
GUf!UN EN GEÇ! 
SAATiNDE EN 
SON HAVADtS. 
L~2iLE ÇIKAR 
li A L i: G A Z ET E s· 1 

~e:lin, 2 (Radro) - Amerika 
harıcı'"·e ·· öt " musteşan Vels bugün 

k 
leden evvel Bitler taraf mdan 

abul ecn . . -
k1.ı 1 mıstır. Must--:ır ba~,·e· cuet bin . ~ııl" • ~ 

. asının önünde ihtiram 
\'aııyetinde duran bir askeri müf· 
:eze tarafından sclamlanmıc:tır 
.ı:an ~ • 
t m saat kadar süren mülakat· 
~Alman hariciye nazu11 fon Ri· 
M _trop, Alman hariciye müstşırı 
~~er, Amerikan maslahatgü;a

~ ork ve tercüman ola
1

rak Şmit 
a~ır bulunuyordu. 

Berfin radyosu
. nun bir haberi 

azar 

• 

Rusyanm en son çarı ol(ln 
il. inci Nikola 1894 de Felı
lisllcr tarofuıdan bldurlcu 11 I 
ıfr:cii Aleksandrm yerine talı· 

ta çıkmıştı. 
Meşhur Fin kumcııdanı 

J\f anncrhaym o zaman 25 ya
şındaydı ve Rus ordıa;ımda 

müldzimdi. Daha sonraları 

Çar ikinci Nikolaurn yakınla
rından olmuş ve son. il:tilôlt!c 
Çarın yaveri bıdımnıuştıır. 

Omm Sovyetlere karşı -gös· 
terdiği mukavemet yalmz mil· 
li bokundan değil ~ahına çok 
bağlı old:ığ11 Çara karşı duy-
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Berlin, 2 (Radyo) -
Hazar denizindeki 
Sqvyet donanması 

büyük manevralar 
yapmaktadır. Mos -
kovada intişar eden 
"Krasnaya Zvezda,, 
gazetesi, bu manev
ralara yeni inşa edi
len muhriplerin de iş
tirak ettiğini kaydet
mektedir. 

Alman denizal
tıları taarJ uza 

oğradı 
duğu muhabbetin intikam ar· P&ris, S (A.A.) - Diln Alman 
zıtsımdan da kuvvet almıştır. tahtclbahlrlerine karşı birçok tr.ar-

Bugiin ncşrctliğimiz resim, ruzlar ynpılmI§lır. Sallı.hiyc ttnr 
Fin kumandanı Manntrlıay- mnhfcllcrde harekat snhası hakk ı 

nıın Çarın taç giyme n:erasi· da ve bu taarruzların Fraıısııl . M 

ı. M 1 minde diğer Baltıli asilzadcle- tarnfmdan mı, yoksa İngilizler t , • ·. a reşa Göring Tinin arasıtıda gösteri)'OT. Ok- rafından mı yapıldığına dair blrşcy 
Ş la işaret edilen general Man- söylenmemektedir. 
~al denizindeki tef- tıerhaymdır. Berlin, 2 (A.A.) - Garptc kay. 
. tİ§lerini bitirdi da değer bir hadise olmamıştır. 
B r Hava ordusu §imal denizi üze • 

~~~~nt!t~R;;:~tin~:r hba~~~ s o v y e t 1 ·e r 2 F ·ı n . :~n ~:;!::kadar keşif u_ 
n.... d~~l Görıng bugün Berlı' • Bu harekat ~asında Alına.'l 
G
.... o~üştür. Alman hava na . a~ h . zırı ı tayyareleri muhtelif noktalarda 
h ·, · :eı> ~sı ve şimal denizindeki 1 kafilelere refalı:a.t eden İngiliz 

ı~~~:~:.~~ıf~n-rn;gil~H~ı't~ şehrini i şga 1 etti 1 er~==•~";'".,::."';:; 
er namına b' k~ • . vapur derhal batmıştır. Diğer bir 

ı ırço Alman subay- ' vapurdan yangm çıkmıştır. 4 ,.a. 

~"'dentirhaçiletaltilebniıtir. Şimdiye kadar Rusların eline geçen Fin istihk8mlarmın sayısı 922 ~~ar~d:ah:: 
Atlas okyanusunda Helsinki, 2 (A.A.) - 29 şubat Taipalede So\1•et taamıı:u tar- dunan etmişlerdir. mmtaka erkinı harbiyesinin 1 ··:~;,,i gmtıliıl ••• 

b·ır taht lb h• tarihli Fin tebliği: dedilrniştir. Memleket dahilinde, harekat mart tarihli tebliği: rinde yapI1an gece uÇUllan eaıa.. e a ır . K~r~i Berzahının garbında Vi- Ladoganm şimali şarkisindc ve sahasında ve bilhassa lmatra ve Sovyet krWa.n Kareli berzahın.. 8Dlda bir diı§man tayyarelll dün. 
londra, (Rad . _ 1 ıpunnın şarkında Adalara ka~ı diğer mmtakalarda topçu, keşif Rovanitmi civarında pek şiddetli - da taamızlarma muvaffakıyetle sabah N"mıegue civarmda Bcılalıdıa 

bir lngiliz ~ap~o)F - D~ geı:e 1 Nuora, Sainio, 'Preonijoki Veckre kolu faaliyeti olmuc; ve .Finlerin hava muharebeleri olmuştur. Bir (Devamı 2 nci sayfada) arazisine girmiştir. 
~'lnndaı tahtelbahlr :.r.t-0 Riko cı· 

1

, Heinjoki istikametinde dü,.matı ta lehinde neticelenen baskınlar ya- çok Sovyet paraşü~üsü ölmüştür. ------------------------
~ telsizle bild' u~~ uğ arruzu devam etmektedir. pılmıştır. Dün 14 Sovyet tayyaresi düşü· ı 
istemişti. Atnerikanırmış~e ~mdat Sovyet ordusu ağır zayiata Fin hava kuvvetleri bir Sovyct rillmüştür. Finler dört tayyare Balkan gu·· reş e 
J>tttun yardımına koş ge~ıl: va· l ~r~ıs ,.e bir çok tank kaybet· hava üssünü, bir muvasale merkc- kaybetmişlerdir. • 
_ mus a ır. mıştır. zini ve bir SO\)'ct trenini bomber· Moskova, 2 (A.A.) - Askeri 

• 

.-.. 'Ç.mtbtrlitaı ~intması :alot:Utida yapllan merannidm . iki intıba 

• • 
rı şampıyonası

na başlandı 
ilk günde takımımız 

galibiyet kazandı 
Son Dakika, bugün son aayfaıını tamamile gü
ret şampiyonasının tafsilatına ve resimlerine tah

' ıiı etmiıtir. SOn aayfamıza bakınız. 
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Sandalcı, kürekleri oynatarak 
nhtnna yanaştı ve Doğan, hiç 
dil~Unmeden sandala atladı, emri" 
ni verdi: 

- Çek prcn.sea irininin sara· 
ytnL. Tamir görecek yerler var 
mıı. nafakamızı çıkaralım. 

Sandalcı güldil: 
- Allah naf akanı artttrsm de· 

likanlı.. 

- Tekin yere o ka<!ar güzel 
bir gen~ değil:li. Hem de fClkacı, 
soğukkanlı, mert n asil.. Her 
tarafımı bağlarken beni incit 
memek için o kadar çalıştı ki .. 

- Peki, ama, ağzını ne diyt 
bağladı?. 

- Bağrrmıyayım 1 diye ayol!. 
HattA, kim olduğunu sordum da 
söylemedi. 

- içindeki paralan sayalım. 
Ve iki genç kız, f ranklan say 

dılar. YekQnu üç yUzdU. Fakat 
tam bu aırada kilçük çantanın • • • diğer bir gözilnUn kenannda:l 

Ve sandal, durgun denizin 
üatUnde, ağır ağır köşeyi döndü 
hcdciiııe doğru ilerlemeğe başla 
dı.. 

Anti ağzını, bileklerini, ayak· küçük bir kağıt rözUktü. An ti: 
lannı sıkanbağlardan kurtulmak • - Bir k5ğıt, bir mektup!. 
içın, Doğan çıkar çıkmaz, çaba· n· h krrd d k 
lama

- _ ıye ay ı ve onu a çe 
ga başlamıştı. Uğraşa ugra • ti. süratle okudular Umdukla 

ıaı şezlongdzn kendini halıların ..... dan rok ··h· d: B kı k 
Ü 

• • ' • ... :r mu ım ı. u sacı 
stilne attı. Başı ıyıce acımıştı. kt ta 1 d 

D ğ • • bi ~ mc up , §U satır ar var ı: 

S 
o anad ıç.ındden • r ·lanet _okudu. ••Kırmızı gemi engfndedir. Ak 
onra erın erın inlcmege b:ış· • (T) d ~d 

tadı. Ağ daki b - gemı uvarmm açı6 ... a 
. zı? agın, başının 15 dakika bckllyecektir. On tay-

arka cihetine düşen düğümü.ıü fa (A M ) k 1 w - b.lme • . e çı an yo un ag%Jn· 
soze ı k için karasını ıezJon • da · 1 · · • b kl. kti. .. • emır erınızı :: ıycce r . 
run ayağına sürtuyor, hır taraf . Kahraman kaptana Kırmın ge 
tnn da acı acı inliyordu. On .. n ·d ı~ " m1 en sc ilm. 
çantası da biraz ötede dun.i)'or • M kt t--=L-· dl iki c up A1 ~ız gene 
d~. O, ~endisine s~ht~ bir sils, kız, hayretle ve dikkatle biribiri. 
bir zcngın km vazıyeti vennitti. ne baktılar. Bu mektubun mil 
Halbuki bu ev, onlann değil, him olduğu aşikardı. Ortada 
başkasınındı. Onlar, her ikisi de kendileri tarafından elde edilmiş 
hizmetçi idiler. bir sır vardı. 

Diğer kız, Doğanla konu§ur · An ti L Bak, iyi d~ün t. Bu 
ken iniltileri duymuş ve içeriye mühim bir servettir, anlıyorsun 
girmi§ti.. Fakat gördüğil manza· ya 1. Bir kasa bulmakla milsavi •. 
ndan birdenbire ürkmii§ ve ka - Duka hazretleri ve blltün Vene· 
pıya kadar tekrar kaçmıştı: dik o herifin peşinde dolagıyor. 

- Ne oluyoruz?. Elbette ki onu yakalatan, bUyült 
Dlye bağırdı .• Arkada§ı ipret bir ikramiye kazanır •• 

ediyordu. Yak13§tı, çarçabuk ai· - Yani, onu haber mi vere · 
zmı çözdü: limP. 
- - Ne oldun kız böyle?. -Öyle ya, öyle!.. Şimdi fazi 
Diğeri bqmr salladı: letin dUşilnWecek aıraaı mıdır?. 

_.. Ne mi oldum, görüyorsun Bak, her ikimiı de fakir kızlarız 
iıte- Çöz elimi, ayağımL Uetebet hizmetçilik ctmeğe malı 

- Çözeyim ama, kim bağlaıiı klim iken başımıza böyle bir dev 
ıeni?. let kuşu konuyor. Onu kovalıya· 

- Klm olacak oL cak mıyız?. Haydi, uzun uzadıya 
- Sevdiğin bn?. düşilnmeğe lllzum yok. lgi nere · 
- Hangi sevdiğim: ıen buda· den tutacağımızı ben pekSla bi · 

la mısın?. Buradan çıkan, yani liyorum.. Yalanda kırmızı kor 
bana getirdiğin adamın yü.zilne ıan sehpada can verecektir, bh 
hiç dikkat ettin mi?. de ıervete, ihsana kavuıacağız. 

- Hayır, lüzum görmedim. Sen ona b:ık?. 
- Budala kız:, budala kız .. o, - Acaba, olur mu dersin 

başka bir erkekmiş.. bunlar?. 
Diğer kız, bir çığlık attı ve Anti, müteredditti. Doğrusu, 

çarçabuk arkadaşının ellerini vicdanı buna tahammül edemi· 
~özdli. Anti, serbest kalınca, yordu. Öyle kahraman ve güzel 
§ezlongun altına doğru kaymış bir genci, hem de yakınlığını, 
!bulunan çantayı kaptı: duyduğu, centilmence hareketle· 

- lşte, bana bir hediye de bı· rlni gördliğU bir insanı kendi eli 
raktı •• Hatıra ve mükafat olsun, ile cbrağacma götürmeği yapa 
::.:ı· mıyacaktı. Bu, çok zor bir işti. 
ıuıye .• 

Anti çantayı sımsıkı tutuyor· Arkada~. onun tereddüdünü 
anlamıştt. Omuzundan tutup onu 

öu. Arkadaşı da diz çökerek yanı· sarstı: 
başına gelmişti. Çzntanın ilstün - Anti. ahmak ahmak ne ba. 
!de, altın ·kakmalı bir arma görür kıyorsun? Baoonın oğlu veya 
ıgibi oldular. Bu bir gemi res:ni sevdiğin değil ya? Halbul:i, bu 
idi. Birdenbire sapsarı oldular.. fırsatı kullanırsak, sevgiline bol 
'.Antinin elleri titremcğe ba;la tı. bol drahoma temin ed: bilecel:-
'.Arkadaşına baktı: sin. O da çamurlar, ta:larla uğ· 

- Okudun mu?. raşmaktan kurtulacaktır. Bera 
- Evet.. berce cennet hayatı süreceksiniz. 
- Meçhul Korsan.. Haydi, ver çantayı! 
- Demek ki o... ( Dcvnmı var) 

t~l AKŞAI\1 l 
--·-- -------- -- --

NccmetUn Sdak. aon baftalıırda lWka.ıara d:ı'r ecn:?bl m3mloltetıerden 
ıtıkıırılaıt yalan tıavadlslerl k:ıyde:Jerek bunların salihlyetıl blr am;Jan tel;. 
zlp edilmesine thUy:ıç bulundu~nu ve B:ı.Yeklllmlı:in r11;dyoJ '.l';I n·J~l : • ınun 
bu IUbsrla tam yerinde söylenml~ oldu~nu yamınkta ve Tltrklycnln açılı 

Yı dllrflst alyaseUnl anlatmııkt.a.dır. 

Posı: 
""'---

•'Herg1ln" at.ltununc!a ı.ıuhlddin Birgen, ba§veklllmızln aon nutkunu 
ınevzuubah.I ederek bug11n Tllrktye için hiçbir tehlike görUJm&l'ğt.a.I, ba ba 
klkatln a:ı ııaıtuııyettnr ağızdaıı blldlrilaıoııı tlzertnı blltllıı nıtlletlo mllste
rlh olarak ~ ve &UcUne ~ gUpha buhınm&dıgızu k&.Y~•ylemektedlr. 

Sovyetler 
2 Fin şehrini 
işgal ettiler 

(Baştarafı 1 inci sayfada) l - . 
devam ederek Luokl nehrl llzerln. tngı.te re Kra:ıçesı 
de kfiln Pna.kolansos.ld mmtakaslle E . 
Jijoki, Mannikkala oehirlcrlnl, ViL llzahet 
purl • Serdobol hattı llzcrlnde kil. 250.000 defa "teşekkür 
in Tali istasyonunu ve Vllpurlnin ederim,, sözünü 
cenubundnld mnhnlleyl lagal etmlQ yazacak 
terdir. lngilterenin genç, güzel ve na· 
Düşman, Vllpuriyf ntefJe vermiş. zik kraliçesi Elizabet büyük ~ehir

tir. 11 ııubatla 1 mcırt arasında [erden köylere yollanılmış olan 
Sovyct kıtalan 922 Fin isUhkAnımı çocukları ev'.erine alarak onlara 

b2krnakta olan tebealarma bizzat 
znptetmlşlerdir. Bunlnrdan 235 1 

yazdığı birer memtupla teşekkür 
Betonlu topçu lsUhl:Amıdır. etmeğe karar vermiştir. Bugünler-

Sovyet hnva kuvvetleri Fin kı • 

t.aıarını ve askeri hedefleri fanll. 
yetle bombn.rdıman c~Ur. 

de Bukingam sarayından aşa&rı 

yu!-:an 250.000 mektup yollana· 
caktır. 

Mütef eırik 

Holanda üzerinde milli yeti meçhul tayyareler 
Amslcrdam, 2 (A. A.) - HlivlyeUcrl tesblt edllemiyen iki ec

nebt tayyaresJ dUn l5ğleden sonra Hollandanm merkezi Uzerlnde uç
muştur. Hava bntaryalan alC3 açmışlar ve Hollanda tayyareleri ha. 
valanmışlardır. Ecnebi tayyareleri derhnl uzaklaşm~lardır. 

Bir Norveç vapuru taarruza uğradı 
Londrn., 2 (A. A.) - 1583 tonluk Brott lsmlı:Jdekl Norveç vapuru 

Şimal Denlzlndc blr Alman tayyaresi taralmdan bombardıman edil. 
aılitlr. 1ngtlb motı5rleri batmak tehlikesine maruz bulunan vapura 
Umana kadar refakat etmişlerdir. 

Vapur mUrettcbntmdan aıu ki§inln iltica ettiği blr sal aranmak· 
tadır. , 

fngilteredeki Alman tebaasının vaziyeti 
Londra. ı (A. A.) - Avam kamarasında beyanatta bulunan da

tılllye nıwn. buıuel mnbkemelerce vaziyetleri tetkik edilen dtışmnn 
memleketleri tebaasından 60 bin kişiden takriben 57 bln kl§lnln ıdya
at mUttecl addedlldlğin1 s3yleml~tlr. Num. lpctltcrenln en mlUıhn 
askerf pıcrkez1er.Indcn blrl olan Aldersbqt clvnnnda oturhn ecncbS l~ 
ba.n.sı hııkkmda tahklk:ıt yap11ncağm1 ilave etmiştir. 

Bir Letonya vapuru kayıp •• 
Londra. ı (A. A.) - Şimal Denizinde taarruza uğradıf;"l tetslzlt 

bildirilen 3 bin tonluk Kntvalol imnlndeld Leton vnpurundnn babeı 
ılınnmnmıştır. Vapurun lmdnd:nn gönderilen moUSrlcr vnpunı ve mU. 
rcttebatını bulamadan dönmUglcrdlr. 

Alman tayyareleri b·r vapur kafilesine 
saldırdılar 

Londra, ! (A. A.) - Alman tayyareleri bir tnglllz vapur lmfi. 
lesine taarruz etmişlerdir. Vapurlardan hiçbirine isabet vul:ubulma· 
dığJ bildirilmektedir. Tayyareler derhal uzaklaştığı için lngillz avcı 
tayyareleri bunlarla temas edememf~lerdir. 

.Almanyada çocuklara yaş sebze yerine birer 
komprime verilecek 

Bcrlin, 2 (A. A.) - Taze sebze !edarikl yil&'lndcn c;ekilcn sı'km
tı dolayıslle yaşları 10 ile 13 arnsı olan c;ocuklnrn mart, nisan ve mn. 
yıs ayl:ın lc;;lnde her gUn genç bflnyeler lc;;ln elzem olan taze tebz~ vl· 
tamlnlcrinl ihtiva eden birer komprime ver·ımesl dilşUnUlmektedir. 

Askerliğe 
davet 

lleşU.tnıı A!ker.llt Şubesinden 

"Afro it., in ssbsp 
olduğu davalar 
Tan ve Cu ' ":iyet gazeteleri 

aleyhine "Afro:lit., mu!rnk~mesi 

.Au.:upa 1.o.stası eu ... un v o ncı 
ra-;ı:teıercse 

oördOkle>f'f..,.!~ • 

300 senedenberı kaybediJm ş olan 

Bir altın ma-
deni bulundu ! 

Ma.nuel Torres lsmlııde bir adam Koleradoda Kulebnl dağında 

b1r altın madent bulduğunu ileri sürmektedir. 
Yerlilerin kanaatine göre, bu madenler barlkutA.do zengin ma.. 

denlerdi Bundan Uç asır evvel bunu lspanyollar işletmekte idiler. 
Ve buradan t.on, ton tı.ltm istihsal etınlşlerdi. Faltat nsırlardanberi 

khnse bu madenin yerini bilmiyordu. 
Manuel Torrea gün!in birinde Kulebra dağında bir gezinti ya. 

parken eline çok eski bir tahtn gcçmlştlr. Bu eski tahta dlreğin bu .. 
rada işi ne? diye oraları araştırır ve lcazarken birdenbire uzun mUd.. 
dettenberi bırakılmış metriık b!r maden kuyusu keşfetml§Ur. Şimdi, 
Ameriknda Kolcrado cumhuriyeti bllkflmet merkezine gelmiş olan 
bu adam, bu madenl işletmek imtiya%UU hükfımetten Jstemlştlr. 

· Dr. Şaht yeniden 
• 

sahnede ğörünüyor ! 
Alman~ Roma elçisi Ma. 

kenzcn, Amerika hariciye· m\l3te_ 
şan Vels Ue Mu.sollnl arasında 

cereyan eden glSrU~melerl Hltler, 
Göring ve Ribbentrop anlatmıştır. 

Son nutkunda İtalya ile Alman. 
yanm istikbaldeki t,eurild mesa'al 
hakkında bazı kelimeler fısıldamış 
olan FUhrerin Mussollnl tarafın
dan tutulmuş olan tezden çok mem 
nun olduğu anlqılı)•or. 

Mwıollninin tezi 1ıöyle hllli.sa e. 
dilebilir: 

Blr beyaz sulh, yani mağlQp, 

gal'p diye bir {ark gözetilmeden 
bllyük devletler arasında dünya 
servetinin yeniden tıık.slml ve ye • 
nlden bir dilnya kurmak ldd.iıun. 

Buna mukabU Hitlcr, Mösyö 
Miron Taylor tara!mdnn Pnp:ıya 

vcrllml' olıı.n mesajın kıraatinden 

bilyUk blr hiddet duymuştur. O
nun fikr:ne göre, sefirin Papanm 
nezdinde ynpbğı bu vazife Mösy& 
Sumner Vellcsin seyahatlnl şimdL 
den neticesiz bırU.ncnktır. Halbu. 
ki Berlinin kanaatine göre; beya:z 
saray mt>.mcssillnin zlyaret'ni dalın 
iyi istismar etmek lfi.zımdır. 

ŞUpheslz ki, Alnuuıya d:ı buna 
ç:ıre arrynca.ktır. NitekL-n, Alman 
ric:ıli içinde birçok insanlara yeni_ 
den rol verilmiş olduğu gibi, epey 
zamandnnberi gözden dUşmUş olan 
Şaht da yeniden iş başına crovet 

cdilml~tlr. 

Habrlnrc!adır kl, Şnht vaktile 
Aıner·kaya gitmiş, Amerika mnll -
yecllcrile birlikte Almanyıınm BL 

kmtılarma bir çare bulmnğa., Al. 
m:ınyayı harablden ve ınaıstnn kur 
t.arma:;a çabalamıştı. 

Bugilnt.ll görüşmeler sırasında 
Şaht'm da ha:zır bulunması, bu 
bakımdan tuzumlu glkUlmUştUr. 

lizmlgcldlğini aöylilyordwn. O za... 
man meslektaşlarım kollarını gök .. 
lcre kaldırıyorlar, sabırsızlık aIA.. 
meti gösteriyorlardı. Halbuki görU .. 
yorsunuz, ııimdl klmln hakkı var .. 
mış? 

Doktor Şaht. yalım böyle ko.. 
nuşmnk hakkından ist.ifnde etmek 
için bu ziyaret esnn.smda hazır 

bulunmıyacaktır. Doktor Şaht•a 

ayn bir vazife de verilnllotlr. O 
da Sumner Velles•e ya.km eark ve 
Skandinavyadaki tehditkar vazlye .. 
Un ltaıyada uyandırdığı aksUliimc. 
U anlatmak vazifesidir. 

Şabt, bu tekilde yen! hldisenln 
Avrupayı yeni felô.ketlcr kaf1Jısm. 
da btrakacağ!ııı, Amer:kanm bu 
"11%iyete karışmaıruısmm he.men ho 
men lm.kAnsız olacağım Velles'e 
telliln edecek.Ur ve ona diyecektir 
ki: 

Belki Vaşington yangının llnUne 
geçmek letlyen bir bit.anıtlar birli .. 
ğinln başı olnbtr r. Esasen bu dil • 
ıUnceler Şaht'm l}absi dUşUncelerL 
dlr ve zaten blltUn bunlar mevzuu 
baheo!madan daha evvel beyaz sa. 
rayla Bcrlin aııunndaki mUnasebe. 
tin normal bir hale ı:frmcııi J!ı.zmı., 
dır • 

İşte Şaht'in yeniden snluıeyc 

çıkmasındak.1 ve işlere knrışmasm
dnki limil vo sebep sade budur. 

Bundan başka bil'§ey değildir. 

Mösyö Sumncr \'elles vnmtasUc 

beya.:z saraya müessir olmak ... Ve 
sulhun bir an evvel temininin A. 
merika nıenfaatterinc de uygun 
olacağını onlara telkin etmek • 

1 - Bu sene Asker lik ça:;ına ~rlp 
Uk yoklam:ıları yııpılmaktıı. otruı 33., 
d:ı~umtularl:ı As::crllk Juınununun 

tıırlfntı veç?ıllc Sil d:ı:tımundan 33 
Jahll doğumlu lbUyııt crıı.tı:ı da yok 
ıım:ıtan §Ubo merkezinde YC!':la. 
-nklır. 

etrafın:laki ne:riyatl t mdan do1a· Zira AmerC:a.nm eski mnllye ve 
yı a;ı:mış o·an davalara, bugün , iktısnt Ustıı.:iı Mösyö Sumncr VcL 
saat on ü:;te, asliye yedinci ceza ' les'e sıresı gelince: Beyoğlu l-lalk~ııinda 

2 - Yoklımuıya 4 Mart IHO Pa 
zıırtl'ııl gUnU tıa,ııın:ıcalttır. 

3 _ Yoklama P:wırtcsl, c,,·art!\m· 
bn, Cuma, S"Unlerl sab:ıh sc-ıt do!<U?.· 
t.lıın on iki 6j'le;e ve ö:ledcn gonpı 

saat birden akşam s:ııı.t on yediye ltıı 

lnr yıı.p:lııcıı.lttır. 

4 - H:uıgl doJ'.ımlul:ırm h:ın~ 

; U.,lcrdc yoldnmıı.yıı ccıcceltlerı b!. 
.ıste ile B~Jlktııg k:ı.za k:ıymalmmlığ 

:nakamına arzcdilml:;Ur. Şubede faz 
ıa izdiham oım:ı.in:ıtc U::cre yoltlıımıı. 
ya g~Jecelt1er'n hıın:;t gUnlcrde, hane-• 
do~mlularm gf'lmcıcrl l~zım S'CldJ 
?inin nUfusta ktıyıUı old:ıltlnn ma 
!ıııll<. mU:nes:;ll1crlndcn tı~renl!cre' 

nU!ua bUvtycl cU::d:ını ve n !:erl ,..e 
"rlkalarUe gö:ıterUen gtlnlerde vubeyr. 
-;etmeleri. 

ll _ Bu yoklamnlııra ştmdlye kıı 
lıı.r aakerlllc muııycne:ılnl yıı.pttrmıı 

mı~ ve 11.3\cerllk ö~ev!nl yapmamı: 

yotdama kaç:ıltlarlle e-ıs:ınerı aalcerc 
se\•kedlldl:tf b:ıl:1e şubc:;e r:oll"!llyerc1' 
ba.lcayade ıuıımı.e ve a3::crlllc Mevln 
ya.pmanuı b&kt\Y& eratla nü!uıı aJcl. 

ııne kaydedllmcıı;ı.ı, saklı eratın , da 

mahkemesinde de\'am edildi. 

Ta:1 ga:etesi muharrirlerinden 
·a::,iha Ze!ceriya gelm~mişti. Tan 

sahibi H::ılil Lutfinin a\'ukatı 

Ham:li Halim. m:ıtbuat kanunu· 
nun 59 uncu m:ı:l:le3ine d:ırana· 

-ak mü1araa için beş günlük mUh· 
1et istedi. T:ın a'.eyhine a;ılan her 

ilci davanın tevhiden gö:Ulmeslne 
ka:-ar verilerek, dunı~ma 1 mart 
pe:şembc gilnü sa:ıt 15 e ta' ik o
lun:Iu. 

- EvvclA. Daves ve tonra Yung 
pliın:nı tatbika çabalad:ğuruz sıra. 
tarda benim M. Y. P. Morgnn 
Yunior ve dostlarına neler slSyle • 
miş olduğumu hatırlaym:z. diye. 
bUecek vaziyettedir. 

Bazı k5.~'ltlarm . altına imz""mı 

atmaktan o znman istink5.f cttlı;lm 
ve mcslck1qı:arımın krea görtlşlU 

olduklarını, memlct.ctlr.ıin iktıs:ıdl 

emniyet ve muvnzencslnl ancak o • 
nun ihUyn~ ve tlc:ırctlle mt'l'~l 

o!unulduğunda tcml:ı edU::bl -
Cumi.uriy~t ga:ete3i muharrir- , tecAj'nl söylcdl~'im z:ımnn, bruıa 

leıind:m Peyami S:ıfa ve Hikm~t ııulnlyct kn~t ed'yorlardı. Ve o za. 
:\1Qnif ale:r!ıine a;ı'an dava dn 6 ma:ı bana h:ıre!:Atımm Endcce ı:I. 
m:ı:t ça~amba günü s:ı:ıt on dör· yı:.d olduğunu ve bu suretle b1z1 
je bırakıldı. birleştiren mevzulardan ayrıldığı -

mı s8y1Uyorlardı. 

ınunmclelerlnl tesblt ett'rmet< ve u. 1 Ben ise, bana. ynpılıı.n ltlraz?tra 
!terlik tlcle\•lcrlnl ye.p:n:ık Uzcre ı;ube. 1 rn"'"men d:.lma arrJ mcvzt•a avdet 
·• golmelort ve ~erek tıu:-ıı~mı ve ~e· c"'i; or, Al:-:ıny:ır.m m~· ··A:-'!t:;c 

rcl<.:e lh~lyat er:ıtt.:ın şuoo.:e ge!. ıl. 
yenler hıılckrnda kanunt ceza tatbik 1 thtlyaçtnnnrn ne kadar bllyük ol • 
edlleceğl llAn olunur duğunu ona er Teya ıeo dönmcal 

1 u~un yapı.lan 

Voley' ol maçları 
B~yo!lu halkevJ sıı.Jonunda bu.. 

sün yapılan mektepler arası voley .. 
bol müsabakal:ırmda ıu neticeler 
nlmmı;ıtır: 

DarUşşataka - PcrtevnJyal: 
9 - 15, 15 - 9, 15 - 12 DarUO.. 
şafaka galip. 

Hnydarpa.~ıı - Vefa: 1~ - 5, 
15 - 4 Haydarp!l.!j:ı gallp. 

İstt.r.bul - Sa.nııt: 16 - 14• 
6 - 15, 12 - 15 latMbul ıaUP· 
-~---
T eh!r edildi 

Buglln Şer~ ve Taksim ıtadla • 

rm ıı }'n!l:lmam lc:ıp eden mektep 
r· · ~b:>l r:~~·:ı.n, h~v:ı.nm blrt!e.,b!r• 
kara di5ıuneal yilzilnde.lı yapıı.aıxı-
~tır. 

Porı 
bu 
bar 

ö 
lııg 
\te 

lar 
lcaıq 

ln~ 
Ut 1 
<lolt 
dır. 

l~ 
tiın 

teın 
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• 

• 



Sovyetler Fin hattını yararak 
Helsinki demiryoluna ilerlediler 

~1Şlfl1lf;. 
~enı•cue; -• Doktor HU..yiıı Avnlnln 6111mU 
haııcbtıe bo,alan llUlla mabualutwıa 
eın~ıtıı orgeııeraı lızattln Ça.lıJ1ann, 
Cc.ııcı b:l§kanWc divaıımca parU nam 
ı:tU ol:ırak ll1nı k:uvlqtınlmIJtır. 

lııglltercden utm aJ&c:alımm loko 
zıtoa. ve vagonlar hakkında tetkikat 
"• letnaalarda bulunmak il.zere bir bu· 
~k ay kadar evvel Londraya pden 
s:;ıet demtryollan Cer datreai relsl 
nu at Etkcr Ye Ucaret ~lerl mUdUrU 
P Chaıı Akın bu~u Semplon eka-
rtıııe geJml;ıle.rc!lr. 
trı~ hcyeUmtUJı Londradakl ılktlt· 
ını. rı laıxı bir anlqma U. neUcelen. 
--gUr. 
lıuralıhaaı 

Po &nnuz. bUUiadıklan ra· 
bu rıarı hUk(hnete tevdi etmek llaere 
ha tUnttu Toroa ekııpruııe Ankaraya 
~e:ct etrnl;lerdir. 

1n 17rendtğtmıze göre, delegelerim!s 
'ile g lzıcre, 111parl§ edilen lokomoUı 
!arın va;:onıan totklk ol:nl§ler ve bun 
1taı rnUbaynuı buauawıda mutabık 
1n Inl§lardzr. Cu aene sonuna kadaı 
U giltereden 300 vagon ve 58 lokomo 
<l f geuruıııcckUr. Bunlann bedeli 
okuz milyon lira kadıır tut ' ta dır. ma.t . 

rt lngUlzler, denıtryollan mUmeallle· 
ıntzıe temıa.alarrnda c;ıok doaUult Vf' 

~PaU gösterml§ler ve tetkikatm 
raue netteetenmealne lmlclrı wr-

l'nl§ıerdlr. 

• Belediye tarafından !st.anbulda 
~~Ulecck otobUsler için yapıla • 
gU~ rnUnakns:lya &irmek Uzcre tn
tll nıUeasesclerl namına gönde -
ek en mUnıess·1 bugUnkU eemplon 
~Pr~lla şehrimize celml§tlr. 

baıı Valller arMtnda yeniden 
b t a Y l n 1 .e r yapılm13 ve 
~a ait kararname ytıksek tu
ru ten çıkmıştır. Buna glSre Erzu. 
\'al~ valisi Haşim lşcan Antalya 
\e lğine, İçel \'allsJ BUrhan Te
lJ~ Erzurum vallllğlne. Matbuat 
liU~rn müdUrU Salim Tekirdağ va. 
~likne, DördUncU Umumi mUfet. 
fin baş~U~avırt Fa'k tc;el valill
Cil e, Tekırdağ valie.l Snklp Uçiln. 
liğ~mumi milfettlşllk başmU~avir· 
haa e." es~ Burdur vnllsl Abdlll • 
baş dordUncll umumi mUfettl§li.k 
d.ir.mUııavlrlibine tayin ed!lml~! •• -

~ınılr emniyet mUdUrU SalAhad. 
tnua~f 1!~nbul emniyet mUdllr 
dllrıui:ıllg ne, emniyet umum mU
ld kın UçUncU ıube mlldUrU Sa
~rı 1 lr emniyet mUdUrlllğtlne la· 
•lıı(~ unmuglardır. 

:turn aJcate v•kAleU. 7en1 11 ftpu. 
leaıııau en rnu.aıt fiyat "• .nrau" 
Suvaı: lekllflnl 7apmı, Olan lngtUı 
?ar • Ranter flrJDaauıa lbateye ka 
baz verınıı Ye aipariı mukavelelerlııln 

t ırıanmııaına batlanılmı•tır 
lk Yap v • 

htıı ur, mukavelenin imza tart 
ter~~ ~baren altı ay aartında, dl 
~kU ter ay ara 11• t.eaıım edile· r. 

FünDC®ır 
Muntazam bir ri6atle 
geri mevzilere· çeki
m iye devam ediyor 

!lır Sovyet tebh:i, Finlerin Vıborg 
şehrini yakmağa baş 'adığı~ı bildiri vor 

Hefalnkl. 1 (A.A.) - Ste!anl 
aj:uw muharririnin bildirdiğine 
-:öre Ruslar Muo'aujarvl gölll ile 
Ayapanayrlvl glSIU arasında F:n 
'ı:!.ttını yarma~& muvaffnk nlarak 
fielelnkl demlryoluna kadar llerle
meğe muvdfnk olmu§lardrr. Rus 
krtalan ayni zamanda Ayapanay
rlvl ile Vuoskl anısındal:I l!'llldafaa 
'ıattmı da rararak Avra'>al'\'e ka· 
dar ilerlemişlerdir. Fin'Jer he?' ta. 
rafla muntnzaman başka mevzile
re çekilerek mukavemete devam 
•t?->•lttedirler. 

Vlborga do~ Sovvet Urri ha· 
-eketl daha yavaş olmu3tur. Sov
"etler SPlmn ve Pcro'ya yaklat· 
.., .. dırdır. Sovveller bilhU8ıt •1'• 
'erce tayyarenin ve 11ll!hh bllcum 
arabasmm yardmıı ı:ıvcslnde Uer. 
temektedlrler. F:lkat insanca uğra
lıJ<t:ın zaviat pek b';•·U!ft'lr. 

Rus kumandanlıM Tt! l ..... nlPve 
karşı da pek slddetll bir tnamıı 
ertıb etmtı,ae de yapılan hilcum

'"lr geri ,,nskf:rtUlmOot(lr. 
SoV'\•ct ha,·a klt::\t'"'"' h!'~h 

mmtakasmda bszı Fin mevldlerinl 
ve memleket dahlllnde bazı yerle
ri bombardnnan ~"r('~ bir<'ok ha. 
ura sebeb olmuştur. Bllhuaa Sa
\'Olınna'da 14 kfı>i ölMUş ve on ki· 
~ı kadar varalruunıştrr. 

Son 24° saat l~lnde Finler 20 
c;ovyet tayyarcıııi dU~Urmtışle!r ve' 
1 taV'\•are kavbetmişlerdlr. Fin 
hava kuvvetleri ~ovvet ee"l,,•sln'n 
"'eriırinl uzun müddet ve rrıUCf!!lr 
"'r ıurettc bombardıman etmlıJ -
tir. 

Vibor'? yan1vormuf 
Lo.'1d"' 2 - Bu sabahki Sov. 

yet tebliği, Finlerin Viborg ıch-

rine atq •erdiklerini bildiriyor. 
Paris, 2 - Son haberlere göre 

Kar:li cephesinde harp Viborg 
kapılannda devam ediyor. Finler. 
miltbit bir mukavemet göıtere. 
relc yavaı yavaı çekiliyorlar. Sov 
yetler, dört gün zarfında ancak 
6-7 kilometre il:rlemitlerdir. 
Sovyet taarruzu üç istikamette 
bkiıaf etmektedir. Birincisi şi· 
mali ,arktde Sum:nc Dubura iı. 
til:arr.etin:ledir. Sovyetler bu nok. 
t"'da Vihı•ri şehrinin ;ık evlerin. 
den 6 k'Jomelre makta bulunuyor. 
tar. tkinci taarruz ko!u cenupta 
S:mibote istikametinde inkipf 
etmektedir. 'Uc:;üncU bir Sovyet 
tcıarruıu kolu da Viipuri • Vuok. 
si istikametinde ilerlemektedir 
Şimdi Sovyet taarruzlan ovade 
yapılmaktadır. Nehirler, Sovyet 
t:-arruzu istikametine akmal:ta 
olduktan cihetle. tankların yilrU· 
yüşllnil durduram!1maktadır. Şe. 
hlr harabe halindedir. 

Şebir düımek üzere
Loncha. 2 - Viborg cepbeain. 

de cereyan eden kanlı muharebe. 
lerin Sovyetler lehinde inkipf 
ettiği ve 9ehrin dUtmek üzere ol· 
d:.ığu haber verilmekt~~ir. 80 bin 
nüfuslu Viborg tamamıle botal . 
tılmış, şehirde bir tek aivil kal
m'lmtştır. 

lav!ç g& ıollnlerinin 
kumandant öl iO 
Stokholm, 2- Finlandiya 'cep. 

besindeki lsvcç gönUllUlcrl ku· 
m'lndanı yarbay Dekrlson ill• 
hatta teftişte bulunduğu esnada 
m:ıktul dUşmllıtnr. 

General Gamlen 
ıtalyan hududundaki · Fransız 

ordusunu teftiş etti 
Bir ltalyan gazetesi, ltal yanın lngiltereden ve 
Franaadan olan isteklerini hatırlatıyor 
BrWuıel, ı - •tatyan gazeteleri 

Fransaya kup ılddeUI bllcumlara 
btr ~Y Y.pmamıi olduğwıu be1U 
etmektedir. 

- ---------
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MARTTA Mı? 
Yeis, Alman 

· :ariciye naz riyle 
ı görUştU 

Paria, 2 - Diln ubah uat on 
danberi Berlinde bulunan Ame. 
rika hariciye müatqan Almanya. 
da liç giln kalacaktır. Milstcpr 
Fon Ribbentrop ve Hitlerle gö· 
rliıecektir. tık muıtkat dUn öğle 
ilzeri Fon Ribbentropla yapılmıf. 
tır. 

Bir saat sllren bu ır.Wakatı 
eksperleri toplanarak aiyast ve 
müt~kıp Alman ve Amerika 
iktnadt meseleleri görilımU§ler • 
dir. Bu konupnalara Velıin ma
iyetinden iki zat ve Amerikanın 
Berl!n sefarethanesi mcmurlann· 
dan birile Alman Hariciye neza
reti iktıaadi ıubeai ıeneri iştirak 
etJı,lişlerciir. 

Bcrlindeki bitaraf müşahitlerin 
kanaatine gare Amerika harici . 
ye mUsteıannın Hitler ve Fon 
Rlbbentropla yapacağı konu•ma· 
lann neticesi hususunda fazla 
nikbin olmaya mahal yoktur. 

Bü müşahitler ~ ediyorlaı 
ki, Vels'in Avrupa ıeyahatinc 
bağlamış oldukları limitler btrı 
Bitlerin geçen cumartesi söyledi. 
ği ve h:ırp sonuna kadar devam 
edi!eceğini U~n ettiği nutuk1a 
<Ve diğeri de ~belsin çarpmba 
günü yaptığı beyanata c;arpmrı • 
tır. 

Her halde mllşahitler mart a
yını meşum bir ay olarak telak. 
ki ediyorlar. Filhakika naziler 
mart ayı 935 te iktidar . mevkünc 
gelmişler, Ren hav:ası martta iş· 
gal edilmiı. Avusturyanın ilhakı 
ve Alman kıtaatmın PraŞ?a giriş" 
de keıa mart aylannda olmuıtu . 
Şimdi Almanyanın içinde Ye dı. 
şın~a ••ı 940 martında ne ola. 
cak?., diye sorulmaktadır. 

~iz denb koııtroıuııa tabi tutul· 
mayı epey zamandır ~llJtlDUyor, bll 

esase ltaıya h~meU hatırlarda 
olduğU llze.-e, Almanyaya k&f1l bu 
mukabelebtlmlall tedbirine toYeaUI 
edildiği zaman keytyıttan baberdar 
edilmftU, 

Fakat bu tedblrln derhal tatblklnm 
ltalyan endüstrlal Uzerlııde yapacağ• 

fel~kcuı tuıre binaen ltalyaya başkıı 
çareler bulmak lı;lD bir mllhlet btra· 
kllma.n kararlqtırılmı~tı. 

İ§le bu mUhlet dUıı ge~ J&na bS 
bu• .:~hhlye ••kili Dr. HulQal Alala:; 
liınıze ahkl ekspreaıe Ankaradan ıeb· 
atııııı relınl§Ur. Vekil, oehrlmlzdekl• 
itik ınUe88e9o!Jertıı vaztyeUerinl tel 

ed~ektlr • • 
l« ~ana •eklleU, batla mlldtır:tı 

tekrar ba;la~ardır. 
ltaıyada Almanya lebl.Ddeld 90D 

tezahürler mtınaacbeUle Fnuısa mat. 
buatIJUD nqrlyatını mevsuubaha eden 
ltalyan cazeteler1 ibuna bayret etmek 
te ve naaıl olur da eon a~larda Fran• 
sanm ltalyaıı hattı bareketl hakkın· 
da hayallere kapılmıı olmasını anla· 
itlmaz telükl etmektedir. 

Müttehkler baıkumandaoı 
lhıyan hududu.da 

tam bulmaktııılır. 
1 

Gece yaı-.amdaıı IUb&nD, Alman· 
yadan vapurla ltalyaya ;rapılacak 

kömllr eevkiyatmr lngtUz babrlynı 

mlleadere edrcekUr. Bir Çok ltaıyaıı 
k!Smllr np:.ırları HolaDcSa llmaıılanrı 
da Alman kömUrQ JUklemekle m., 
guldUr. 

ıa::uua jeolog Zlınmert ~rdea ka 
ll:ı•·u dakJ beyeJ&nı tetkike memur el· 
~ r. 

0; ll't.tlhte Abdtsubaıı maha'lealndr 
fu ur;n Lfttflnln 2 Y&ştndakl ~ocu. 
lı: aşar, evin bahçesinde oynar 
..::ı.n kuyuya dil1Jmll3tllr. ÇocuJc ku-
2a dan n10 olarak ~kanlnıJibr 

bıta tahkikata bql•mJltır. 

.t'"' rıct~ : 
re• Mcıatntdeodan bUdlriJdllbM 16 
tı' Cep Slrb1w " mllteaddlt dulaaı 
lttı 'le n&kll19 gemilerinden mlltefel& 
bu bir Alman fllOllU, Rlo • Orandldf
rı hu:ıırıuladır. lld Frarws ve ııc ln 
ıı:ı~ harp r:emıatnden mllnkkep bir 

tteın~ moısu da Punta • neı .. •· 
:kıannda dola,maktachr. A.llkadar-
d r, lılontntdeo acıklarmda yeni btr 

11~% muharebealnın ;rakın oldu:uıtu 1 
~ve ediyorlardı. 

--= lt•:zar 
"Şiddetli bir dit atnsı.. lalmlt lal 1 

~Yealn &ıvanunı husQa ~ 
-~ .......... 

ltatyanca Resto Del Carbtno raze. 
tcııt, ltaıyanm ln~lltere ve Fransa· 
dan bqlıca mlltaıebatmı hatırlatmak 
ta •• bu ilci memlekeUn ltalyan mil· 
letlnla emellertnt tatmin JOhmda blc 

hrle, z tA.A.) - General camell 
nln dün Beıleyde Fra.nam Alp lcrtala· 
rıru teftq etUğt bUdlrilmektadlr. 

Köm r m~ıele11 
Parie. Z - lngtltere hUk~eU. Al· 

manyanm ltalyaya kömür ihraç ede· 
rek döviz tedarik etmeeln• mani o&. 
mıık üzere tedbirler aımı§tır. 

ln..."111a resmi mabatlllnde beyan 
ediliyor ki. bUyilk Brltanya Alman· 
yadan ttatyaya eevkeı!Uen kömllrler 

SAAT: 13.40 
Lüksemburgun tah
liyesi. düşünülüyor 
Brilkael, 1 (A. A.> - Lllkaemburg bUyUk dUkalığmm harici) 

nıwn Racb ılmdJ Bnlkıelde bulunmnlıtadır. bl haber alan 1J1ahte1ler 

de pyn resmJ bl.r menbadan gelen mnlumatR glSre Bceh lnl bir taaı 
r1U eeftUUlda ~ dDblık htlk'DRll ~ lmk'plenıu arattu· 
maktacbrıı 

Haber almdıtm& gllre, limanları 

geceyansm an evv~ı . ı . .. cJt.cck cıa.n 

ttaıyan vapur!armdald kömQrı.rt 

dokunulmıyacaktır. 

M)'ter a~ın ııtnndillM sOtt • lnctlts • ltalyan Ucar<ıt anla§muıam 
akdi lc;lD Londrada m'lıuenl•r faa 
llyeU. devam etmektedir. 

lagtltere ltaıyanm flmdl)" Irada. 
l\lmanyada.-ı ted rtk etUtl bQtllD ke 
mllrQ ltalyaya nrmell ve. buU mu 
kabU ttatyadan atır eanayl •• ziraat 
mahaullert almak telllLlDdt bulUIUllUV 
tur. 

BerUD. 1 - Burada D8fl'8<ill• bir 
ruml teblıtdt aterlıı Almaa,a tanı 
fradaD JrHIDtl8C.ll Uerl drGJdQkten 
eonra fllyle deDIU10I': 

"Aekert ratldyetlnl lktladl ,_ıı. 

mesıtğtnl mtıılrtlc olan Almanya flm· 
dt, a'tmCJ barp ayı eonunda. 7&1Dız 
kendlatQla değU. takat A vrupanm 
blltllD ceno mlUeUerlDln de ibllbuaa 
'*fl•t ltatyamn 98\'tDc)e beldedllt lıatl 
•U..,. ..... 1•11• .. 

IDAHiLDEI 

Türk- Yunan 
ticaret müzakereleri 
Harpten sonraki vaziyete 
uygun:oıarak yeni temeller 

Qzerıne kuruluyor 

Piyasalarımızla Balkan mamleketJeri 
arasındaki ıemas:ar sıklaştı 

Ttırk • y~ Uc:aret mbakerelerl cleYam etmektedir. Yeni ulqma. 
baı]lıten eonraJd yutyete U)'lllD olarak &amımll• ,.m temeller Qacrlne 
kunılmakt&dır. 

Ankara.dan seıen ııon maı~t. bu buırhtm yakm bir latuıbalda lld 
memleketln ~ya mUb&dele.ınt gok ır.rttırae&:mı rösterlyor. 

Bu mllbadeleyl kolnylqtırmak tızeR lkl mem!eketln birçok bllyWc mO• 
eueeeleriDln ~Urakile burada kurulan TUrk • Eli& ve AUDadakl Ella • Türk 
908)'etelerlDID gen1f tecklllU&rlle Tllrk • Yunan lkt!eat mllDuebeUeriDIJı 
daha Ziyade kuvveUenmealDd• mUblm bir lmil olacaktan temin ediliyor. 

Bu iki müesseaeıı!n yalnız iki memleketin tıcarcWe me,ı;ul olm:ı.kla 

kalmıyaralı diğer memlckeUerle e;,ya mllbııdelelerlmlzl de tnkı,aı etUnne
td çalıpcaQ"ı, l>Gylece doet ve müttefik Balkan memleketleri arasmd:ıkl eko
nomik baıtan. aW<a:Sar B:ılkanlıl:ırm manfaa.Ue~ daha uygu.ıı bir i!Uka
met vermek mllmkUn olacağı aDlaı•lmaktadır. 

Macarlar!• miiza'.lere!er 
Diğer taraftan Kacar ~eıerelerlle 

Ankarada ;rapdan tomular bazı 

gazetelere yanhı akaetmııur. 
Macarlarla yeni bir ticaret muka

veleal lmzalanmıı değ.ldlr. Kllzake
relerd• Türk • Macar tlc:ı.retlnde •· 
lım ve Atım kablUyeUerlnln arttını. 
ması tmkAnlan &ra§tınlmış, normal 
~yrlnde oıan bu UcareUn daha emin 
bir aurette dev•.mı tatenUmlftlr. il&· 
carlarm bizden, flmdlklDden çok faz. 
la mal almak Ye mukablllnde muhtaç 
oldutumua emtlayi g6ndermek için 
gtrl1tl1clerl tt.JebbUaler ADkarada ı;olc 
lyl karıılanmıo n kendllerlle muta· 
bık kalmm!§bı'. 

Bu buausta TU~lr • Etla mUeaeae· 
siyle de t emutar yap•lmqtır. 

Macarlar, toprak malmıllerbnlze 
mukabil manifatura •erme:'1 kabul 
etmlılerdir. 

Diğer Balkan 
memlekellerıle-
BundaD bqka. barbln ibdai etUgt 

gUçlUkler, enelce A.lmanyadaD teda• 
rlk ettlgtam mallan pmdl do:ı"Udaa 

doğnıya setlrtmek lmklnsıslılt ... 
Jayııilla plyaaalanmızla Balkan mem• 
lckeUert anısmdakl temaelan aıklaf 
lırmJ§lır. 

Bu mııksaUa geçenlerde Sofya,a 
lfden tthali t taclrlerlmiz1D bir kWDI 
bugUnkU konvansiyonel tren1le d&a. 
ınuııerdlr. Bunlar, Sofya~ .. ~ 
melerden lyl neUce aldJ~!an~'ı. A!~ 
radyolan, trll' bıçağı, elektrik mal· 
zemest gtbl b!rçok maddelerin Balkan 
plyualanndan tedarik edllebtlecets
nı. Nneeuaıeyb plyaaalanmısda eıkm
tıya meydan verUmJyeceğf.Jıl bir m• 
harrirlmlze -6ylemll)erdlr. 

Ancak bu mııllar Balkan memlelt ... 
terine ithalinden .onra memleketimi
ze g11Urilıblleceğlnden fiyat lUbarlS. 
eaklalnden farklJ olacağı da bilı1lrlJl
yor. 

Bir mlldd..,t evveT !tatyaya gldea 
iki deri taciri de bugUııkU konYUlle 
yonalle reımtoterdir. 

Bu tacirler, ltatyadaD ayaklcabl de 
ris1 ve diğer kundura malzemeal t .. 
darlkl yolundaki teşebbtıslerln1D mu.
bet neUce nr<'lğtnl me!nnunlyetle 
tfade etmlılerdlr. Blnaenaleyts deri • 
kmtın da pc· )'akmda uıını,... 

cekUr; denntyor. 

Benzin 
ait 

ve gaz fiyatlarına 
yeni tarife 

Ankarll, 1 (A.A.) - Ticaret 
Veklletindcn: 

Romanyada petrol mUttaldan 
fiyatlarının yükselmekte devam 
et:niş olmasına ve son defa ithal 
edilen malların ise yalmı bu pl· 
yaaadaıı tedarik edilmiş bulunma. 
sına binaen benzin, gaıyağı, mo
torin flyatlannın arttırılması u. 
rureti hasıl olmuş ve aşağıda YL 
ııh azami fiyatlar tesbit edilerek 
2 mart 1940 tarihinden itibaren 
mertyete konulmuıtur. 

ı - Benzin, f azyağı, ve moto
rinin latanbul, ımir ve lskcnde. 
ru=ıda depo esas fiyatları: 

Benıin d6kme kilosu 2 ı .87 ku· 
rut: Benıin d6kme litresi 15.97 
lcuruı: Eenıin çift bllylllc ten:ke • 
si 611.79 kuru•: Gazvağı dl>kme 
kiloıu J 6. 71 kuru,; Ga~ya~ı ~ift 
bUylik tenekede S57.87 kurut: 
Caıyağı telı: kllçllk tenekede 
85.81 kurut: Motorin dökme ki· 
losu t.55 kuruş: Mott>rln ~lft bU. 
vUk tenekede 351.48 kurut-

2 - Ben~n tt ~ıyalınm An. 
kara, latanbul •e lnnlrdt dakme 
olarak aıamt aatqı fiyatlanı 

Benıin Utre Oasyafı lı:llr. 
Kurut Kuruf 

\nkara 20 60 
•stanbul 18.Z5 4 7 .90 
l:ı:mir 18.30 18.05 

S - Ankara, tıtanbul, tımlr, 
.. .,. Samaua •• SaUadmanda 

tenekeli benzin ve guyaıt aıuıl 
sattı fiyattan: 

lkndn Ga&J'afl Oaayalıl 
ctn büyük ~lft bll,)'Uk c1n kö~Wr 

teaek• &eneke ..... 
ili'. Kr. ili\. 

Ankara 7~ 700 Ol 
tstanbul 670 &Do n 
lzmir 670 600 M 
Merıdr 690 840 iT 
samaun 180 611 il 
tskendcnm 6® 680 H 

4 - Dlfer yerlerde gazyatJ •• 
benzinin azami satışı fiyattan yu. 
karda bir numara altında gaste• 
rlle:J depo esas fiyatlarına naktı. 
ye ve teslim matraflannın, ma-. 
b:ıJll resimlerin, ,ırketlerln bayi. 
ler:ne .erilen kinn •e llsteal .. 
kllete tevdi edllen yerlerde iM 
perakende 11ttcı komisyonunaa 
Uhcsl suretiyle tayin 'fi tctblt 
olunur. 

5 - Her yerde balen cari mOıt 
torln anml aatıt fiyat!anna: 
D8kme kilo bapna 0.55 kurut. 
çift bUyUk tenekede 22.21 kurut 
llbt edllmittlr. 

fSlllll Th' ATBOaU 
Dram Kısmı 

.upm IOJIO da: 
o &ADDI 

Komedi bmu: Gtlndla l' •: e-&k 
'l'l)ratroını. ~ 20.30 da: 

.....a..a'I'..-.. 
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trıte ım~a. Yunan milli nıarştdlnlenlyor. Solda Vall ve b"elediyo reisi Llllft glireş talitmr, solda namen nByeti rei~f sö?: aöyllfyor:r" 

6 ıncı Balkan güreş şampiyonasına bugün başlandı 

Türk güreş takınıı ilk günde 
büyük .r11uvaffakiyet kazandı 

' 
Altıncr Balkan güreş sampiyo

nasına bugün saat 14,30 da Çem
berlitaşta, Çemberlitaş sineması 

salonunda merasimle başlandı. 

Merasimde, ba5ta vali ve beledi
ye reisi Ltıtfi Kırdar olmak üzere 
birçok tanınmış zevat, eski güreş
çiler ve seyirciler hazır bulunuyor
du. llk önce, Şehir bandosu tara· 
fmdan Balkan marşı çalındı. Bu· 
nu, sırasile, Yunan, Rumen, Yu
goslav ve Türk milli marşları ta
kip etti. 

Bilahare, vali ve belediye reisi 
LO.tfi Kırdar,, bir nutuk wrdi. 

V AIJ1'11N 1'HJTKU 

Genç sayın arkadaşlarım, 
Kıymetli huzurlarmızla altıncı 

oalkan güreş şampiyonasını açı

Yorum. 
Kardeş ve müttefik Balkan mil

letlerinin asil ve sportmen gençle 
rl arasında on senedenberi devam 
eden bu temasların maddi ve ma
nevi temin ettiği faydalar üzerin<le 
artık duracak değilim. Gençleri· 
mizin en buhranlı devrelerde, ha
rici tesirlerin en faal ve kuvvetli 
olduğu anlarda bile yekdiğerlcrine 
olan bağlılıklarım, sevgi ve tesa
nütlerini ilan ve teyit eden bu top 
lanhlar, Balkanlılar ailesi için, 
şüphe yok ki en büyük bir kuvvet 
ve emniyet kaynağıdır. 

Her biriniz muhtelif merkezler-

den kalkıp 1stanbula kadar gelir
ken kalblerimizdc temiz ve civan
mert spor rekabeti kadar, ve hatta 
muhakkak ondan çok daha fazla 
bir aile ve kardeş toplantısının 

sevincini, heyecanım getirdiniz. 
İstanbul bu asil telakiye bir sah 

ne olduğu için çok bahtiyardır. 
Şehrimiz spor tc~kilatının baş· 

kam ve İstanbul belediye reisi sı
fatile hepinizi ayrı ayrı muhab
betle selamlarım ve hepinize şeref· 
li muvaffakiyetler dilerim.,, 

Lfitfi Kırdardan sonra, güreş 

federasyonundan Burhan Felek, 
onu takiben Yunan, Rumen ve 
Yugoslav güreş heyetleri reisleri 
tarafından birer nutuk söylendi 
ve güreşlere başlandı. 

MVSABALAR 
Çekilen kur'a mucibince, ilk mü_ 

sabaka 56 kiloda Romen Horvat 
ile Yunan Georgutos arasında .• 

1fa.ç başlar başlamaz Romen 
hücuma geçiyor, ilk ' anlarda Yu.. 
n:ı.nlı minder köşelerinde kaçamak 
oynuyor. 

Nihayet 2 inci dakika 46 ıncı sa_ 
niyode Romen hiç de mü.c;külata 
uğramadan tlL'.Jla galibiyeti kazan_ 
dı. 

den çekinerek oynuyor. Yugoslav 
her ihtimale karşı ihtiyatlı hareket 
ediyor. :.\fütemadiycn minder ke_ 
narında. 

3 üncü dakikada Hüseyinin fev_ 
kaladc bir supleksinden Yugoslav 
çok ucuz kurtuldu. 

Yugoslav şimdi altta. Hüseyin 
rakibini bir supleksde daha yaka_ 
ladr. Fakat minder kenarı ... 

Üçüncü bir supleks .. 7 inci da. 
kikada yine minder kenarında .. 
8 inci dakikada küçük Hüseyin yL 
ne minder kenarına kaçmak isti_ 
yen Yuğoslavı çok güzel ve ant 
bir kafa kol kapL5ile yere serdi. 

Salon alkıştan çmhyor1 Hüseyin 
tuşla galip. 

tJ'ÇtJNCÜ MÜSABAlU. 
· Üçüncü müsabaka 61 kiloda Su.. 
at Savaş (Türk), Miropulos (Yu _ 
nan) arasında ..• 4 Uncü dakikaya. 
kadar Suat iyi çalışıyor. 

5 inci dakika Suadm muayyen 
saltosundan Yunan ustalıklı bir 
tek omuz sürüşiyle minder kena. 
rma kaçtı. 

7 inci dakikada Yunan altta 
güreşiyor. Suat daima ha.kim. 

İlk 10 ·dakika Suadın hakimL 
yelile neticelendi. İkinci 10 da.ki-

1KJNC1 MÜSABAKA. ka. başlarken Suada nasıl güreşe • 
İkinci müsabaka yine 56 kiloda ceği soruldu. Suat ayakta güreş _ 

Türk Hüseyin ile Yugoslav Hopck mcği kabul ettiği için ikinci 10 da_ 
ara.~mda... kika ayakta' başladı. Bu devrede 

Başlangıçta Yugoslav, Hü.sertn. faile gilre§en Suat savaş tuş ya • 
. -

pamadı. Neticede 20 dakika bütün 
hakemlerin ittifakile Suat Savaş 

sayı. hcsabile galip geldi. 

DÖRDONGÜ l\IVSABA.KA 

4 üncü müsabaka 61 kiloda Yu-
goslav Mogolyok ile Rumen To
jar arasında ... Her iki güreşçi de 
olimpiyada iştirak etmi~ kıymetli 
elemanlar. 

Rumen Avrupa üçüncüsii... 
3 üncü dakikada Yunanlı fevka

lade bir oyunla tuştan kendini 
kurtardı. Müsabaka f evkatade seri 
ve heyecanlı bir şekilde de\'am e· 
diyor. 

Yedi dakika fevkalade heyecan 
it devam eden maç biraz yavaşladı. 

Ilk on dakikada faik güreşen 
Togar (Romen) iki deC:1 3 dakika 
güreşmek arzusunu gösterdi. 

Bu iki "(3) dakikada Tojar iyi 
bir puvan aldr. 

20 dakika bittiği zaman Romen 
Tojar ekseriyetle, sayı heı;abile 

galip geldi. • 

BEŞİNCİ MÜSABAKA 

Nihayet 5 inci dakika 23 üncü 
saniye, Yaşar yakaladığı aman 
vermez bir kafakolla, halkın şid
detli alkışları arasında rakibini 
tuşla yendi. 

ALTINCI lfÜSABAKA 

6 mcı güreş 66 kiloda . Romen 
Harvat ile Yunan Filips arasında 
başladı. 

Başlangıç mütevazin bir şekilde 
cereyan ediyor. Bu müsabaka şim· 
diye kadar yapılan güreşlerin he
men hemen en yavası .. Ortadaki 
güreşçiler yalnız biribirlerinin en
selerini okşıyorl~r adeta.. o dere- . 
ce ağır ve neticesiz bir güreşki, 
dikkatle takip etmemize rağmen 

bir tarafı faik göremiyoruz. Nite
kim birinci 10 dakika berabere ne· 
ticelendi. 

lkinci 10 dakika Yunan çalışı
yor. Birkaç supleks tecrübesi neti
cesiz kalıyor. Romenin birkaç ka· 
fakol kapışı, ayak kullandığı için 
hakemin ihtarına maruz kalryor. 

Nihayet devre bittiği zaqıan Yu 
nan Filips ittifakla ve sayı hesabi-

nanh minder kenarına kendini zer 
attı. 

Celal Atiğin 3 üncü dakika 37 
inci saniyede şiddetle alkışlan3tı 
fevkalade güzel bir saltosu Yunatl 
lı güreşçinin bu sefer minder ke' 
narına kaçmasına meydan' bırak' 
madı. 

Petmezaz yerde .. Cehli Atik ttJ~ 
la galip .. Koca salon · yıkılacak gi· 
bi alkışlarla çmhyor .. .. 

sı;KtztNct MÜSABAl\.A 
' ' • J. 

8 inci güreş gene 72 kilöda yu· 
I t - \,. 

goslav Romeodle RomenıGretu 3 

rasmda .. 8 inci dakikada ;sıkı bir 
Savniluşla muvazenelerini kaybe 
den güreşçiler, seyircilerin çığt&Ia 
n arasında az daha sahneden dışa· 
n fırlryacaklardr. Kenardaki per' 
vaz buni.ın önilne geçti. 

tık 10 dakika beraber'e · netiot" 
lendi. ı : 

Ikinci 10 dakika başlar · başta: 
maz, 8 inci saniye Romen 'rakibit11 

yere sererek tuşla müsabakayııı 
; 

· kazandı. 

. S. ·T. ·ogıt 
le gatiıp addedi!di. . . 

5 inci güreş 66 kiloda Yugoslav Gazetemizi rriakine}·e .verinceYe 
~1arkosla, Türk Yaşar arasında.; YEDİNCİ MÜSABAIL\. kadar aldığımız tafsilitı ve 8 gii' 

llk dakikalar müte\'azin şekilde 7 inci güreş 72 kiloda Türk Ce· reşin neticelerini yetiştirdik. saf 
cereyan ediyor. lal Atik ile 'Yunan Petmazcs ara· falarımız bağlamp basılina~a ııa' 

3 üncü dakikada üsti.iste iki ka· sında... zırlanırken de 79 kiloda Rorrıt11 

fakol teşebbüsünden Yugoslavı İkinci dakikada Celalin nefis bir Gogoş ile Yugaslav. lvaciç ,katjS' 
minder kenarı kurtardı. ; ~SUP.leksi şiddetle alkrşlam)':o~, ~~M .. ~~~akta.>:~ıla_:;\_ ·-

1 • ,1. .; 

,Yunan Jratne reisi, Valinin nutkuna mülrabc!o ediyor. Avrupa UçUncUstı numen Toj::ı., rakibi Yogostnv Mogolyak•ı 
Y.enerken .(61 kilo). 

GU.aUn tık mUsabakasrn<la Kll çUk HUseY.ln 


