaPor - Atet ara-

. :-:1 · yu.1e rakılmadan evvel mUteanizin bu battı rihU notasını kabul ediJmest arzu edilen ra.sında gıda maddelerinin kontrolü 8'izel oldu. Hele Doğanapordan Emi- sında yapılacak ve kazanan bu eeneala 
Cı~~~ =:... otuxunu lfp.l etmesi llzırngeleceğinl s6ylemlştlr. bir karar suretinde assambleye vermesi hakkındaki yeni nizamname projesinin nin 12 inci dakikada attıiı aalibi,yet ıo- ,ild pmpi,yonu olacaktu. 

n r oqaa.a • Holtandanın Fkl Hind adalarındaki bu karann kabulü halinde Rusyanm de g<Srilşilldülünü yazmıştık. Haber ve- ------ - -------
D A D 4 Y asbrt wziyetl eyileşmektedir. Ifollan- Milletler cemiyetinden ihracına muadil rildiline göre Sıhhat ve fçthnat Muave- GonJılll' ın1UıJUGtını BeJ..l•a .loftM!l!ld 
Yatı naefdelllnfn da, şark donanmasını kuvvetlendirmek o1acaktır. net vekaleti, ballan •ilıilyle pek ya- ... , !'... .,,_ 
_...._ .. tlPelll için yakında deRiz inp.at tezgihlanna Arjantin tekliflntn konseyde ittifak ve kından a1Akedar olan ve uzun umandan fıaanan POlfllllllaıt FıPlıa.nndan ~ 
~--. --·- BSAmblede bUyUk eberlyet temin et. bert üzerinde çalışılan bu nizamnameyi Parla, 10 (Ö.R) - Gonkur akfdeinlal, Brüksel, 10 (A.A) - Belçlb ._. 
Kas~onu, ~O (Hususi) - Dadayda .._ mest kuvvetle muhtemeldir. Abl tak- yalanda devlet ş(lramna sevkedecektir. son toplantısında (Şunank P"'ldar), fırkası komitesi (Sovyet Rusya mublpı 

inşası '~ edilen yaz yataklı -,atala .. tlas Okyanuu ela dlrde Arjantlnbı Milletler Cemi)'etinden UBAB BVLUllDV (YaJanlar) ve Ölüm flgUrualan) roman- lert) cemiyetine intbap etm1f oJdukla. 
;nektebm ~~ :1 ~~ kontrol altında- ~ branm yann bir Ultimatonı Kemerde umumhaneler arumda ur- larmı mük6fatlandırmala karar ver- rından dolayı Soqal!st mebuslardma 
k=~;v~. 151 

• Londra, 10 (A.A) _ Şimdiye kadar (lç ~utiı ~ alınmıftır. bot vmyette clolapn ş.ım ollu Beki- mifdr.. Brwıfaut ile ollunu fubdan çıkarmala 
YVQOSU y • AIMAll )'-alım cenubi Afrika sahiDertDl tarassut ~...... . rin Uzerinde bir mikdar esrar buluna- B A B B R D E lttlfaklaDO karar vermiftlr. 

etmete memur edilen ceırM A&tb Din .. _.. rak .ımmııttır. Ta•••tblr .. , .. , RI' A.LllM 
Radadanda bir hadise merkez kuvvetlerine faaJirt ..w.rmı pal'bnlzde lld BAB&BET Eftdlt.Rll MoMov8:1ô <ö.R> -_ Almanya ve E•tRi K4Ç2'1-
Lo~dra, 10 (Ö.R) - Alman rad.fosu- tevsi ederek At1u okyanuswıwı cenup dela zelzele olu Servili Mescitte 20 yaolannda Şakire İtalyadan Ftnlendlyaya bup mıftmesl Londra, 10 (A.A) - Dört Ahnan harp ... 

na gore Graçta Yugoslav -~ hu- k181DlD1 da taras.mt etmeleri emri veril- Diba gece mt 2Z.20 ve Z2.2S tıe tehrl- ve arkadap Emineye babreUe buhmag aönderildiği blldirilmJftlr. Ko.kova Al- esiri şarki İngilteredekl tahalPlt kamp. 
~udunda iki ~ me.ıı.uru . mlştlr. Sebebi de bu havallde mQseDAh mizde iki defa ,_. wmıtaa hi--dl1- Murat. !ılebmet ve HUsnil mı.taca tu- man mabfll)er{ bu habttıde bir y•nhlbk Jarmdan bJrlndm ~. B~ 
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Cenevre . propaganda merkezi oldu 
Milletler Cemiyeti koridorları dün arı kovanı 

ajanları " sıyası entrikalar • • 
ıçın çevirmek • 

gibi uğuldadı Alman 
mekik dokudular 

Almanların gayretleri 
e di taa r 

Faris 10 (Ö.R) - Bi.itün gazeteler, 
milletler cemiyeti toplantısının büyük 
ehemmiyetinde şüpheye mahal bırak
mıyorlar. Toplantı hususi bir enterm:ıs
yonal mahiyet arzetti-inden al!ıka, en 
ziyade bu noktalar Ü7erinde toplanın k
tadır. Pöti Pariz.iycn muhabiri, milletlt>r 
cemiyeti koridorlarının diin arı kovanı 
gibi uğuldadığını, bitarafl<ırı bir sulh 
tE ebbüsün" kandırın k icin s·ya i ent
rikalar yapıldı - mı, fakat müttefiklP .. · n 
Al n n manevra r n aldanmıı•acald ... 
rını bildiriyor. 

Muhabir unları ilave edi~or: Bir 
sulh anlaşmasından, Almanların yeni 
sulh tekliflerindl'n bahsedenler vardı. 
Kor:dorlarda söyl n nlcre göre Alman
ya kt ndisi ile d rhal sulh yapılmak su
retiyle- Sovyet Rus, «Ya ka ı bir Haclı 
sefer tl'rtibini ileri siirecckm" .. Aşikfir
dır ki bütün bu sözlerd n m:ıksat özle
ri (1) numaralı dUşmand n ÇC\ 'rmek
tir. Hakiki hedef, Almnnynnın u arruz
larını unutturmaktır. Hitler, ceh nnf'mi 
hareketleri ile kendi k ndisini hapsc-t
mistir. Şimdi cezadan kurtulma~a l'.alı
§ıyor. Fakat ne Fran::.a ne de In iltere 
böyle çılgınca bir sulh tecavüzüne 
ehemmiyet vermezler. Ef<er Cem vre 
toplantıları bltaraflara b 0 r Alman tuza
ğına düştükleri takdirde mukadderatla
rının ne kadar müthiş olacağını anlat-

• 

ovye le 111 

şuha dea 

-*-
ıu 

yay 
ut p bütün 

et ektir 

arp e eğiliz d. yor ar 
o ayı ki ap c k? 
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Şimdi bütün mahfiller bunu sormaktadırlar 
Paris, 10 (Ö.R) - Sovyet Rusya ta

rafından Finlandiya sahillerinin abloka
eı hakkında salahiyettar mahfillerde 
ı:öylcndiğine göre Sovyet notasının tcf
Eiri mUşkUldür .. 

Rusya, Finlandiya ile harp halinde 
bulunmadığım söylediğine göre abloka
nın kendi tarafından mı yoksa hiç bir 
gemisi olmıyan Kusine tarafından mı 
yapılacağı soruluyor .. 

Londra, 10 (Ö.R) - Askeri mahfille
rin kanaatlerine göre Kızıl filo Aland 
adaları etrafındaki mayn hatlarını te
mizliyerek Botni körfezine giremezse 
llan ettiği abloka hliktimsilz kalacaktır. 
Fin torpldobotları dlin de Kronştata ta
arruz etmişler, mUhim tahribat yapmış
Jnrdır .. 

Helsinki, 10 (A.A) - Siyasi mahafil 
Sovyet donanmasının bitaraf gemilerin 
Finlandiya limanlarına gitmeleri ihti
malini selbetmesinden tevellüt edecek 
netayiç ıle meŞb'Ul olmaktadır. 

Finlandiya İsvcçle olan hava ve deniz 
rnünakalatıru Botni körfezinin şimal 
mıntaka ı yolu ile takviye etmeğc baş
lamıştır. Finlandiya yüksek kumanda 
heyeti Rusların Mannerhayn hattını ar
kadan vurmak için Ladoga gölü şima-
lindeki mıntakada yapmış oldukları te- Bir Mayn toplama gemisi ... 
şcbbüsün akamete uğramış olduğunu mış oldu~ları kısmi bir taarruz hududa Riga, 10 (A.A) - Gazeteler, Sovyct
bildirmektedir. Diğer taraftan Carolide- kadar zayi edilmiş olan araziyi istirdat forin Finlandiya sahillerine tatbik et
ki Finlandiya ordusunun Mannerhayn etmelerine medar olmuştur. Pet<>amo mekte oldukları ablokanın Letonyanın 
hattındaki bütün mevzilerini 32 kilo- cephesinde harp mıntakası Salmijerviye menfaatlerini ciddi surette ihlfil etmek
metrc derinliğinde takviye etmiş oldu- doğru yerini de değiştirmiştir. Petsamo- te olduğunu yazmakta ve Letonyanın 
ğıı istihbar edilmiştir. Finlandiyalıların dan yeniden Sovyet kıtaatı çıkarılmıştır. Finlandiya limanları ile olan deniz tica
Kuchmanieme nuntakasında Finlandiya- Diğer bir takım Sovyet kıtaatı da bu retinin fevkalade inkiı;ıaf etmiş bulun
nın m'-'rkezinden başlnmak suretile yap- .şehrin cenubuna doğru ilerlemektedir. duğunu ilave etmektedir. 

an · aya karşı 
~e pati esli or 
Meksika 10 (ö.R) - Cümhurreisi 

Knrdenas, Sovyet tecavüzüne kurban 
olan Fi!llandiyn lehinde çok kuvvetli 
st>mp tiJ .. rini b'ldiren beyanatta bulun
muştur. B' tun Meksika gnzeteleıi, ko
münict p rt in'n fıkirlerini nt"Şreden El
puC'blo " zet ". dahi Finlandiya tecavü
zünü şicld~t e tnkbih eden neşrynt yapı
yorlcır. :v'lt>kııika konıüni t partisinin da
~ıtılac ~ı zannediliyor. 
Parı • 10 (A.A) - Adou ndınclaki 

Belcika bayra~ını hamil gemi Britanyn 
sahillt-ri kayalıklarına oturmuştur.. Bu 
gc. m.i olmuş nazariyle bakılmak
t"d l' 

Pi ~ . .JılLÇ 
~ A "f('Y IA HIS'J!' •. 
P iik el, 10 (A.A) - Bir Belçika as-

k a; ;- arcs.i, Cout1rai yakınında İn-
f t r channdı ~f'r(' dü " tür .. 

bil mi or d w ıliz. 

Ablokaya 
• • gem ısı 

meydan okuyan 
hareketini te ir 

apon 
r· 

Amsterdam 1 O (A.A) - Domei ajansına göre bugün Alman em
teasını hamil olarak japonyaya hareket etmesi lazım gelen Sanyo Ma
ru adındaki japon vapuru ancak ayın 12 sinde hareket edecektir. Bu 
iki günlük tcehhürün sebebi; malum değildir. Vapurun hareketinin 
teehhürüne Tokyodan talimat alınması üzerine karar verilmiştir. Ha
tırlarda olduğu veçhile bu japon vapuru Doınei ajansına göre lngiliz 
ve Fransız ablokasını zorlıyacak idi. Bu haber Holanda mahafilinde 
şiddetl" bir alaka uyandırmıştır. 

C ı ubi afrikan!n Dominyonlar 
konf ransı mü • •• 

essı soz ın rı 

Lizbon 1 O ( ö.R) - Dominyonlar konferansında Cenubi Afrikayı 
temsil eden Albay Ridz buradan geçerken Cümhurreisinin misafiri 
olmuştur. Albay, Cenubi Afrika nüfuzunun yüzde altmışı Felemenk 
lisanı konustuğunu, bununla beraber Cenubi Afrikanın, Britanya 
imparatorluğunun ayrılm~z bir pX1rçası olduP,unu, bu bağlan gevşet-

' .4.473 (2455) l 

lngiliz Kralı Majeste Jorj 
~*----~~--------------

Garp cephe inde Fransız gene alle-
rini t iti te nra DR"ilterey dön 

Garp ccı>hcsinin ileri hntlanndn bir mevki 
Paris, 10 (Ö.R) - İngiliz kralı mn- fişler ve ziyaretten iyi fntlbalarla ayrıl

jeste Altıncı Jorj, refakatlerinde İngiliz mışlardır .. General Gamlen İngiliz tay
orduları başkumandanı general Gort ve 
müttefik ordular başkumandanı general yarecilerine nişanlar verirken kral da 
Gamlen ve bir çok generaller olduğu Fransız generallerini en büyük İngiliz 
halde Majino hatlarında yaptıkları tef- nişanları ile taltif ediyordu. 

e 
• 
ı 

Londra, 10 (Ö.R) - Majeste Altıncı 
Jorj Fransada, Garp cephesinde 6 giin 
devam eden teftişten sonra bugün bir 
destroyerle İngiltereye dönmüştür. 

Majeste en son Lorcn cephesini ziya
ret etmiştir. 

~------·--------~----.ıwv*~----'-~~----------

._ BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - ki harekat hakkında şunları yazıyor: 
Köyleri ve kliçük adalım düşman tayya- Finlandiya kuvvetleri Karelinin şar 
releri bomb:ırclıman ettiler. Bir köyde kında, merkezde ve Petoamoda taarru
sivil halka karşı mitralyöz ateşi açtılar. za geçm'ş bulunanSovyet ordusuna kar
Tnyyarecilerimiz düşman karargahlarını şı ciddl bir mukavemet göstermektedır
bombardıman ettiler. Dafi toplarımız Ü'. kr. Koreli ben.ahında bu son gilnlcrde 
Sovyet tayyaresi düşürdüler. en miıhim harp olmustur. Manneı·hayıı 

Stokholm, 10 (ÖR) _Dün Fin'andi- ist'hkamlarına knr§ı faaliyette bulWlnn 
ya harp cephesinden yeni hiç bir haber mi.ihiın Rus kuvv tleri, 30 saat süren 
alınmamıştır. Helsinkide hava ı.apalı V( büyük bir harpten sonra, Sovyet kay
fırtmalıdır. Soeuk sıfırın altında nakıs naklarından gden haberlere göre, hc-

d dc...'lerine varmışlardır. Vorosilof fırka-otuz ur.. l 
JJcl inki, 10 {Ö.R) _ Fin tebliği, Rus- 'arı biı· çok top ~r V<' mitralyözler aldık-

ların Kareli beı-zahında ycnidc..n zehirli !arını bild;riyorlnr. Mruuıerhayn hattı
gaz kullandıklarını, HonP-"oeyi bombardı- nın göller mıntakasına dayanan Jnrd· 
ınnn tcşebbU üniin n th.-c vel·mcdiğin: ve Pejnrdi kısmında ileri hatların ynrıl-

dı - ı İ' dia ediliyor. 50 kilometre gen·ı:;-
bildiri, or. likte bir cephede Rus tm.yiki fevkaltıd,., 

Lcnın'!rad, 10 (Ö.R) - I..eningrad er- ~:ddetlc>nmiştir. Ruslar. şimdi büyük 
kthııhnrbiye i ŞU tebli~i neşret~tir : süratlc hareket ederek Viborgtan kı;ıra
Mormnns i t'k metind • nym dokuzun- ya asker ihracı suret"yle bir çevirme h::ı
dn harekatta bulunan Sovyct kıtaları ·c1·eti yapmak niyctindl'dirler. Eğer 
Petsamon:m !'O kilometre cenubunda muv.:ıffak olurlar ı Mannerhnyn miis
Finlerin i tinat noktdarıru ve muka- tnhkcnı hatt· arkad:ın ihata edilmiş ola
veme>t me kezlcrini tahrip etmekle mcş- caktır. Kızılordu merk zde üç miihim 
~ul olmus1mdır. P ts 10 lımanı mayin- koldan i'Prleıncktcdir. C nupta Kuvay 
!erden t ınizl nn i tir. Pctrogozaı"\'osl: kilise ini tahşi<l ed n Finler bu Clph d 
istikametinde Sovyet kıl.alan hududun mukavemete elverişli mühim kuvvetler 
garbinde 70 - 80 kilometre ilerlemişler- bıraktıklarından Rus tecavüzünü dur
dir. Kareli berzahında Finlandiyalıların durmakta çok bliyük mü<;külatla karşı
esas müdafaa hattını yarnrak Kctson is- foşacaklardır. Nikel madenleri havza
tikaınctinde muharebe ederek ilerle- smda kızıllar harekata iştirak eden kuv
mekteyiz. vetlerin zaifliği hasebiyle ağır ilerle-

Helsinki, 10 (Ö.R) - Petsamoya ye- mektedirler. 
niden Sovyet kıtaları çıkarıldı. Bir ta- EKODöPARl YAZIYOR 
kını Sovyet kuvvetleri bu şehrin cenu- Ekodöparinin askeri muharriri gene-
buna doğru ilerlir.or. ral Brikarcl, Finlandiya harbını şu su-

Stokholm, 10 (Ö.R) _İsveç gazetele- retle mütalaa ediyor: 
1 i, Moskova kaynağından gelen haber- Finlandiyalılar, umumun hayranlığı
lerin Petsholevi cihetinde, Mannerhayn nı uyandıran bir mukavemet göst.eJ·
lJnttının yarıldığını bildirmekte olduğu- mektedirler. Bu saatle bildiğimiz vaıJ
nu kaydediyorlar. Maamafih bu, esas yet şudur: Fjnlandiya hükümlcııti sivil 
istihknmların ilk hatları olduğu zanne- halktan tamamen tahliye edilmiş olan 

Helsinkide kalmakta ve mukavemeti 
diliyor.. ı.. l k d d 

Sovyet topçusu çok şiddetli bir bom- 41azır ama ta cvam e iyor. 
bardıman ynpınıştır .. Piyadenin büyük Finlandiyanın bütün büyi.ik şehirleri 

boşaltılmış gibidir. Rus kuvvetleri Fin
im;an zyiatını göze nlarak yaptığı tanr- lruıdiya ordusunun esas mukavemet 
ruzlaı' Finlandiyalıların muonnidane hattına henüz varmamışlardır. Ladoga 
mukavemeti ile kırılınışbr .. Dün de bir gölü civarında 50 kilometre derinliO-in
çok Sovyct tankları imhn edilmiştir. Vi- de Finlandıya toprağına nüfuz eden 
borga asker çıknrmn tcsebbüsünün neti- 'Ruslar ileri hart'ket1erini küçük Finlan

diyanm mukavemet merkezine tevcih 
hususunda tahminlerini aşan zor1uklar 
karşısındadırlRr. Fin askerleri Petsamo
yu muhnfnza etmektedirler. Bir iki defa 
el değ" tiren bu şehri Rusların tcrket
tikleri onlaşılmıstır. Maamafih burada 
harp şiddetlidir. 

ORDR YAZIYOR 
Ordr gazetesinin askeri muharriri do 

şunları yazıyor: 
Mannerhaynın cenup ve cenubu sar

kieoinde büyük Rus tecnvüzü çok ilerle
miş değildir. Bu havalidc Kızılların 
adetçe ve materyelce üstiinlükleri müt
hiştir. Ve bu t zyik altında Finlandiya 
mukavemetini kırmaları muhtemeldir. 
Ladoganm iınnlinc asker ihrac etmek 
suretiyle t!'>bii arızaları nisbet~n daha 
nz yirmi kılom('trdik bir koridor açabi
lirler. Aksayi shıaldc- harp giinden gü
ne nrttın bir c:iddetle devrun ediyor. Kı
zıllar ıniıhiın miktnrda ml.."::ıvin kuvvet
ler almıslardır. Müc:ki.il şartlar içinde 
il('rli ·orlnr. Bu ccphl'd' harbm baslan-
ıcmdn cephe r. r <;·ne par. şiltle- asker 

indirm k u t ylc- yaptıl ... Iarı tl' ebbü
siin fc i t!kıbetindcn sonra Ruslar bir 
daha bu h re ti tE'krar cl'llemi.şlerdir. 

Helsinki 1 O (AA) - Finlandiya kı
tnatının bugün cephelerdeki mukaveme
ti Helsinkide son derecede itminan ve· 
rici bir intiba tevlit etmiştir. Cepheden, 
bilhassa Carelie cephesinden gelen ha
berler Finlandiya kıtantmın Sovyctlerin 
taarruzlarına muvaffakıyetle mukabele 
etmekte olduklarını bildirıncktedir. Sov
yetlerin ad~t itibarile fnikiyetine ve hava 
kuvvetlerinin daha ziyade olmasına rağ
men Carelie berzahında ilk hatlar .Sov
yetlerin miithiş bombardımanlarına mu· 
kavemet etmektedirler. 

Stokholın 1 O (A.A) - Finlandiya
dan alınan haberlere göre, Sovyet kıtaatı 
Pets::ımoyn 15 kilometre mesafede bu
ulnmaktadır. Petsamo limanı mayinler· 
den tamamile tathir edilmiştir. 

Sovyetler Salmi Jerviyi aştıhım sonra 
Latojayn yaklasınağa başlamıslardır. 

Finlandiyalıların müdnfaa hatlannın 
Kt>xholm civarında olduğu rivayet edil
mC'ktcdir. 

ce vermediği anlaşılmıştır. Ruslar Fin
lere karşı kışa mukavemetlerini düşü
r.erek orta Asyadan getirdikleri kuvvet
leri kullanmakta iseler de bunlar mo
dern harp taktiğini bilmediklerinden ve 
Finler kadar çevik olmadıklarından pek 

b 1 sulh için bir mütehasMiista 
sıslar 

çabuk tuzaklara düşmektedirler. 
Helsinki, 10 (Ö.R) - Bir Moskova 

telgrtıfı Seiskari adasına çıkarılan Kızıl 
askerlerin nda halkı tarafından açık kol 
la karşılandıklarını bildirmiştir. 

Finlandiya makamatı bu haberin ga
rnbctini göstermek icin adada dört kişi
den başka kimse olmadığını bildiriyor. 
. Paııs 10 (ö R) - Pöti P iziy('nin a• 

4474 (2458) 1 

omisyonu teklifi 
Paris 1 O ( ö.R) - Figaro ~azetesi, hükümetin harp gayeleri mese

lesini. ·~~ik etmek üzere tarihi ve Avrupayı bilen mütahassıs bir ko
misyon teş)dl ~tmesini tavsiye ediyor. 

Gazete bu :münasebetle şunları ilave ediyor: 
Arzu ederiz ki müstakbel sulh yalnıt toprak ve siyaset zaviycsin

de-n tetkik edilmesin. Avrupada hnkikl bir uyanıklık, bir rönesansa 
_ ı Df'n 'tf'O~..LUJt/ıııı 


