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Giimrük ve 
• 
ltıhisarlar 
Vekilimiz 

İskenderundan ay
rıhrken 

'}ümrük ve inhisarlar Ve 
kilimiz Saym Raif Karadeni 
zin şehrimizden ayrılarak 
Şark hudutlarım1zda tdkikat 
yaptıktan sonra İskenderuna 
giderek geceyi orada geçir· 
diklerini pazar günkü sayı • 
mtzda haber vermiştik 

Kıymetli Vekilimiz, isken· 
derunda bütün fabrikaları 
gezer~k tetk\katta bulunwuş 
ve gece Belediye tarafından 
şereflerine parlak bir ziya · 
fet verilmiştir. Memurlarla 
ha~bihal eden Vekilimiz, 
k~ndilerine mühim direktif· 
ler Vt'rmişlerdir. 

Geceyi vagolarında geçi 
ren Sayın Raif Karadeniz 
evvelki gün saat 12 de sıcak 
ve samimi tezahürat arasın · 
da lskenı lerundan hareket 
etmiş ve hareketinden biraz 
evvel kendilerini uğurlayan· 
lara, hitaben demiş\ı;rdir ki: 

0 Bundan ~onra dinlen • 
mek istiyenler, Halayı ken· 
dileri için en müsait bir yer 
olaralC seçeceklerdir. isken· 
derun, lstanbul ve lzmir gi· 
bi büyük limanlarımızın sevi 
yesine getirmek istiyoruz. ,, 

Vekilin bu sözleri şiddet 
le alkışlanmıştır. 

Valimiz 
Arsuzda tetkikat

ta bulundular 
Valimiz Sayın Şükrü Sök· 

mensür, evvelki gün Arsuz 
Nahiyesinde bir tetkik gezi· 
si yapmışlat dır. ValiMuavini 
nin de iştirak ettiği bu tet • 
kik gezisinde Valimiz köylü 
lerle hasbihallerde bulunmuş 
ve ekin vaziyetile alakadar 
olarak köylünün ihtiyacı hak 
kmdıı temaslar yapmışlardır. 

Bundan sonra yaya ola • 
rak Çingen köyü civarın 
daki petrol araştırma merke 
zine gidilerek hafriyat yerin 
de tetkikatta bulunduktan 
sonra geç vakit şehrimize 
dönmüşlerdir. 

Hatayın mülki teş
kilat projesi 

Ankara - Dahil\ye Ve· 
kaleti Hatay Vilayetinde mev 
cud kaza ve nahiye hudut · 
lan i9inde bulunacak köyle· 
ri tespit eden bir proje üze 
rinde tetkikat yapmaktadır. 
tetkikat biter bitmez Hat.'\ · 
yın yeni mülki teşkilatı pro· 
jesi Vekiller heyetince gön· 
derilecektir. 

Finlandiya harbi bütünşid· 
detile devam ediyor 

Başvekilimiz 
Zon guldakta tetki

.. kat yaptı 

Zonguldak 4 A. A. -1-
Başvekil Dokteır !Retik:Say,,~ 
dam, refakatinde iktisad;Ve 
kili Hüsnü Çakır ile lstanbul 1 
mebusu Rana Tarhan olduğu 
halde Dün~Karahükten şeb._ 
rimize gelmiş ve:parlak!me , 
rasimle karşılanmıştır. 

Finlandiyalıların kahramanca mukave-
meti Rf!,sları hayrt!ff e bıraktı 

Rus\ar işgal ettikle6 topraklarda sahte birFinlandiya hükume
ti teşkil ederek bu hükiımetten Finlandiya limanlarını satın 
aldılar - 22 Sovyet tayyaresi ile 37 tank tahrib ve 800 Rus 

a sk~ri esir edildi Başvekilimiz burada maden 
ve kömür işlerini tetkik ede 
cektir. Dün 4 saat süren bir 
toplantı yapılmış ve bu top 

Almanyada Sovgellere karşı derin bir in-

~ovyetlerle Finlandiya a· 
rasında cereyan eden muha· 
rebelere ait ve muhtelif kay· 
naklardan gelen haberlerin 
h ülasası şudur: 

Harp bütün şiddetile de
vam etmektedir. Sovyet hü
kumeti, Kızılordunun işgal 
ettiği Finlandiya toprakların 
da teşkil edleeııKom~nistFin 
landiya hükümetile bir dost· 
luk ve karşılıkh yardım mi
sakı akdeylemiştir. Bu mua 
hede ile Sovy~t hükumeti 
Finlerle meskun So~yet top 
raklarmdan 70 bin kilomet 
re murabbaındaki araziyi ye· 
ni Finlandiya hüku netine ter·ı 

ketmektir.Buna mukabil 3970 
kilometre murabbalık bir 
arazi ile bir çok adaları ve 
limanları 30 sene müddetle 

Sovyet Rusyaya kiralatmak 
tadır. 

Sovyetler buna karşılık 
olarak yeni Finlandiya hü · 
kümetine cemalyekun 420 
milyon Finlandiya markı öde 
yeceklerdir. iki hükumet bir 
birine karşı tecavüz etmi· 

/ ial başladı 
yecek ve her iki taraf tan bi 
ri bir avrupa hükumeti tara 
fından tecavüze uğrarsa bir· 
birlerine bütün kuvvetlerile 
yardını edeceklerdir. 

Muahedenin müddeti 25 
senedir. 

Soyet hükumeti yeni fin· 
landiya ordusuna silah ve 
cephane vermeyi taı:ıhhüd 
etmektedir. 

Diğer taraftan asıl ha· 
kiki Finlandiyayı temsil eden 
hükumet, muharebeye bütün 
şiddeti le devam ediyor. Rus 
hücumlarmm şiddetin'! rağ· 
men Finlandiya kıtaları .• 1ev 
zilerini muhafaza etmekte ve 
mukabil taarruza geçmekte· 
dirler. Ruslar bir çok tank 
kaybetmişlerdir. Tahribedi
len Rus Tanklarının ad~di 
kırkı bulmuştur. Sovyetler, 
yeni Radyo istasyonları inşa 
ederek Finlandiya halkına 
kendi . dillerile hitab ederek 
teslim olmalarını teklif et· 
mektedirlerki, bu usul Al· 
manlar tarafından Varşova 

muharebesinde tatbik e<lıl· 

Belediye Meclisi 
Mühim kararlar aldı 

lantıda maden ocaklarının 
mişti.~ ve bilhassa amelenin vaziye 

Bütün bir Sovyet Tank ti görüşi.tlmüş ve alınması 
alayının imha edildiği hak- icap eden tedbirler tetkik 
kında bir haber verilmekte olunmuştur. 
ise de bu haber henüz teyid Zonguldak 3 A.A.-Baı· 
etmemiştir. vekil Doktor Refik Saydam 

Şehirlerde otura·n Finlan öğleden sonra tedkiklerine 
diyalılar köylere hicrete da devam e~miş, Am7le hula· 
vet ediliyor Çünkü bütün nesı~ı zıyare~ ~~tıkt~~ son· 
büyük şehirler 'Sovyet tay· ra ışletme mudurlermın de 
yarel..;ri tarafı~dan istisnasız lhaıır:bulunduğu bir. topl&nta.ya 
bombardıman edilmektedir riyaset eylemiştir. Sayın B•ı· 

Finlandiya hükumeti , Mil, vek~l. Anadolu ajansının mu· 
letler c~miyetine müracaat habırıne beyanatta buluuarak 
ederek Sovyellerin tecavü- Karabükteki ağır sınayi mil· 
zünü protesto eylemişÜr. esseseleri~i g7z.diğini,bu mu· 

azzam tesısat ıçın daha alın 

Berliıı den Amesterdam mıtsı icab eden şeyler oldu· 

gazeteleri ne verilen bir tel· I ğ~n~~ ~ün~en güne çoğalan 
grafa gört", Alman hüküme ~~mur ıhtıyacını karşılamak 
ti Finlandiya lehinde bir te· : ıçın Zonguldakta tedbirler 
şebbüste bulunmuş fakat bu alınac.ığm~, . bu a~a~a :ame· 
teşebbüş neticesiz kalmıştır. le mesel~sı.nı ve ,. ıstıhsalihn 
Alman Nazi Şefleri arasında artm_ası ıçın alakadarlarla 
şiddetli bir ihtilaf hüküm sür· tedkıklerin ~ devam ettiğini 
d ·· v ·· S tl · l bu hususta iktisat VelCiliniıı 
hu

udguuduve ~vyel e~ı~ Aslveç layihalar hazırladıg· ını söyle 
na ınme erınm man . f 

ya için büyük bir tehlike teş mış ır. 
kil ettiği kanaati gittikçe ku~ Zonguldak 4 A.A.-Baı 
vetlenmektedir. iyi bir kay. ~ekil Re~ik Saydam, refaka· 
naktan haber venldiğine gc tınde lktısat Vekili ile lstan· 

re Sovyetle · F' 1 d' bul mehuslarından Rana Tar· 
nn ın an ıyayı h ld .. h ı 

işgalini Almaııyn Mos~ova an ° ugu alde Zonguldak 
nezdinde şidd~tli l>ir·nola ile tan ayrılmış ve hararetli 

· f k • S . tezahüratla ug" urlanmıctır 
protesto etmış a at talın v • 

b 
' b"l Başvekil yarın ög" leden ev· 

u protestoya c-evap ı e ver 
Eski mezarlık kaldPılacak, ZU~?aybe su- memiştir. Bu hadise Alman vel Ankaraya varmış olacak-

yu tahlil edilecek, şehir civarındaki kü- yada derin bir hayal suku tır. 
çük bataklıklar kurutulacak - Yeni za- tu yapmıştır. lran Büyük Elçisi 
bıtai Belediye talimatnamesi hazırl!l·ndı. . Alm~n b~hriyeisi Finlan· itimadnamesini verdi 

... dıyanm ışgalınden sonra Bal- A k 4 ; A A l 
Entari ile gezmek yasak ediliyor tık denizinin de Bolşevikleşe ·s·· .. kn aErla. . K~ .-. Hran k A tı uyu cısı azımı an 

3 - Lağam kanallarının re 1 .. manb donanmasına ~a l b:ıgün öğ·Ieden sonra Cüm-
Belediye Meclisi, geçen 

cuma günü ve dün toplana· 
rak mühim kar<0rlar almıştır. 
Şehrin imarı ve sıhhi duru· 
mu bakımından alınan karar 
lar ~unlardır : 
1 -~l Nisan 940tarihiııd .. 

eski mezarlıktaki ö!ü kemik 
terinin kaldırılması ve yeni 
mezarlıkta fakir ve kimsesiz 
lere mahsus olmak üzere 
" Hatay cocuğu mezarı ,, 
adı altında umumi bir me · 
zar tahsisi 

2 - Haziran 940 tarihin 
den itibaren şehir dahilinde 
entari ile dolaşılmasının me 

ni 

ve şirketleı e ait mu··z.ehrcfatın panaca~ını eyan etmektedır h . . . t f d k b l H 
1 

. k. d k" F. 1 d. l urre1sımız ara ın an a u 
fenni ve sıhhibir şekil .. " e sın ı "e ı . m an ıy~ edilerek mutad merasimle 

de nakli hususunun temini hukumet erkar.ı ıle Başvekıl .t. J . . . 
4 - Zugaybe suyu.1un Payta tı meç ul hır yere · d H · · V k'l" h h 

. I ' ım:ı namesını vermış ve 

tahlil edilerek depolarının naklederek Helsinkiden çe· m~ralsımh e arbıclıyl! te 
11 

· ı k·ı · I d. mız < e azır u unmuş ur. 
temız enmesi ı mış er ır. H f 1 • • 

5 - Şehir etrafındaki H 1 . k"d k' b. v .. ava se er en teşmıl 
d 

..! sın ı e ı ır sıgııaga • 
çaylarda yaz mevsimin e ta b b b J edıle k ir om a iişmüş 21 kişinin ce 
affün etmekte olan gölcükle · k t l öıümüne 31 kişinin de ya 
rın urıı u ması. ralanmasma sebep olmuştur. 

Bu ·ılarJan başka _gt!çen c.el, lki Sovet tayyaresi yere inme 
sede hazırlanan yem zabıtaı gv e merbur edilm·ış ve s· "I 
B l d

. l" . . • ag am 
e e ıye ta ıınatnamesının 5 l k l .. 1 . t" ş· 

k 
.. 

1
.k ht ı·t .. d o ara e e geçırı mış ır ım 

ışı ı mu a ı encumen e d. k d F. l d" 11 25 
t tk

.k. k ·ı · d.. ıye a ar ın an ıya ı ar 
e ı ıne arar ven mış ve un S . · d .. ·· ·· 
k

.. 
1 

ı . . . h ovyet tayaresmı uşurmuş 
u ce sf':cıe encumenm azır l b. S h rı 

ladığı rapor okunarak veri· er ve ır ovyer ava ı 0 

len izahat dinlenmiştir. Sonu 2 incide 

Ankara 4 A. A. - Ha· 
her verildiğine göre, Devlet 
hava yolları idaresi seferlerini 
yurdun diğer mıntakalanna 
ve ilk olarak K aradeniz sa· 
hillerine teşmil etmeğe karar 
vermiştir. Yakıııda latanbul 
ile Samsun ara$mda seferlere 
başlanacaktır. 

~ ... 
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Bütün dünya ·Günün meselesi 
Finlaııdiga nasıl bir ~qerdir? 

Finlandiyaya sempati 
gösteriyor 

Çağlayan lokantası 
Temiz ve ucuz yenıek, muntazam s~rvis 

Saray caddesinde ye ni açı lan Çağlayan Ioka ntasın
da nefis ve ucuz yemek ile her çeşit içkiler v.ır· 
dır. Temizlik, ucuzluk ve muntcızam servıs. 

GöJler diy<Jrı tabir e dilen bu memleket 
Clünyanın en müterakki ölkelerinden 

biridir 
Finlandiya Baltık yaylası

nın Botni körfezinin şarkın 
da kalan kısmını teşkil eder 
1809 senesinde hveç tara· 
fıııdan Rusyaya krk edilmiş 
olan bu memleket şimdiki 
hudutlariyle 387,567 kilomet 

, re murabbaı mesahaya ve 
3,800,000 e yakın nüfusa ma 
liktir. En şimal kısmı kutup 
iklimine tabi oleın ve hemen 
tam bir g-ece karanlığı için· 
de bulunan Finlandiya top· 
rakları hesapsız göller ve 
gölciiklerl~ delik deşik bir 

' haldedir. Bu göllerin çoklu· 
ğu hakkında bir fikir. ver· 
mek için miktarlarının 60 · 
000 <len fazla olduğunu kay 
detmek kafidir. 10 ilP. 80 
metreye kadar yübelen ve 
üstü çamlarla kaplı cümudiye 
ler manzaranın yeknasakl1ğı 
nı giderir. Finbndiyanın top 
·rakları nasıl göllerle örtülü 
ise deniz sahllleride adacık· 
larla kaplıdır. Kayalık ve 
ormanlık olan sa 
· hiller meskun mahalleri 
'gözden saklar ve bu sahiller 

• de denizden yaklaşan yolcu 
· lar gayri meskun bir orman 

ve su diyarına vardıkları his 
· sine kapılabilir. 

Güneşin pek kısa bir müd 
·det için grup ettiği pek u· 

'zun günlere malik bahar ve 
·yaz ayları Finler için ~hara· 
rt!tli faaliyet mevsimleı·idir. 
Göller ve mütevali çağ(ıyan 

. ları olan nehirler o şekilde 
tanzim ve birbirlerine rapto 
~unmuştur ki küçük gemiler 
.sahillerden 400 kilometre i 
çerlere kadar gidebilirler 
Holandada olduğu gibi Fin· 
landiyada <la insanların ha
yatı nehirierde sıkı surette 
alakalıdır.· 

• Finlandiya teıpraklarmın 
·yüzde 73 çü Nmanlarla kap 
~lıdır. Ekilen topraklar yüzde 

yedi yi geçmez, ayrıca ha 
1 

tif meralar toprakların yüzde 
t üçünü tc.>şkil e<ler. 

FinlandiyaJa 1937 ,de 1,430, 
~000 ton hububat, 1,338,000 

ton patates istihsal edilmiş 
i.ve:l,526, 764 baş hayvan 
yetiştirilmiştir Bu hayvanla 
rııı 820,00:J i koyun, 400 bini 
attır. 

Başlıca kağıt, dokuma, 
makine elektrik ve kimya 
sana)'iiııde çalışan dört bini 
mütaceviz fabrikada 200 bin 
kadar işçi çalışmaktadır. Su 
ni çağlayanların su '<uvdin" 

. lien istifade ederek orman 
ları işl~tmektedir. 
Turarıi ırka mensur olan 

F.inler ~he ır ve Estony .ı 
milletleriyle yakında"l akra11a 
dır ve dilleri de Tur .ıni m n 
şelidir. Bu millet ileri bir kül 
tur. ve eJebıyata malik oldu 
ğunu, meşhur c dibiSillanpa~ 
anın son: günlerde Nöbel ede 

: biyat mükafatını almış olma 
6l)'!~de isbat etmiştir. 

Kilometre başına 9 olan 
nüfus kesafeti umumi mese 
haya nazaran az görünürse 
de kilometre mürabbaına an 
cak 1 nüfusa malik olan şı 
mal tarafları ve göllerle ör 
tülü arazi çıkarıldığını takdir 
de kesafet 30 a ve orman 

lar da çıkarılınca 40 a yakla
şır. Yalnız ekilen topraklar· 
la meraların mesahası itiba
re alınırsa kasafet 77 yi bu· 
lur. 

Ziraatle meşgul halk nüfu 
sun yüzde 60 ını, saniyi işçi · 
leri ise yüzde 17 sini teşkil 
eder. Okuma yazma bilmiye 
ni hemen hiç olmıyan bu 
memlekette fenni ziraat usul 
leri ta ~bik olunur. Siitçülük· 
te LJilhasse terakki etmiştir. 

Finlandiyanın ihracatı 1935 
te 27,281,000 Sterlin lirası 
nı bulmuştur. Bu yekundc\ 
kereste Vt': odun ihracatının 
hissesi 12 milyon, kağıt ha· 
muru 7 milyon, kağıt, mamu 
latı 4 milyon sterlindir. Bu 
orman mahsülleri yanında 
zirai mahsüller ancak iki mil 
yon 250bin sterlin tutar.Fin
landiya ihracatının yandan 
fazlası İngiltereye gider ta
~at Finlandiya, ithalatının 
ancak dörtte birin\ lng\lte· 
redc-n temin eder. 

Finlandiya limanlarında kı 
şm deniz donar ve münaka
ltı temin için buzkıran ~eni 
leri ~.faaliyete geçer. 

Büyük harpte Rus ordula 
rının bozgunu ldan sonra Fin 
landiyad;ı başlıyan milli hare 
ket, Sovyet ih6lali yıllarında 
muzaffer olmuş ve müteaki· 
ben istiklali bütün milletlerce 
tanınmıştır. Sovyet Rus1 a ile 
arasında iki gün evvel Sov
yetler tarafından feshedi!miş 
olan bir saldırmazlık paktı 
mt:vcuttu. 

Cesur ve çalışkr\n bir mil· 
let olan F;nler milli yurtları 
nı imar ve modern bir ordu 
vücude getirmek için müs· 
takll o1dukları 20sene zarfın 
da büyük gayretlt'r sarfdmiş 
}erdir. 

İtalya ile 
Yunan istan 
Aras~nda tica re t 

muahedesi 
Atina 4 A. A. - ltalya 

ile Yunanistan arasında bir 
ticaret muahedesi akdetmek 
üzere, şimdi Pariste bulunan 
Yunan heyeti ayın 10 unda 
Romayl gidecektir. · 

Romen vapurlarını 

İng iltere sahn a ld ı 
Loııdra 4 A. A. - Ro-

manyaya aid bütün ticaret gemi 
leri. lng: ıtere hükumetince 
satın alınm1şhr. Bu gemiler 
şimdi İngilizlt>r tarafından 
nakliyatta kullanılmaktadır. 

Bütün dünya matbuatı, 
hatta Alman gazeteleri bile 
Finlandiyaoın uğradığı hak 
sızlığı açıklamakta ve bu kü
çük fakat kahraman millete 
sempati göstermektedirler. 

Bir tecrübe i.>pata kafıdir . 
Sahibi : Bekir Atahan 

Fraıısız matbudtı guııun 
hararetli hadisesi olan Fin· 
laııdiya meselesinin bütün 
dünyada isyaı uyandırdığını 
İngiliz matbuatı da Fransız 
matbuatı gibi bu hadisenin 
düpedüz bir tecavüz olduğu· 
nu, artık beynelmilel müey 

Finlandiya Harbi 
Başı 1 incide 

dedelerin yeri kalmadığını 
kaydederek kahramc.n Finlan· 
diyalıların yurtlarını müdafaa 
da gösterdikleri <' nerjiyi tak· 
dir ve hayranlıkla yadetmek
tedirler. 

suau da kamilen imha etmiş 
lerd ir. 

Finlandiyalıların mükemmel 
maltayyare dafi toplarile lank 
lara karşı kullanılmak üıere 
son s\stem topları mevcuttur 
8()0 esir Fınlandiyahların eli 
ne düşmüştür. Kızılordu11 un 
işgal etti ği bir kısım arazi 
Finlandi yalılar tarafından tek 
rar istirdad edilmiştir. 

su en mükemmel techizata 
maliktir ve her 11 tüfekte 
bir mitralyöz vardır. 

Helsinkideki ecnebi tab01 
larla Sefirler şeh ri terketmiş 
lerdır . 

Di2'er taraft<ln Sovyet 
tebliği:ı e gört>, Kızılordu hu~ 
dudun 45 kilometre u~risiııe 
kadar olan mın taka il i! Bal 
tık denizinde birçok adaları 

İtalyan matbuı.lı, Fiıılan · 
diyaya k.ırşı gayet cemifeka 
raııe bir lisan kullanarak bü
yük bir hl\ssasiyet göster · 
mektedirler. 1 ~u gazetelere 
göre, dünyaya hürriyet ge· 
tirmeyi vadeden konıüııist 

Finland iyalıların bu i şsal etmiştir . Finlandiya üze 
kahramanca mukavemeti kar rine tahşid edilen Rus kuv· 
şısında Ruslar hayrette kal vetlerinin Başkumandanlığı
mışlardır. Finlandiya ordu naVoroşilof tayin olunmuştur. ----.. --mJll-~~~ıı:ı------Milletler Ce-

iddiaları artık suya düşmüştür. Fokirlere 
KızıllarLı ittifak eden Alman· Parasız ilaç veril-
ya bir uçurumun kenarında- mesi hakkındaki 
dır. • • 

Romada birkaç yüz genç yenı taınırn 
Sovyet sefarethanesi onune Ankara - Sıhhiye Veka 
giderek: "Finlandiya! Finlan· leti muayene ve tedavi ev· 
diya!,, diye bağırm,ş ve Sov- lerine yeni bir tamim göu • 
yetlerin bu memleketi işgale dermiştir . Bu tamimde. bir 
başlamasını protesto etmişl e r köylünün köyünden tastikna-
dir. Bu gençler, daha sonra me getirmemesi veya kasa· 
Finlandiya sefarethanesi önü baya geldiktf'n sonra hasta-
ne giderek sempati tezahura . }anması her zaman varld ve 
tı yapmışlardır. fakirliği halinden anlaşılan 

Resmi İspanyol Ajansı: bir vatr,ndaşa , elinde fekrü 
Sovyetlerin Finlandiyayı işga· hal mazbatası olmasa. dahi 
tini takbih ederek, Sovyet parasız ilaç verilmesi ve fa. 
ittifakının Almanyaya paha- kir vat.rndaşlara mümkün 
lıya mal oiacağını ve Alman· olan kolaylıkların ve yardı· 
yanın hüsnüniyetinden Sov· mm yapılması ehemmiyetle 
yetlerin istifadede devam bildirilmektedir . 
edeceklerini bildirmektedir. Afyo ada p-ıs'f ko-

lsveçrc Finlaııdiyalılar runma tecrübeleri 
için ianeler toplanmaktadır. Afyon 4 A. A. _ Dün 
Kızılhaç teşkilatı Fınlandiya· akşam Afyonda pasif korun
ya sc.yyar hastanelerle ilaç ve ma tecrübesi yapılmış ve 
doktor gönderecektir. 600 bir saat devam etmiştir. 
İsveçli genç, lstokholmdaki Tehlike işareti , ıi işid en halk, 
Fi=ılandiya sefaretine müra· sükuııetle ve intizamla ıler
caat ederek Finlandiya ordu hal siğınaklara iltica etmi~ 
suPdan çarpışmak üzere gö ve tecrübe muvaffakiyellt; 
nüllü yazılmışl~r~ır. . netic e lenmişti r. 

lsveçre hukuınetı , har u·· .. .. " .. f 
ihtimale karşı hudutda müdafaa çun.cu umumı 1?'1u et-
tedbirleri almış ve ordu da me.I tış vef tt t ettı 
zuniyet\ ilga etmiştir. 1 İstanbul 4 A. A. - Uzun 

Soııgetlerin ı müddettenberi hasta bulunan 
üçüncü umum müfettiş l'ah· 

G · zli maksatları mı sin Özer dün akşam Nişant;~-
var? şındaki evinde vefat etmiştir. 

Londra 4 A. A. ' ın· 
giliz matbuatı, Kızılordunun 
Finlandiyayı işgale başlaması 

münasebetiyle şu mütaleayı 

yÜt ütmektedirler: 
Bunun altın<lll gizli m1k

satl \r vardır. 

Cenazesi yarın kaldırılacaktır. 

Macar hududunda 
Alınan tahşidatı 

Paris 4 A. A. - Havas 
Ajansının haber aldığına 
göre, Almanlar son günler 
de Macdr hududuna mühim 
miktarda asker tahşid et· 

mi yeti 
Dün toplantıya çağ

rıldı 
Cenevre: 4 A. A . - Fin

landiya murahhaslarının Sov 
yt't Rusyanın tecavüzünü pro 
te-sto eden konseyin içtimaa 
davet edilme.sini isteyen ble 
bi üzerine Mille tler Ccmiye 
ti 6 kanunuevvd cumırteii 
günü toplantıya çağrılmı~ltr. 

Konsey cumartesi ve pazar 
e; i gü ı 1 eri toplanarak bu 
hususta kararlar alacaktır· 
Kopenlı c\g 4 A. A. - Po· 

litiken gazetesinin .ıldığı bir 
habere göre Sovyetlerin Mil 
letler Ceıniyetine ~öndere
Ct'kleri murahhası henüz bel 
li değildir. Fakat iyi haber 

.:lan mehaf ıl Rusların Finlandi 
ya meselesini miizaker~ye 

paşladığı takdirde Milletler 
Cemiyetini terkedeceğini bil 
dirmektedir. 

EuENİN NUTKU 
lngiliz Hariciye Nazırı 

Eden evvelki akşam radyo 
ile bir nutuk söyliyerek 
lngiltereniıı harp hedefler;ni 
anlatmış ve Almanyanın ta
hakküm siyasetine hücum 
ederek denıişdir ki: 

··İngilizlerden bir taiıesi 
haya' t, ı kald akça. Alm;~nya 
nefes alamıyacaktır . Askeri 
tahakküm ruhunu ortadan 
kaldıracak ve Avrupayı adil 
bir sulha kavuşturuncaya 
kadar harbe devam ede~eğiz.,, 

3 ALMAN DENlZALTJSı 
BATıRlLDı 

Londra 4 A .A.- Harbi· 
ye Nezaretinin bir tebligine 
göre, son hafta içinde batı 
rılan Alman denizaltılarının 
sayısı 4 ü bulmuştur. Bunlar 
d.m biri Taymis nehrinde 
yakalanmış ve esir edilmiştir 

Stalin, Şimalişarki hudu 
dunu emniyd altına aldıktan 
sonra, Cenubi şarki Avrupa 
sına <lönece ktı r. Bundan son· 
ra tecavüze uğrayacak olan 
memlelret Romanyadır . Çün
kü, büyük harpten sonra, 
Besarabyanm Roman yaya 
ilhakmı bir türlü kabul ve 

m~ktedirler . Slovakyada G •• d •• d 
tahşid edilen askerler şimdi un uz e 
Macar ~uauduııa sevkedil· ~RADYO KRALİÇESİ 
mektedı r. Shirley Teple küçük se· 
taslik etmemiş olan Sovyet· vi cr.li artist 'arafındar.. oyna· 
lerin, şimlfi Besarabyayı Ro- yan bu film size hayatınızın 
marıyadan istemeleı i muh- eglf>nceli geçmesini yaşata· 
temeldir. caktır-
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