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70 tank kaybettikleri söyleniyor 
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naşvekil 
--*--

-zonguldakta 
Büyült hallı tezahüratı 
ile lıar~ılandı-
ANKARA, 3 (Hususi) - Başvekil 

Dr. Refik Saydam, refakatinde İktısat 
vekili Hiisnü Çakır, Müstakil grup ve
kili İstanbul mebusu Rfına Tarhan ol
duğu halele Karabükten Zonguldağa gel
dı .. 

- SOSU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -
--,.-----.,...-------·---

iktısadi hayatımızdan 
- *--

Realist 
Adımlar 

--*--
ŞEVKl!.'T BİLGİN 

Mareşal Voroşilof cepheye • • 
gıttı 

Fınlandiya hükumeti Helsinkiden bir semti meçhule 
nakledildi. Büyük şehirlerin tahliyesi devam ediyor 

FinJiler mukabil taarruza geçtiler 
Londra, 3 (Ö.R) - Fin - Sovyet mu- Finlandiya kıtabrı Rus hücumunun şid

harebcsi bütün şiddetiyle devam ediyor. detli olmasına rağmen mevzilerini mu
Finlcr hcı· tarafta wnulmıyacak bir mu- hafaza etmişler ve mukabil taarruzlara 
kaveınet gösteriyorlar.. geçmişlerdir. 
FİN l\IUKABİL TAARRUZU Diğer taraftan Momanslar, mmtakn-
Helsinki, 3 (A.A) - Ladoga gölünün sındaki muharebeler de devam etmek

şiınal kısmında Suojaervi yakınında dün tcdir. Ruslar bu mıntakada bir çok 
şiddetli muharebeler cereyan etmiştir. tank kaybetmişlerdir. 

DALGA llARBl 
'Londra, 3 (Ö.R) - Röyterin Helsin

kt muhabiri bildiriyor : 
Finlandiya kuvvetleri Sarojervi nikel 

madenlerini Sovyetler tarafından işletil
mesine mahal bırakmamak i_çin tahrip 
etmişlerdir. 

- SONU 4 ÜNCÖ SAHiFEDE -

Sovyetlerin planı 
1 - Norveç ve lsveçe, 2 - Yugoslavya
ya, 3 "!' Besabrayaya bir hareket imiş .. 
Jt J Tehlike cenubi şarki Avrupasından uzak a ya kaldıkça bitaraf kalacak. Fakat Sovyetlcr 
Bescarabyaya tecavüz ederlerse vaziyet değişecekmiş .. 

Roma, 3 (Ö.R) - İtalyan mahfilleri
ne göre harP, cenubu şarki Avrupadan 
uzak bulundukça İtalya siyasi v::ıziye
t~nde hiç bit· değişiklik yaprmyacaktır .. 
Fakat Sovyet Rusya Besarabyaya teca
vüz .suretiyl<' Balkanlara dokunmak is
~ersc vaziyet kökünden değişecek ve 
Italya, harekete geçmek mecburiyetinde 
kalacaktır. 

Pöli Jurnal, Finlandiya taarruzu al
tında bnşka maksatlar gizlendiğine ka
nidir. Bu gazeteye göre, Rusyanın şimali 
!;arki hudutlarını emniyet altına aldık
tan onra cenubu şarki Avrupada hare
kete geçip gcçmiycceği bilfıharc anlaşı
lncaktır. 

Övr, Sovyellcrin Finlandiyadaki he
deflerini elde etlikten sonra orta Avru
pada faaliyete gect>ccklcrini ve taarru
za uğrıyacak ilk milletin Romanya ola
cağını kaydediyor. 

Bu gazetenin kanaatince Moskova, il
hakını hiç bir zaman tanımadığı Besa
rabynnın iadesini istiyecektir.. Diğer 
tar.nft.:ın, Almanyanın bu ihtimalleri is
tismar ederek siyas! ve iktısadi şantaj
larına de\'am etmesinden endişe edili
yor .. Romanya Kralı bir liı.giliz harp gemisinde 

Amerikadaki Finliler 
Vaıington 3 (ö.R)-Amerikadaki Fin

landiyalılar gönüllü yazılarak kendi arala
rında bir fırka teıkil etmeğe çalı~makta- · 
dırlar .... 

·-------' Yeni Asır Matbaasında basılmıştır. 

met r • 
1 

Rus askerleri Balt memleketlerinde 

Fin hududunda 
Kurulan yeni hükiimet 
Sovyet Rusya ile bir yardım ve 

imzaladı aclemi tecavüz paktı 

SopYetler, lnı palıt madlJlnce IJcızı Fin toprafııa .. 
rını tazminat mulıafJIJI illıalı ettUer-

Moskova 3 (A.A) - Dün akşam B. ile Finlandiya demokratik. cümhuriyeU 
Molotof ile Kussinen Sovyctler birliği arasındn bir dostluk ve karşılıklı yar~ 
ile Finlandiya demokratik halk cümhu- dım paktı meselesi üzerinde görüşme. 
riyeti hüktimcti arasında bir dostluk ve ler vukua gelmiştir. Moskovada yapılan 
karşılıklı yaroım muahedesi imzalamış- bu gtirüşmelere Stalin, Voroşilof ve 
laroır. Bu muahede ile Sovyetler birl!- Jdanov da iştirak eylemiştir. 
ği Finlandiyaya ahalislnin ekseriyeti Görllşıneler bir dostluk ve karşılıklı 
Karelyalı o]an 70 bin kilometre murab- yardım paktı imzasiyle neticelenmiştir, 
baı genişliğinde Sovyet Karelyasını ter- - SONU 2 INct SAHİFEDE -
ketmektedir. Finlandiya ise Leningradın 
şimalinde Carelie berzahında 3970 ki
lometre murabbalık bir araziyi Sovyet
ler birliğine bırakmaktadır. Sovyetler 
birliği buna mukabil Finlandiyaya 120 
milyon Finlandiya marklık bir tamıinat 
ita edecektir. Finlandiya demokratik 
halk hükümeti Hango yarımadası ile 
bu. yarım adanın cenuba doğru b~ mil 
şimale doğru üç mil, şarka doğr\ı beş 
mil ve gar.Da doğru üç mil gen~liğinde 
}qµ-a sularını ve Hangonun cenubu gar
bı;indeki oazı adaları SO sene isin Sov
yMler birlfğine kiraya vermektedir ..,. • •r. • 
SöY)letler birliği aynı zamanda Hogland 
ve Bucakce adaları da dahil olduğu hal
de Finlandiya körfezindeki bir çok ada
ları ve Sredni ve Raba.ca yarım aqala
rmdaki Firilandiya arazi.sini de almakta
dır. Sovyetler birliği :Kendisine verilen 
bu araz.iye mukabil 300 milyon Finlan
diya markı 1ediye edecektir. 

Moskova 3 (A.A) - Kfuıunuevvelde 
harlciyc halk komiseri Molotof ile Fin
landiyn lıükU.mcti reisi ve hariciye na
zırı Kussinen arasında S<wyetlcr birliği 

inhisarlar 
Vekili Hatayda --·--Hallıa Milli Şefin 

mı:lınbbet·nı müjdeledi 

Londra, 3 (Ö.R) - Sunday Taymis, 
Finlandiyanın istilası teşebbüsünü ikmal 
ettikten sonra Stalinin planmm diğer 
losımlarını tatbike kalloşacağını yazı
yo;r. Bu gazeteye göre bu plan şu üç 
maddeyi ihtiva ediyor : 

lsveçte büyük heyecan var 
1 - Balkanlarda Besarabya ve Ro

ınanyaya karşı bir hareket .. 
2 - Baltık ve Şimal denizlerinde Sov
- SONU 3°ÜNCÜ SAHİFEDE -

---*----------~--
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Atatürkün~ 
; Son günleri 

ŞEHİR HABERLERi 
Bugün 

Tütün piyasası bütün 
mmtakada açılıyor 

Bayındırın Kurd ınahalle:-inde ~Iur~t 
kw Bn. Nadire Zavi, Tahir oğlu Ismaıl 
Demir Çcltk kaçırmış, yakalanarak ad
liyeye \'erilmistir. 

-·°!'-

Ticarel vekilimiz B. Nazmi Topçuoğ
lunun muVafık göidttfü .şekilde, Ege 
mıntakası tütün piyasası bugün Izmir, 
Manisa ve Muğla viliyetlerinde eçıla
caktır. Tülün müstahsiline hayırlı işler 
temenni ederiz. 

Tütün rekoltesi oluz üç milyon kilo 
tahmin edilınekloo.ir. Bu rakam, geçen 
seneden 6 milyon noksandır. iUmwni 
Türkiye rekoltesi.ne nazaran Ege rekol
te.si yüzd 61 nisbelindedir. Rekoltenin 
yii7..de 58 :ı.i jyj cins tütünlerdir. Ancak 
iki milyon kilo ihrakiyelik tütün tahmin 
olunuyor. 

Bugün piyasanın açılacağı saat belli 
değildir. Ancak dün akşam Amerikan ve 
yerli kumpanyaların mübayaa memur
lan otomobillcrle meçhul semtlere ha
reket etmi eı'tfir. Bunaan da anlaşılı
yor ki bugiin açılacak piyasa derhal bü-

yük bir hararet kesbedeeektir. 
Dün gece baflJca tütün merkezler.ia

de büyük bir faaliyet nazarı dikkati ce-1-
betmiştir. Bir çok kazalarda ve köyler
de tütün müstahsilleri, sabahın olması
na intizaren geceyi kahvehanelerde ge
çirmişlerdir. 

Bu seneye ait bir huswiyel le tütün 
mahsulünün tamamen tesbit edilmiş ol
masıdır. Bu itibarladu ki piyasa derhal 
münakaşasız açılabilecektir. 

Hatta dün baz.ı ehemmiyetli satışlar 
yapılmıştır. Hazırlanan mukavelelerden 
mühim bir kısmı buün imza edilecek
tir. 

Tütün piyasasiyle yalnız tütün müs
tahsilleri değil, bütün Izmir ticaret ale
mi alakadardır. Müstahsil para alınca 
lzmir piyasasında perakendecilerin iyi 
işler yapmasına intizar olunuyor. 

Ü~ERİNDE 
BIÇAK BULUNMUŞ 
İnönü cadde inden geçtiği sırada sar

hoşluk suikasiyle gürültü yapan Bekir 
c.ğlu Hacı aclın<la Liri yakalanmıştır. 

Suçlunun rızerinde bir de bı_çak hu
lunmuştur. 

ihraç mallarımıza dair 
bir izahnan1e 

M. Kemal öke tertibatını aldıktan 
sonra Ebedi Şefe suyun iğne vasıtn,iyle 
iliraç edileceğini söyledi. Atatlirkiin 
hatta o günler dl" yaUıf:ı zaman yatağın 
iizerinde ve ürtuleı· a1tında bulunduğu 
halde ş~liği belli olan batın nahiyesini 
açtı. Dezenfekte edilen ıhekiınlik ede\•a
tına elini uzattı .. Suyu ::ılacak olan iğ
neyi s~ti .. Bllcri ıile üstten yoklıyarak 
~ği:n münasip 1.arafını tayin ve iğ
neyi buraya 1atbik elti. 

- 8JTNEDİ •• 

Fin hududunda 

-~

Gelibolu' da İmar 
faali yeti 

Icra vekilleri heyeti bazı ihraç malla
rımıı.ın ihracat.:ının men'i. bazılarının da 
li.sansa tabi tutulması hakkındaki ka
rarnameyi tadil ctıni~tir. Ticaret vekale
ti bu kararnamenin tatbik farzı hak.kın-

Trakya (Hususi muhabirimiz.den) da alakalılara bir jzahname göndermiş-
Geliboluya ait bazı işleri takip ve intaç tir. lzahnameyi aynen yazıyoruz: 
etmek üzere Edirne~ e gelmiş olan Ge- el - Beynelmilel siyasi gerginliğin 
Ubolu belediye reisi Rııif Giiven Geli- Eylül iptidasında harp halinde tezahür 
bolud bir çok beler:liyelere (imek ola- eden buhranlı istikamet muvacehesin
bil :: k faaliyet etrafında gazetemize .şu de, memleket müdafaasını zayıflatma
iwhat ı verdı: m.ak için ihtiyati bir tedbir olmak üzere 

- Bunduıı üç dört sene evvel Gelibo- 1 Eylül 193!) Uırih \'C 2-11869 sayılı ka
luclnki sünükllik ve hareketsiLliğ;n ye- rarnamc ile bir çok toprak mahsulleri
rini artık, hel' ~ahada hummalı bir faa- nin ihrac edilmesi ınenedilmis ve mü
liyet ve canlllık almıs bulunmaktadır. him bir kısmı da lisans usulün~ ıtabi tu
Gec"n ~·ıl r-lektrik işi bitirilmi.~ bu sene tulmuştur. 
de bü)•iik bir ihtiyaca cevap verecek Bu kararmımeye ek olarak bir sureti 
ol mcz.baba ve onun ıuüştcmilalından bağlı gönderilen 6-11-1939 tarilıli ve 
olan soi,'llk hava dt!posu i1e buz fabrika- 2-12301 :sa.yılı karamnme ile, fevkalide 
sı faali~·ete ~eçirilmiş bulunmaktadır. ahvalin icaplarından mülhem olaralc 
So"uk hava depomu~ üç odalı bir fi~o- tan7.im edilen !-11869 sayılı karama~ 
ronkten ibaret olduğu ~ibi buz fabrika- de tadilat fora edilm~ ve bu suı·etle ih
nuz da 17-18 saatle 1800 kilo buz yapa- racı menedilen listeye dahil olan mad
bilecek kudreUeclir. dele-rden mühim bir kısmı ile, lisans lis-

Bu ilci mticsscsc. bilhassa bölgemizin lesine dabil olan (pamuk, pamuk ipliğj 
büyük bir söhrete malik balıklarının ve mensucat ve mamulatı ile, madenler 
muluıfa7.ası yolw1da !aydalar temin ede- hal'iç olmak üzere) diğer maddelerin 
ceğine şüphe \·oktur. Bu yıl balıkçılık 2-7005 sayılı kararnamenin (l), (2) ve 

(4) üncü maddesi hüküıne:lerinden isti
fade eden memleketlere ihracının ser
best bıralulması ve bu üç sınıf memle
ket haricindeki yerlere ihracının füans 
usulüne tabi tutulması kabul edil~oıtir. 

2 - 2-7005 sayılı kararnamenin (2) 
inci maddesi hükümlerine dahil olan 
memleketler, malfun olduğu veçhile, 
memlek~imiz lehine bir döviz marjı ve
ren ve umumi mevzuatımız dahilinde 
scrbestcc ithalden istifade edenlerdir. 
Binaen;lcyh, şimdiye kadar, anlaşma 
çerçeveleri clal1ilinde serbestçe ithal re
jiminden istifade eden memleketler, bu 
kalagoriye dahil bulunınakladır. Alaka
darların bu esas dahilinde tenvir edil
meleri ve lüzumsuz Şu- ve isti~arlara 
mahal bırakılmaması lazımdır. 

3 - Malılm olduğu VelfShile Al111anya 
il~ ticaret anlaşmasının müddeti 31 
Ağustos 1939 da hitam bulm~ ve yeni 
ticaret anlaşması henüz aktolunmamı -
tır. Almanya, mütckabilen serbest d~ 
viz tediyesine istinaden 2-7005 sayılı 
kararnaınenin (4) üncü maddc.c;ine müs
tenit takas ınemleketleri meyanında fil
len mevki almamış olduğundan işbu ka
rarnamenin yukarıda zikd geçen mad
deleri haricinde kalmı~ bulunmaldadır.:t hükôm et Kurulan yeni 

Sovyet Rusya -ile bir 
ademi tecavüz paktı 

büyük bir inki.,af göstermektedir. ------·-----------

y ardım v t 

imza l adı 

Kascıbad.a yeniden inşa edilmekle olan 
balkevhniz!n inşaatı sona erdirHmek 
üezeredir. Bu mükemmel ve güzel ese
rin küşat resmini )'ll başında yapabile

Şild şa111piyonasında 

- BAŞTA&An 1 INcl SA.ldl'BDE - bizi sallı, fakat mukabc1eclc kusur et-
Moskova 3 (A.A) _Diplomasi maha- miyeceğiz demektedirler. Iktısadi noklai 

fil Finlandiya halk hilkUmetini vücuda ca.zardan Finlandiyayı kontrol altında 

ceğ' miz.i lku\-vetle umuyorum. 

Fin 

AKTUG 

--l:r

menf~atlerini 
Üçok - Doğanspor yine 

geldiler: 1 - 1 
b~raberc 

getirmekıen ibaret olan $o\P}'et Rusya- bulundurmak Ru.")'a için çok mühimdir. İsYeç NoskoYa sellri . 
nm ilk battkctinbı Finla.odi1a meselesi- Zira Finlandiyanın mühim bakır ma- ldm ed .. Şild şampiyonluğu ıçm geçen hafta 

denleri vardır. Bu madenlerin senelik aye ecea- -.·aplıklan ma""• 1 - 1 berabere kalan ne halledilmiş nazariyle bakılmakta ol- ,, ... -
dulunun bir <lelili o1dulu mütallasınm istihsalatı 12,000 tondur. Kükürt. gümüı Paris, 3 (Ö.R) - İsveçin Moskova el- Doğanspor - Üçok takımları dün tekrar 
serdetmekte ve Finlandiyanm mukad- ve :iltın gibi Uıli istihsalfılı bu rakam ha- çisi Hinler, hariciye komiseri Molotofu karşılaşttlar. Doğanspor, muhacim hat
deratının taayyün etmq bulun.makta ol- ricindedlı·. Bakır ihtiyat stokları 21l mil- ziyaret ederek hükümetinin bir tebliği- tma müdafaa oyuncusu olan Abdullalu 
duğunu beyan eylemektedir. Komünist- yon tondur. Bir Ingiliz Kanada kum- ni vermiştir.. nlmakla _ hem de sol iç gibi gol atacak 
ler ha1Uı:ızırda 1918 de Finlandiyada uğ- panyasıruı ail olan Pestamonun Nikel Bundn, Finlandiya hü.kümetinin Sov- )''ere - büyük hnta yapmış, hattın fıhen-

madenlerinde 5 milyon nikel ve bakırı ... etler birlig-indeki menfaatlerinin hiına- gini bozmııs ve gol yapınak kabiliyetini raşmış oldultları hezimet.in intikamını lh d d la d So R .T -.. 

almaktadırlar. So\'Yet hnkümeti şimdi- . liva e en epo r var ır. vyet u:s- y~ini isveçin deruhte etmesini rica et- sıfırn indinnişti. Ancak hakem onuncu 
h d ya bu madenler için harice muhtaçtır. t:0 i bildirilmektedir. ..~akikada Halidı· ocuun baricı' ctınek'"e ye kadar kendisini er zaman son ere- b n1a b k d" · · il · .., .. J .• 

~.~1--..lft-d la b" devi · Ve u ra izrnt en ısının ıtıyacı -- _.> -- mecburen Abdullahı muavuı· hattına al-
ce ... ~....._. ~ 0 n ır elin vnrdır. Iyi nınlumat almakta olan ma-
mevcudiyetine nihayet vermektedir. hafi! bunlardan Almanyaya fazla mik- Bİ ALMAN V APURV dılar ve böylece dört muhacim ile oyna-
Rus mahnfili Finlandiyada teessüs ede- tarda verilmesinin süphcli otduğunu be- DAHA KENDİ dıklan halde daha çok mu\•afiak oldu-
cek hiç bir burjuva hülcümetin burada yan etmek1edirler. Japonyadaki mılma- lar. Eğer elde ettikleri üç dört muhak-
kabul edilmiyeceğini beyan etmektedir. t.isli demir mevcudu 100 milyon ton feih- KENDİNİ BATIRDI kak gollük fırsatlardan bir 1anesinde ol-
Flıılandiya Ru~aya karşı bir entrika ve min edilmekte olup, henüz. tamamiyle Cnptavn 3 (A.A) - Cenubi Amerika sun istifade etselerdi maçı kazanırlardı. 
taarruz üssü addedilmekte idi Ecnebi işletilm" değildir. Münhasıı·an hakimi- hava kuvveUerine mensup bir ia~·yarc Oyun başlıyalı 39 dakika olmuştu ki 
mahfilleri bal.ikçllar yarım adası ile yetin Sovyct Rusyayı binlerce ton hac- sahilden 80 mil açıktn içinde Alınan frikik eczasını çeken Fuat topu Meh
Petsamonun Ruslar tarafından işgalinin minde ticaret gemilerine sahip kılacağı- l.ııyfa bulwıduğu söylenen Vatussi ge- nıedc nttı, o da güzel bir vole şutla ta
Mourmanski ilııgUiz filosu için daha teh- nı ve mükemmel yetişmis denizcilere misini gönnüş \'e istikamet değiştirerek kımı hesabına oyunun ilk golünü kay
liktm ibir hale gelirmiyeceiini yalnız malik olmasına medar olacağını beyan bir Ingiliz limanına doğru gitmesi emri- detti.. Az sonra devre bu O - 1 neti<"e ile 
Finlandiyanın Rusların tabiiyeti altına etmektedirler. Finlandiyanın 1938 sene- ni vermiştir. Alman gemicileri gemiyi \'l'. Doğaıısporun galibiyeti ile bitti. 
girmesinin Isveç, Norveç ve Almanya sindeki kereste ihracatı 160 milyon do- tuttışturmu~ar ve filikalara binerek ge- Ikinci devrede oyun heyecanlı cere
için bilhassa mühim bir ~ olduğu- lar tahmin edilmektedir. Finlandiya miden ayrılım !ardır. Alevler geınıyı 'anıııı takip ederken 22 inci dakikada 
nu beyan etmektedirler. F'mlandiya ma- banknsının altın ihtiyatı 602 milyon Fin- tahrip etmektedir. Alınan 1ayfa bilahn- Üçok beraberlıği teıııin etti. Ve maç 1-1 

Bunun üzerine oyun çeyrek saatten 
iki devre daha uzatıldı, fakat bu mUddet 
1.arfında da her iki taraf ta bir netice 
alamadılar. Ve oyun geçen haftaki gibi 
1 - l berabere sona erdi.. 

Maç, umumiyet itibariyle çelin, güzel 
\'l! heyecanlı oldu.. 110 dakika müddet 
c.ksik bir kadro ile oynamasına rağmen 
mağlQp olmıyarak oyunu berabere bi
Hrebilmesi Doğanspor için bir muvaffa
kıyett.ir. 

İki takmun haftaya tekrar karşılaş
ması lıizıın geliyor, bu defa maçın saat 
14 te başlaması ve behemehal intacı icap 
eder. 7.annetmcyiz ki bu hafta da bera
berlik olsun .. Öyle bir şey olursa nizam
name galibiyeti ilk gol atana vermekte
dir .. 

---• ---
MAC AR HUDUDUNDA 
BİR TEVKİF-
Budapeııte 3 ( ö.R) - Gamalı baç 

pettisine meruıup Tibor Macar hududun
da tevkif edilmiştir. Tevkifin sebebi üze· 
rinde §Üpheli ve gayri kanuni bazı ev• 
rak bulunmuıdır. hafili büyük bir gayız ve kin ile Hitler lnncliya markıdır. re filiknlardan alınmıştu-. netice ile "'e berabere bitti. 

- .------;;;;;;;;-..;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiimiiii;;;;,;;;;;;;;..;;o;;-.--...-;;;;;;- __ ....,_::; .... .-;;:;.:c....,_alWıi1 ··-- - • :n -,. c= -... -.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,o;;;;;;;;;;;;;;;_.. 
fZ/L./A7Z./7Jt//-Y~/~.;ıt'liiC/-'/././//4/.Y:T//./:///.7../.YJ.. 'X~/////)(/:///7.Y/~ - Zanneder misiniz. ki Markiz çek- - Bana öyle geliyor ki madam, kon- yola çıkacaksın. Orada Marki Barbez-
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DEMiR MASKE 
ve Büyük tarih 

(JKJNCJ 
macera romanı 1 
KISIM) 
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meceyi size verecektir? ıtes dö Suvason tabii ölüm He .öLniye- yoyu göri!ceksin ve onu gece gündliz 
- Bana belki \'CTmez. fakat madam cektir v~ yine içime öyle doğuyor ki bu göz ününden ayırmıyacaks:ın. 

Suvasuna \•ereceği muhakkaktır. Ben kıymetli vesikayı ilit.iva eden çekmece Marki, yanında kontes dö Suvason 
koules dö Suvasonu. kendisinin sürgün- kısa bir zaman sonrn bizim ~limizde bu- olduğu halde Arşamboda Notrdam dö 
den kurtulma.sının benim sayemde ol- lunacaktır~ Bu akşam. kontes dö Suva- Rekuvram manastırına gidecek ve ora
cluğuna inandırdım. Daha sonra ona ikar- sonla beraber Pari te.rı hareket edece- da bulunan Markiz dö Montespandan 
şı öy1e lbir rol oynadım ki kendimi oııa ğiz. bir çekmece alacak. Bu çekmecenin için-
bcr suret "·e V'esile ile satmağa amade ~DS Marki böyle sörledikten !'lC>nra de şövalye dö Lorenin Servas kasaba-
olduğuma dair bir kanaat elde etti. hürmet~ eğilerek :seianıladı ve odadan sındaki h.n odasında bahsettiği mühim 

Madam dö Montenon göilerini bu çıktı. vesika mevcuttur. Şunu bil ki Marki 
genç naunn üzerine dikti. Kapı henüz k~pawnı,.~ı .ki madam dö 'Ciö Barbezyoya majeste krala ihanet et-

- Güut kontes size ne teklif etti? Monlenon oda hizmetçisi kızı çağırdı : mesi için 'Üç milyon teklif e~ler. 
Diye :sordu. - Mösyö Gniafonu buraya ge'tiriniz.. - Bu .serseri Markiye üç milyon ha .. 
- lngiltere kralı namına üç milyon Emrini verili. Beş dakika soma iğrenç Anneciğim, doğrwou ondan ~üphclen-

- Marki do Harbezyo teldi, sizi gör-ı sesle şunlar:ı söyJıedi: teklil etti. Aynca da monsenyör Lui ve ınelun kanbur anaı;ınm karşısında nıekle hakkınız olduğunu :-imdi anlıyo-
ınek istiyor. - Biru evvel kontes dö Suvasun be- tahta çıktıktan sonra benim ölünct"ye idi. rum. O, bu .kıymetli çek.m~ccyi elinden 

Madam dö Montenon: nim C't'iı:ndıcıı çıktı. kadar nazırlık makamında kalacağımı - Görüyor.:sunuz ya benim sevgili an- uçurtabilir. 
- Buraya getiriniz.. - Size, mfitl:Uf vesilcalanıı nerede bu- vaadeUi. neciğim ne kadar itaatlı bir çocuğunu- - Evet.. Fakat bereket ki .:siz onun 
Emrini verdi. Jermen, Mark.iyi odaya h.mdulımu haber vezdi mi! Jılaiki bu .son lilÖi.leri o kadar yavaş zum .. dedi. Beş gün evvel Parise gel- yanında olacaksınız. Aynı zamanda lü-

getirdi. O devirde Lunınnın oğlu yir- - Evet.. Arpmboda, (Notrdam dö sıöYlemifti ki madam dö Montenon an- memi eımehniştiniz. Derhal Nimi terk zum göreceğiniz her vasıtaya b~ vur-
nıi ÜÇ yaşında, yala~ı fakat .!efahet- Rökuvram) manastırmda imiı.. cak işitebildi. ederek buraya koşt.um .. Beş dakika ev- mağa da salahiyetlisiniz. Yeter ki çek-
ten yüz hatları erken yıpranmış bir deli- Madem dö lılantaıorı kısa bir in dü- - l!ılaı'.k.L dedi, kont.es dö Suvasonun, \·el huzurunuza davet ettiniz N'e bu em- mece ve vesikanın Iogiltereye geçme~i-
Jcuilı idi. şündü ve aoara birden batırlıyarııc Marki Montespandan ~ çekmeceyi rinizi de a.rnı itaat ,.e süratle ifa ettim. ne mani olunuz. 

On dördüncü Lui, madam dö Monte- - Anladım, dedi, '·esi'kalar Jılarkiz derhal ve mutlaka size teslim e1mesi Hi- Madam dö Montenon, §şikıir bir can - Anladım güzel anneciğim . V.e 
nonun arzusu ile onu ölen babasının ye- dö Montetpa"'ll elinde den ek.. zundır .. Hatti bunu temin için kontesin sıkıntısı ve sabırsızlıkla piç oğlunun sö- müsterih olmanız iç.in sizi yemin ile te-
rine nazır yapmıştı. - Evet madam_ AradJiımız çekmece ölmesi bile icap etse ölmelidir. zünü kesti: min ediyorum .. Ne Marki ve ne de kon-

Marki, kendisine ıkı-alın karısının gôs- bu kumral Markiz.in elinde imiş ve hen Barbezyo, manalı bir tebes!'ümlc ce- - Peki.. Peki .. Şimdi beni dinle .. Bu tes cenapları Fraıısa topraklarından ha-
:t Mın J..u)I ,. t ,,.,. ,ı,., .... l.ftı;ı .1.....a...ı A- ~-~ ...:..ı---.»- ~ j • • " • • • ... 1-9• • • (...1n3) • •• • • • 

ıesabına affedilmez bir 1 dan daha parlak olacaktır. l ıer esnasında üç kadın yaralanmıştır. fotografla nüius tezkerelerini getirmeleri. IOö>:ıı 

llıtısadi laayatımız.clan 

Realist 
Adımlar 
• ŞEVKl.T BiLGIN 

- BASTARAFI 1 iNct SAJ'dııt:m: -
karP1lk İçinde bUluitd.uia bir zammıda 
{ IOearina) ve ( T aku ) usulleri ile iktı
sacliyatımm İnlÖfafa b'V11fhmnak·bma-
_.. wfe41"j' • ........ .. 6r. 

Yakın ıünl.re kadar "kı ' m 

Jiiade ellisini •u ed.en Mman,. ile 
... ,..,,.._ timi ' ' b ,. t -
lııi ~ i... -- .,.... suı ır-- 5 
- ... , ............ iıl.adi MıJı-tı
nmda bir tereddüt bafıöatermiştir. 

Her kes ıu suali sormaktan lı:urtula
l'Mmlfta : 

- Şimdi ile oJaca.lıı; ? 
Si~ llİç llİr ...m.&.inde se~ 

lifi gizel atdımt adımlar ,.kur. Mdıiılı
lcak ki her adım en isabetli bir hesalııın 
neticesidir. 

Fransa ve Büyük Brit.aya ile dostlul<
IU'lllU% biiyük Demokruilerin biaimle ve 
bizim büyük Demokrasilerle olan hayat 
baiHanmızın s•kı]ığuu S?Östermittir. 

En evvel düsünece~iz sey, siyasi 
yoldan yürüyerek senelerdenberi Türle 
~İyasuı ile ~enİf ölçiide ifJeıınek itiyacl.u 
kaybetmif olan lngiliz ve Fransız pİya
salanm kazanmaktan ibaretti. 

Bugüne kadar bu maksadla yapılan 
ve yapdmakta deYam eden miizakerde
rin miittefilderimizle iktısadi ve mali İf 
birli~ la vv~recei:inden SÜPM 
etmiyoruz. Her bakımdan k•ıvvf!tli. mii
reffeh ve lf!l'"l'\dı:ive su~ bir Türlqye
~ dünya için f':fzem bir sulh ve muva
zene unsuru oldağana kani olan dostla
nmız, ikbsa.diyatmuzm bbii inlôıaf vo
landa kuVTetlenrnesİı>e ellerinden geldiii 
katlv vardtm edeceklerdi.-. 

Su bir kaç baftıa içinde, bu sahada , 
mrıhim net;c,.ıer alrnm .... 

Frama ve ln«t1tere, memleketimiz ti
tünlerİl'İn biyijk bir bomu sabn almait 
esu ib'barile kabUI ~. Böylece 
tütüncülerimizin, Alman pİyasaamm kay
~i\mi~ olmasından miitevellid ~
teri kalmamı•tır. Fazla olarak. ~ 
laaıpten evvel Türk tütünüae çok raibet 
~österen lngiliz p.İyıuasa tekrar tiitinlen
mi:zi kDllanmllia alnmc:a iıOOphn dalla 
eaaru .,,. daha lu.JVYetli o.lacaima lı:aniiz. 

Görulüvor k; ikh~di hayatımtzda rea
li~t adımlar Hrbiri.ni takip f'hııektedir. 
Ticaret vekilimiE Nıt7rnİ Topçuoğlu 
memlelretin her ~ınıf halkını ayni nisbet
te ıreni{liğe. refaha kavusturacak olan 
tedbi,.Jere ehemmivet vermi~tir. JhrMat
cıyı, ithali.tayı. köylü ve müstahsili hi
maye eden tedhirler yanında müste"ıliki 
korumak nzif'-esi d e asli ı• holwıa

mıştır. 

Amerika, Türki,.e için en iyi bi.- pwa
sad ft". Bu son yıllarda serbeat mübadele 
usullmoden uzaklqmağa mec1Mar ~
mız A menka ile ı:r,ari min~İ 
mütemıtdiven r.:eriletll1İftir. 

1933 Klearin~ anlaşmalanndan soa
ra Amerikaya ihrACahmız tütüne mün
h• .. •r kalmış p-jbidir. 

Ticaret vekilimizin söyledikleri mi 
tütün ihracat•n• da kavh•tmemiş isek bu
nu muhekkak ki tütünlerimizin husuıi 
evsafına borçluvuz. 

Su son ıe~ içinde.. A mecika il• tica0 

retimiz büsbi1ti.in •iiriimez bir hale gel
mistir. Ame"i~"n ihracetçılarnnn memle
k-timizde ıoltı buçuk milvort liraya wakm 
bloke paralarmıa mevaıt olmasa piyasa
mıza karıı olan a1akımdddarını tahrik 
etmia. ihracatı imkanstz kılmııtır. O ka
dar ki ~ümrük tarifelerinde yapılan bir 
eok fedakarlaldara rai'roen Amerilcadan 
ithal edilen ~va fiatleri d ütece1'i yerde 
kabarmıtlrr. Binnetice T ürk mahsufteri
nin Amerlkaya ihracı bu vaziyetten mü
teessir olmuftur. 

Amerika, serbest mübadele esasında 
israr ettiğinden, bizim KJearing ve Ta
kas usullerimize iltifat ıröstermemef<te 
israr etmHir. Su halde bu memleketle 
is yapabilmek için daha esaslı bazı ted
birlerin alınmasına ihtiyaç vardı. 

Ticaret vekilimiz bu sahııda cidden 
realist bir hamle yapmak kudretini gös
term~tir ve Amerikan takasmı serbest 
mübadele esasını bozmryacak bir fekilde 
tanzime imkan bulmuştur. 

Böylece Amen"kaya ihraç edilecek em
tia icin yüzde yirmi bq prim vem~i 
gibi her ithal metaı da avni miktarda 
prjm vermeğe mecbur tutulacakta. 

ithalat bedellerinin re~inen ödenmesi 
sayesinde Hokai ihtim"'H kal""fY1tcaktD'. 

Alınan bu RÜzel tedbirin ilk netice~i 
(\tarak Amerikll pivasası geni~ ö1çiide 
ihracatımıza açılacaktır. 

Burada, hatıra ,...elen tek bir nokta 
kalıyor. O da, veril .. .cek primlerin ancak 
bundan sonra yapılacak rnüb~dıı!elere 
ıamiJ bulunması bakımından, elvevm 
mevcat bulunan altı bucuk milvon lrrPlık 
bloka iın nası! eritileceiidir. Bo kadar 
realist bir adım atmış olan ·r.car~t vdn1i
miz. elbette bu noktavı dil cı., -ivetle 
göz önündf' tutarak halletmiştir. Bu ci
het muall6ktR blrt\kılamıy11ca.ğuıa JtÖre, 
alınan müsbet tedbirl'!rle ik.tısadi hare
ketlerin t11bminimiz.i" ff.v.lcinde b ir inkişaf 
gö~tereceği ümit edilebilir. 

T ütün müstahsilleri. vaz.İyetlerinin em
niyette olclui undan, buhranla kal'fılaş
maları ihtimali bulunmadtğından emin 
olmalıdırlar. 

Bütün müııtahsiller ayni emniyeti bes
levebilirler. Türk 'köyfü,ü, Türle müstah
sili korkmad an istib.aalatnaı arttırabilir. 
Bizim istihsal edeceğimiz maddelerin 
hepsi dünyanın seve seve salın alacağı 
ıeylerdir. 

Burada Ticaret vf'.-'<il:mize. İsabetJi ve 
nafiz görüıleri. ,.adilnl tedf.i,.ferindeki 
sürat ve muvaf'fakıveti h•·~bile umumi 
olan tikdirlere tercüman olmağı bir va
zife biliriz ... 

••v 
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Finlandiya Hükümeti 
. Milletler Cemiyetine müracaat etti 
Asamblenin derhal içtimaını istedi 

asamble . ' re ısı Bu devre içtimaının Sovyet mürahhası B. Maisky'dir 
Cenevre, 3 (Ö.R) - Milletler cemi~ 

}''eti umumi katipliği, Milletler Cemiyeti 
asamblesinin fevkalade olarak toplan-

linde Sovyet murahhası Mai.skinin ri- pakllfl!n 11 ve 15 inci madde_leri muci
yac;et etmesi icap edecektir. hince asamblenin en müstacel surette 

Cenevre, 3 (Ö.R) - Finlandiya ın~- ic:timaa davetinin teınlni11i istemiştir. 

Milletler cemiyetine dahil bulunan dev
letlerle derhal iı;tişareye geçeceğini bil
dirmiştir. 

Elçi, Finlandiyanm lııli.Iletler cemiye-
masmı isti.yen F'ın talebini henüz eline me ·li, Milletler Cemiyeti genel sekrc- Cenevre, 3 (Ö.R) - Milletler Cemi- tinden manevi•bir müzaheret istediğini 
almamıştır. Konseyin içtimaa daveti ha- terini ziyaret ederek Milletler Cemiyeti yeti umumi katibi Finlandiya elçisine, söylemiştir . .................................................................................................................................................................................. 

Dünkü spor hareketleri Başvekil --·--
Ankara ve Istanbulda lik maçları ve 

Ankarada at koşuları neticeleri 

Z on g u l da k ta 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

Vali Halit Aksoy ve jandarma kwnan
danı Karabüke giderek misafirleri kar
şılanuşlardı .. 
B~vekil, büyük halk kitlesinin coş

kun tezahüratı ile karşılandı.. Şehir, 
baştan başa byraklarla süslenmiş bulu
nuyordu ... 

Ankara 3 (Hwusi) - Bugünkü lik 
maçlan müsait bir havada ve Ankara 
Muhafız Gücü eahaaanda hariciye vekili 
bay Şükrü Saraçoğlu ve Ankara muha
fız kıtaatı kumandanı bay lsmail Hakkı
nın huzun1e ve kalabalık bir seyirci lcüt
Jesi önünde yapdmı br. 

ilk maç Ma.Ske spor ve Güneş kulüp· 
ferinin birinci takımlan arasında olmuş
tuı: 

Birinci partide dalına müdafaa vazi. 
yetinde kalan Güneş takımı Maske spo
run gayretli oyunlarına kar~ müdafaalar 
yapıyor. Ve birinci parti &onunda Ah
met ve Ademin gayretli oyunlarile Mas· 
ke sporun 0-3 ı,.hine bitmiş bulunu
yordu. 

ikinci partide Maske spor kazandığı 
gollerin verdiği gayretle oyununu daha 
iyi oynıyarak ve Cihadın yaptığı son bir 
golle maç 0-4 Maske sporun lehine ne· 
ticelenmiş bulunuyordu. 

Günün ikinci mühim maçı Harbiye ve 
Muhafo· C'..ücü arasınd. vuku bulmus· 
tur. 

Harbiye kadro u: 
Nihad, Faruk, Adnan. %eki, Salih, Et

hem, Bedri. Orhan, Kamuran, 1 Iabib, 
Muzaffer. 

Muhafız Gücü kadrosu: 
Bedri, Fethi. Haşim, Alieddin, Ah

met. lbrahim, Turgut, Şallin, Ehem. 
Celi.( Riza' dan tetdcldil etmişti. 

Oyunun daha başlangıcında Muha
fızlar, Harbiyeyi tazyika başladılar. Ve 
bu suretle bidayette Muhafızlar kuvvetle 
iler1eyorlardı. Muhafı% gücü hu tazyikler 
~ Harbiyenin müdafaa!!ı karşısında Sa
hinin gayTetile ilk itOlü kazanını§ bulu
nuyorlardı. Bu gol MuWız. gÜcÜnÜ teş
vik etmİl! ve oyunun daima Harbiye ka· 
lesi önünde ovnanma51 neticesıru ver
mişti. Bu tazyik karşısında Celal ve Ri
zanın mahirane hareketlerae muhafız gü
cü iki gol daha kazanarak birinci dev· 
reden 3-0 kazanarak çıkmıştı. 

ikinci devre bidayetinde gevşiyen 
Muhafız giicü 1 Iarbiyelilerin alwıları 
kaqısında tekrar canlaouak. kuvvetli oy
namağa haşladılar. Ve bu ıırada Ekrem 
ve Turgudun gayretlerile ili sayı daha 
lcazanaralc oyun 0-5 Harbiyenin aley· 
hine neticelendi. 

A,•ni r-iin öğleden evvel yapılan maç-

Ankara 
sinemalarında 
Türk • İngiliz • Fransız 
paktının imza töreni 
lilıni.-
Pnıis 3 (Ö.R) _ Gazetclcl' bugün Aıı-

karada Türk _ Fransız - Ingiliz muahe
desine ait filmin bülün sinemalarda gös
terildiği, halkın büyük tehalükle sine
malara dolduğunu, sinemalarda oturula
cak yer kalmadığını, Türk milJi marşı, 
M:ırseyyez ve lııgiliz marşlarının çalın
dı:iını memnuniyetle kaydediyGrfar. 

-*-
lsparta'da 

KıslıJı tolwmJGl'ın 
temizlenmesi. •• 
İsparta, 3 (Husust) - Tohumların ıs

lahı için ziraat vekalc1ince İspartaya 
gönderilmi olan dört selektör eylö.l 
ayından fübaren üç yüz bin kiloya ya
kın tohumluk hububatı temizlemiştir_ 
Çiftçi. bu makinelerden istifade için açı
lan istasyonlara tehalükle koşmakta ve 
kı."ilık tohumlarını temizletmcktedir. 

~*-......----------
farda: Muhafız. Güdı Gençlik sporu 
2-0 yenmi tir. 

ISTANBULDA: 
Kupa maçlarına bugün Taksim stad

yomunda 8000 seyirci önünde devam 
olunmuştur. 

Birinci mı:ıç: Fe.nerbahçe - Beyoğlu 
spor. kulüpleri arasında hakem Adna
nın idaresinde yapumıştır. 

Fenerbahçe sağ cephesi kuvvetli hü
cwnlar yapmak.la beraber bugün sol ta· 
ıal hafif oynıyOTdu. Oyunun 1 7 inci da
kikasında Fenerler bir sayı kazandılar. 

Beyoğluspor arasıra sıkı oyanlar gös
teriyor ve Fenerleri mü~külata düşürü
yonıa da Fenerler tekrar ve şiddetli ta
arruzlarına katsı ek,eriya müdafaa va· 
:riyetinde kalıyorlardı. 

ikinci devrt"de de Fenerler ayni lı::ad
ro ile ve BeyoğluspOT i~e kfKlr05una Üç 
oyuncu ilavesile çıktılar. 

Buna rağmen maç 1-0 Fener bahçe
nin ~libiyctile neticelenc:G. 

Günün ikinci maçı Beşikla§ - Galata 
Sarav takımları arasında cı-reyan etmiş
tir. Hakem Sami Açıkgönül idi. Beşiktaş 
daima müdafaada kalmak istiyor. Ve 
top daima Rr.sikta knlesi önünde dola a,.. 

yordu. 
19 uncu dakikada Cemilin gayretile 

Galata!mray 1 sayı az sonra da yine Ce
milin iyi bir hardcetile 2 inci ııayıyı ka
zandı. 

30 uncu dakikada Galatasaray deh
~edi biT hiicumla 3 üncü sayıyı da yaptı. 
Ne.ticede Gıılatttsaray 3-0 Bcşilı:taşı 
maili'ıp etti. 

Üçüncü maç: uç haftCKiır devam et
mekte olan askeri liselCT arasında cere· 
yan etmistir. Maçların neticesi: 

Kuleli lisesi. Bursayı 1-0. Deniz h. rp 
okulu, Maltepeyi 1-0 3·enmiştir. 

Kuleli lisesi lüç gol yemeden askeri 
liseler tampİyonu olmu.tur. 

ANKARA AT YAIUŞLABJ 
Ankara. 3 (Huausi) - Bugün Ankara 

şehir bipodron:ıanda aon bahar at Y&ni
ları devam etmiştir. 

Saat l 3 de -.f ka..o lngiliz atlanndn 
beş tay açık artırma ile satılığa ç~anl
mışttr. 

1 inci tay 2650 lira mukabilinde bay 
Hakkı Araya, 

2 inci tay 2600 lira mukabilinde bay 

Salibe, 
3 üncü tay 2000 lira mukabilinde bay 

Veliye, 
4 Üncü tay 1500 lira mukabilinde bay 

Vehbi Koç' a. 
5 inci tay 3400 lira mukabilinde bay 

Ahmet Atlam· a satılmıştır. 

Bugünkü satışların neticesi memleket· 
te yanşlara verilen ehemmiyetin bari:ı: 
bir delilidir. Ziraat vekA.letinin lngiltere
den mübayaa ettiği saf kan lngiliz bey
girlerinin mahsulü olan bu tayların bun
dan sonraki yarışlarda kazanacağı mu~ 
hak kaktır. 

Saat 2 de kosulara başlanmıştır. 
Birinci koşu: 
Yerli yarım kan beygirlerin koşusu 

idi. Mesafe 1600 metro ve koşu müd
deti 2 dakika idi. Koşunun resmi netİ· 
C'esi: 

Derceste 1 inci. 
Cesur 2 İnci. 
Yüksel 3 üncü gclmişlerdır. 
ikinci koşu: 
Dört ve daha yukarı yaşda saf kan 

Arap atları ıırasında yapılmıştır. Mesafe 
2200 koşu müddeti 2 dakika 41 saniye 
idi Koşunun resmi netice~i: 

Duman J inci, 
Irlı 2 inci, 
Şalı.in 3 üncü gelmişlerdir. 
Oçüocii koşa: 
3 ve daha yukarı yaşdaki saf kan Arap 

beygirleri arasında oldu. Me•fe 1600 
metre ko~ müddeti 1 dakika 5 2 saniye 
idi. Kotıtmun Tesmi neticesi: 

Örnek 1 inci. 
Tomurcuk 2 inci, 
Bora 3 üncü gelmişlerdir. 
Koşuya iştirak eden di~er hayvanlar 

(Çetin, Yüksel. Boz.kura, Güm~. Ejder, 
Sevim) dit. 

Beşinci k o u: 
3 ve daha yukarı yaşdaki lagjliz saf 

kan bevŞt"irler arasında yapılmlfbr. Me
safe 3000 metre kQ1U müddeti 3 dak.i\a 
2 4 MAİye idi. 

Ko9wutD reami neticesi: 
DaDıd.i l inci. 
Karanfil 2 inci. 
Sam Enheri 3üncü geldiler. 
Daadi Yunanistanda y~r. Bioi

ciai Bayram Karan.filin binicisi Mustafa 
idi ... 

F'in hariciye nazırı 
Hür yaşamak için öln1eğe hazırız diyor 

"Sov yeti erin kurdukları komünist hükümet 
vaziyeti asla değiştirmiyecektir,, 

Londra 3 (ö.R) - Moskovadan bil- kavemettc sarsılmaz bir birlik halinde 
dirildi.iine göre yeni Fin halk hükiimeti olduğunu, Finlandiyada bir ltomünlit 
reisi Ko inenin Molotofla görüşmelerin- partisi mevcut olmadığı bildiriilyor. 
de Sta1in ve Voroııilof hazır bulunınuır Fin hariciye naıırı beyanatında vun
lardır. Hclsinltiden gelen haberlerde · e lan söylemiştir: Moslı:.ova ile müz.akere
Rua toprağında Sovyet Rusyadaki F.in... ler esll.B.llnda Sovyet müddeiyabnın üç
land.iya Komünistlerinin teşkil ettikleri de iki.ini kabul etm.i§tilt. Fakat hürriyet 
bir bükümetin vaziyeti asla değiştiremi- ve istiklalimizi feda edemezdik. Hür ya
yeceği. Finlandiyanın taarruza k.arvı mu- ıamak için ölmeğe hazırız. 

Başvekil, vilayeti, Partiyi, Belediyeyi, 
mühendisler cemiyetini ve muhtelif mü
essesatı ziyaret ettiler. 

Sovyctlerin planı 
- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -

yet kontrolünü tevsi etmek maksadiyle 
Norveç ve İsveçe karşı bir hareket. 

3 - Yugos1avyaya ve Orta Avrupaya 
karşı bir hareket.. 

İngiliz gazetelerine göre Sovyetler 
Norvcçten buz Oscanmclaki Uarvik li
manını ve havali~ni icrt.emek niyetinde
dirler .. 

Paris, 3 (Ö.R) - Bayan Tabui Övrde 
Finlandiya tecavüzü müna~ebeüyle Rus
yanın niyetlerini tahlil ederken Romn
nm büyük endişelerini kaydediyor.. Bl! 
endişeler bilhassa Balkanlara aittir. 
Önümüzdeki bir kaç hafta içinde Sovyct 
tazyikine uğnyacak memleketin Ro
manya olacağı tahmin ediliyor. 

T chdit sırası --·--Sandler'de 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAIIİFEDE -
Akşam gazeteleri, Nazi matbuat.mm 

Finlandiya ve Rusya arasındaki müza
kerelerin akametinaen İsvcçi mesul tu
tan neşriyatını aklın kabul etmiyeceği 
derecede uydurma bir neşriyat olarak 
tavsif ediyorlar. 

ParLc;, 3 (Ö.R) - Bir Hollanda gaze
tesinin verdiği malumata göre Alman 
hariciye nezaretinin salahiyettar erkl
nından biri Almanyanm bitaraf devlet
lerin bugünkü bitaraflık telakkilerini 
kabul etmekte devam edemiyeceğini ve 
kendi görüşlerini bunlara kabul cttir
m.eğc mecbur oldu~unu söylemiştir. Bu 
beyanat bilhassa Isveç ve HoDandaya 
f(;vcih edilmiş tehditler suretinde teWc
ki ediliyor. Alman matbuatının, daha 
simdiden aldıklatı direktiflere uyarak 
İsveç hariciye nazın Samiler aleyhinde 
şiddetli hücumlara başlamış olmaları 
çok mAnidardır. Hatırlardadır ki Çekos
lovnkyaya yapılan taarruz Bc:neşin, Po
lonya taarruzu Bekin aleyhinde devamlı 
hücumlarla başladığı gibi son Finlandi
ya taarruzu da Kazander ve Erko aley
hine yapılan itham \~e hücumlar1n baş
lamıştır. 

Antcp'tc 
Fıstılı ve pelımez 
piyasası yiiJıseJiyor 
Antep, 3 (Hususi) - Hükümetin al-

dığı tedbirler sayesinde Antep fıstık pi
yasası canlanmıştır. Fıstık fiatleri on 
kuruş yükSelerek 41 kuruşa çıkmıştır .. 
Antep pekmezlerinden ordu hesabına 
külliyetli mikdarda mübayaat yapıldı
ğındnn pekmez piyasası yükselmiştir. 

En1ir Abdullah'ın 
Finlandiya Sosyal Demohat fok.ası h t • 

m•~lftil!PZlll1GC2~.L'/'.L.7.'h'.%7/.:?Z'' ve sindika.lar birliği, ne rettikleri beyan· seya a J 

Tayyare 
Sinemasında 

TELE1''0N : 3G4i 
BUGÜN 

Sinemacılık aleminin üç büyük 
y ı1d.ız1 olan \ 

namelerde bagünlü Finlandiya hiiküme- Parıs· 3 (Ö.R) _ Fransız kaynakla-
tinin 1-·-ünlrii milli birligıw · tcmail eden 

uug ı ından verilen haberlere göre Maverayi 
yegane meşru ve kanuni hükümet oldu- Erdün Emiri Abdullah pek yakında 
ğunu. Finlımdiya milletinin ve ~erinin A.ı:ap devletlerinin büyük demokrasiler 
büyük: kolll§uları Sovyet Rusya ile sUlh ile iş birliğini daha kuvvetli bir surette 
içinde yapmak istediklerini, ve eğer bi- tem.in için Arap memleketlerini ziyaret 
çak kemiğe dayanırsa vatanları için ha- edecektir. Bu meyanda Bağdadı, Kahi
yatlarını fedadan çekinecek bir Finlandi- reyi, Mekkeyi ve aynı zamanda Yemem 

za ~MllPBJ 
5 

SON HABER 

Uçüncü umumi müfettiş 
8. Tahsin Uzer öldü 

Istanbul 3 (Husuıi) - iki aydanheri Maçkadalci apartımanmda 
hasta yatmakta olan üçüncü umumi müfettif Tahsin Uzer bugün saat 
14,50 de •efat etmiştir. Tahsin Uzer 1294 aeneainde Selanikte doi· 
muş, mülkiyede okurbn ihtilalci fikirlerinden dolayı Abiülumiidin 
talribehna uğramı~, Selanik nahiyelerinden birine müdilr tayin edil
miştir. Müteaddit kaymakamlıklar ve mutasarrıflıklarda, valiliklerde 
bulunmuş, mütareke senelerinde Maltaya nefyedilmİf, avdetinde bü
yük millet meclisine mebus .eçilmiıti. Son zamanlara kader &dahan 
nıebusu bulunuyordu. Ölümü teessürle karsılandı . 

Italyan gazeteleri 
Fınlandiyalılara karşı ccmilekar 

bir lisan kullanmaktalar 
Roma 3 ( ö.R) - Ak~m gazeteleri, müstevlilerin Finlandiyada 

ağır zayiata uğradıklarını bildiren haberleri cemilekarane bir lisanla 
kaydediyorlar. Dün, yüzlerce ltalyan genci Roma Sovyet sefarethane
si önünde (Finlandiya ... Finlandiya ... ) diye haykırarak tezahüratta 
balunmu !ardır. ~ 

Londra 3 ( ö.R) - Observer gazetesi, Romanın Finlandiyaya 
sempatisini ehemmiyetle kaydediyor. 

lngiliz - Sovyet 
Moskova görüşmelerin
de. neler konuşulmuş? 
Londra 3 ( ö.R) - lngiliz gazeteleri Börser Çaytung· un ithamla

rına cevap veriyorlar. Moskova müzakereleri esnasında Sovyet Ru• 
yanın Balt memleketleri ile Finlandiyadan bazı deniz üslerinin ken
disine terki için bu memleketler nezdinde teşebbüıler yapılmaaı hak -
kındaki talebi lngiltere ve Fransa tarafından reddedildiğini ve müza
kerenin bu yüzden akinı kaldığını tasrih ediyorlar. 

Berlin 3 (Ö.R) - Börger Çaytung lngiltere aleyhinde neşrettiii 
şiddetli bir makalede lngitterenin Moskova müzakereleri esnasıNla 
Ru.syarun Almanya aleyhine yapacağı bir harha mukabil f.atonya. 
Litvanya, Lctonya ve Finlandiyada bir çok üsleri Sovyetlere terk et
meğe amade bulunduğunu iddia ediyor. Bu gazeteye göre bu ittilal 
o zaman yapılmlf olaaydi Baltık devletleri Almanyaya kar~ı harekat
ta birer sevkülceyş yol rolü göreceklerdi. 

Ayni gazete, Sandlere pddetle hücum ederek mumaileyhin Finlan
diya ve Sovyet Rusya arasında anlaşmağa mani olduğunu iddia edt
yor ve Sandleri lngilterenin aleti olmakla itham ediyor. 

Çeklere karşı tehdit .. 
Düşmanca en ufak hareket derhal 
en şiddetli surette ceza görecek 

Londra 3 ( ö.R) - Bohcmya ve Moravyada Fon Noratın muavini 
olan Frank beyanatında Çek şehirleri Lehistan şehicferinin al:.ıhetinc 
uğramışsa Führerin ab.fet ve merhameti aayesinde olduğunllt fakat 
Çek hükümeti ve Çek milleti bugünkü müphem hatb hareketinde d&
vam ederse Almanyarun icap eden bütün tedbirleri alacağını, hiç bir 
ihbar ve ihtara lüzum görülmeksizin Almanyaya aleyhdar veya dü~
man olanların şiddetle takip ve tecziye edileceklerini söylemiştir. 

Dünya · matbuatında 
Fin harbi akisleri 

Kudüs 3 ( Ö.R) - Filistin matbuatı Finlandiyaya yapılan tecavüzü 
infial ile ka11ılamışlardır. 

Paris 3 { ö .R) - Finlandiya taarruzu bütün dünyada umwni bir 
isyan uyandırmıştır. Fransız gazetelerine göre manevi bakımından 
Avrupa ve Amerikayı hiç tarumıyan Stalinin bu hareketi dünyayı 
kendi aleyhine ayaklandıran infial dalgasını hesaba katmadığını gÖs· 
termektedir. 

Bu gazeteler eliyorlar ki, Sovyetler, seneler ve senelerce uğraşarak. 
elde ettikleri terakkiye teşne hükümet şöhretini kırk sekiz saatte kay
bettiler. 

Lö Jour gazetesi diyor ki: bin yıllık medeniyet sayesinde kurulan 
bugünkü Avrupa günün birinde Almanlar ve Sovyetlerin esaretine 
maruz kalacaksa hayat, yaşamağa değmez. 

Bir ltalyan r~smi ga7.etesi lngiliz 
askerlerini methediyor 

::ıc:::ıııııı:ııııı:ııııııı:ıııııııııııııııı -: VİVİANF ROlUA....~CE E -: Tarahndan temsil olunan : 

ERİCH VON STROHEİ:\I - BER
~ N'ARD. LONCRET MİREİILE BA

LİN'm vücuda getirdiği 
FRANSJZCA SÖZLÜ 

yalı mevcut olmadığını bildirmişlerdir. ziyaret edeceği !löyleniyor. 

F
o "· u SA--.,'tz_E_n_w.yn· E ::rııırnllHllllHllllllllHlllHIHHllU Roma 3 ( ö.R) - Resmi bir Italyan gazetesi olan Rölasyone lntor-
~ " nana1 - : nasyonal bugünkü baı makalesinde lngiliz a'kerini medh etmektedir. 

UÇAK Dti$MA.K E Bütün dünyanuı alkısladığı : Makale muharriri diyor ki, lngiliz (Harp et ve öl...) kumandasını pek 

HUDUT 
TEHLiKEDE 

§ARKA SOKAK~· 
~ = S VE : 

§ KARANCA E. 
- -- -= FİLİI\lLERi = ~ AYRICA : EKLER 
~ KÜL'l'ÜRPARK'ta § ~JURNALsondünya .. = llcidbatı-
5 luvaifakıyetle devam edi)·or : • OYUN SAATLERİ: Her gün :ı _ 5 
iSE~"SLAR: ~A SOKAK 2-5.30§ 7 ve 9 da,_ Cumartesi - Pazar: 1- 3. 
::"'' .t da_ KARANGA : ·i · 7.38 da .. : ~ .i - 7 ve 9 da .. Tenzilatlı halk sean~-
:: İKi JURNAi:... : ~ '"n • Ç ....,.., b !ı d P 11 d .. •• ~ ... • a.:ıum a • a.. azar e_. '\ 
111 ,•• " 

TAYYARELERİ... ~EMiL ZQLANINs iyi bilir. Mecburi askerlik pek yeni ise de lngillz gençleri arasında iz-
Paris 3 (A.A) - Düşman tayyarele- : Ronıarundnn muktebes : cililt te§kilah ve mekteplerde askerlik dersleri çok eskidir. 

f~~~ıı~=~~e~iı~atıu ~~:::~r~~ § HAYVANLAŞAN ~- Alman mallarina Ambargo 
takım keşif tayyareleri olduğu ve şimal : .. 
ve cenup mıntakalarmda dahili Fransız : l N S A N :: b •• t tb• k b 1 
eyaletleri üzerinde uctuk1an tasrih <'dit- : E u gun a ı e aş ıyor 
mektedir. • E 8 BİRİNCİ KANUN :: Londra 3 ( ö.R) - Beynclmüel kanunlara mugayir olarak tatbik 
1940 Olimpiy2tları S •• CUM~ GCNO E edilen mayn harbına karşı mukabelei bilmisil olarak Alman ihraç 
yapılmıyacak... § KUL TURP ARK :: mallarına vazedilen ambargo yarın (Bugün) tatbik mevkiine giriyor. 
Brüksel, 3 (A.A) - Olimpiyat oyun- : :! Sundey T aymis bu münasebetle yazdığı makalede bu kararın tatbiki 

~ının .;eynclmil<'l komitesi reisi kont :: SİNEl\fASTh"DA :; harbın icrasında ·eni bir mc le old v 
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Alman endişelerinin sebepleri 
Sovvet 

I 

mes'ul 
infiali 1 

tecavüzünden Almanya 
tutulmuş dünya umumi 

üzerine tevcih edilmiştirı 2 
Finlandiya istilası savkulceyş 
bakımından Almanyayı çok 
nazik bir vaziyete sokmaktadır 

istilası bütün 

3 
Finlandiyanın 
maaden sanayiinin 

1 Moskovanın eline 
kontrolünü 

vermiştir 

Moskova, Berlinin protesto Küçük Alman taarruzları 
notasın·ı cevapsız bıraktı 

-*-
Nazi liderleri arasında kavga çıktı 

Ribbentrop' a hücum ediyorlar 
~--------------------*.__~-------------------

l..iıhey 3 (ö.R) - flnlandiya tecavü
zünü infial ile karşılayan Alman mahfil
leri aşağıdaki sebepler yüzünden endişe
cJedirler. 

1 Sovyct tecavüzünden Almanya mc
sul tutularak dünyanın umumi infiali Al
manyııya teveccüh etmiştir. 

2 - Finlandiyanın istilası. sevkülceyş 
bakımdan Almanyayı nazik bir mevkie 
eokmu tur. 

3 -- Bütün Almnn maden sanayiinin 
kontrolünü Moskovanın eline vermiştir. 

Amiral Rider, Alman donanmasının 
~imal deniz.inden sonra Baltık denizinin 
de kapanmasından korkmaktadır. 

Hitler ve Alman hükümet erkanı. or
du, donanma ve halkın hissiyatının Fin
landiya işinde kendi diişüncelerine mu
halif olduğunu anlamaJ...-tadırlar. 

Londra 3 (ö.R) -- Finlandiya istila
sının Alman siyasi mahfillerinde endişe 
uyandırdığı hakkındaki haberler burada 
Almanlara uygun bir sulh yapmak mak
sadile vapılan bir propa00andaya atfedi
liyor. Siyasi mahfillerin kanaatine göre. 
Hitler ve RibLetrop Rusyanın tecavüz 
kasdından haberdardırlar. 

bahalıya mal olduğunu ve bir gün Füh
rerin, kendi eseri olan bu harbı tel'in 
edeceğini bildirmektedir. 

Londra, 3 (Ö.R) - Mevsuk haberle
re göre Almanya Mm.kovada Finlandiya 
khindc bir teşcbbiis ) apmışsa da müs
bet bir nC'ticc alamamıstır. 

Nazi ricali arasınd:ı Sovyet - Fin har
bi yiiziinden şiddetli ihtilaflar başgöster
ıniştir. Propaganda nM.ırı GöbeJs, umu
mi efkarın heyecmunı nazarı dikkate 
-.!arak istihbarat hususur,da müsamaha
kôr davranmıştır. Nazi radyoları Finlan
diya kaynağından gelen haberleri de 
nesretmehtodirler. 

Paris, 3 (Ö.R) - Garp cephesinde 
harekat sadece ufak taarruzlardan iba
ret bulunmakta, bu taarruzlar Fransız
lar tarafından bıkıp usanılmadan püs
kültlilmektedir. 

Pal'is, 3 (Ö.R) - Pöti Pari7Jyenin 
askeri mulıan iri yazıyor : 

Mozel ile Ren arasında lehimize ne
ticelenen bir çok hareketler olmuştur .. 
Düşmanın istikşaf müfrezeleri, ileri ka
rnkollanmı.z.ın basireti sayesinde hiç bir 
şeye muvaffak olamamı~lardır.. Sarın 
garbinde, Forbah çıkıntısında, Sarbru
k un cenup ve cenubu garbbinde Alman 
tı;şebbüskri daha iyi bir netice alma
mı.ştır. Almanlor bu civardaki bir köye 
g~rerek lıir kaç esir almağa teşebbüs et
mişlerse de mitralyöz ateşi ile tevkif 
edilmişlerdir. 

Bir kaç kilometre ötede düşmanın ay
ni mahiyette bir teşebbüsünü aı-kalarını 
kesmek suretivle bir müfrezemiz akim 
bırakmış ve bi;. kaç esir almıştır. 

Bir 1 lolanda gazetesine göre Alman 
aali'ıhiyettar makamları şimdi Sovyetler 
aleyhinde bir haçlı harba Almanyanın 
iştiraki mukabilinde Alman müddeiyatını 
tatmin edecek bir sulh elde etmeğe çalı
pcak tır. 

Bazı Nazi liderleri, Sovyet tehlikesin
den lngiltercyi mesul tutmakta ve bu 
tehilkeyi önlemek için lngilterenin Al
manya ile anla!!ması icap ettiğini söyle
mektedir. 

Amsterdam 3 (AA) -- Seriinin iyi 
kaynaklarından gelen haberler Almanya
nın Moskova nezdinde Finlandiya lehi
ne bir teşebbüs yaptığı, fakat semere 
alamadığını bildirmektedir. Bu haberler 
Sovyet - Finlandiya ihtilafında na!!ıl ta· 
biye kullanılması lazımgeldiği me~elesi
nin Nazi ricnli nrasmda çok şiddetli ihti
laflar dogurduğunu da il:ıve etmektedir. 

Salahiyettar Alman mahfilleri. Kızıl 
ordunun İsveç demir madenlerine ya
kın bölgede yerle~mcsinden endişe de 
duymaktadırlar. 

Lonclra, 3 (Ö.R) - Garp cephesinden 
alımm haberlere göre kısmı azamisi Ren
den Belçika hudutlarına uzanan sahada 
bir milyon askeri tahşit edilmiştir. 

Franstz Başkumandanı Gamleıı cephede bir Pransız askerine sigara veriyor 

Almanya, demir sanavii için bütün ih
tiyacını isveçten temin "etmektedir. Ahene yeni Alman kuvvetleri gönde

rilmiştir. 
Almanların Bclçikaya taarruz ihti

malleri söyleniyor. Fransız müşahitler 

ise Alman erkfınıharbiyesinin Belçikaya 
bir taarrtU lehinde olmasına şimdilik 
ihtimal vermiyorlar. Daha ziyade Al
manların garbi bırakarak şark istikame
tinde bir harekette bulunmaları ihtima-

lindcn bahsediliyor. 
Rusların Besarabya üzerindeki emel

lerinden bahsederek Almartların Ro
manya ve Macaristan üzcı·inde yaptık
ları tazyikleı· buna işarettir. Paris 3 (ö.R) -- Bir Danimarka ga

zetesinin mevsuk menbalardan aldığı 
haberlere göre Sovyetlerin Ffolandiyanın 
istilası için kızıl orduya emir vermeleri 
üzerine Almanya Moskovada şiddetli bir 
protestoda bulunmuştur. 

Stalinin bu protestoyu cevap:ıız bırak
ması Berlinde derin bir hayal inkisarına 
sebebiyet vermiştir. Nazi partisinin şef
leri arasında kavga çıkmıştır. Uysallığı 
ile tanınmış olan general Bravçiç bile 
Hitlerin huzurunda Ribbentropun siyae
tini şiddetle tenkid etmiştir. Almanların 
Finlandiyalılara, Rus boyunduruğundan 
"urtulmnları için yardım ettikleri gün
lerin hatırlanması halkın infialini arbr· 
maktadır. 

Istihbnrat hususunda Göbel,; Alman 
halkının Finlandiyaya karşı duyduğu 
sempatilere karşı müsamahakar davran· 
mak mecburivetinde kalmı!'ltır. Dün öğ
leden sonra ilk defa olarak Nazi radvo
su askel'i harekata dair olaıak Finlandiya 
mmbalarından verilen bir haberi neşret
miştir. Askeri mahafil Moskovanın Isveç 
demir madenleri mıntakası olan Gui!!em 
yakinına yerleşmesinden korkmaktadır. 
Almanya demir sanayii için bugün şid
detle muhtaç olduğu demiri buradan te

Stokholm, 3 (Ö.R) - Afton Bladet 
gazetesine gi-jre, Alman efknrı umumi
yesi, Sovyct ihanetinden heyecanda olu
yor .. Kremlinin Hitler ve Ribbcntropu 
ahlatmıs olduğunu, Finlandiya tecavüzü 
ile IIitlerin, hayatının en büyük hayali
nin sukut.a uğradığına kanidirler. 

Faris, 3 (Ö.R) - Hollanda gazetele
rinin neşriyatına göre, Nazi askeri mah
filleri İsveç hududundaki vaziyetten te
Hiş c;iidnedirlcr ve İsveçi ani olarak teh
dit edecek bir harekete karşı Almanya
nın harekete geçmesi lüzumuna kanidir
ler. 

Sovyet tecavüzü karşısında 

darik etmektedir. 

Amerika Helsinkinin cevabını bek
liyor. Gelir gelmez kararını verecek Roma 3 (ö.R) - lspanyol resmi 

ajansı Almanların Sovyetler birliği ile 
dostluklarının kendilerine gittikçe daha 

Londra, 3 (Ö.R) - Almanyanın İsvec 
hükümetine bir ademi tecavüz pakdini 
teklif ettiği bildirilmiş ise de bu haber 
İsveç kaynaklarından teyit edilmemiştir. ~----~-------------*~~-"---------------~ 

Mareşal Voroşilof cepheye gitti 
-*-

Finlandiya hükumeti Helsinkiden bir semti meçhule 
nakledildi. Büyük şehirlerin tahliyesı devam edıyor 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - liye mitralyöz ateşi açmaktadır .. Halkın Moskova, 3 (Ö.R) - Sovyet tebliği, 
mane"iyatı mükemmeldir .. Molotof ile Mormans cihetinden harekete geçen Rus 

Varşova muhasarasında olduğu gibi Kussinenin sözde halk hükürneti ara- kuvvetlerinin bir çok noktalarda Finlan
Helsinki etrafında dalga harbi başlamış- sında akdedilen anla:>ma hala bir yap- diya arazisinde 100 - 130 kilometre iler-
tır. Alman usullerini taklit eden Ruslar macık telakki edilmektedir. lediklerini, bir çok köyleri ve küçük ka-
Finlandiya lisanında postalar tesis ede- FİN HÜKÜMET ERKANI BİR sahaları işgal ettiklerini bildiriyor. 
rek propaganda yapmaktadırlar. Helsin- SEl\ITİ MEÇHULE GİTI'İLER Roma, 3 (Ö.R) - Helsinkiden bildi-

Vaşington, 3 (A.A) - Amerika diplo
masi mahafili Moskova ile olan diplo
matik münasebetlerin Amerika taralın
dan tavassut teklifi şeklinde olan müda
haleye karşı Sovyetlerin aldıkları vazi
yet ve Ruzveltin hava bombardımanla
rına dair olan mesajı üzerine son dere
ce meşkul hale geldiğini tebarüz ettiri
yorlar. 

Öteden beri Sovyetlerin tanınmasına 
muarız olan muhalefetçi Cümhuriyet 
partisi gazetelerde gitgide büyüyen bir 
şekilde tezahür eden efkarı umum.iye ve 
gazetecilere beyanatta bulunan bazı 
Amrikalı şahsiyetler diplomatik müna
sebetlerin inkıtaını istemektedirler. 

B. Ruzveltin hava bombardımanları
na dair olan mesajına Helc;inki hükü
nıeti tarafından tahriri bir cevap veril-

dikten sonra hariciye nezaretinin bir 
karar ittihaz etmesi muhtemeldir. 

Vaşington, 3 (Ö.R) - Amerika Kızıl 
haçı bütün Amerika şehirlerinde Finlan
diya için yardım toplamaktadır. 

Vaşington, 3 (A.A) - Finlandiya hü
kümeti açık şehirlerin ve sivil ahalinin 
bombardıman edilmemesi tavsiyesinde 
bulunmasından dolayı B. Ruzvelte ha
raretle teşekkür etmesini Amerika elçi
sinden rica etmiştir. Amerika cümhur
reisinin notasına verilecek tahriri cevap 
hazırlanmaktadır. 

Salahiyettar mahfillerde söylendiğine 
göre Moskovaya da gönderilmiş olan ay
ni notaya cevap olarak Sovyetler Birli
ği, notanın adresi yanlış yazıldığını, çün
kü Sovyetlerin bu gibi bombardımanlar 
yapmadıklarını Molotof vasıtasiyle Tass 

ajansına bildirmekle iktifa etmiştir. Bu 
bir cevap değildir. Cümhurreisinin no
tasını yanlış adrese gönderilip gönderi],. 
mediğini Finlandiyada Sovyet bombala
l'iyle ölen sivillerin dullariyle yetimledıo 
ne sormak icap eder. . 
Vaşington, 3 (A.A) - Birleşik Ame

rikanın sivil ahali ile açık şehirleriıs 
bombardımanını takbih ettiğini unutma
maları ve bunu bilhassa silah ve tayya
re siparişi aldıkları zaman hatırlamaıa.. 
rı lüzumu cümhur riyaseti tarafından 
bütün Amerika fabrikalarına tavsiyq 
edilmiştir. Fabrikalar sipariş sahibinin 
kim olduğunu dikkatle araştıracaklar• 
dır. Bu tavsiye B. Ruzvelt ile hariciyq 
nazırı B. Cordcl Hull arasında kısa biıP 
istişareden sonra radyo ile neşrcdilıniş-4 
tir .. 

ki radyo postası, bu postaların neşriya- Berlin, 3 (A.A) - Helsinkiden alı- rildiğine göre Karelide, Fin istihkamla-
tına nazarı dikkati celbetmiştir. nan haberlere göre Ru:>ya Finlandiya rı önünde Kızıl kıtalar büyük zayiata 

TUZAKLARA DÜŞEN TANKLAR cephesinin başlıca kısmında dün muha- uğramı~lardır. Petsamoyu istirdat eden 
Paris, 3 (Ö.R) - Sovyet paraşutçula- rebc faaliyeti azalmıştır. Yalnız dün sa- Finliler şehrin evlerine mitralyözler 

nnın Finlandiya kıtaları gerisine mühim bah Sovyet tayyareleri askeri müessese- yerleştirerek barikatlar kurmuşlar, böy-
lsveçte büyük heyecan var 

gruplar halinde inmek için vukubulan leri yeniden bombardıman etmişlerdir.. lece mukavemet etmektedirler. 
ikinci teşcbbüSleri de akim bırakılmış- Hükümet makamatı şehrin bütün sivil- 1\fAREŞAL VOROŞİLOF CEPHEDE 
tır. lerden tahliyesini emretmiştir .. Başvekil Moskova, 3 (Ö.R) - Finlandiyaya 

Kareli berzahında Finlerin kurdukla- B, Ryti ile hükümet erkanı meçhul bir karşı harekatın kumandasını deruhte 
n tank kapanlarının her birisi bir çok semte müteveccihen payitahttan ayrıl- eden mareşal Voroşilof cepheye hareket 
tankları hareketsiz bırakmak suretiyle mışlardır. Zannolunduğuna göre hükü- etmiştir. 
müstevliyi büyük 7.ararlara uğratmıştır. met merkezi Vasaya nakledilmiştir. Kor · Londra, 3 (Ö.R) - Finlandiyaya kar
Bu suretle saffı harp harici çıkarılan Kı- diplomatik Helsinki yakınında küçük bir şı Sovyet istiUısının dördüncü günü Kı
zıl tanklarının sayısı yetmişi mütecavız- şehre gitmeğe davet edilmiştir .. Dünkü zılordu hesabına mühim hiç bir muvaf
dir .. Bütün bir Sovyet tank alayı imha cumartesi günii Helsinkide mukim Al- fakıyet kaydedilmemiştir. 

ihtiyat sınıflar silah altına çağırıldı 
müdafaa mevzileri takviye edildi 

edilmiştir. manların Alman vapurlariyle nakline Şimdi Sovyet kaynakları da istihkam-
FİNLER MEVKİLERİNİ başlanmıştır. lar hattında Finlandiya mukavemetinin 
MUHAFAZA EDİYORLAR JIELSİNKİNİN BOMBARDIMANI b:.rsin edilmiş bulunduğunu itiral edi-
Paris, 3 (Ö.R) - İsveçten gelen ha- Helsinki, 3 (Ö.R) - Sovyet tayyare- yorlar. 

berlere giire Finlandiya ordusu her nok- leri, bugün Helsinki üzerindeki cevlan- Pravda gazetesine göre Finler, orman
tada mevkilerini muhalaza etmektedir .. larında attıkları bombalardan bir tane- farda, mitralyöz ateşi altında muntazam 
Sovyet kuvvetleri daha henüz asıl mü- si Helsinki civarında bir sığınağa düşe- bir sevkülceyş ricati ile müstahkem 
dafaa hattına .50kulmamışlardır. rek buraya iltica etmiş olanlardan yirmi mevkilere çekilmişlerdir. 

Karelidcki muharebelerde Sovyet as- birini öldürmüş ve 31 kişiyi de yarala- Şimalde Pelc;amoya sahip olmak için 
kcrlerinin arkalarına mitralyözler yer- mıştır. harbe şiddetle devam etmektedir. Göl-
leştirildiği bildirilmektedir. ler mıntakasında Rusları en çok zayiata 
ŞEHiRLERİN TAHLİYESİ DEVAM FİN TEBLit.i: uğratan Finlerin lağımladıkları arazidir. 
EDİYOR... Helsinki, 3 (Ö.R) - Bugünkü Fin teb- Helsiiıki, 3 (A.A) - Domeu adında-
Helsinki, 3 (Ö.R) - Şehrin tahliyesi lıği, harbin Kareli berzahında ve iki ki Alınan vapuru buraya gelmiştir. Bü-

- BAŞTARAFJ 1 İNCİ SAHİFEDE -

leri arkadaşlarının hareketlerini takibe 
amadedirler. Meşhur sosyalist partisinin 
lideri Branting lsveç jşçilerine hitaben 
bir beyanname neşrederek bedbaht Fin· 
landiya milletine kardeşçe yardımda bu
lunmağa onları davet etmştir. lsveç kızıl 
haçı iane toplamaktadır. 

Stokholm 3 { ö.R) - Hükümet, Got
land adalarında kuvvetli müdafaa terti
batını bir kat daha takviyeye karar ver
miştir. 

Iaveç askeri mahfilleri Sovyetlerin 
Gotlanda karşı müddeiyatta bulunmaları 
}htio:ıalin~en şimdiden en~i~e edilmek-
tedir. ' 

dcvam ediyor .. İngiliı. sefareti dün bü- hudut arasındaki sahipsiz arazide cere- tün Finlandiyadaki Alman vG Rus kolo-ı 
tün İngiliz te'baalannı şehri terke davet yan ettiğini, şimdiye kadaıt Finlandiya- nilerliıi "a1ıp hareket edecektir; Bu' J<o., 
f'tmi"tir. İsveçe doğru bir akın vukubul- nın istihkamlarına dokunulmadığı bildi- lonileıf binlerce eşlitı tan mürekkeptir. 
ıııaktadw. Dün He1sinkiye gefon bir Al- rilmektedir. Sovyet tayyarelerinin dün Helsinki A. 1 mani "lı r d '11 •• 
ınan ~a~uuu svyL<>ı bir kaç bine yakla- Helsinki, 3 (Ö.R) - Fin resmi tebli- üzerinde yapmış oldukları cevelan mü- cıı G 

:şan Almnrı "" Rus kolonilerini alacak- ği, Fin kıtalannın Ruslara karşı giıya nasebetiyle bir bombardıman tayyare- B it Jı i i 
tır. zehirli gaz kullandıkları hakkındaki sinden atılan bir bomba Helsinki varoş- a J ta gem lel' 

iumi HAREKE'!' DURDU MU? Moskovanın iddialarııu . şiddetle tekzip lurından birinde bir sığınağa düşerek 21 Jıdntl'Ole ll°'ladılar 
Berlin. 3 (Ö.R) ....... Fin kaynağından ediyor. General Mannerhaym, Fin er- kişinin ölümüne ve 31 kişinin de yara- Berlin, 3 (Ö.R) - Alman orduları baş 

gelen babcrlercle lVI nnerhaym kuvvet- kf\nıharbiyesinin bir gaz harbini hiç bir 'anmasına sebebiyet vermiştir. kumandanlığı, son günlerde BaltıKta 
]erinin Sovyet ileri hareketini durdur- zaman düşUnmediğini, bitaraf bir heye- Helsinki, 3 (A.A) - Bugün hudut müteaddit bitaraf gemilerin tevkif edile
duğu, Kızıl hava kuvvetlerinin faaliyet- tin bu hususta yapacağı tahkikatı kabu- mıntakalarında şiddetli muharebeler ol- rek kontrol için Alinan limanlarına gön-
lerinin çok .azaldığı, curna günü bir gün- le amade olduğunu söylemiştir. muş ve Sovyetler mühim zayiata uğra- derildiğini bildiriyor. 
de 25 tayyare kaybeden Kızılların daha iTALYAN GAZETELERİNİN mıştır. Lagoda gölüniin şimalinde Fin- FRANSA 

Kopenhag 3 ( ö.R) - Danimarka 
milleti, Finlandiyanın Rus istilasına uğ
ramasından büyük asabiyet içindedir. 
Finlerin mukavemetleri hayranlıkla ta
kip edilmektedir. Halk, Sovyet elçiliği 
önünde nümayişler yapmışlardır. 

Kopenhag 3 ( ö.R) - Finlandiya 
dramı bütün garantileri yok etmiştir. 

Mevsuk haberlere göre lsveç, Got
land arazisinden başka Norland hudut
larını da tahkim etmektedir. Bir kaç ih
tiyat sınıfı daha ııilah altına alınmış ve 
askeri bütün izinler lağvedilmiştir. 

lsveç gazeteleri, Finlandiyayı bir Sov
yet Yasal hükümeti haline sokmak isti
yen Moskovanın planlarını İnşa ediyor
lar. 

35 inci 
ALMAN rAHrELBA· 
JIJRi DE BArlRJLDI . 
Paris, 3 (Ö.R) - İngiliz müsellah ge

mileri tarafından iki Alman tahtelbahiri 
batırılmıştır. Bu suretle harbin başından 
beri bat~rılan Alman tahtelbahirlerinin 
yekunu otuz beşi bulmuştur. 

ihtiyatlı harekete lüzum gördükleri bil- HABERLERi landiya kıtaatı yüksek kumandanlığın E i fdla 
dirilmektedir. . . Roma, 3 (Ö.R) - İtalyan gazeteleri planı mucibin~e geri çek\lmişlerdir. Sov- mn yet teş tını LONDRA, 3 (Ö.R) - Dün sabah İn-

llAI.K KÖYLERE ÇEKiLiYOR Kill'.Clidc, .şimali Finlandiyada Sovyetle- yet kıtaatının harekatı pek batidir .. Ve tafıPiye etti- giliz sal)illerjnde halk Dir İngiliz gemisi 
Helsinki, 3 (A.A) - Finlandiya şe- rin insan ve materyelce zayiatların bü- Finlandiyalılar bt~ çok Sovyet tankı Brü,ksel,. 3 (Ö.R) - Belga. ajansı, tarafından bir denizaltının batırılmlisı 

hU:lerl ahalisi köylere çekilnleğe davet ytik plduğunu kayôediyorlar. Mesajero, zaptetmişlerclir, Hilkümet makamatı fransada şüpheli yabancı ·şahısları ta- harbine .şahit olmuştur. Bu, ayni İngiliz 
edılmiştir. Zira Ruslar açık şehirleri is- Sovyetlerin bılhassa sivil halkı hedef it- Helsinki ahalisini yarın akşamdan evvel ı·assut için seyyar emniyet teşkilatının vapurunun tahtelbahir batırmaktak.i 
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Osmlo 3 ( ö.R) - Norveç, bir kat 
sınıf askeri ııilah altına çağırmıştır. Nor• 
veçin buz denizi mıntakalarmda büyük 
askeri tedbirler alınmaktadır. 

Kopenhag 3 (ö.R) - Aften Bladet 
gazetesine göre lsveç, beynelmilel vazi· 
yetin karışıklığını nazarı dikkate alaraJi 
şimal hududunu yeni fırkalarla takviye 
etmiştir. 

Stokholm 3 (A.A) - Isveçli taleba 
Ny Tid adındaki komünist gazetesinin 
binaııı önünde hasmane bir nümayiş ya• 
parak bu gazetenin ilgasını istemişlerdir, 
Talebe bundan sonra Finlandiya sefa
rethanesi önünde bir sempati nümayişi 
yapmı_şlardır. Finlandiya sefiri kendileri• 
ne memleket namına teşekkür etmişfir. 

lsvcç'liler 
Finlandiyaya seyyar 
hastane gönderlyoftlar 
Stokholın. 3 (Ö.R) - İsveçten Fin-

landiyaya seyyar hastaneler gön&eril., 
ınektedir. Danimarkada gönüUü yazıl• 

mak için bir çok miiracaatler vukubul
maktadır. 

F•ANSIZ 
Şimendilerlerinde 
ı .tnci mevki kaldırıldı 
Paris 3 (A.A) - Fransanın bütün 

mıntaka şimendiferlerinde tasarruf mak-p 
~le )>ijtti. ~yki ilııa ~tir. 


