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1 .1.mtiy:z sahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Başmuharrir ve umum! neşriyat mUdUrü: • 

HAKKI OCAKOCLU 

ABONE ŞERAlTl 

o.EV AJıl MüDDrrl 'nlrkiye için &riç içlJI 

SetMlllc.'........... ı• JM 
Ahi ~ ............... 7H JISO 

Cini aeçmİf niıhalar (25) kunlftur. L TELEFON: 2697 

llin •Ü.clerecabndan gazetemiz meıuliyet kabul etmez. 

a-
, 

Sov yetlerin yeni 
Tokyo s~f iri 

Moskova 15 (ö.R)-Yeni Tokyo sefiri 
refakatinde on konsolos ve hariciye memu
ru olduğu halde Japonyaya hareket eyle
miftir ... 

·------' 

r 
E-·uıt1er--cıiinwwwwa·e ..... tekrar .... ·ası<eri ... miiş ...... vırıer ..... ve··-generaı:-·1 

ler .. ~ · görüştü ve mühim kararlar aldı 1 
...... -·······-····-... ··-········~·······························-··~····· ·~~··--~·~~~······~~~~~~~ ~· ........ ~.. ~-························~······ .. ·~-···~·········~ 

Mühim hadiselerin cereyan etmesi 
· çok muhte el görülmektedir 

ingiliz askerleri Majino hattında mevkilerini al<lılar 
Londra 15 (lJ.R) - Hollandadan gelen haber

lere göre Hitler dün de askeri erkan ve müıavirleri 
ile görüşmelerine devam eylemiştir. Bu müşavere, 
ler etrafında Berlinde haber toplıyan mulıabirler 
kırk sekiz •aat •onra çok mühim hadiseleri,, ceres 
yanına intizar edileceğini kaydetmektedirler. Bu 
fevkalade hadi.enin büyük Alman taarruzu: olabil, 
mesi tahmin ediliyor. 

hattına karsı bir hücumda bulunacaksa bu hücu
mun çok le~i insan zayiatına da pefinen katlanma
lıdır. Majino hattında yalnız tek bir düğmeye ba•· 
mak suretiyle bütün çelik ve beton istihkamlar ve 
ağır toplar bir atida diifmana ölüm •açabilecelıler
dir. · 

Londra 15 (ô.R) - Taymis muhabirinin Maji
no hattını gezdikten sonra gazetesine yazdığı bir 

Alman bCl§kunıandanı Braı•çiç, Alman topçu kumandanı ile yazıya göre, eğer Almanya bugünlerde Majino 

Majino hattındaki istihkamların kara zırhlıları 
diye tavsif ediİebileceğini yazan muharrir yeral
tındaki insanlar'ın dışarıda cereyan eden hadisele
ri Periskopla göreb;ldiklerini ilave eylemektedir. 

· ·- SONU 4 üncü SAYFADA - Fransız ba§kunurndam Ingiliz bC1§k11ma1ıdanı Gort ile 

Moskova 
Müzakereleri 

-.lJ..-
HAXKI OCAKOCLU 

Dünya radyolan, Moskovada devam 
eden Türk - Sovyet müzakereleri bak, 
landa muhtelif ajanslann ve gazetelerin 
İab"hbarabna atfen bir çok haberler ver-
mektedirler. · 

Bıma mukabil Ankara ve Moskovada 
cok ııkı bir ketumiyet muhalua olun
maktadır. 

Müzakerelerde doğnıdan doğruya ala
kalı iki devlet merkezinden hiç bir teY 
ıumamaıına rağmen ortaya atılan ve 
bir birine zıd olan yabancı kaynaklann 
utibbarahnı elbette biiyük bir ihtiyat 
kaydı ile kabul etmek zarureti vardır. 

Billıaua dünya vaziyetinin çok nazik 
n çok vahim dakikalar Yatadaiı fU ırün· 
lerde propqanda kuvvetinin oynadığı 
rolü nazarı dikkate alırsak bu haberlerin 
lıiç birisine deier vermemek İcap eder. 

Bundan dolayıdır ki Türkiye matbu, 
ab müzakerelerin ıeyrİnİ büyiik bir ao, 
iuk kanlıldda takip eylemekte, propa
ganda mahiyetinde çıkanlan haberlere 
sahifelerini kapalı tutmaktadır. 

Gerçi Hariciye Vekilimiz Saraçoğlu
nun Moıkova seyahati biraz uzamıttır. 
Bu uzama ve muhafl'lza edilen derin ıü, 
küt, Avrupa radyolarının lehde, aleyhte 
yaydıkları haberler umumi efkar üzerin
de sıkıcı bir rol oyn11maktan uzak kala
mamıtlır. 

Bununla beraber itiraf eylemek lazım
dır ki Moskova «Örüşmeleri yalnız Türk , 
Sovyet münasebetlerinin tanzimi ile ala, 
kalı bir hudut içinde mütalaa edilemez. 
Avrupanın göbeğindeki atet Türkiyenin 
esaaen çok mühim olan mevkiini bir kat 

. 
lzmirliler, müteyakkız olunuz! 

. . 

Bugünkü Hav·a müdafaa 
tatbikleri mükemmel olmalı 

---.~---

Pasif müdafaada size 
düıen uazifeyi nolısan· 
sız yapmalı ue el birliği 
ile harelıet etmelı 
mecburiyetindesiniz 
Bu sabah gözlerinizi açınca her an bir 

hava taarruzu ile karşılaşacağınızı ve 
ona göre hareketlerinizi tanıiın mecbu
riyetinde olduğunuzu hatırlamak mev
kiindesiniz. Bugünkü tatbiklerde göste
rilecek en' ufak ihmal, tecrübenin mu
vaffakıyeti üzerinde tesir edebileceği 
gibi şahsınızın kanun nazarında takip 
~ilccck vaziyette olduğunuzu da size 
hatırlatmalıd~r. 

Bugün, yani 16 Ilkteşrin Pazartesi ~, 
nü ve gecesi olmak üzere iki defa lzmır
de ve Bornovada hava korunma tatbik, 
leri yapılacaktır. Hava kuvvetlerinin ta, 
arruzu tayyarelerimiz tarafından tem
sili şekilde yapılacak ve buna karşı as, 
keri komutanlık tarafından icap eden 
aktif müdafaa tertipleri alınacaktır. 

Mefruz sığınak yerleri, sun'i s~l~~· 
sun'i ve aldatıcı ~ık tatbikleri pasif ~u
dafaada rol oynıyacak ehemmiyettedir .. 

NE YAPMALISINIZ? 
Müdafaa tertiplerinde vazife alan her 

teşekkül ve her ferd şu fuıda vazifeleri-

ni layıkiyle öğı-enrniş bulunuyor. Bunun 
yanında size de terettüp eden vazifeler 
vardır. 

Tatbi.kat hangi saatte yapılacaktır? 
Bu meçhuldur ve bizim tahminimize 

göre her halde öğleden evvel saat on 
bire doğrudur. 

Siz ne yapacaksınız? 
1 - Alarm ~ti canavar düdüğü ve 

çanla verilince cadde ve sokaklarda bu
lunan halle en kısa bir zamanda sığınak 

----------~--~--------------

yerlerine, kapalı yerlere sığınmak mcv
kündedir. Gideceğiniz yere telaşsız, :fa, 
kat acele gideceksiniz, telfış eseri gös, 
termiyeceksiniz, bağırıp çağırmıyacak
sınız. 

2 - Nakil vasıtalarında bulunanlar 
da aynı şekilde bunlardan inerek sığına, 
caklardır. 

3 - Alarm bitti işaretinden sonra an
cak sığınak Wnirinin müsaadesiyle ora
sını terkedebilirsiniz. 

daha nazikleıtirmiştir. 

Her ,.,den evveı , ....... tebuüz ··- ZI raa t vekili 
§:2.E~~~~~!5§ llo.,. ""1-r~ovaya gl14 1 l' ....... s·e~ii; ....... I 

- SONU 3 ÜNCÖ SAHİFEDE -

dı,mda kalmak karar ve azmindedir. ~ ~ IJ . • 
Buna aaveten ,unu da dii$ünmek lazım: Eİıtihlakini azaltmakE 
dır ki Türkiye ayni zamanda teahhütJe, 

rine sadık bir devlettir. icin hükümetin dü-
Bir çok menfaatlerin çarp1$tığı bir de- , 

vir yaşıyoruz. A • • şündüğü ted~irler 
Bu devir içinde bir su1h amilı olarak --~~ 

kalmak, teahhütlere sadakat ~ö~t~nne~. Otobüs, lıamyon 
dost memleketlerin menfaatlennı telaf 
eylemek, nihayet muhtelif anlatmalan seferleri tahdit 
birbirine müvazi yürüterek çarpıştırma- edilecelı ... 
mak kolay bir ~ sayılamaz. İstanbul, ıs (Hu~usi) - Mcmleke- • 

Türkiye, Sovyet dostluğuna büvük bir tiınizc hariçten gelen maddelerden 
kıymet v,e ehemmiyet vermeltedir. • benzinin ~urd içindeki istihlak ni::.-

Kara gün dostuna vefa v~ sadakat : betini azaltmak ınaksadiyltı hükü· 

. .................................................................................... . 
• • 

· Berlln. üstünde ! • • 
ı 

Meçhul bir tayyare 1 

Alman dafi topları on beş dakika: 
fasılasız tayyare ateşi açtılar 

Paris ve Londra, Berlin üzerinde kendi tay· 
yarelerinin açmadıklarını söylüyorlar •• 

Londra 15 (ö.R) - Berlin halkı dün gece büyük bir heyecan aeçirmi tir .• 
. Saat 2 J, 30 da tayyare da fi topları işlemeğe baolamııı ve gökyüzü projektör-= 
:ıcrİn ziyalan ile aydınlanmıııtır. Fakat alarm verilmemiştir. Alman radvosu! . ~ . 
:hile biran ıusmuıı ve ıpiker (bir küçük arıza) olduğunu söylemiştir. Fakat tay-E 
• • :yare dafi topla.J bir çeyrek saat devamlı halde ateş etmişler, projektörlerde: 
• • : hu müddet zarfında Berlin semasını aydınlatmakta devam etmişlerdir. : 
• • 
: Bu h!diseden bir kaç saat sonra neııredilen resmi bir beyannamede şehrin: 
: üzerinden çok yüksekten uçan meçhul bir tayyarenin geçtiği bildirilmiıtir. E • • 
: Bu beyannamenin neşrinden bir saat sonra da Alman radyosu bir lngiliz: • • 
:tayyaresinden bahsetmiştir. Halbuki Londrada resmi mahfiller bunu kat'i bir: 
• • 
:şekilde tekzip etmektedir. Royal Air Force'ın hiç bir tayyaresi o gece Berlin: 
: .. . d ı 
:uzerın e uçmamıştır. : 
E Fransız menbalanndan gelen haberlere göre hiç bir Fransız tayyaresinin dei 
:o gece ve o saatte Berlin üzerinde bulunmadığı bildirilmektedir. : 
E Londra 15 (A.A) - Londrada bu sabah öğrenildiğine göre dün gece! 
:tayyareler tarafından Seriinin bombardıman edilmiıı olduğuna dair bitarafi 
Ememleketlerde bir ııayia dolaşmıştır. Salahiyettar mahafil bu haberi tekzip! 
:etmekte ve ne lngiliz ve ne de Fransız tayyarelerinin dün gece Berlini 'bom-i 
• • 
Ebardıman etmemi~ olduklarını beyan eylemektedir. f 
• • 
=······=·············································································· 

Italyan lngiliz 
Münasebetlerinde yeni 

bir devre. başlıyor 

-

gÖ~termek bizim İçin bir vazifedir. :metin bazı tedbirler almak tasavvu, 
Her ~ün biraz daha kuvvetini arttıran hunda olduğu haber verilmektedir.. Italymı kralı. J\fosso!lıti uc ltalyan ba§ktımmıdcmı 

bu dostluk bir çok beynelmilel hadiseler, :Bu cümleden olmak üzere derniry~ Londra 15 (ö.R) - ltalyanın yeni ni bir devre açmakta olduğu ınütaltıası 
de ehemmiyetini ve ağırlığını gös~eı:m!ş. : lu bulunan şehir ve kasabalar ara, Londra sefiri B. Bastianini bugün Fol, .serdedilınektedir. 
muvaffakıyetli imtibanlannı vennL~br. : sında şimeı ~ :for hatlarına müvazi kestona gelmiştir. Ingiliz hariciye nazırı Roma 15 (A.A) - Daha geçenlerde 

iki memleketin Karadenizdeki menfa- : olarak otobüs, kamyon ve kamyonet Lord Halifaks, yeni Italyan sefirinin bir ltalyanın B. Çemberlayna sulli müza-
atleri tamamen müşterektir. . : seyrüseferlerinin tahdidata tabi tu- an evvel Londraya vasıl olmasını temin kerelerinin açılması için yeni bir takım 

Binaenaleyh Sovyet komsumuzla bır, Ziraat vekili B. Muhlis Erknıen hulması, tramvay işliyen şehirlerde iç.in Folkestona hususi bir otomobil gön, tekliflerde bulunmak tasavvurunda ol-
Jikte Karadenizde sulh ve sükunu muha- z· y k'l' M hl' E k M kovada ·:otobüs faalı'uetı·nı·n men'ı· du··şu·· nu··ı, dermic:tir. dugwuna dair olan b ir Berlin haberin! 

ıstanbu] 15 (Hususi) - ıraat e ı ı u ıs r men, os J "' 
faza etmek isteriz. 12 _ı :mektedir. Londra 15 (Ö.R) - Bastinini Londra- tekzip etmiş idi. Londradaki Italyan dip. 

k. Balk akt il B lkanldare açılan bu"yu"k zı·raat Sergisini ziyaret etmek üzere bugün·saa· t a. e l 1 • ahfill B Tür ıye an P ı e a k 1 : Bir kanun mevzuu olan bu mesele ya ge miştir. oması m eri . B astianinin Lond-
bağladır. Balkanlar arasındaki hudutlan Sovyet bandırah Spoletya vapuru ile Odesaya ?areke~ etmıştı~. Ve ı e hakkında hükümetin Büyük Millet. Londra 15 (A.A) - Diplomasi mah, raya bu kabil teklifi hamil olarak gel-
deiiştinneği istihdaf eden taarruzlara m ebuslardan Ahmet Şükrü Esmer, Reşad Nurı, Sadrı Ertem ıle gaz:- EMcclisine bir layiha teklif edeceği : fillcrinde Italyanın yeni :;efiri B . Bastia- rnemiş olduğunu açıkça söylemektedir-
kartı teahhütleri vardır. teci Suad Derviş refakat etmektedir. Heyetimiz Sovyet Rusya<la hır ::;övlcnmektedir. . : ninin Londraya muvasalfıtının Ingiltere ler. Italyanın şimdiki ihtilafın bu gün-

- SO:"ıl'U 2 İNCİ SAHİFEDE - ıuhın111 1 • 11 •• 111111111 ................ ile Italya arasındaki münasebetlerde ye- - SO?lı.\J 3 ÜNCÜ SAHİFEDE ·-
JIAJCJ{J 0C IC LU!:,,..!.._h_a_ft_a_k_a_da_r_k_a_la_c_ak_t_ır_. ______________________________________________ ~------------------------------------------------------------~ 
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1 At - ünF ~ 
=son g-nıeri 

ifidillndiımnaıııen :. YA'DW-: Rahmi Yajız 
Si -

Atatürkün hususiyetlerinden birisi de 
çok çalışy> az uyumaeıydı. Ebedi Şefin 
tekmil hayat safhasında bu itiyadı mu· 
h a faza ettiğini yıllarca yanında bulunan
lar hayretle naklediyorlar. 

Sabaha karsı istirahate çekilen Ata
türk ertesi, 2 Hazircı.n çarşamba günü 
öğleye doğru uyandı Dc.irenin banyo sa· 
lonunda banyosunu aldı. Yine bu banyo 
kısmına miilhak masaj yapıldıktan ve 
kuvaförde de hususi berberi Mehmedin 
itina ile tuvaleti ikmalinden sonra açık 
renk kostüm, spor !"Ömlek giyerek ttü
verteve çıktı. 

Ata.türk,.bugün de yatın İçerisinde.:. tet
kiklere devam edecek, diğer kısımlan 
gezecekti. 

Kızılay 
Umumi reisi . .. . "\. 

A~~-----d.. cfti .l"'fttftJd"I~· UH 
Zelzele mıntakasında hükümet adına 

tctkilcler yapan Kızılay umumi re.isi Dr. 
Hüsamettin Kural ve Kızılay umu:mt 
müfettişi Dr. Mustafa Cantekin dün s::ı
balı Ankaraya hareket etmişlerdir. •He
yet reisi, zelzele mıntakası tetkikleri 
hakkında ba.ş,•ekile maruzatta buluna
cak ve yapıl~ak inşaat .ve tamirat bun
dan sonra takan-ür edecektir. 

Haber aldığımıza göre ıelzele felaket
zedeleri i~in umuınl pavyonlar inşası 
derpiş olunmaktadır. Bunlar hüki:imek 
çc felaketzedelere teffiz edilecek ve ta
tJuları beş, sr.me sonra kendilerine veri
lecektir. Bu. husus.ta bir kanun layihası 
l.azırlanacağı haber verilmektecHr. 

- ll-...,.,,.,._ 

blıifu ~yıtil&P.ı i'!f~ 
IJir nüfus yazımı 

Lik maçları 
lltmlrir ıııilsabaltala·r 
. çok h.eyeeanlı oldu 

Günün en ntühim maçı olan ~ltay -
Ü çok müsabakasını Uçoklılar kazandı 

Moskova 
MüzakereleTi 

-~~ 
HAKKI OCRKoct.U 

- ·BA$TARJ\:FI '1 İNUİ SARİRBE 
BalliiiolarQ ateşh, dış11Jch." tutmak İstıiı-



erg 
Beş arkadaşı ile Landberg 

kalesinde mevkuf 

teklifleri 
ltalyao gazetesinin yazdığına göre 
nelerden ibaret olacakmış? 

Dikili. 

---:=---
~ 4·&.$0Y• 
. 8E1 •..0i'l'E Uilt 
Lb'Y.611U81. 
l.gecfı:a 1~ (ÖJl) ' - ~va beaet1.1~ 

.,..._. ... r_e,iai. ~ ~ Be~e~ 
ist ~l'in en hararefü müdafiferinden 
biri idi-. ............ 
Alman lıud'adUnda 
Soe,.ıld.8•Dt ' ,_.11111 
Vilno 1!5 ((1.R) - ftlanyad'an. !ura:fa 

iltica eden yofoulhnrr iftldi?Jt:riıte g&I! 
Sn_tQt! ~il-: AttlUNl liu<faittmnMı il) 

V arşova feci vaziyette 
Şehfrdc Ke.lera çrktl. Hastane 
ve e.vlerde 280 bin yaralı var 

Londra 15 ( ÖIR) - Varparun vaziyeti çolt fecidir. Şehrin tesli
minden evvel Pol.yaldar ~ndan patlataıalın eu l>camları henüz 
tamir ed'hr Wirı Bi.J; ~ llok.- vakalar .. 1 #W olm-'ctadır. 
Şehrin •lııri~clİ--•nilhımtime yıkılnı11t1ıır ....... ..reıdl! ve ev
lerde 28'> lııia yandı 'Ymdw. 

A=dwan l s (..A.A) - P.olnn:ıa. biilcjimeti nezdindeki ecnebi 
~vlıetler clçilem ~au hükümetinden ilierini ıa.fiye etmek üzere \iç. 
smic;in Vaqc.ap aita.kraaadeli ~& Teiısami ~ 
Berin mehdifi taralmclim Jm.r hwsulla wrh bir lıalııft~ g&c clip)o. 
matlar vacon restura~ yemek )emeği ve \ıer§Ovanm suyu ıüpiıeli 
ci'duiw ijn üenin wmijia«lea M'Pİ ıu. İçlnemcyi ~-mecburi
yetinde kıdmqlardır. BOml:imdlman su yollanaı tahrip etıılfğiul.n §eh
rin euyu ceeedlefden kirlemnittir. Tifüa ve Kolera. fimdid&n kurbanlar 
Vermİf buJbanakJadır. \lcwiyetin bir hÜlalB• yapılactk o)ure Var ... 
şovanın hemen bllnamen ftlhrip slilciiji eöyleaileWlir. 80 ~ fula 
.J'Cll'alı barakalarda ve aeli§i aüzai yqpılan meskenlerde harmaktadıt. 
0mitaizlilt va. iztlrap ta&a'""1ftln fe•kindedir. Vartonıda ölederin 
lıakiki miktarı hene taym editeme1nektrdir. 

Pitman'ın 
verdiği kat 

ıiODaı:a as -t'°m - :r~~ ı..._•"'ııml 
I 

lblardak w .-bıqo rkamınıı 4-ltillelelıaii - •' ..... _ .. 
cevapta A1W'r1W ıe Mh•m dım.ici)'!e eı -· nii!JmiıallJ1r•t1ıımı111 
aiplr~ 

«--a .. iwhıs.~ kiıkaıwetli ·· ıra r · ıwea-•.
nın pr:eStifme .(&D'1t DWız..et ~toÇtir. ı F dkat 1.intıheg t1JY38'f.e :.taktiğine 
.akıf olibıjrı~.a9wtt't&Qiint maalesef vMifr~.il.indberg 
1lİ}'m Ki#mnıpwlılki~pn*mela-isilıerin lıihiuewçılan•irlhcqp de
ğildir. işte o, burada yanılmektalffr. ~ bdWne~: iıf,e
blovakye. tdeıı.._i ".llljp.İ, ~il~~ ~~s.&rı. 
,.peıyatist ~le mi ~ 'Firllamljye, ~. ~ ~iMetleti 
a*eıkrinimlih~ıua~~röilar .~u -o-dl.ar EirW.S -üiytii:.llemiıyap
tilar? ~-·· llnnlıuı aDlar Jccn.aileıini axumakHçin il>lyoHar v.e 
iııdtieq bıı . mı mÜamml~ııiqin amda :.OJmıyaıik~talerin 
ileinc fllQI\ 11iitllmi \le~de 1bui.mnm)tur.:tt 

Kral 
ar.a 

'W:atiııgtım '1' ~~) - tadlfttt.lmnumı WE •w itaamriı:nc
.1.ıe ılWYBıMdıevmn.ailniiifu. Gan.a}y ~üt~ alle
nni ·şidaetle:s.Mlwr.K..fl-m.ir!k.i : 
&~ :,inıililııi ~ *-ıınu a-badwz•• m~~cüev

ıleierj ~n&mullita '°' mıü~ıZlmı ~ mUYMallanna 
~kmii te&mmh e&m.k -eBeniiyecdklerini ttemin ~ rure&le teı
vlk ve ~i e-ylemekteclir.W.ncisi, ambargo Hitlerleiitalİlle ynrdım et
mairtetiıi.c. Z..a~ • a.elya A:m...ilallan aiWı .ı ederek Al
m•)a_,. ~lı11i r. · ·•üsü, .... cnıı._.w [ ... reyi teczi
ye etme1de ~Nlber ~u mentleketlerin Heniz h'11iimiyetler.inden müte· 
~ JWapte:jlar.lılll .eda :iPUil ..eyjemakmdit. dl>irdüncüsü, ambargo bu 
su.tle ~kaya biamf olımya• ~ir vaziyete koymaktadır. ~Yı
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S. Rusya • Fenlandiy8 görüşmeleri 
Müsait bir seyir takip ediyor. Bununla beraber Fenlandiya hükümeti 

eden müdafaa tedbirlerini de almaktadır • 
ıcap 

Gizli tutulan şartlar "Royal Oak,, nasıl batırıldı 
Sovyetlerin yaptıkları tekliflerin ma· 
: hiyeti hakkında alınan haberler 

lngilizler şimdiye kadar 21 Alman 
tahtelbahirini batırmışlardır 

F enlandiya Hariciye Vekili Moskovadan döndü. Rus 
tekliflerinin ültimatom mahiyetinde olduğunu söyledi 

(Royal Oak) zırhlısından kurtarılanlar 414 kişidir 
Londra 15 ( ö.R) - il.oya( Oalc drıt- sahilden yüzlerce mil mesafeye kadar 

navtının Cuma günü gece yarıSI ıaat iki tayyareler tarafından himaye edilmekte 
buçuk arasında babrıldığı tesbit olunmuş- olduğunu bildirmektedir. Geçen hafta
tur. Hadisenin ne şekilde olduğu katiyet- !ar zarfında yalnız fırtına, kasırga ve 
le bilinememekte ise de bir Alman ıah- rüyet imkansızlığı istikşaf tayyarelerinin 
telbahirinin gece karanlığından istifade himaye servisini kısa bir inkitaa uğrat
ederek dntnavta be, metreye kadar yak- mıştır. Günlerce devam eden şiddetli 
laşa bildiği iki veya ikiden fazla torpil yağmW'lar esnasında himaye servisini 
isabet ettirdiği tahmin olunmaktadır. yapmağa mecbur tayyareler bazen deniz 

yazmakta ve ayni zamanda Uç Alman 
denizaltı gemisinin tahrip edildiği hllk· 
kındaki haberleri de ayni ısrarla mevzu
ubahis etınektedir. 

f'enlaııdiya Cümhurreisi 
Köy.ti KaUino 

Helsinki, ıs (Ö.R) - Rus - Finlandi
ya müzakerelerinde bir keşayiş vardır .. 
Finlandiya heyeti reisi Rasitili Rusya
nın ta1ebini muhtevi bir raporu takdim 
etmek üzere yarın sabah burada bekle
niyor. Başvekil Stalin ve Molotofla üç 
mülfilı:at yapmıştır. Siyasi mahfeller 
kendisinin ültimatom mahiyetinde talep
lerle karşılaşmadığını bildiriyorlar. Salı 
ıünü Moskovaya tekrar gitınesi muhte
meldir. 

Stokholm konferansı çarşamba günü 
toplanacağına göre Finlandiya cümhur
reisinin konferansa gitmeden evvel kat'! 
kararını vermiş bulunacağı zannedili
yor. 

Londra, 15 (Ö.R) - Finlandiya hari
ciye nazırı radyoda Amerika efkarıu
mumiyesine hitaben bir nutuk iradet
nıiştir. Bu nutkunda Rusyanın Finlandi-
7aya hiç bir ültimatom vermediğini ve 
esasen bir ültimatom verilmiş olsaydı bu 
ıı.un Finlandiyaca reddedileceğinin tabil 
e>lduğunu söylemiştir. 

Bazı haberlere göre Rusya Finlandi
Jaya aşağıdaki noktaları ihtiva eden bir 
nota vermiştir : 

1 - Fiıİlandiya körfezindeki Kronş
tat Rus limanı karşısındaki küçük ada
ların Rusyaya terki .. 

2 - Rango mevkilnin bir müddet 
Rusyaya kiralanması .. 

3 - Sovyet Rusya ile Finlandiya ara
sında mütekabil yardım paktı imzası .. 
4 - Aland adaları hakkındaki iki teklif 
yapılmaktadır .. Ya mezkftr adaların iki 
memleket arasında Rusya tarafından 
tahkimi, veyahut Finlandiya tarafından 
tahkim edilirse iki memleket arasında 
kuvvetli bir askeri teşriki mesai paktı 
akdi... Ve Lagoda göliinden buna mu
kabil Sovyet Rusya Kareli eyaletinin 

bazı kısımlarını Finlandiyaya terkini şi
mal denizlerine geçen kanalden istifade 
hakkını kabul etınektedir. 

Stokholın, 15 (A.A) - Helsinkiden 
haber alındığına göre Finlandiya hükü
meti henüz Sovyet teklifleri hakkında 
etraflı ma!Cımat verebilecek vaziyette 
c!eğildir. Yalnız bu hükümet müzakere- · 
!erin devam edebileceği kanaatindedir .. 
Müzakerelerin bir hafta ve hatta daha 
ziyade devam edebileceği tahmin olun
maktadır. Sovyetlerin teklifleri Finlan
diya hükümetince malUm olmasından ve 
mezklır hükümetin telaşa düşmemiş bu
lunmasından nikbin olınağa imkan mev
cut olduğu istintaç edilınektedir. 

Londra, 15 (Ö.R) - · Mevsuk bir men
badan öğrenildiğine göre Rusya - Fin
landiyadan dördiincü ve çok mühim bir 
talepte daha bulunmuştur. 

1 

Bu talebin tetkiki için Finlandiya de-
legelerinin Helsinkiye avdetini lüzumlu Fenlandiya ordular baı;kumandanı 
kılınıştır. Feldmare§al baron Fon Mannerheim 

Londra, 15 (Ö.R) - Politiken gazc- ll.uzveltin Kalenin nezdinde şahsi teşeb
tesine gelen haberlere göre Finlandiya- büsiine inzimam eden şimal memleket
daki Nazi partisinin şefi Berline giderek !erinin teşebbüsleri muslihane bir tes
Hitler tarafından kabul edilınesini iste- viye suretini ümit etmeğe müsait ise de 
miştir. Halbuki Hitler ve hatta Ribbent- Finlandiya hükümeli seferberliğini ik
rop Finlandiya Nazi şefini kabulden im- male ve müdafaa hazırlıklarına hararel
\jna etmişlerdir ve karşısına çıkan Vil- le devam etınektedir. Zannedildiğine gö
helmştrasenin küçük bir memuru, Al- re Sovyet - Finlandiya müzakereleri 
manyanın Finlandiyadan tamamen ala- Stokhohnda toplanacak olan şimal mem
kasız olduğunu bildirmiştir. leketleri konferansının vaziyeti tavaz-

Paris, 15 (Ö.R) - Alman ajansı D. N. zuh etlikten sonra devam edecektir. 

Jngiliz amirallığı ayni gece üç muhak- üzerinde pek alçaktan uçmağa mecbur 
kak fakat belki dör~ ıahtelbahirin batı- olmuşlar ve her hangi bir tahtelbahirin 
rıldığını bildirmektedir. teleskopunu gördükleri noktada bbm

Şimdiye kadar batırılan Alman tah- balarını atınışlardır. Bombaların atıl
telbahirlerinin yekiinu yirmi bire baliğ ması aynı zamanda harp gemileri için 
olmuştur. bir işaret teşkil ediyordu. 

Nevyork 15 ( ö.R) - Amerika gaze- Londra, 15 (A.A) - Royal Oak zırh
telerinin neşriyatına göre Royal Oalc"ın !ısı mürettebatından hayatta bulunan 17 
batmasından 'sonra bu nevi zırhlılar üze- kişiye ait yeni bir liste neşredilmiştir ... 
rinde lngiliz teveffuku Amerikaya inti- Amirallik bir başka listenin daha neşre-
kal eylemiş bulunmaktadır. dileceğini haber vermektedir. 

Çünkü lngilterenin bu ayarda dritnavt- Roma, 15 (A.A) - Almanlar tarafın
larırun yekUnu on dörde inmiotir. Ame- dan torpillenen Royal Oakın z.iyaını 
rikanın mevcudu ise on be~tir. Ton ye- mevzuubahis eden Tribuna gazetesi bu
kunu da Amerikanın lehinedir. nun İngilizler için ciddi bir kayıp oldu-

Londra 15 (A.A) - Istihbarat neza- ğunu, fakat İngiliz donanmasının üstiin
reti gelen ve giden vapur kafilelerinin lüğiine ağır bir şekilde tesir etmediğini 

Londra, 15 (A.A) - Amirallik daire
si şimdiye kadar Royal Oakın mürette
batından 378 kişinin kurtarılmış oldu
ğunu beyan etmekte ve bunların isim
lerini bildirmektedir. Amirallik dairesi 
daha bir kaç bahriyelinin kurtarılmış 
alınası muhtemel bulunduğunu ilave et
mektedir .. Yakında kısa bir liste daha 
neşredilecektir. 

Londra 15 (A.A) - Royal Oak zırh
lısından kurtulanların listesi halen 395 
ismi ihtiva etınektedir ki bu rakam son 
listeden 26 isim fazladır. Bir kaç güne 
kadar yeni bir listenin intişarı beklen
mektedir. 

Londra 15 (Ö.R) - Royal Oak zırh
lısından kurtarılanların sayısı 414 raka
mına baliğ olm~tur. Artık bundan son
ra kurtulmuş olanlara ait başka bir liste 
neşrine imkan gör!ilmemektedir. Bu su
retle gemide 800 zabit ve neferin olduğu 
katiyetle teshil edilmiş bulunuyor. 

Saaı zarfında 
1 

Mühim hadiselerin cereyan etmesi 
çok muhtemel görülmektedir 

lngiliz askerleri Majino hattında mevkilerini aldılar 

B. Rus - Finlandiya görüşmelerine çok Londra, 15 (Ö.R) - Finlandiya ile 
ehemmiyet vermekte ve Finlandiyanın Sovyet Rusya arasındaki müzakereler
reisicümhuru Politiken gazetesine ver- den Finlandiya devlet adamlarından 
diği bir mülakatı neşretınektedir.. Fin- yalnız altı kişi haberdar bulunmaktadır. 
landiya cüınhurreisi bu mülakatta de- Bunun haricinde hiç bir kimse bir şey 
mişlir ki : Finlandiya - Rusya münase- söylememekte ve sıkı bir ketumiyet mu
betleri gayet normal bir şekilde inkişaf hafaza edilmektedir. Bunun sebebi bir 
etmekte, 1920 de imza edilen ademi te- sıri tefehhüme meydan vermemek ve - BAŞTARAF11 İNCİ SAHİFEDE - !ar Polonyada harbetmiş olan fırkalat- Roma, 15 (Ö.R) - Gazetelerin Garp 
cavüz paktının çerçivesi dahilinde mü- Sovyetlerle prestişini muhafaza eylemek BrUksel, 15 (A.A) - Belgi Que Libre dan yirmi fırkayı garp cephesine getir- cephesindeki harp muhabirleri Fransız 
zakereler normal seyrini takip etmek- içindir. gazetesinin Berlin muhabiri yazıyor : mişlerdir. Almanların faal ordusu yüzde ve İngiliz orduları arasındaki faaliyet 
tedir. Finlandiya tamamen bitaraf kal- Londra, 15 (Ö.R) _ Müzakerelerin Almanya 13 birinci teşrin cuma gü- yüz Nazi gençlerinden mürekkep ve birliğini tebarüz ettirmektedirler. İngi-
mak niyetindedir. Finlandiya sulh isti- müsait bir saflıada bulunmasına rağmen nünden beri bilfiil harp halindedir. Al- Garp cephesinde bulunmaktadır .. Bu or- !izlerin Garp cephesine gönderdikleri 
yor. Fakat ancak bu çerçivenin içinde Finlandiyada askeri hazırlıkları devam man ordusunun Majino hattına karşı ta- du birinci sınıf bir ordudur. Fakat Kay- kuvvetlerin büyük kısmı motörize kuv-
bir sulh .. • etınekte ve bütün ticaret gemileri has- arruza geçmek için emir alacağı zanne- serin 1914 senesindeki ordusunda görül- vetlerdir. Muhtelif çapta binlerce İngi-

Paris, 15 (Ö.R) - Finlandiya _ Sov- tane haline ifrağ edilınektedir. Helsinki- dilmemekle beraber ablokanın tesiri o meıniş olan bir takım nakiseleri vardır. !iz tankı Majino hatb gerisinde yer al
yet müzakereleri hakkında Havas ajan- den yüz elli bin kişi şimal memleketle- derece hissedilmektedir ki Almanya kı- Çünkü fırkaların adedi dört senelik bir ınışlardır. 
sı bildiriyor : Müteaddit müdahaleler- rine hicret etmişlerdir. .a bir zaman zarfında taarruza geçmeğe müddet esnasında yetınişten doksana Londra, 15 (Ö.R) - İngiliz askeri 
<len sonra Sovyetler biraz mütereddit Stokholın, 15 (A.A) _ Helsinkiden mecbur kalacaktır. Alınanların İngilte- çıkarılmıştır ve tecrübeli zabitleri azdır. mütahassıslarının kanaatlerine gö•e, 
göriinüyorlar. haber alındığına göre Finlandiya hükü- re üzerine ve İngiliz gemilerine karşı Halbuki müttefikler bu noktai nazardan Fransız ordusu bugün üç buçuk milyon 
Finlandiyanın askerlerini silah altına meli henüz Sovyet teklifleri hakkında bombardıman filoları göndermeleri çok evvelce olduklarından daha zengindir- askeri ile diinyanın en muazzam bir or

çağırması, Amerikanın müdahalede bu- etraflı malUmat verebilecek vaziyette muhtemeldir.. Muhabir, önümüzdeki !er. .. dusu sayılmaktadır ve bu ordu bugün 
lunması Skandinav devletlerinin bir değildir. Müzakerelerin bir hafta ve hava taarruzunda ortaya çıkacağı bildi- Paris, 15 (O.il.) - Alman ordusunun demokrasilerin en sağlam kalkan vazife
konferans kararları Sovyetleri tereddü- hatta daha ziyade devam edebileceği rilen esrarengiz bombalardan tekrar garp cephesinde tecavüze başlıyacağı sini görmektedir. 
de sevkeden başlıca amillerdir. tıJunin. olunmaktadır. Sovyetlerin tek- bahsetmektedir. hakkındaki haberler devam etmekle be- Londra, 15 (Ö.R) - Muhtelif gaze~-

Helsinki, 15 (Ö.ll.) - Finlandiya he- lifleri Finlandiya hükümetince malum wndra 15 (ö.R) - Fransız tayyare- raber henüz geniş çapta bir tecavüze !erin askeri miinekkitlerinin cepheden 
yeti Helsinkiye dönmüştür. olmasından ve mezklır hükümetin tela- cilerı Sıgfrid hattı üstünde mühlın keşif kat'iyyetle karar verildiğini gösteren aldıkları haberlere istinaden yazdıkla-

Nazırlar meclisi heyet reisinin izahatı- şa düşmemiş olunmasından nikbin ol- uçuşları yapmaktadırlar. Her ne kadar emareler mevcut değildir. Bazı müşa- rı makalelerde beklenmekte olan büyük 
nı dinlemiştir. Heyetin bir hafta sonra mağa i.mkfuı mevcut olduğu istintaç Alman a~cı tayya~~eri bu keşif uçuşla- hitl.erin tahminlerine göre B. Daladiye- Alınan taarruzu hakkında Alman başku
Moskovaya dönmesi bekleniyor... Bay edilınektedir. · rına manı olmak ıstiyorlarsa da Fransız cin ve Çemberlaynın son nutuklarından mandanlığının büyük bir tereddüt için

Alman lktısat Nazırı 
tayyareleri bunlara karşı üstiin mevki- evvel Almanyanın takip etmeyi düşiin- de bulunduğunu kaydeylemektedir. 
(erini muhafaza ve uç~larına muvaffa- düğü plan şu esasları ihtiva ediyordu : Bu tereddüdiin sebepleri şöyle izah 
kıyetle devam etınektedirler. Son on beş 1 - Almanyanın niyetleri hakkında edilınektedir : 
gün zarfında gündüz iki yüz ve gece de Belçikaya teıninat vermekle beraber General Kayder Polonyada tatbik et
altmı.ş uçuş yapmışlardır. irüz uçuşta Hollandada Alman tayyareleri için ha- tiği iki uçlan taarruz tabiyesini Garp 
Sigfrid hatlarının fotograflarını almağa reket üsleri teminine müsait bir vaziyet cephesinde kullanmak istemekte ise de 

Viy.ana sergisinde ablokadan Alman
yanın zararı olmıyacağını söyledi 

muvaffak olmuşlardır. ihdasına çalışmak.. bu planın tatbiki imkansız gör!ilmekte-
wndra 15 (ö.R) - Bugün harbın 2 - Alman havacılığının elinde bulu- dir. 

başlangıcındanberi ilk defa olarak Ingi- nan bütün kuvvetlerle İngiltereye hava Büyük taarruzun arefesinde iken ke
liz gazeteleri (cephenin bilinen noktala- hücumları yaparak dokları, sanayi mer· rarlaştırılınış olan Renaniya, Köln, Ahe
rından gelen) haberleri büyük manşet-- kezlerini, tayyare fabrikalarını ve tay- nin tahliyesine başlanmamıştır. 
!erle neşretmektedirler. Bu haberler, yare üslerini tahribe çalışmak.. Almanlar Fransız cephesinin muhte
Ingiliz askerlerinin Majlno hattında ve 3 - Garp cephesin~ asker göndermek- lif yerlerinde ağır fedakarlıklara katla
bu hattın gerisinde bulunan bir çok sev- ten içtinap eden Sovyet Rusyayı Afga- narak ele geçirmek istedikleri Fransız 

Parüı 15 (ö.R) - Alman ekonomi meleridir ah "l"h f b 'k 1 d --' · vey ut 11 a a n a arın a .,...ıpn va- kulceyş mevzilerde yer 2ldıkları bildi- nist.ııı ve Hindistan hudutlarında tahşi- esirlerini de yakalıyamamışlardır. 
nazın doktor Funk Viyana panayırının Berlin 15 (AA) - Nazır Pess bütün tanda§lar iatiına edilmiştir. Ayni zaman- rilmektedir. Binlerce Ingiliz ağır topla- <iatta bulunmağa ikna ederek İngiltere• Ayni zamanda Alman keşif tayyare
açılışı esnasında ıöylediği bir nutukta kumandanlıklar nezdinde on sekiz yaşı- da memleket için hayati bir menfaat ar- rı ve tankları garp cephesinde kendile- ye buradan büyük bir tehlike altında !eri Fransız hatları üzerinde uçınağa 
halkı Almanyanın ablokadan müteessir nı geçıni§ olup askeri talim görmemiş zeden çiftliklerde çalı§an veyahut tayya- rine 1ıahsis edilen yerlerde vaziyet al- olduğu hissini vermek.. muvaffak olamamışlardır. Bunun selıe
olmıyacağına inandırmak istemiştir. Na- olan vatandaşların talim görmelerine ait relere karşı müdafaa işlerinde istihdam ınışlar ve harekete geçmeğe hazır bulun- 3 _ Almanyanın Fransaya karşı ni- bi Fransız ve İngiliz hava kuvvetleri1ıln 
zır demiştir ki, Almanyanın eski devre- bir tedbir ittihaz etmiştir. Yalnız fırkada olunan gençler de müstesna tutulmu§- mu.şiardır. yelleri halisane olduğunu söylemekte tefevvukudur. 
deki ticaret münasebetleri yüzde sekseni ve teşkilitlarında daimi hizmet gören tur. lngiliz mevzilerinin sa~ cenahını Is- devam ederek Fransa. ve İngilterenin Garp cephesinde şimdiye kadar sekiz 
normal bir şekilde kalacakbr. koçyalıl.ar teşkil etmektedirler. arasını ayırmağa çalışmak.. Fransız tayyaresi di4ürüldüğü halde 

Fakat bunu Almanya nasıl temin ede- Jtalya L"b M· h d d d k" l:ahsedilmektedir. Bu planm birinci ve ikinci kısımları Alınan tayyarelerinden düşürülenleı'ln 
cektir? Almanyanın ticareti ancak Bal- ] ya • JSlr ll U Un a ] Londra, 15 (A.A) _ Röyter ajansının Hollandanın hatta istilfuıını nazarı dik- yekunu yirmi dörde baliğ olmuştur. 
bk denizinden ve Rusya ve Balkan dev- k ı • k askeri muhabiri, garp cephesinde ihtiyat kate alınış bulunuyordu. Alman başku- Alınan kumanda heyetini tereddüde 
Jetleri ile yapılmaktadır. Bu ticaretin en as er erı n i çe iy or mu? harbinin Alman generallerinin müttefik- mandanlığının böyle bir istila projesini sevkeden diğer bir nokta da Alman or-
başdaki amili Almanyanın ithal kuvveti (erin müdafaa hatları karşısında muaz- terkedip etmedjği malum değildir. Yal- dusunun muvaffak olacağına itimat eili-
idi. Bu kuvvet simdi sıfıra inmiştir. Zira zam kuvvetler tahşit etmel<te olmaları- nız şurası aşikardır ki Hollandaya taar- lememesidir. Çünkü Polonya cephe•in-
Almanyanın elinde mal satın alabilecek Londra 15 (Ö.R) - Mısırda çıkan Elehram gazetesinin bilOirdiği- na binaen pek yakında hareket ve ma- ruz halinde Belçikanııı bitaraflığını mu- de Alman ordusu tecrübesiz bir ordu ıle 
kadar döviz yoktur ve Almanyanın im- ne göre yapılan bir anlaşmanın eseri olarak ltalyan ve Mısır hükümet- nev.-alar harbine tahavvül edebileceğini hafaza etmesine imkan kalmıyacaktır. karşılaşmıştır. Halbuki garp cephesinde 
za ettiği bütün ticari anlaşmalar kliring !eri Llbyadaki hudud boyunda mevcut askerlerini geri çekmekte- bildirmektedir .. Ne zaman? .. Nerede?... Hindistana karşı tehdit yaratmak pla- tecrübesiz ordu mevkiinde bizıat Alman 
el saslarına ddakvardhığı idn Almanya itha- dirler. Bu haberi teyid edecek bir haber gelmemişse de Elehram gaze- suallerinin ortaya attığı meselenin halli nına gelince Sovyel Rusya bu husustaki askerleri bulunmaktadır. 
at :vaomo ı ça i racat yapamaz. Bu se- k Almanların hatlarının gerisine müttefik- l.oberlerin bedhahane tasniattan ı'baret ---

b 1 Al "k d tesinin ço ciddi oldug" una göre bu habere Londra mahfı"llerı"nde ehem- -ep e man ı tısa nazırının sözleri lü- !erin mukavemeti zafa uğrar uğramaz olduğunu bildirmiştir. Hollanda üzerinde 
zumundan fazla nikbin telakki edilmek- miyet verilmektedir. müdahalede bulunacak motörlü kuvvet- Fransa ve İngiltereyi ayırmak tcşeb-
tedir. Çekoslovak c .. mhu . . L h !er tahşit etmelerine binaen çok güçleş- büslerinin de beyhudeliği anlaşılmıştır.. uçan ÜÇ Alman 

Paris 15 (ö.R) - Alman iktısad na- ll rreJSJ C ıniştir. Yağmur ve sis dolayısiyle cephe- Almanların Garp cephesinde tecavüze tayyaresi.. 
zm panayırın açılış nutkunda panayıra B k 1 s k de hareket yapılmamaktadır. Almanlar geçmekten başka çareleri kalınaınıştır. Londra, 15 (Ö.R) - Üç Alman ta~-
ltalya, Türkiye, Slovakya. Bulgarüıtan ve 3ŞVe i İ igorS j ile görüştü da İngiliz heyeti seferiyesinin kuvveti- Romadan alınan bir habere göre Hit- yaresi Hollanda toprakları üzerinden 
Yugoslavyanın iştiraklerinin ehemmiye- ni ve erkılnıharbiyesinin plaruru iskan- !er dün genel karargah başkumandanı uçmuş, havalanan iki Hollanda avcı tay-
tini tebarüz ettirmiştiı. dil etınek mikdarını arttırmış oldukları general Kaytel ve Genel Kurmay baş- yaresinin ateşine maruz kalmışlardır. 

Paris 15 (ö.R) - Avusturyadan ge- Paris 15 (Ö.R) - Çekoslovak Cümhurreisi Beneş bugün Leh baş keşif kollarının faaliyetini tenkis etıniş- kanı general Halder ile göri4melerinde Alman tayyareleri derhal uzaklaşınış-
len haberlere göre orada Almanyaya vekili general Sigorskiyi ziyaret etmiştir. Leh baş vekili, Çekoslovak- lerdir. Maamafih Almanlar kendilerin- Garp cephesinde tecavüz meselesini !ardır. Zannedildiğlne göre İngiliz sa-
karşı büyük bir hoşnutsuzluk hareketi yadaki Alman işgalini Lehistanın asla tanımıyacağını bildirmiştir. den· malOmat almak ümidinde bulun- gözden geçirmiştir .. Alman erkanıharbi- hillerinde keşif yapan bu tayyareler kı-
~~::!:~'.;:'i~ı!:·/~~,;i~":~!a~~;ı_ş_lı~~a":mlll•iı_eb!ae:!_ll~~'~ll1~:!ı:~_J'--;:E;;;s.:;k;;,i .;Ç:;e;:k:.,:ba::;ş:..:v.:;e;:k:.:il:,:i_;H:...:;:od::::;z:::a:..!g:::e_::n::;e::_ra:_l:._::S::_ig~o:_:rs::k~i~il_::e_u~zu~n~b!;!!!ir~m:.:,u::,··::ıa!!k:!a!!t;:ta!!....L.d.:uklarEüi'"wı .. e.,sır00· wle.ı,r ... i.ı,a.;,lam..._.iiam.,,.ı~şl..ı.ar,;.·dJır_. ___ -LY<..e_.s._i:ı..b•u..ı..ıd'"iı'-"ş;_iin_.c ... e~n~in-n_e_k~a-dar __ m~u-azz_~am-Ls-a_...y_o_ld .. an_ .. ü_s_ıe_r_in_e __ a_v_d_eı __ e_tın_ek __ 1ç...;...in ____ _ 


