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ABONE ŞERAiTi 

DEVAM M'ODDET1 Türkiye için Hariç için 
Senelik ....... 1400 2900 
Altı aylık ....... 150 1650 

GUnü geçm~ nüshalar ( 25 ) kuruştur. 

c T E L E F O N : 2697 

• ngilterede hayat bahalılıtı 
Londra, 17 (A.A ) - Meni nezareti ta

m;rarmcıan netredilmit olan lıtatiatiklere naza-
harp ba,lanjpcmdan beri lngilterede ha
pahalıhğı yüzde 24 niıbetinde artmqtır. 

11An mUnderecatmdan .gazetemiz mesuliyet kabul etmez. C4Lmkuriyetin ve C4.Lm1mriyet uerinhı. bekçW, •bcıhlan ~·Jca,. d11ııd gazetedi,. Yeni Asır Matbaasında 
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Milli Şef tedkik seyahatlerinden birinde 

Milli Şef Sivasta 
Türk mühendislerine gö
ğüslerini kabartacak kıy
metli iltifatta bulundular 
~*-- . 

KAYSERi 
* 

Milli Şefi iftiyakla 
beklemektedir 

e 

Numan 
Mencmenci~ğlu 

-*--
Tayyare ile Londr a · 
dan Pa rise git ti ... -*-Londra, 17 (Ö.R) - Türkiye hari-
ciye vekAleti umumi katibi ve Türk 
ekonomi heyeti reisi B. Numan Me-

l! 
nemencioğlu bu sabah tayyare ile il 
Londradan hareket etmiştir. _ _ 
~ - - -

-* "'1ıNW 

ruvazö U 
FonSpeeçıktı mı? 

-*-
Mühlet dün akşam bitmişti 

--~---------------*~ıııır-~----------------

A dm ir a I Şer'in bir çok Alman tahtel-
bahirile yardıma koştuğu söyleniyor 

- * 

Alman zırhlısı kaçamazsa 
kendi kendini mi batıracak 

Londra, 17 (Ö.R) - Ayni Fon Spee 
sisteminde olan Admiral Şer Alman cep 
kruvazörü ve Alman tahtelbahirlerl 
Montevideoya doğnı yol almaktadırlar .. 

Bunlar Fon Speenin İngiliz ve Fran
sız harp gemileri ile yapacağı harpte ona 
yardım emrini almışlardır. Montevideo 
önünde beklemekte olan İngiliz deniz 
kuvveti hakkında bazı faraziyeler mev
cut ise de buradaki kuvvetin adedi ve 
tipi hakkında hiç bl.r resmi malfunat 
neşrolunmamı.ştır. 

Paris, 17 (Ö.R) - Bu akşam saat 
- SONU 4 ÖNCÜ SAHİFEDE -

-*-Sivas 17 (Hususi) - Dün geceyi isii-
rahatıe;ine tahsis edilen Vali konağın
da geçirmiş olan Cumhurreisimiz Milli 
Şef tnönil bu sabah nezdlerine vilAyet 
ve belediye erkAnmı davetle şehrin imar 
plAnı hakkında etraflı izahat almışlar
dır. 

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

Sovyet kıt'aları bozgun 
halinde ricat ediyorlar 

Bir ideallik 
•• 

Orneği 
- *·--

'J'ürlıiye hiç bir gün 
tecavüzü hay alinden 
geçirmemiltir •• 

- *--
HAKKI OCAK.OÔLU 

Nazi Almanyası düştüğü çıkmazdan 
kurtulabilmek için bütün dünyayı ateşe 
\:ermek, harbi cihanşümul bir vaziyete 
getirmek azim ''e kararındadır. Alman
ya yaptığı bir çok emrivakilerin müsa
maha ile k&l'Şılanmasından cüret alarak 
Polonyanın üzerine yüklenmiş, fakat 
besapJar ümit ve tahminlerin hilafına 
çıkınca makyave~ . bir !olonyayı bü.~ün 
düşüncelerin üstünde tutmak mevkime 
girmiştir. 

Bugün Nazi şefleri ne kadar yılgınlık 
göstermek istememiş olsalar bile giriş
tik1eri harbin feci akibetlerle sona ere
bileceğini kavrıyamıyacak kadar dira
yetsiz değildirler. Fakat kabul eylemek 
Jamndır ki atılan adımı geriye almak 
tn kolay bir iş deJ::rildir. 

Nasyonal Sosyalizmin ideolojisi sayı
lan komünizm düşmanlığının bir tarafa 
bırakılması bize bir Türk darbı meseli· 
ni hatırlatıyor : 

•Denize düşen yılana sanlırn derler .. 
Almanya da diiştüğü çok fena vaziyet
ten kurtulabilmek için her ne babasına 
olursa olsun Sovyetlerle kucaklaşmakta 
tercddii t göstermemiştir. 

Meselenin halline bu da kafi gelme
miş olacak ki Almanya Sovyet Rusyayı 
daha büyük scrgiizeştlcre süı·üklemek 
karar ve azmiyle faaliyete geçmiş bu
lunuyor .. Nasyonal Sosyalizm Almanya
nın BaJtık denizindeki hayati menfaat
lerinden bu maksatla feragat etmiştir .. 
Harbe takaddüm eden aylarda Baltık 
devletlerinin her hangi birisine garanti 
\.'eritmesine bile müsaade edemiyeceğini 
ileri ~üren A1mımya,bugün Baltık dev
letlerinin Sovyctlcr tarahndan istila 
edilnıesinl' seyirci kalmaJdadır.. Hatta 
daha ileri giderek Sovyctleri daha bii-

• 
P aris, 17 (Ö.R) - Son kırk sekiz sa

at zarfında Fin1andiya ordusu tarafın
dan otuz Sovyet tankı tahrip edilmiştir. 
· Taipil nehri cephesinde şiddetli bir 
topçu ateşini müteakip Sovyet ordulan 
daJgalar halinde müthiş bir taarruz yap
mışlarsa da Jt'inJandiyalılar tarafından 
püskürtüJmiişlerdir .. 
Yalnız bu muharebede Sovyetler on 

dokuz tanl( kaybetmişlerdir. Tomoyers
ki cephesinde Fin kıtal.an ricat eden 
Sovyet kuvvetlerini takip etmektedir· 
ler. 

Burada iki Rus fırkası perişan bir va
ziyette bozguna uğrıyarak kaçmaktadır. 

İki Rus alayı bütün gece Finlerin pro
jektörleri ve makineli tüfenk ateşleri al
tında kaldıktan sonra teslim olmuşlar
dır .. Finlerin şimdiye kadar elde ettik
leri esirlerin yekfuıu her gtin biraz da
ha kabarmakta olduğundan bu esirlerin 
iaşe ve ibatesi Finlandiya hükümetini 
düşündüren bir mesele haline gelmiştir. 
On yedi günlük harp neticelerine göre 
yüz otuz Sovyet tankı tahrip edilmiş
tir ve 176 tank esir alınmıştır. 

Ladoga gölünün şimalindeki Rusla
rın kesif fırkalarla yaptıkları bütün ta-

...............•.................••.••. , ........................................... . 

Bitler 
A imi 

A.rtık Stalioin elinde 
Sovyet Rusy~, Almanyaya göndereceeı kuv· 
vetlerle Almanları ta mamen Bolşevikleştir• 

mek istiyor ... 
Paris, 17 (ö.R) -Epok gazetesi Cermen - Sovyet işbirliği m Unase-. 

. • betile bazı planlardan bahsediyor. Bu gazetenin mevsuk istihbaratına: 
igöre Sovyet Rus Almanya ile askeri bir işbirliği için bazı ~rtlar ilerii 
:sürmüştür. Bunlardan birincisi ihdas edilecek her cephede kızıllarla5 
iAlmanlarm aynı mikdarda asker bulundurmalarıdır. Böylece Sovyeti 
iRusya Almanyada muazzam bir işgal ordusu bulundurmak gayesini; 
5istihdaf etmektedir. Ta ki Almanyanın tamamen Bolşevikleştirilmesfİ 
:kabil olsun. Sovyetlerin ikinci bir talepleri de bütün Alman eanayiindeı 
• • 
5r;alı~an işcilerin Sovyet Sosyal doktrinlerine tabi olmalarıdır. Hitler! 
5tavizat bahsinde bu kadar ileri gidebilir mi? Buglin görülen şey Ste.H-: . . . . . ""' . • 

arruzlar kırılın.ıştır. Şimdi bu cephede 
çok seyrek topçu at~şi teati edilmekte
dir. 

Şimalde Laponya cephesinde Ruslar 
ağır bir şekilde ilerliyorlar . 

Petsamo mmtakasmda Finliler çekil
ıneğe mecbur kaldıkları yerleri terket
meden evvel tamamen yak.makta ve tah
rip etmektedirler. 

Sanyojaskide Ruslara ağll' zayiat ver
dirdikten sonra Fin kitaları muntaza· 
man çekilmişlerdir. 

Zannedildiğine göre Fin kıtaları Nor
veç hududWldan dört kilometre ileride 
bir mtida!aa hattı hazırlamışlardır. 

Burada yeniden muharebeyi kabul 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE - 1ngiliz filosundan bir göriinii~ 

Alman baskınları 
Yakında Garp cephesinde umumi bir 

taarruz yapılacağı hissini veriyor 
Paris, 17 (Ö. R) - Garp cephesinin 

müteaddid noktalarında başlıyan ve ba
zı yerlerde oldukça §iddetli olan Alman 
baskınları tamamen püskilrttilmüştilr. 
Alınanların bir iki gUndür devam eden 
bu faaliyeti 16 ilkteşrin taarruzuna ta
kaddüm eden günlerin hazırlık faaliye
tbıe çok benzemektedir. 

Dün ak§am ve dün gece fasıla ile ya
pılan dört baskın harek@tinden sonra bJl 
sabah da gene baskınlar devam etmlf 
ve cümlesi de püsklirtlllmUşlerdir 

Paris, 17 (Ö. R) - Pöti Parlziyenin 
askeri muhabiri yazıyor: 

Dün sabah Mozelliı farkında küçük 
bir karakolumuza kaI'§ı düşmanın top. 
çu hazırlığı ve torpiller kııllanTk s~ 
retile yaptığı bir taarrt!Z parlak 11' m..ur 
vaffakıyetle neticelendi, Bu laıµ:ruz bi 
kag gtindenberi yapılah keşif liittoke 
lerlle taruiıJn ediliyo~u. T~ ate 
ballayınca koçuk lc.ai'akol &Udafıle · 
kahramanca bir mü&ilaaya lii.ill1ani 
mışlardı. 
DUşman dth1 kol hallnde ~UD\J 

ı!esl bu ta. ııe.t 
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Atatürkün~ 
;;;;;;:;;;;;;;; 

=Son günleri 
flrdamdan nafılen : YAZAN: Rahmi Yağız 

55-

Yün ve tiftik 
İhf'acaı llfrliğl 
faaliyete geçtL 
Merkezi Jstanbulda bulunan yün ve 

tiftik ihracatçıları bil"liği nizamnamesi 
Ticaret V ekiletince tasdik edilmiş ve 

Kalabalık gözleri salonun birer köşe- dil.. Her biri bir asır kadar uzun yir- birlik faaliyete geçmiştir. 
sine mıhlı olarak derln. bir sükilnet için- mi dakika ve bu yirmi dakikanın sessiz- Izmirde yün ve tiftik ihracatile meş
de bekleşiyor, arada bir Ebedt Şefin dal- liğini kamçılıyan Atatürkün sık sık te- gul olanlar bu birli~e kaydedilecekler
resinin kapısı &Çtldıkça herkes matem neffilil edişi, solgun yüzil.ude son ihti- dir. 
dolu baklflarıru o tarafa çevirel'ek içer- l~çlan gösteren bir halle dünyanın en Birliğe girnıiyen ihracatçılar bundan 
den çıkan mahzun tavırlı hekimlere göz- muhteşem ve en vakur bir ebediyete in- sonra ihracat. yapamıyacaklardır. 
lerl.e bir anda binbir sual soruyordu. tıkal hadisesi başlıyordu. -*-

Hekimler sık sık odaya girip çıkıyor- 18.20 geçe Ebedi Şef kapalı duran 
lar, nöbetçi arkad~larile birlikte hasta- gözlerini açtı.. Hastalığın seyri ve şu 
nın başucunclan ayrılmıyan profesör Ne- anda aldığı şekli ile zaifleşen sesini et
şet Ömer ve M. Kemal öke ile tek he- rafında bir hürmet halkası çevirerek 
celi kelimeler konuşuyorlar, tekrar yer- h~u içinde ağlaşan heyete son bir de
lerine dönüyorlardı. 

Basın birH~i 
A.nlıara, İstanbul 
ue izmirde 
balolar 11erecelı Atatürk:ün bir gun·· süren dalgınlıgı~ fa duyurdu : 

- Saat kaç! 
artık adamaktllı artunş koma başlamıştı Basın birlig~ı· umum"ı ınerkezi ikinci · Gözler, dairenin büyük saatine takı-
EBED~ ŞEFiN. SON SÖZÜ kanunun on üçüncü gilnu·· at.~amı An-

ı lırken Ebedi Şef sualini hemen tekrar- · ~ 
Saat tam 18 i vuruyordu.. ladı : kara, Istanbul ve iz.m irde üç balo veril-
Ebedi Şef dalgın bakışı arasında o k mesini kararlaştı..rmıştır ve alakadarlara 

da d · d kt 1 b" - Saat açL. bu baloların 'büyük bir itina ile hazır-
ııra enız en geçme e o an ır mo- Rıdvan cevap verdi : 
tnrun·· ____ ,_tan uzag~a aks d ı·· g·· lanınasını bildirm.iştir. ~ehrimizde ve-
"' U74K e en mo or u- _ On sekizi u;..,.,,; gcriuor paşaın! './ 
ül. ı·· ·· ·· d f k l"d ha · J ~-- "' " rilecek balo ic.in Basın birliö-i Izmir ida-r usunu uymuş, ev a a e ssası- Ebedi Şef tekrar gözlerini kaparken '"' 

t k bed ··mı · b. · · b re heyeti icabeden hazırlıklara ba~~a-
ye es en cu eı asa ıyesının u emir verir gibi vakur ayni suali soru-
tJzak gürültüden müteessir oluşu koma- yordu : mıştır. 
nın •başlangıcı sırasında dimağın tahteş- S k -*-il b gürül 

- aat aç! .. 
şuur sezişi · e u sesi top ·· ·· tüsüne Rıdvan yine tekrarladı 
benzetmiş, yattığı yerden sormuştu : _ On sekizi yirmi geçiyor paşam! 

- Nedir hu gürültü .. Toplar mı ge- Atatürk bunları duymuyordu .. Büyük 
çiyor?.. basta o anda komaya kendisini teslim 

Bergama 
o·~ ili de 

ve 

Yatağın başucunda bekleşen hekim- ederken bu suali istiyerek ve bilerek 
lerle dairenin içinde köşe bucak gözya- sormıyor (1) yine dimağın tahteşşuur lf er sarsıntıları 
şı döken Ebedi Şefin hususi hizmetleri-

b b bir parlayıp sönüşüyle ebedi sükUta doğ- de••am edi"Or .. ne memur er erleri Mehmet, Rıdvan "" ı 
ve bastabakıcılar etrafa kulak vermiş- ru yaptığı bir son hız hamlesiyle bu su- Evvelki gün Bergamada saat 21,35 de 
Ier, derinden derine sessizliği noktalı- al Ebedi Şefimizin dudaklarından dökü- hafif bir zelzele olmuştur. 
}·an motör gilrültüsünden başka bir ses lüyordu.. d Dün de Bergamad:ı saat 18,22 de ha-
duymadıklan için Ebedt Şefe cevap ver- Hekimlerin yüzüne bakan Rıdvan a fif ve saat 22,45 de ıüddetli iki zelzele 
mlşlerdi : artık ağzını kapamış, yanaklanndan sil- olmuştur. · 

_Top değil paşam .. Uzaktan bir mo- zülen gözyaşlan ile kıpkırmızı yüzünü, Dikili kaza merkezinde de saat 3 ve 
. dişlerini sıkarak buruştura buruştura saat 4,15 de beşer saniye süren orta ~id-

tör geçiyor!.. lu kınklar t ~ d nç ını zap e ugra.şıyor u. dette iki zelzele vuku bulmuştur. Yeni Ebedi Şef bu cevabı duymamış, sor- Her kes ağlıyordu.. zayiat yoktur. 
gusunu tekrarlamıştı : Hekimler, meslek icabı bir çok ölüm, 

- Nedlr bu gUrilltU, toplar mi geçi- hadisesiyle yüzyüze gelmiş olan bu in-
yar:?" sanlar da kendilerini tutamıyorlar, göz-

Ve .. Bu sual bir kaç defa daha tekrar lerinden akan, yanaklarından yuvarla
ed.ildi. Hekimler artık komaya girişin narak ayaklarının ucunda birer göl pey
kapı eşiğinde bulunulduğunu. binaena- da eden yaşlara hız vermiş bulunuyor
leyb bu tekrarlamaların ancak şu haki-
kate delAlet ettiğini anlamışlar, mahzun lar~~tabakıcılar ağlamaktan helak ol
tavırlariyle süktlt etmişlerdi. muslardı. Ufacık hınçkmklarını mendil-

Ebedl Şef tekrar sustu .. Dairenin içe- lerine içirdikleri gfü: yaşlariyle birlikle 
rlsinde gözyaşlarını sessiz sessiz mendil- gizleyemiyorlar, Mehmetle Rıdvan da 
ferine içiren insanlar yatağa daha ya
kın sokuldular.. Motörün gürültüsü var hızlariyle göz yaşı döküyorlaı·dı. 
uvıklaşarak akisleri daireden silindi.. •• BİTMEDJ .. 
Şimdi, dairenin bomboş sükUtunda ha
kim olan tek ses, Ebedi Şefin intizamı- (1) Koma başlarken artık dimağ şu
nı kaybeden ve (140) a kadar çıkan ne- ur vazifesini unutup insiyaki hareketler 
feslerin.in çıkardığı sadadan ibaretti. ile bazı tezahürat gösterirmiş. Bizzat 
Dalgın yatan Büyük Ata türkün nefes Ebedi Şef in müdavi hekimleri tarafın

e.lışı o kadar sıklaşmış, öyle sert bir hal dan görülen ve tesbit edilen bu yukarıki 
almı.ştı ki, uzun bir koşudan çıkmış bir cümle yine tefrikammn son kısmına 
atletin soluklayışım andırıyor. Ebedi ekli olarak vereceğimiz hekimlerin mü
Şef kendisini yavaş yavaş komanın hain laliat ve beyanatı bahsinde etraflıca ve 
lstilASJna terkediyordu.. bp ilini çerçivesindeki vaziyetiyle yazı-

Bir silk1lt ve bekleyiş 20 dakika sür- !acaI..'iır.. R. Y. 

Milli Şef Sivasta 
Türk mühendislerine gö
ğüslerini kabartacak kıy
metli iltifatta bulundular 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

Miil1 Şefimiz bil!hare otomobil ile 
vil!yet ve partiyi şereflendirmişler, son
ra da yaya olarak yeni bulvarlardan, 
çarşıdan geçerek kütilphaneyl ziyaret 
etmişlerdir. Halk, Cumhurreisimizin 
geçtikleri her yerde Milli Şefi coşkun 
bir sevinç ve muhabbetle alkışlamış
tır. 

Öğleyin Milli Şef şerefine yeni açıl
mış olan Sivas Cer atelyesinde yüz kişi
lik bir ziyalet verilmiştir. 

Milli Şef ziyafetten sonra cer atelye
sini gezmişler ve bu endüstri ocağını 
yakından tedkik buyurın~lardır. Sivas
ta her taraflar bayraklarla süslüdür. 
Hava çok güzeldir. Halk sokakları dol
durmakta ve bayram yapmaktadır. 

Sivas, 17 (A.A.) - Milli Şefimiz, dün 
akşam şehrimize teşriflerinde istasyon
da askeri ve mülki erk!n ile bütün me
murlar ve on binlerce halk tara~:fan 
coşkun ve candan sevgi tezahürlerile 
karşılanmıştır. Varol, yaşa. sağol, Milli 
Şefimiz.. Avazeleri kendilerine karşı 
içten sevgilerini göstermiş olan halka 
Milli Şefimiz, nasıl'>ınız Sivaslılar, di
ye iltifatta bulunmuşlardır. Sivaslılar 
Milli Şeiine candan sevgi ve bağlılıkla
rını duyurmak hrsatım bir daha bul
dukları için sonsuz sevinç içindedirler. 

Şehir, baştan başa baYl'aklarla ve 
taklarla süslenmiş bulunuyor. 

Cumhurreislıniz, ikameUerine tahsis 
edilen vali konağt önünde halkın sevgi 
tezahüratı, gece geç vakte kadar devam 
etmiştir. 

Kayseri, 17 (Ö. R) - Milll Şefin Kay
seriye teşriflerine intha.r olunmaktadır. 
Şehir bu münasebetle şimdiden donan
mış ve bir çok yerlere taklar kurulmuş
tur. 

Sivas. 17 (AA) - Reiaicümlıur 11-
met lnönü E.nurumdan Sivasa avdetin
de mühendislerimize karşı duyduğu tak
dir hislerini inşıat müdürü B. Sunguya 
atideki tanda ifade buyurmuşlardır: 

Erzurum Deıni!Yolu üze ibmı ik-

temiz umumi bünyesi itibarile arızalıdır. 
Bizim memlekette yapılan şimendüfer 

hallan fen aleminin daima dikkatını cel
bedecek eserler olmuştur. 

Geyve - Karaköy parçaları eskiden 
takdirle seyredilirdi. T oros güzergahı 
yalnız bizi değil bütün dünyada seçme 
fen eserlerinden sayıldı cümhuriyette aç
bğımız güzergahlar hep biribirinden zor 
biribirinden kıymetli olmuştur. 

Samsun - Sivas hattı mühendisleri
miz için iftihar olunacak bir eserdir. Ma
latya güzergahı bilhassa Ergani vadisi 
her yerde nadir saytlacak eserlerle dolu
dur. Erzurum güzergahı ise çetin olmak
ta sınai tesislerinin her çeşitten pek zi
yade bulunmasında diğer bütün hatlan· 
mızdan üstündür. Sansa boğazının bil
hassa Atma ve Pingen boğazlarının in
patı fen lrndretinin ve insan azminin na
dir ~rleri olarak temaşa olunmağa de
ğer. 

Bu.nları görme.k: vatandaşlanm için 
yüksek ihihar vesilesidir. 

Bunlan tetkik etmek: mühendisler için 
ciddi istifade mevzuudur. Mühendislik 
edebiyatımız bu eserleri bütün dünya 
fen alem.ine cesaretle tanıtabilir. 
-ı;zurum hatunda bütün iş ve muvaf

fakıyet Türklere aittir. Sermayesi, ikllsa
d i il\fll.llt ve yük.sele fenni, nezareti, her 
nevi in.pat için lizım olan işçileri Türk
ler temin etmiıtir. 

Diyebilirim ki fimendüfer inFtatmda 
Türk mühendiııliği her meseleyi hallet· 
meğe salihiyet imtibanıru Erzurum bat
bnda vermiştir. HeT meslek gibi mühen
dislik de ancak en yük.ek eser meydana 
getirdikten sonra olgunluk imtihanını 
vcrmif aayJabilir. 

Bu bakım.dan timendüfer mühendis
lerimizi tebrik ederim. Kendilerine kal
bi tqeliürleriıni bu beyanatla ifadf" et
mek isterim. Mühendisliğin diğer fUbe
lerindeki arkadqlara da kendi ihtisas
lannm en yüksek eserlerini tahakkuk et· 
tirerdı: mühendislik se · cmizi her isti-

-*-General aas·m Alıtoğu 
A.1.ıhisardan 
M1JJ.,nisava gitti-. 
Akhis"r, 17 (Hususi) - Or.~encral 

Rasim Akto~u ve general Tevfik bugün 
burnya gelmisler, hararetle karo:;ılannıış
lardır. Generallerimiz, .şereflerine veri
lPn Halkcvindcki ziyafette hazır bulun
duktan ı;onra Manisaya hareket etmiş
lerdir. -*-
Fazta ders okutan 

muallimlere 
Ankara, {Hususi) - Maarif Vekale

ti kanuni haddinden fazla ders okutan 
muallimlere verilecek ilave ders ücret
lerini tesbit etrnhıtir. Buna göre, liselerde 
ders okutan ve bütün ilave dersleri lise 
sınıflannda bulunan muallimlerin ücret
leri 15 saatten yukarısı için beş liradan 
hesaplanacaktır. 

Lise sınıflarında ders okutan mual
limlere orta kısımda ilave ders alırlarsa 
on beş saatten fazlası için dörder lira 
ücret verilecektir. 

Esas vazifesi Jise sınıflarında olduğu 
halde ilave dersleri hem lise hem orta 
kısımda olan muallimlerin ücretleri lise 
sıntflarındaki faz1a dersleri için beş, or
ta kısım için dört liradan hesap edile
cektir. Orta kısımda ders okuttukları 
halde ihtiyaç dolayısiyle lise kısırr.lann
da ilave ders alan muallimlerin ücretleri 
18 saatten yukansı için b~ liradan he
sap edilecektir. Orta kısım muallimi ol
duğu halde ihtiyaç dolayısiyle kendile
rine tamamen lise kısmında bir lise mu
atlimi tayin edilinceye kadar 1 S saatten 
yukarısı için beş lira ücret alacaklardır. 

Dersleri tamamen orta kısımda olan 
muallimlerin ilave ücretleri 18 şaatten 
yukarısı ic:;in dört liradan hesap edilecek
tir. Muallimlerin ilave ücretli derslerile 
beraber haftalık saatleri yirmi dördü 
tecavüz etmiyecektir. Ders tevzii yüzün
den doğan zaruretler dolayısiyle ders 
saatleri yekfınu yirmi dördü tecavüz eden 
muallimlere yirmi dörtten fazla her ders 
saati için dersleri lise kısmında ise be§, 
orta kısımda ire dört liradan hesaplana
rak üçte bir üzerinden Vekalet ücreti ve
rilecektir. -*-

Isparta da 
Modern bir 
iplifı f alJrifıası 
Isparta, 17 (Hususi) - Hususi teşeb

büslerle yapılmakta olan Isparta iplik 
fabrikasının montaj işi bitmek üzeredir. 
Fabrika çok moderndir. Ve yakında faa
liyete geçecektir. -*-MU.ŞrA 
Hallı dersaneleri 
Muş, 17 (Hususi) - Okuma yazma 

bilmiyenler ıçın burada be§ dersane 
açılmıştır. Halka ders levazımı veril
miştir. -*-

Muğla da 
Milli elıonoml 11e yerli 
malı haftası tezahüratı 
Muğla, 17 (Hususi) - Ekonomi ve 

yerli malı haftası ınilnase~tile bugiln 
bw·ada bUytik bir tezahürat yapılmış.. 
tır. Mekteplilerin ve kalabalık bir hal
kın iştirakile yapılan tezahüratta hara
retli nutuklar söylenmiş, Ebedi Şef Ata
türkün anılma çelenk konmuştur. Mek
te talebeleri e11erinde milli ekonomi 

•• 

Lik maçlarının ikinci 
devresi dün başladı 

Orneği 
--*--

rür lı iye 1tlç bir gön 
tecauüzü llayaJJnden 
geçlnnernlftil'-

-•---

Altay, Demirspor Üçok dünkü 
ırıaçların galipleridir. 

HAKKI OCAKOOLU 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ '.SAHtnIDE -

yük maceralara atıımap tepik maksa· 
eliyle Sovyet tecavii&lerlnl bararetle al
kışlamaktadır. Maalesef şurasını da kay· 
de mecburuz ki yıllarca Cenevrecle teca· 
vüztin manasını tayin ve tasrih hususuıı· 
da faaliyet sarfeden Sovyetler bugün 
Avnıpanın içinde bulunduğu gaileli va
ziyetten istifade ederek, mütecaviz bir 
nziyet almaktan çekinmemişlerdir. 

ikinci devre lik maçlanna dün Alsan• 
cak stadyumunda ba~landL Bugünkü 
maçlara iştirak eden altı takım, birinci 
devrede yaptık.lan maçlarda kazandık
lan puanlarla şu vaziyette başlamışlar
dır: 

Üçok: 1 4 puan. 
Doğanspor: 12 puan. 
Altay: 1 O puan. 
Ateş: 1 O puan. 
Demirspor: 7 puan. 
Yamanlarspor: 7 puan. 
Sabahleyin oynanan Ateş - Demirspor 

maçı, tahminlerin hilafına olarak .. - O 
gibi farklı bir netice ile Demirsporun ga
libiyetiyle bitti. 

Bundan sonra Üçok - Yamanlar takım
ları karşıla~tılar. Llkde başda giden Üç
ok, bugün zayıf bir kadro ile oynayordu. 
Buna mukabil Yamanlar, kuvvetli raki
binin karşısında iyi bir derece almak 
için en kuvvetli şekliyle oynuyordu. 

Oldukça enttesan safhalar arzeden bu 
maçın birinci devresi O - O bitmiştir. 

ikinci devrede, vaziyetin aleyhlerine 
bir cereyan takip etmekte olduğunun 
farkına varan Oçoklular bir az gayrete 
ve bir az da ralcibinin yorulmasından 
istifade ederek biribirini takiben üç sa
yı yaparak maçı. O - 3 kazandılar. 

Günün son maçı Altayla Doğanııpor 
arasında yapıldı. Mevsimin en mühim 
karşılaşmalarından biri olan bu maç. 
azami bir alaka ile bekleniyordu. Çün
kü rakiplerden biri, Altay; birinci devre 
liklerinde makı1>$ bir talihle daima fena 

neticeler almıı olduğundan puanı dü
şük vaziyette olarak birinci devreyi bi
tirmişti. Diğer rakip, Doğanapor ise; 
hali haztrda likin jkinciııi vaziyetinde 
bulunmakla beraber ıampiyonluğa en 
yalun takımdL Bu sebeple maçın ehem
miyeti her iki takım için de büyüktü. 

Oyuna başlandığı zaman Altay for
vetlerinin neticeye ulaşmak için enerjiyle 
çalıştıkları Ooğaoeporun ise durgun ve 
adet& müdafaa oyunu oynadığı görülü
yordu. iki takım bilhassa Altay, sayı 
çıkarmak için &arfettikleri gayretlere 
rağmen birinci devreyi O - Oberabere 
bitirdiler. 

ikinci devre başladığı zaman Altayın 
aynı hızlı oyunu idame ettirdiği görüldü. 
Buna mukabil Doğansporun birinci 
devrede çok çalışmak mecburiyetinde 
kalan müdafaasında yorgunluk alamet
leri belirmeğe başlamıştı. Forvet çok ge
ride oynadığından oyunun bütün sıkleti 
müdafaaya kalmıştı. Buna rağmen bir 
ceza vuru w;ıdan istifade eden Doğan
spor oyun1.ın ilk golünü kaydetti. 

Hakim oynadıkları halde mağlup va
ziyete düşen Altaylılar, vaziyetlerini 
kurtarmak için çalışmalarını büsbütün 
hızlandırarak Doğanspor kalesi önünde 
toplandılar. Altaylıların Çalışması seme
resini vermekte gecikmedi. Lehlerine 
olan bir penalttdan beraberliği temin 
ettikten biraz sonra da güzel bir hü
cumla ikinci galibiyet gollerini yaptılar. 
Ve maç ta bire karşı iki sayı ile Altayın 
g~libiyetiyle bitti. 

Bu hadiseler Türkiyeyi maddeten çok 
yakından alakadar etmez. Ancak Türki
ye umumt efkannın duyduğu acı, kil· 
çük milletlerin hayat ve istiklallerine in
dirilen ağır darbelerin manevi tesiridir. 
Çünkü Türkiye çok açık ve dürUst si· 
yasetiyle bütün milletlerin mukaddes 
haklannın başında gelen hayat ve istik
We saygı göstermenin en har taraftan
dır. Sulhçu Türkiye, tecavüz kimden ve 
nereden gelirse gelsin tel'in eder. Al· 
manya ise Avrupa hegemonyası olmak 
iddiasmda bulunduğu için mesnedi kuv
\"et ve tecaviizdür.. Bütün milletlerin 
kuvvet önünde eğilmelerini ister. Bun
dan dolayıdır ki milletleri zaafa uğrat
manın en büyük vasıtası olan harbi, ci
hanşümul bir vaziyete getirmek i te
mektedir. 

Ücretli memurların ter
fileri hakkında yeni karar 

Almanya, Finlandiya harbinden sonra 
Sovyetlere yeni harp sabalan hazırlanıa
ğa ~alışıyor. Bn hususta propaganda si
lahından azami derecede istifadeye uğ
raşıyor. Alınan propagandası son gün
lerde Türk - Sovyet münasebetlerini 
gerginleştirmeği hedef almıştır.. Pravda 
gazetesinin Türkiye ve Türk matbuatı
nın bazı hareketlerini tenkit eder mahi
yetteki bir makalesini Türkçeye terce
me ettirerek bastımu.ş ,.e Türkiyede 
dağıbnışttr. Bu hareketiıi hedefi Türki
ye umumi efkarını Sovyetler aleyhine 
tahrik eylemektedir. Bu defa da Alman 
gazeteleri Türkiye, İngiltere ve Fransa
nın bir nıilyonluk bir ordu lllızırlıyarak 
Sovyct Rusyaya taarruz edeceklerini 
yaymak suretiyle Sovyet Rusyayı Tiir
kiye aleyhine harekete getirmek iste
mektedirler. Yine Alman matbuatı Sov
yet Rusyaya yalan şarkta yeni hedefler 
tatlı hayaller göstermeğe uğraşıyorlar ... 
Her şeyden evvel şurasını tebarüz ettir
mek isteriz ki yukanda kaydettiğimiz 
gibi Türkiye hiç bir gün ve hit; bir su
retle mütecaviz bir devlet olmak vasfını 
kabul ctmiyecektir. Türkiyenin değişmi
yen politikası milli huduilan içinde kal
mak sııllı ve sükı1n içinde yaşamak, elin
den gelirse cihan sulhuna hizmet etmek
th:. Tahriklere kulaklarımız tıkalıdır .. 
Muhataplan.nuzın da bize kaqı ayni de
recede basiretktır olmalarını isteriz. Da
ha dün denece-k kadar yalan bir tarihte 
imzaladığımız Türkiye, İngiltere vo 
Fransa karşılıklı yardım paktında Sov
yet dostluğunu muhafazaya azami dere
cede itina giistermiş, Sovyetlere karşı 
harbi kabulde ilıtirnzi kayıtlar muhafa
za eylemiş bulunuyoruz. 

Maliye Vekaleti yeni barem kanunu
nun muvakkat ikinci maddesi mucibin
ce derece intibakı yapılan ücretli me
murların ne şekilde terfi ettirilecekleri 
hakkında yeni bir karar ittihaz etmiştir. 
Bu karara göre, memurların almakta 
oldukları ücretle tesbit edilecek ücret 
arasındaki fark 25 ayda tesbit edilen 
derece Ücl'etine indirilmekle beraber 
büdçenin tesbitinden artan sene ve kü
sürat ile farkın izalesi için geçecek müd
dete memurun daha yukarı dereceye 
terfi edebilmesi için muktazi üç veya 
dört senelik müddetle hesabında nazara 
alınacaktır. Intibaktan artan müddet 
tesbit olunan ücretin intibak tarihine 
kadar fillen almdığl tarihin intibaktan 
artan müddet tesbit olunan ücretin in
~ibak tarihine kadar fiilen alındığı müd
detten noksan olduğu lakdirde intibak 
hükümlerine göre tesbit olunan ücrete 
hak kazanıldığı tarihin mafevk derece-

lngiltetcde 
Milli müdafaa 
lıuponıarı satışı 
Londra, 17 (ö.R) - Harp masraf

larını karşılamak üzere çıkanlan Milli 
tasanuf ve Milli Müdafaa koponları 
piyasada kapışılmaktadır. Şimdiye kadar 
35 milyon sterlin kopon satılmıştır. 

AVVS!'URALYA 
Radyosu da 'J'iirlıçe 
neşriyat yapacalı 
Londra, 17 (A.A.) _ Gelecek çarşı:ım

ba gününden itibaren Avusturalya rad
yosu her gün kısa dalga üzerinden evve
la Ingilizl'e, Fransızca ve daha sonra da 
Türkçe, Arapça, Italyanca, Felemenk
çe ve Norveççe neşriyat yapacaktır. 

A vusturalya istihbarat nezareti günün 
haberlerini verecek ayni zamanda Avus
turalya müziği dinlenecektir. 

FRANSA • iSPA.ltlY A 
Ticaret anlaşması 
Faris, 17 {Ö. R) - Diln Eliza sara

yında, yapılan nazırlar içtimaından son
ra Ispanya ile bir ticaret anlaşması ya
pı1masl muvafık görüldüğü ilan edil
miştir. 

HeligoJand 
Vzerine İngiliz 
tayyareleri yine 
bomba attllar.-
Londra, 17 (Ö.R) - Dün gece şimal 

denizindeki Almanların Heligoland üssü 
üzerinde Royal Ayr Fors tayyareleri 
uçuşlar yapmışlar ve bir kaç bomba at
mışlardır. 

VEZUV VOLKANI 
ilfDiF AA BAŞLADl 
Napoli, 17 (A.A) - Vezilv yanardağı 

yeniden indifaa başlamıştır. Her biri elli 
metre genişliğinde olan ikl lav akıntısı 
yamaçlardan aşağı doğru inmektedir .. 
Nilfusça 1.ayiat yoktur. Yanardağın ya
kınındaki demiryolu servisi normal su
rette yapılmaktadır. 

Şilinin Roma elçi5i-
Roma, 17 (A.A) - Kral Şilinin yeni 

ye terfiinde mabde ittihazı icabedecek
tir. 

Tesbit edilecek ücreti almakta oldu
ğu ücretten fazla olması halinde memur 
almakta olduğu ücreti muhafaza edecek 
ve bu ücretle birinci maddede yazılı 

ücretlerden birine tetabuk ediyorsa o 
dereceye etmiyorsa buna en yakın de
receye barem kanununun neşri tarihin-
de almakta olduğu ücretle dahil olmuş 
sayılacaktır. Bu vazifeye göre memur
ların mafevk dereceye terfilerine meb-
de ittihazı lanmgelen tarihi kanunun 
neşri tarihinde almakta bulundukları 
ücretleri fiilen almaya başladıkları ta
rih olacak ve bu ücretin kanunun birin
ci maddesinde yazılı ücret derecelerin
den birine uymaması halinde memura 
bir üst derecenin ücreti verilebilmek 
üzere salahiyetli makamca terfi yapıla
caktır. 

Alman baskınları 
- BAŞTARAFI ı İNCİ SAHİFEDE -
ticesinden çok emin görünüyordu. Hat
ta bizden bir kaç esir bile almışlardı. 
Fakat bizimkiler derhal mütekabil ta
arruza geçince hem düşmanın muvakka
ten sokulduğu mevki istirdad edildi. 
Hem bir çok dü:şman askerleri yere se
rildi. Göğüs göğüse vukubulan bu mu
harebede askerlerimizin gösterdikleri 
cesaret ve fedakarlık bir fedarm sayı
lacak mahiyettedir. Düşman çekilirken 
bir çok malzeme ve silah bıraktı. Taar
ruz b~langıcmda bizden aldığı Hd esir 
de kaçmağa muvaffak olarak hatlarımı
za geldiler. 

Tecavüz etmek şöyle dursun, Sovyet 
Rusya ile miitteliklerimiz bir harp vu
kmmda, bu harbe i~ti:rak edip etme
mekte serbestimizin korunmasına itina 
gösterilmiştir. Bu kadar açık ve dürüst 
bir poli.tika takip eden Türkiyenin Sov
yctlere tecavüz emeli beslediiini iddia 
edebilmek için kelimenin en hafif ma
nasiyle apdal olmak lazımdır. Türkiye 
ancak topraklarına bir tecavüz vukubu
lursa harbeder. Böyle bir tecavüz kar
şısında yenilmez kudretini göstermekte 
tereddüt etmez. Bu mevzuda samimiye
timizden asla şüphe edilemez. Vaziyeti~ 
miz gayet açıktır. Cihan harbi öniinde 
ıoliimüz, hiç bir gün mütecaviz olma
mak. bir tecavüz karşısında mütecaviz
lerin J(afasım ezmektir. 

RAKKJOCAKOCLU 
---ı;;..---

Norvcçtc 
Milli birlilı 
ltiifıümeti fıııruldu-. 

Paris, 17 (ö. R) - Alman hududu
nun iki noktasında büyük bir faaliyet 
vardır. Almanlar geceleri projektörle
rin ışığı altında çalışarak Sigfrid hattı
nın noksanlannı ve zayıf noktalarını ik
mal ve takviyeye çalışmaktadırlar. On
lar büyük zorluklar içinde bu işi başar- Paris, 17 (Ö.R) - Oslodan haber ve
mağa çalışırken Fransız başkumandan- rildiğine göre milli birlik hükümeti bu 
lığı Majino hattını çifteleştirmiştir. Bu akşam teşekkül edecektir. 
suretle Fransız ordusunun faaliyet ser- -- 7'- -
bestisi temin olunmuştur. Bu faaliyet Filistin Ue şarlı 
serbestinin büyük ehemmiyeti ve ma- memlelı,.,.lerı· arasında 
nası harbin bundan sonraki inkişafında ._.. 
bütün azametile kendini gösterecektir. ticari infzi$Gf 

Paris, 17 (AA) - Dün akşamki Kudil.s, 17 (A.A) _ Filistin toprakla• 
Fransız harp tebliği: 
Dilşman saat 6/ 15 e doğru Mosellein rının kimyevi istihsal ve işletmesinin 

şarkındaki mevzilerden birine karşı bir ehemmiyetli surette arttınlması Şark 
baskın yapmak teşebbüsUnde bulunmuş- ~emlek~~eri i~e ticar~. m~bad~lenin. in
lur. Bu baskım topçu istihzaratından ki.şaf ettirilmesı ve mu~tefiklerm mUda
sonra ve bataryaların ağır mitralyöile- ~ kaynaklarının takvıyesi pllnına da• 
rin himayesi altında bir bölük tarafın- hil bulunmaktadır. 
dan icra edilmlştir. Taarruza uğrıyan Şap deniz:in~eki .potas fabrikaları bu 
mevzi kendisini şiddetle müdafaa etmiş noktadan milhım hır rol oynıyacaktır. 
ve hattA göğUs göğüse çarpışma da ya- --ı:;.-

pılmıştır. M ı· b·· ı l Düşman ağır zayiata uğramış ve bir ayn l 0 ge er 
çok sllAh ve malzeme bırakmıştır. -*-Almanyada 
Nllıel paralar 
toplanıyor ••• 
Londra, 17 (ö.R) - Alman ray~

bankı nikel paraların yerine kağıt para
ların ikame edileceğini ve mevcut nikel 

Londra, 17 (A.A.) - Bahriye neza
reti Almanların Tyne ve Tees ağızları
na mayin attıklarını ve bu bölgelerde 
seferin tehlikeli olduğunu tebliğ etm~
tir. 

-- -~

JAPONYADA 
Müthiş bir zelzele 
P · _lL(Ö.R~;::=..Sjmall Jaoomrada 



ıs llkkanun Pazartea ıtıt TKJll .4•1R 

Son Dakika: 
Fon Spee battı 

Alman zırhlısı hareketinden biraz 
sonra kendini batırdı .. 

lngiliz sefirinin Uriigvay hariciye nazırına 
verdiği (mühim vesika) da neler vardı? 

LONDRA, ıs (Ö.R) •• (Sabaha Jıarıı almm"tır) •• Amiral Fon Spee cepJıruvazöPü Monteuideo· 
dan flareJıetinden evvel mürettellatından mühim llir lıısnaı iJe erzaJıım limanda IJulanan IJir Al• 
man ticaret gemisine naıııeınıiştir. Bu geminin Jıendi Jıendini batırmalı istediğini anlatmqtır. Ni· 
telıim gemi bir müddet Vriiguay sahilini talıip etmiş 11e sahilden lJeş mil açılıta IJir infilcilı sesi 
dayulmuıtur. infiltilıı rnütealıip gemi lJatmafıtadır. Röyter ve Havas lluhallerı teyit etmiflerdir 

[Fon Spee'nin batmak haberin· 
den eo"el aldığımız ve geminin 
hareketinden evuelki haberler] 

Paris, 17 (ö. R) - Graf Fon Spee 
hakkında alınan en son mal<lınat şudur: 
BugUn saat onbirde Ingiliz sefiri 
Urugvay hariciye nazırı tarafından k~
bul edilmiş ve sefir mahrem bazı vesı
kaları nazıra tevdi etmiştir. 

Bir saat süren bu mUllkattan sonra 
sefir çıkar çıkmaz hariciye nazırı har
biye nazınnı davetle uzun bir gör~me 
yapm.tftlr. Bu görü~elerden sonra da 
biitüıı Amerika devletlerinin sefirleri 
hariciye nezaretinde bir toplantı yap
mışlardır. 

Arjantin sefiri Montevideoda bulun
. madığın.d.an tayyare üe gelmesi bekleni

yordu. 

Hariciye nezaretinin yüksek bir me
muru gazetecilerin Almanyanın Speeye 
mühlet verilmesi hakkındaki talebini 
mi tedkik ettiniz sualine karşı 

- - Hayır. Başka bir vesikayı ted-
kik ettik. · 

Cevabını verm~tfr. 
Bir Fransız gazete muhabirinin ifade

sine göre bu muhabir Grat Fon Spee 
nin yüz metre yakinindcn geçtiği zaman 
gemi kordondan bin iki yüz metre uzak
ta demirlemiş bulunuyordu. Bu esnada 
karada bulunan bütün Alman zabitleri 
gemilerine dönm~lerdi. Zabitleri geti
ren romorkör, gemide bulunan işçileri 
karaya götürüyordu. · 

Bir kaç saat evvel de on ikisi ağır ol
mak üzere yirmi iki yaralı Alman kara
ya çıkarılmıştı. 

Bu hareketler vapurun limandan ay-

rılınak üzere bulunduğunu anlatıyordu. linde bulunmuştur. 
Tam Urugvay saatile 17,15 de Graf Gemi kumandanı sabaha karşı altıda 

Fon Spee hareket etmiştir. üç Arjantin zırhlıya dönmüş, gem.inin top kulelerini 
bir Urugvay harp gemisi bu sırada dev- harekete getirmiş 've kontrol etmiştir .. 
riye vazifesini görüyorlardı. Vapurun rahneleri tamamen tamir edil-

Urugvay kara sularını takiben Atjan- miş ve makineler harekete getirilıniştir .. 
tin kara sularına doğru giden Fon Spee Gemi islim üzerinde idi 
iki kara su arasında mevcud 17 millik Graf Fon Spee Montevideoyu terket
maniayı geçmek mecburiyetindedir. mek üzere yavaş yavaş seyt'e başl~ 
Harbin burada olması muhtemeldir. 

tır .. 
Paris, 17 (ö. R) - Riyovojenerodan Aldığı istikamete göre Alman zırlılısı 

gelen bir telgraf Ingiliz Rınavn kruva- Buenos Ayrese doğru gitmektedir. 
zöril ve Ark Royal tayyare gemisinin B. B. C. in istihbaratına göre Renovn 
orada bulunduğunu bildiriyor. kruvazörü ile Ark Royal tayyare gemisi 

Londra, 17 (Ö.R) - Montevideodan Montevideonun açıklarında bulunduğu
bildirildiğine göre Graf Fon Spee Al- na dair olan haberler yalandır. Ark Ro
man cep kruvazörü kumandanı dün bü- yal Riyo dö Janero açıklarında bulunu
tün geceyi karada geçirmiş, Alman sefi.. yor ki Montevideodan 1600 kilometre 
ri ve sefaret erkaru ile daimt temas ha- uzaktadır. 

c 

Finler n. ·Zaferi Tebliğler 
---.,;;;...-~-

FRA.NSIZ 'J'EBLiOi : 

-*-
Sovyet kıt' aları bozgun 
halinde ricat ediyorlar 

Paris, 17 (ö. R) - Fransız tebliği: 
Garp cephesinde kUçilk mikyasta düş
man baskın hareketleri devam etmekte
dir. Müteaddid noktalar&. piyade ve top
çu ateşi faaliyeti olmuştur. 
&O'VYE'ı' 2'BBUGI: 
M.oskova, 17 (A.A.) - Sovyet teblill: 
Rus kıtaları, Murmanks ve Ukhta 

bölgelerinde ilerlemişlerdir. Diğer böl
gelerde mUsademeler kaydedilmiştir. 

_ BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA - de kat kat faik bir düşmana vatanları- ikinci harp cephesi Rusları uzun zaman 
edeceklerdir. nm yolunu tıkıyan müdafiler, en. büyük şimalde tutabilir. 

Havanın muhalefeti sebebile hava fa
aliyeti olm~tır. 

- *-Bu müdafaa hattında İsveç ve Nor- kumandanından en küçük neferine ka- Helsinki, 17 (A.A) - Finlandiya yük- Fransa veç gönüllUleri Fin kıtalariyle birleşe- dar yaptıkları muharebenin hayatı sek kumandanlığı bir çok müstakil müf
rek muharebeye gireceklerdir. ehemmiyetini müdriktirler. Onlann bu rezeleri. ihtiva eden ve tanklarla müoeh

Bugün Helsinki üzerinde uçan beş mukavemetleri dünyayı hayranlık içine bez husust seri hücum kolları ihdas et- AmeriJıaya 650 tayyCU'e 
Sovyet bombardıman tayyaresi düşürül- garketmiştir .. •Ya hürriyet; ya ölüm ... • m.iştir. Bunların vazifeleri Sovyetleriıı. dalla ISmal'ladı 
m~.. Finlandiyalılar insanlık tarihinin en tayyarelerle Helsinki civarına asker ge-

Finlandiya körfezi tamamen buz tut- güzel bir sahifesini yazmak üzeredirler.. tirmelerine m~ni olmaktır. Finlandiya- Faris, 17 (ö.R) - Fransız hükümeti 
Amerikanın Körtis fabrikasına altı yüz 

ınadan evvel bir netice elde etmek için Medeniyetin barbarlıktan intikam faslı rı.m diğer merkezlerinde de buna mii-
Sovyet filosu büyük bir faaliyet gös- onların kahramanlıklariyle doldurul- masil kollar ihdas edilecektir. elli avcı tayyaresi sipari§ eylemiştir. 
termektedir. Finlandiya sahil bataryala- muştur .. • Londra, 17 (A.A) - Bir kaç gün için -*-
rı bir Sovyet sahil muhafaza gemisini Ordre gazetesinde Bido diyor ki : İngiltereye dönmüş olan İngilterenin A 1 manya 
batırınıŞlardır. Finler yalnız müdafaa ve mukavemet- Helsinki elçisi B. Henry Maç Grady 
Suomisaınide Fin ordusu fuısız.ın bir te bulunmakla kalınıyorlar. Düşmanları- Belli Finlandiya zayiatının hakikaten Müstafıil IJlr Leldstam 

baskın yaparak iki Sovyet al.ayını iha- nı hırpalamağa, geri sürmeğe de muvaI- çok az olduğunu söylemiştir. hl d"•ü lı 
taya muvaffak olmuşlar ve kuvayi kiil- fak oluyorlar. Kızıllar ŞU on beş günlük Finlilerin şimdiye kadar ild bin zayi- Ç' ..., nmeme te 
liyeden ayırmak suretiyle esir e~ler- muharebelerde hiç bir muvaffakıyet ka- at vermelerine mukabil Ruslar en az ilnİf-
dn-. Burada Fin kuvvetleri Sovyet hu- zanmarnışlardır. Bugünkü manzaranın 25 bin zayiat vermişlerdir. Çok çabuk Lab.ey, 17 (Ö.R) - Berlinde ecnebi 
dutlanna doğru ileri hareketlerine de- ~erefi evvela Finlandiya müdafilerinin- bombardıman ve muharebe tayyaresile gazete muhabirlerine verilen malftmata 
vam ediyorlar. dir .. Ne olursa olsun bugün inkar edil- mühimmat yetiştirildiği takdirde Finler göre, Almanya hükümeti Lehistandaki 

Londra, 17 (Ö.R) - Helsinkiden ge- miyen iki hakikat karşısındayız : uzun müddet mukavemet edebilecekler- umumi valiliğin muvakkat olmayıp da-
Jen haberlerde Fin ordusunun en şimal 1 - Finler kahramanca müdafaa et- dir.. imi olduğu kanaatini beslemektedir. Bi
cephesindcn maada bütün noktalarda tikleri istiklale çoktan layık.tirler. Mareşal Mannerhaymin ve hüküme- naenaleyh Almanya için yeniden müsta
Sovyet kuvvetlerini geri püskürttükleri 2 - Kızılordu bir tecavüz harbi yap- tin orduya itimatları tamdır. Ve acele kil bir Lehistan kurulması asla düşünül
bildirilmektedir. Finlerin mukabil taar- mağa muktedir değildir. Ayni zamanda silah gönderildiği takdirde Finlandiya- meınektedir. 
ruz hareketleri devam ediyor. Kızılor- şu hakikat ta tezahür etmistir ki bey- nın kurtulabileceğini bildirmektedirler.. -*-
dunun Botni körfezi istikametine olan r..elmilel anl~ailıkları t~sviye yolu Helsinki, 17 (AA) - Sovyet kıtala- Son Sovyet tebliğinde 
akını muvakkat ta olsa şimdilik durdu- sulh ve adalettir. Yoksa harp ve ideoloji rının uzak şimalde ehemmiyetli takviye dikkate c~yan nok•-
rulınuştur. değildir.. kıtalariyle taarruza geçtikleri anlaşıl- ~ ws-

Fin kuvvetleri 3.ni bir baskın yapmak Eko dö Pari diyor ki : •Finler cesaret maktadır. Londra, 17 (Ö.R) - İngiliz gazeteleri 
ve gafil avlamak suretiyle tekrar iki Rus ve fedakarlıkları sayesinde Kwllarm Norveç kaynaklarından gelen haber- Sovyet tebliğlerinin her gün ilerleme 
alayını çevirmişler ve ağır ~ayiat ver- milyonluk ordularına meydan okuyor- ter bu hususta Finlandiya haberleri ile hareketi kaydetmelerine rağmen bugün 
dinni§lerdir. lar. Finlerin muvaffakıyetleri davaları- tetabuk etmemektedir. Diğer taraftan ilk defa Rus tebliğlerinde ilerlemeden 

Kareli berzahında da yeniden taarru- na inanmış bir millet olarak mücadelele- şüphe yoktur ki Finlandiyalılar bu ının- hahsolunmamıştır. 
u geçen Finler düşmanı ağır zayiata rinde, kumanda heyetinin büyük kabi- takada mUhim istihkAınlar inşa etmişler- -*-
dü~ etmişler ve 14 ~tahrip. etmiş- liye~de aranmalıdır. Kı.zılorduya gelin- dir. Aynca haber verildiğine göre Fin- Amerİkada 
terdir. Dört tank ta Finlere teslim ol- ce elindeki modern silahlara ve mater- landiya cümhurreisi Kyostl Kallie bu-
muştur. yele rağmen iyi talim görmemiştir. İyi gün mahalli saatle 14.4S te Finlandiya Yeni cümllurf'eisi 

Esir edilen bir Rus kafilesi şunlan ~ndadan mahrumdw-. Binaenaleyh radyosunda söz söyliyecektir. 
söylemişlerdir : hezımete malıkUmdur. Bu hezimeti ta- Cümhurreisi bilhassa Finlandiya or- namzetleri-

- Tanklarımızın yerlere gömülü bu- bakkuk ettirmek için evvela İskandinav dusuna hitap edecektir. Cümhurreisinin Tekaas, 17 (A.A) - Amerika Reial-
1unan maynlere tesadüfle berhava olma- devletleri Finlandiyaya yardım etmeli, zevcesi madam Kallie bugün keza bir cümhur n:ı~a-~ini J oh~ r-:'ance GarneT 
a üzerine zabitleri.miz bizi tankların ön- saniyen müttefikler Norveç yolu ile Fin- hitabe iradedecek ve Noel münasebeti- 1940 Reısıcumhur ıntihababnda de· 
lerind<?n sürüyol!lar. Böylece rnaynler landiyaya muhtaç olduğu her yardımı le ask.erlere hediye paketleri göndere- mokrat partisinin namzetliğini kabul ey-
tanklardan evvel askeri kırıyor .. Bu da yapmalıdırlar. Böylece kurulacak olan cektir.. lediğini söylemiştir. 
gösterir ki Kızılorduda tanklar insan1ar- Garner demokrat partisinin B. Ruz-

SON HABER 

B. Çemberlaynın 
Garp cephesindeki 

lngiliz ordusuna mesajı 
Paris, 1 7 ( ö.R) - İngiliz Bqvekili B. Çemberlayn, refakatinde İn

giliz ordusu 8a§kumandanı General Gort ve Goçster Duku ile askert 
erkan olduğu halde bütün gün Garp cephesini en ileri mevkilere kadar 
teftiı etmiştir. 

İngiliz &pek.ilinin bütün kasaba ve köylerde Fransızlar onu adı ile 
çağırarak yaşasın Çemberlayn diye alkışlamışlardır. lngiliz Başvekili
nin elinde ilk defa görülmiyen şemsiyesi merak ve tecessüs uyandır
maktadır. 

B. Çemberlayn lngiliz ordularına bir mesaj göndermiştir. Başvekil 
pu mt-.sajmda şöyle demektedir: 

cHepinizi gördüğüme çok memnun oldum. lngiltereye avdetimde 
sizleri ne kadar iyi bulduğumu anlatacağım. Yolunuz açık olsun .. V c 
kuvvetli neşeli bir hava içinde geçiriniz.» 

Londra, 17 (A.A) - B. Çemberlayn yanında Lord Gort, bazı ge
neraller ve 1 2 harp muhabiri olduğu halde dün Fransız cephesinde İn
giliz ordusu tarafından müdafaa edilen bölgeyi ziyaret eylemiştir. 

Yugoslavyada komü-
nistler rahat durmıyor 

Paris, 1 7 ( ö.R) - Belgraddan gelen haberlere göre Split §Chrindo 
yeni komünist k.argapWdarı vukua gelmiştir. Beti ağır olmak üzere 
1 O polis yaralanmıştır. Hükümet neşrettiği bir kararname ile bütün 
aaayiıi ihlal edenlerin sürgün edilmesi aalahiyetini venni~tir. Gen.it 
mikyasta tevk:ifat yapılmııtır. Hapis edilenler arasında talebeler de 
mevcuttur. 

Vilno üniversitesinde 
Polonyalı talebe barikatlar yaparak 
Üniversiteyi teslim etmek istemediler 

Kaunas, 1 7 (A.A) - Litvanya memurlan Vilno üniversitesini t& 
sellüm ederlerken Polonyalı talebe üniversite salonlarında barikatlar 
vücude getirerek. mukavemete teşebbüs etmiı olduklarından zabıtanın 
müdahalesine mecburiyet hasıl olmuıtur. 

Üniversitenin mahzenlerinde bomoolar bulunduğundan bir takım 
tevkifat yapılmıştır. 

Almanyadan kaçan Friç Tisenin 
servetini Naziler müsadere ettiler 

Berlin, 17 (ö.R) - Alman resmi gazetesi AJmanyadan firar eden 
meıhur fabrikatör Friç Tiaenin iki yüz milyona baliğ olan servetinin 
müsaderesine dair olan kararnameyi neşretmektedir. F riç Nazi parti
sine mali müzaharetde bulunan en büyük bir şahsiyet olduğundan son 
dakikaya kadar tekrar Nazilerle anlaşması ümit ediliyordu. 

Adolf Hard gemisi- ken-
di kendini nasıl batırdı? 

Kap, 17 (A.A) - Adolf Leon Hardt vapurunun nasıl durduruldu
ğu ve kendi kendisini batırdığı hakkında tafsilat gelmiştir. Bu Alman 
vapuru, Amiral Graf Fon Speeye mülaki olmak veyahut Almanyaya 
dönmek istiyordu. Leon Hardtın mevcudiyeti üs gemisiyle birlikte 
devriye vazifesi gören bir lngiliz deniz tayyaresi tarafından keşfedil
miştir. Alman vapuru lngiliz gemisine yaklaşması hakkında tayyare 
tarafından verilen emre itaat etmiyerek yoluna devam edince tayyare 
ikinci bir ihtarda bulunmuş, bunun üzerine Leon Hardt tevakkuf et
miştir. Tayyare ve İngiliz gemisi Leon Hardt'a yaklaştıklan zaman 
vapur batıyordu. Alman mürettebat İngiliz gemisine alınmıştır. 

Fon Spee'nin vazifesini şimdi ayni 
tipteki Doyçland yapacakmış 

Pars, 17 (ö.R) - Amsterdamdan bildiriliyor Rovayyal Pindi 
muavin kruvazörünü Şimal denizinde batırdıktan soma Almanyaya 
dönmeğe muvaffak olan Doyçland cep kruvazörü Atlantik Okyanu
sunda Craf Fon Speenin yerine vazife almak üzere hareket emrini al
mıftır. 

Maynleri imha • 
ıçın 

• 

lngiliz tayyareleri mayo gemileri 
ile beraber çalışıyorlar 

dan daha kıymetlidir. 1 1 veltin içtimar 15Jabatına ve milli kallcm-
Paris, 17 (Ö.R) - l\fatin'de Jan Fahri ngı• tere 0•• stu•• nde· ma progyamına muhalif muhafazakar 

Finlandiya cephesindeki muharebeleri unsurlannı temsil etmektedir. Londra, 1 7 ( ö.R) - İngiliz hava tarassut tayyareleri ile mayin ara-
gözden geçirerek şu mütalaada bulunu- - *- ma ve tarama gemilerinin müşterek faaliyetleri hakkında şu mal6mat 
yor: ıKJ.zılordunun iyi talim görmemiş ŞİMALi FRANSA verilmektedir: 
olduğu. bazı Kafkas kıtaları müstesna A k Al ı iJZERl . .,DE ALARM Voroşilof ordusunun cesaret kırıcı bir ft l ıman tayyare eri uçamaz n Şimal deniı:inde devriye vazifesini bitirerek üste dönmekte olan bir 
vaziyette olduğu artık muhakkaktır.. Paris, 17 (A.A) - Bu sabah şimall lngiliz tayyaresinin rasadı ismi zikredilmeyen bir lngiliz sahil mmtaka-
Sovyet ordusunda levazım işlerinin teş- Fransada veril.miş olan tehlike işareti smda iki mayin görmüştür. Rasat, biribirlerini oldukça uzak mesafede 
Jcil!tsızlığt yüzünden asker bakımsız, a~ Londra, 17 ( ö.R) - İngiliz tayyare filolarının son günlerde faali- ss:ıt dhi?kubzdanh""dis

9
:
20 

ylme kadar devam et- olan bu mayinleri bilhassa gecenin karanhg~ ında havadan tahrip imk!-
olup mühimmat noksanı s,iddetl~ hisse- m ş, ç ir 0 e o amışbr. 
dilmektedir. yeti lngilterenin denizlerde olduğu gibi havalarda da hakimiyeti teyid --*-- nı olduğunu anlamış ve derhal o civarda kol gezen mayin tarama gemi-

Finlandiya müdafileri ise vazifelerinin eylemi~tir. Aras1ra şuradan ve buradan uçan Alman tayyareleri artık Bir İnt:Ulz gernbl lerine işaretle onlara mayinlerin bulundukları yeri göatermif, havadan 
lam ehli olduklannı ispat etmişlerdir.. faaliyet gösterememektedirler. dalla mayne çarptı rehberlik etmiştir. 
Finlerin cengberlik kabiliyetleri her Üç dört günden beri hiç bir Alman tayyareai İngiliz sahillerine ya- Londra, 17 (Ö. R) - Eyfon adlı bin Mayin gemileri bu suretle mayinlerin bulundukları mahalle gelmit-
türlti takdirin fevkindedir. Mannerhay- naşmamıştır. Buna mukabil her ak~am İngiliz tayyareleri Alman hava yüz tonluk bir lngiliz gemisi şimal de- ler ve onları tahrip etmişlerdir. 
min askerleri d~manlarının bir çok za- üsleri üzerinde uçmakta ve karakol vazife•1' go"rmektedır' ler. nizinde bir mayne çarparak batmıştır. B' · b' · · · k f'I · b da ' · if taraflarım çok iyi bildik.lerinden bü- " ~minin on yedi kişilik. mürettebatı ır saat sonra ıse ır hcaret gemısı a ı esı tam ura n geçmıştır. 

IL.;....;.....;:.;;;;ul;i'ıiA..lllU..ai....&:iilıl:llDdım....miiJ" tl*ililLJl.[L_~İn~g~i~liz~f~ilo~la~rı~n~ın~d'.:e~v~ri!y~e~v~az~if~e~sı~· g~u~ .. n~l~ü~k:_i~şl~e:!r~i ~ar~as~m~da~ye:;r~al~d~ığ~ı~n:_· ~.l!k~u~rtar~~ıhn~ış~v~e~b~ir~In~g~il~iz~l i~m~a~n~ın~a~çı~-LK~a~fi~le~b~ir:_:az~_:evv~e~l~be~r~taraf edilmi, olan tehlikeden habersiz selametle 
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Montevideo deniz harbi nasıl oldu? 
• 

Fon Spee' nin kumandanı anlatıyor 
yaklaşsam kuma 

'' .. uç 
dumanla çevirdim,, 

Alman imiralının takdiri 
~* """"' ____________________ __ 

"lngiliz imiralı büyük cüret gösterdi 
lngiliz endahtı da çok isabetli idi,, 
Buenos Aires. 17 (A.A.) - Amiral 

Graf Fon Spcenin kumandanı Langs
dorf Urugvay memurlarına muharebe
nin nasıl cereyan ettiğini hikaye etmiş
tir. 

Kumnndan ayni zamanda Uç tarafla 
muharebe vaziyetinde kaldığı için ge
ri kaldığını Ingiliz kruvazörlerinin ma
nevra süratının kendisini müşkil vazi
yete sokarak sahile yaklaşmağa mecbur 
ettiğini sahil ise çok sığ olduğundan 
düşmandan ziyade kuma oturmamak 
için mücadele icabettiğini bu halin Ekc
tcr zırhlısı muharebe edemez hale 
konuluncaya kadar devam eylediğini 
söylemiştir. 

Bundan sonra Ajaks sahil ile Graf 
Spee arasına girerek iki obilsü isabet 
ettirmeğe muvaffak olmuştur. Bu obüs
lerden biri topçu kumandası mevkiini 
tahrip ederek bir çok bahriyeliyi öldür
müş, diğeri su kesimi altındaki kompar
tımana nlifuz etmiştir. 

Kumandan Inglliz topçusunun bllyilk 
bir isabetle endaht ettiğini kaydediyor. 
Alman gemisinde bir çok ölü ve yaralı 
bulunma.sının sebebi budur. 

Kumandan bu vaziyet üzerine bir du
man perdesine sığınarak muharebeyi da
ha iyi şartlar altında tekrar başlamak 
üzere terkettiğinl ilave ederek Ingiliz 
kruva7.ör1cri ile ayrı ayn muharebeye 
muvaffak olacağımı Umld ediyorum de
miştir. 

Bu manevra Ingiliz kumandanı Har
wood tarafından hemen hissedilmiş ve 
Achilles ile Ajaxın bindirmek istiyor
larmış gibi Graf Spee üzerine birlikte 
saldırmaları için emir verilmiştir. Pek 

cilretkarane olan bumanevra ilci kruva
zörün duman perdesi içinde Graf Fon 
Speeye bir mil mesafeye kadar yaklaş
tırdı. Ve iki kruvazör iki taraftan ateı;e 
başladılar daha şimalde kalan Excter d~
hi zaman zaman ateş ediyordu. 

Parls, 17 (Ö. R) - Grnf Fon Spee 
k.ruvazörii ile Ingiliz gemileri arasında 
vukua gelen ilk deniz muharebesi hak
kında Fransız gazeteleri yeni malUmat 
nesretmektedirler. 

Tan gazetesinin bahri muharririne gö
re deniz muharebesinde Alman kruva
zörü top ve hacim bakımından çok foik 
olmaı;ına rağmen Ingüiz. gemilerinin 
muvaffakıyeti; inanılmıyacak bir cliret
le harp etmelerine hamleylemekte ve 
iki hafü Ingiliz kruvazörü Fon Speeyi 
taciz ederlerken tiçüncü kruvazörün 
kü~Uk bir adayı Siper almak suretile 
enderek ateş açarak Alman gemi
sine muvaffakıyetli isabetler yapabi1di
ğini ilave eylemektedir. 

Bu harbi idare eden kumandan Kral 
Jorje Fonter amiral rUtbesinJ tevcih 
etmiştir. Bundan başka kumandan Bath 
nişanı verilmiştir. 

Faris. 17 (Ö. R) - Urugvay hükume
ti Graf Fon Spce zırhlısına verilen 
mühletin hitam saati ilan edilen bita
raflığa uygun düşmesi için gizli tutmak
ta ve ilan etmemektedir. 

Londra, 17 (A.A.) - Graf Fon Spee
yi Montevideoya ilticaya met'bur eden 
Ingiliz deniz muvaff akıyeti ve bu mü
na<;ebetle Komodor Harwoodun amiral
lığa terfii pazar gazetelerinde şevk ve 
heyecanlı yazılar ilham ctmi§tir. 

Observer gazetesi, büyük muharebe 

başlığı altında neşrettiği yazıda : 
Gr.af Fon Speenin Alman teknisyen

lerinin m mükemmel bir icadı olduğu
nu fakat Inglliz.Jerin cüret ve cesareti
nin Spcenin kudret farkını telafi eyle
diğini kaydediyor. Ve btitün bu i~ ma
neviyatın maddi wısura te!evvukunu 
göstermektedir. Diyor. 

Alman gemisinin mukadderatı hak
kında henüz kat'i bir şey mevcud ol
maması dolayısile gazeteler yalnız ken
di muhabirlerinin tahminlerini neşredi
yorlar. Bu muhabirler geminin geceden 
istifade ederek kacmağa teşebbils ede
ceğini zannetmektedirler. 

Sundny Dispalon gazetesi Nevyoktan 
alınan malCımata na7.aran Hi1lcr ku
mandan Langs Dorfa denize açılması ve 
Montevideo açıklarında muharebeyi ka
bul etmesini emretmiştir. Rivayete gö
re Hitler geminin bütün harp müddetin
ce naciz. bir şekilde mevkuf kalmaktan
sa batmasını tercih edeceğini bildirmiş
tir. 

Sunday Chronicle gazetesi diğer cep 
kruvazörü Deutst'hlandin atlas denizin
de Graf Speeyin korsan olarak lstihlAf 
etmek ü1.ere Kielde alelacele ha7.ırlan
makta olduğunu yazıyor. 
Diğer taraftan gazı>teler bu muvaffa

kıyetin siyasi mahfillerde ve bilhassa 
Parlamento azası nezdinde milttefikle
rln zaferine itimadı artırdığını kaydet
mektedirler. Bu muharebe muvaffakı
yetlerinden başka Ingiliz ve Fransız 
ablokası ve umumi şekilde iki memle
ketin muharebe kuvvetleri müttefikle
rin faikiyetini gittikçe daha bariz bir 
sekilde göstermektedir. 

. 

Harp ..• karada bitecektir 
Sulh ancak Almanyanın ezilmesile 
elde edilmelidir. Başka suretle değil 

~*~_,-~~--~----------

Londra, 17 (Ö.R) - Sandey Kronikl 
gazetesinde umumt harp esnasında Se
lSnikte İngiliz kuvvetlerinin kumandan
lığını yapan mareşal bir makale neşre
derek Finlandiya harbinden bahisle de
mektedir ki ı 

Finlandiyaya karşı sempattlerimiz dik
katimizi Almanyadan uzaklaştırmamalı
dır. Bir numaralı dll.şman Almanyadır ... 
Dilnyaya bütün felfil.tetleri getiren de 
odur. Ancak onun ezllmeslle dünya me-

den1yeti kurtulabilecektir. 
İngiliz hudutlarının Rende bulundu

Aunu söyliyen devlet adamının sözleri
nin kuvvetini bugün daha iyi anlıyoruz. 
İngiltere 1914 teki kuvvetlerinin çok 
fevkinde bir kuvveti oraya göndermek 
mevk.Jindedir. Harp karada neticelene
cektir. Almanya ile şu veya bu şart da
hilinde sulh yapılması asla haiz değildir. 
Sulh ancak Almanyanın ezilmesiyle el
de edilmelidir .. Başka suretle değil .. 

Bahri tefevvukumuz şilphe götürmez. 
Bununla beraber unutmamak lftzımdııi 
ki kat'i neticeleri kara kuvvetleri el<W 
edeceğinden İngiltere bu noktayı gözden 
uzak tutmamalıdır. 

Makale şu cümlelerle sona ermeJtte.. 
dir: 

Harp sabalan ne kadar geni~erse g~ 
nişlesln, netice Rende istihsal olunacakııt 
tır .. Bir numaralı düşman Almanyadır., 
Her şeyden evvel onu ezmek lhıındır .• 

Fin Cümhurreisi diyor ki: 
-ıjı 

"Finlandiya yalnız minevi alaka de-
ğil maddi yardım beklemektedir,, 

--~-----------------~* MııN-----------~--------

Paris, 17 (Ö.R) - Bugün Finlandiya kendWnin bir çok misiller üstünde bu- Şimdi medeni milletler Finlandiyayı 
reisicümhuru Kalyo Helsinki radyosun- lunan mütecavizin kuvvetleriyle başba- yardım için tedbirler almalıdırlar. Şimıt 
da medent dünyaya heyecanlı bir hlta- f8 bırakmamalıdır.. Finlandiyanın ma- diye kadar olan manevt yardımlarıu 
bede bulunarak demiştir ki ı ıumiyetinl ispata ihtiyaç yoktur. Cenev- maddiyata tahvili zamanı gelİnlştlr. Mo. 

- Finlandiya yalnız kendisinin hür- rede kırk dokuz bitaraf devlet onu te- dem harpler ancak silAh ve yen1 harp 
riyet ve istiklaiini müdafaa için değil, yit eylemiş ve kırkı Sovyet R usya mü- vasıtnlariyle kazanılabilir. 
bütlin meden1 dUnyanın prensipleri için tecaviz olmak cürmiyle mahkOm edil- Bunları beklemek Finlandiya için biı 
çarpışmaktadır. Finlandiya kuvvetleri miştlr. haktır .. 

Kont Cianonun nutku 
Fon Spee çıktı mı? Dünya m_atbuatı;d-; muhtelif surette 

Mühlet dün ~kşam bitmişti k~==k::.ı~~~~!;;~~~mr~f~.~~:~~~:.~~:~~.:d:b~~k~ 
-ııc-

Admiral Şer'in bir çok Alman tahtel
bahirile yardıma koştuğu söyleniyor 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
yirmi bire kadar muhtelif menbalardan 
gelen amiral Graf Fon Spee hakkındaki 
lıaberlcr birbirinin zıddıdır .. 

Greenvich saatiyle saat 21.30 da yet
miş iki saatlik mühlet hitam bulmakta
dır. 

Montevideodaki Alman sefiri doktor 
Longman ÜrUgvay hükümetinden bu 
müddetin uzatılmasını istemiştir. 

Gemiye giden bir komisyon kruvazö
rün vaziyetini tetkik e~e de yeni bir 
mühlet verilip verilmiyeceği hakkında
ki rapor etrafında henüz yeni bir şey 
öğrenilememiştir. 

Bununla beraber, İngiltere hükümeti 
verilmiş bulunan yetmiş iki saatlik müd
deti bile protesto ettiğine göre yeni bir 
mühlet vermesine muvafakat etmiyece
ği şüphesiz görülmektedir. 

Kruvazörün kumandanı bugün Ame· 
dkan gazetecilerini kabul ederek beya-
natta bulunmuş : I 

- Mahrukat kalmadığından dolayı 
muharebeyi terkederek Montevideoya 
sığınmağa mecbur kaldık.. 

Dedikten sonra İngiliz bahriyelileri
nin cesaretlerini ve endahttaki isabetle
rini takdirle kaydeylemiştir. 

Amerika gazetecileri bu beyanatı neş
rederlerken Berlin propagandacılarının 
ileri sürdükleri İngilizler tarafından 
gazlı mermi istimal edildiğine dair olan 
iddialara kumandanın temas etmediğini 
tebarüz ettirmiştir. 

Londra, 17 (Ö.R) - Son gelen haber
lere göre Montevidcoya iltica etmiş 
olan Alman Fon Spee kruvazörü lima
nı hain ter tmemiştir. Gc~ni17 hangi 
saatte demir nlaeağı henüz şµ saatte ma
lum d ":i1rlir. Montevidcodan çıkacak mı 
yoksa hu limanda esir olarak mı kala
cak. bu cihetler hnldonda muhtelif tef
ı:irler ~ üriitü lmektcdir. 

Haber alındığına göre Ürügvay hükü
mcti Fon Speenin harbin nihayetine ka
dar Montevideoda kalmasının mesuliye
Uni iizerine almak istememektedir. Eğer 
meşru mazl'ret gösterilirse Ürügvay hU
kümeti Fon Speenin limanı terketmcsi 
hakkındaki mühleti bir mikdar uzatma
sı muhtemeldir. Bununla beraber böyle 
bir müddetin salı güntinü ge('!niyet'eği 
1 ~·n olunuyor 

-* 
rl büyük faaliyet içindedirler. Arjantin 
hiikümeti nezdindeki Alman elçisi bu
gün Boenos Ayresten Montevideoya gel
miş ve buradaki Alman elçisi ile uzun 
süren gizli bir görüşme yapmıştır.. Bu 
görüşmede deniz seyrisefcr mi.itahassısı 
bir mütekait Alman zabiti de hazır bu
lunmuştur .. 

Montevideo limanı gece yarısına ka
dar Fon Specnin hareket saatini anla
mak istiyen meraklılarla dolu bulunu
yordu. Bir çokları kayıklarla Fon Spce
nin civarını dola.,arak gemideki hasarı 
yakından görmek istemektedirler. 

Tamir edilen makinelerin tecrübesi 
dün gece işletilmek suretiyle yapılmış
tır. Zırhlının tekne ve taretlerindeki ta
mir işi süratlendirilmiş, tonlarla çelik 
sarfolunmuştur. Fon Spceye mahrukat 
ve yiyecek verilmiştir. 

Montevideo, 1 7 ( ö.R) - Amiral 
Graf Spee zırhlı ına Montevideoyu terk 
için evvelce verilen 48 saatlik mühlet 
72 saate çıkarıldığından geminin pazar· 
tesi günü akşamına kadar Montevideoyu 
terketmesi, abi takdirde teslim olması 
icap etmektedir. Orugvay hükümeti har· 
bin sonuna kadar bu cep kruvazörünü 
muhafaza mesuliyetini deruhte etmeyi 
arzu etmemektedir. Almanyanın Arjan
tin büyük elçisi buraya gelerek Orugvay 
hariciye nazın ile görüşmüş ve daha 
uzun bir mühlet teminine çalı,mış ise 
de bu mülakattnn pek neşesiz olarak ~ık
mış olması teşebbüsatının teı1irsiz kaldı
ğını göstermiştir. 

Pazartesi günü snat on sekizde Graf 
Spee 'ye verilen mühletin son dakikası 
çalacaktır. Cep zırhlısı Rio de Lnplata 
mansabında kuvvetli lngiliz Ve Fransız 
ünitelerinin kendini beklediklerini bil
diği halde Montevideodan çıkarak bir 
harbi kabul etmeğe cesaret edecek mi· 
dir? Eğer bunu yapmazsa Hitlerin iddil\· 
lı bnyrağını taşıyan geminin korkakça 
Urugvay jandannasına ıteslim olması 
İcap edecektir. 

Paris, 17 (Ö. R) - Övr'de Madam 
Tabouis'in verdiği mıılumatn göre ayın 
on üçlinde vu~ubu]an <!eniz harbinin 
neticesi Hitleri çok yeİ'J ve infinle scv
ketmi tir. Hitler Amiral Reader'le uzun 
bir {"Örüşm!'den sonra Grnf Spec amira· 
l na l nı rr nrl .. + .. 

nin akıbeti hakkında son kararı verrr.ek· 
te serbest btrakılmakta İse de bir kurtu• 
luş çaresi görülmüyorsa geminin düş· 
man zırhlılarının büyük zaferini teşkil 
edecek olan bir harpte lngiliz ve Fran· 
sız mermilerile batmasına şahit olmak
tansa kendi kendisini batırması şıkkı ter· 
cih edilmektedir. Hitlere her şeyden ev
vel mütteliklere bir deniz zaferi guru· 
runun verilmesini istiyor. 

Bir ikinci ihtimal de geminin Monte· 
videodan aüratine güvenerek diğer bir 
limana iltica etmesi ve böylece bir yeni 
mühletten daha jstifadeye çalışmasıdır. 
Eğer yeni Alman gemilerinin bu sulara 
ı::önderildiği ~yinsı doğru ise, ve Graf 
Spee bir yardım bekliyorııa bunu yap· 
maaı muhtemeldir. Fakat salahiyettar 
mahfeller Almanların bütün ümit ve şe• 
reflerini teşkil eden harp gemilerini mu
hakkak bir felakete sürükleneceklerini 
bile bile Graf Speenin muavenetine yol
lamağa teşebbüs etmiş bulunmalarına ih
timal vermiyorlar. 

Roma, 17 (Ö. R) - Montevideodan 
,ı::e1en son haberlere göre Fon Spee zırh
lısının müddeti bitmek Uzere olduğun
can gemi civarında ve ]imanda kesif bir 
surette sandallarla dolmuş olan seyirci
leri hükumet uı.aklaştırmıştır. Bir Uru~
vay sahil muhafızı açıklarda bekliyen 
Renov:n, Canmberleud ve Ark Royal In
giliz gemilerini görm~tlir. Bundan baş
ka iiç torpido. iki hafif kruvazör ve 
iki tahtelbahir ile Fransız Dünkcrek 
kruvazörü de Fon Speeyi beklemekte
dir. Diinkt'rek Fransız kruvazörü, 26 bin 
tonluk ve 16 tane 330 luk toplarla mü
cehhez en son sistem ve dünyanın en 
seri ve en kuvvetli kruvazörlidür. 

Alman r.ırhlısı için üç ihtlmnl görill
mektedir. 

Montev;deodnn Buenos Airese geç
J!lrk ve bu mesafede on yedi millik bir 
mıntakayı açık deniz.de olarak katet
mek .. 

2 - Karanlıktan istifade ederek ce
nuba doğru Arjantin sahillerini takiben 
kaçmak.. Bu çok cür'etli bir teşebbtis 
olur. 

:l - Kendisini bekliyen dUşmanı :ile 
harbi kabul etmek .. 

Roma. 17 (Ö. R) - Ba7.ı rivayetlere 
öre Fon Spce Montevid odan cıktıktan 

1 , • " .. •• .. • • 

Kont Cianonun dün Feçyolar meclisin- olan beynelmilel hadiseleri Italyan nok- devlet olması itibarile menafllni §erefu4 
de İtalyanın harict siyasetini anlatan tai nazarına göre hlk!ye ettiğini söyle- istikbalini mildafaa etmek hususunda 
nutkunu tefsir etmekte, bu nutkun har- mekle iktila ediyorlardı. sarsılmaz azmi tebarilz ettirilmektedlı. 
bin başından beri İtalyanın takip ettiği Ayni mahfillere göre, hadiseler hak
siyasete uygun olduğunu yazmaktadır- kındaki Fransız görtişil yakında neşre-
lar. dilecek bir sarı kitapla bildirilecektir. 

Gazeteler bilhassa bütün dünyada 
hayret uyandırmış olan Alınan - Rus Berlin, 17 (A.A.) - Deutscher Dienst 
paktının 1talyada da ayni hayreti tevlit ne~retmtş olduğu bir makalede Kont 
ettiğini tebarüz ettirmekte ve Alman ha- Cianonun söylemiş olduğu nutkun bll
riciye nazırı Fon Ribbcntropun anlaş- hassa bu gün bil tün A vrupada hüklim 
mayı imza için tayyare ile Berlinden sürmekte olan ihtilafın sebepleri hak
Moskovaya hareketinden ancak lkl gün kında mUtalbları sebebile bUyük bir 
evvel bu ittifak hakkında ve o da tele- kıymet iktisap etmekte olduğunu yaz
fonla Romayı haberdar ettiğini mütala- makta ve nutkun en bariz noktalarına 
&larına illlve eylemektedirler. işaret ebnektodir. 

Parls, 17 (A.A.) - Sal&hiyetll malı- Makalede nutkmı Italyan -Alman dost
filler, Kont Clanonun nutku hakkında luğunu yeni baştan teyit etmekte oldu-

Avusturalya B. Kordel Hull 
h• r·c. 'J'lcari anlaşmalar 

Q 
1 ıye nazırı sistemini müdafaa 

Londra r adyosunda ediyor ... 
Jll r nutufı Söyledi Nevyork, 17 (A.A) - B. Cordel Hull 
Londra, 17 (Ö.R) -Avusturalya mü- Cümhuriyetçi ayandan Vandenberge 

dafaa nazırı Londrayı terketmeden ev- gönderdiği bir mektupta ticari anlaşma
vel radyoda söylediği bir nutukta de- lar siyasetini müdafaa ve Vandenberg 
miştir ki ı tarafından teklif edilen usulü tenkit et-

- Avusturalya Avrupanın büyük mi~tir. Bu usul memleket dahilinde ve 
devletleri kadar kuvvetli tayyare filola- har!cinde istihsal fiatini hesaba katarak 
rına 1940 ta sahip olacaktır. tarüelerin ona göre tashihi sistemidir. 
Şimdiki vaziyet harpten evvelki mev- B. Cordel Hull bu usulün tatbik edil-

cudun dört misline çıkarılmıştır. Yalnız diğlnl, fakat ıniltahassıslar tarafından 
bir fabrikamız gtinde bütlin parçalariyle tenkit ve redde uğradığını hatırlatmış-
bir tayyare imal etmektedir. tır .. 

Montcvldcodan fazla miktarda mnhru- de başladığını bildirmiştir. 
kat almış bulunması buna pek ihtimal Montevldeo, 17 (A.A) - Graf Fon 
verdirnıemektedir. Spcenin çıkması saatı yaklaştıkça cep 

Montevidco. 17 (A.A.) - Almanya- .kruvazörünün kendisini bekliyen Ingi
nın Buenos Airesdekl bilylik elçisi Von liz gemileri ile harbe girişeceği kanaati 
Therman tayyare ile buraya gelerek se- de artmnktadır. Alman elçisi Langınan 
farette Alman orta elçisi Langman ve dostlarına Gra! Speenin uskurlarından 
Italya orta elçisi Doktor Bellardi Ricci- birindeki hasarın sathi olduğunu söyle
ile görlişmliştilr. MUteakiben Langman miş ve Alman bahriyelilerinin manevi
Urugvay hariciye nazırı Guanl ile mü- yatının yliksek olduğunu ilave eylemiş
lnkatta bulunmuştur. Ortn elçi b\I millfi· tir. Muharebeyi seyretmek için limanı 
kattan sonra gazetecilere hiç bir beye.- ve civar kıyıları muazzam bir kalaba
natta bulunmıyacağını zira ikl hUkOmeti lık doldurmaktadır. Denizde binlerce 
alakadar eden blr iş mevzuu bahLıı oldu- sandal ve havada bir çok tayyare mu
ğunu söylemiştir. harebe vuku bulduğu takdirde fotoğraf 

Sefirin hal ve tavrından Amiral Fon çekmeğe hazırlanıyorlar. 
Spee için bir mühlet istihsaline muvaf- Nevyork, 17 (A.A.) - Tiınes gnzete-
fak olamadığı geziliyordu. sinin Montevideodaki muhabiri Graf 

Spee hakkında şu malumatı vermcktc-
Montevldeo, 17 (A.A} - Graf Fon dir: ' 

Nevyork, 17 (A.A) - öğleden ıon• 
ra çıkan bütün gazeteler Kont Cianonun 
nutkunu "öze çarpan başlıklar altında 
neşretmektedirler. 

Bu gazeteler bu nutkun ltalyan siya• 
setini tavzih etmiı olduğuna işaret et• 
mektedirler. 

Paris, 17 (A.A) - Mesul Frans12 
mahafili Kont Clanonun nutku hakkında 
verdikleri hükümde ihtiyatkar dnvratı· 
maktadırlar. Bu nutukta ileri ıürülmüı 
olan noktai nazarın Düçenin efal ve ha· 
rekatına tamamile tatbik etmekte oldu· 
ğunu beyan etmekted irler. 

Urugvay protesto 
edecek mi? 

Montevideo, 17 (A.A.) - Iyi bir kay· 
naktan bildirildiğine göre: 

Amerika hükOmeti Uruguaya verdi
ği notada Uruguay kara sularında c&o 

reyan eden muharebenin Ingiltere ve 
Almanya nezdinde protesto edilmiş ot. 
masıru tasvip eylemiştir. Amerika elçi.
si Vilson ile Ingiltere elçlı!i Milingtoıı 
Drak Uruguay hariciye nazırı Guani 
ile ayrı ayrı görUşın~lerdir. Bu mUlA. 
katlar neticesinde hiç bir tebliğ ne§l'e
dilmemlştlr. 

~*"""""" 

Montevideo 
Deniz harbinde 
Yararıııı göster enlere 
n~şan verilecelı 
Londra, 1 7 ( ö.R) - Montevideo el· 

vnrında Alman Fon Spee cep kruvazl5• 
rü ile harbe tutuşan üç lngiliz gemisinin 
hava amirallığına terfi edilen kumanda
nı Hude. bu muharebede yararlık göa
teren eubay ve mürettebata nişan veril
mek üzere lsim1erinln bildirilmesini 
emretmiştir. -*-Hollandada 

İJsizlere yardım-Speenin tamiri için verilen mUhletın 72 Urugvay hilkumeti Alman sefaretha-
saat t('mdidini Ingiltere hükumeti kafi nesine Alman Cep kruvazörlinUn sant Asmtcrdam. 17 (AA) -- Hollanda 
~örmil§tür. lngiliz elçisi Millington Dra- 20 den evvel Urugvay kara suforını terk hükümeti ilsizlere yardım mikdarını 
kU 72 ~atlik milhletln bU Un mtat 18 d etme 1 JAzım Oldu 'U a~ l takdh•<lp it t- JÜ7.d_!!_lı.ı;'l lli ~pndco....a.rt1.U:mJlfi.A hTA9 
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