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imtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 

~muharrir ve umumi neşriyat müdUrU: 

ftAft (5) IWRUft'VR 4 MART PAZARTESi 

HAKKI OCAKOOLU 
ABONE ŞERAiTi o;v AM MODDETt Türkiye için Hariç içi» 

--.uıc ....... ı400 2900 
Altı •11hJc ....... 150 1650 

t GUnU ıeçml§ nüshalar ( 25 ) kurUJtur. 

~ T EL EFON : 2697 
tıan .. d 

mun U•catından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. 

w:::: • Bulgaristan - ispanya 
ticareti 

Sofya, 3 ( Ö. R) - Bulaariatan - bpan
ya ticaret mubYeleaameai İmza edilmİf
tİr. MubYelename bir seneliktir. 

·-------' Yfti .A.ır Matbauında buılmıftır. 

Viborg içinde Harp 
mahallelerine Şehrin kenar 

göğüs göğüse 

g, ren Sovyet ordusu ile Fin kuvvetleri 
boyna telefat veriyorlar çarpış1yorl~r. Sovyetler 

.. ~inler Büyük-Bir ·Zafer Kazandılar 
•••••• 

8 
....................................................................................................................................................................... . 
ir Sovyet motörlü livası imha edildi. Finlerin 

...... eline sağlam olarak 150 kızıl tank geçti 
·········· ············ ···· ····························· ···· ····· ······················· ····························· ··=· ···· ··············· ································· 

Fransız Mebu.mn Meclisi reisi B. Heryo 

B. Heryo 

Uıdoga gı'ilii mnı takasında Finler ..._____ ___________________________________ ~ 

Sovyetler ...... İf 8Iy""'8~ ..... ı 
\1 e Müttelıkler 

-·--l3u YAZAN: LOYD CORÇ 
~n ~~ta, İngilterenin dikkatini cel-

l3İıin .ı. hadise var. 
~ Clsi, Altmark vak'ası, ikincisi ise 
lelnı,'~~ayın hattında bir gedik husule 
o~ r~ ılale müşkül bir vnziyete düşmüş 
rinı ın. ndiya! .. 

l:<lk llı~~ın ezilmesine müsaade oluna-
~lt ... 

dıı, G rtıa[k h!idiscsini, cenubi Aıncrika
~ttle ka SJ>C<>ye karşı olan muvafiılkı
\ltrşı .:as edemeyiz. Altmark1 Kosaka 
l'a l< ş dakika bile dayanamazdı, zi
l~ dl:'~~ktan haşkn dnha bir çok İngi
dı.. royerll'ri o dvarda dolaşıyorlar-

~~~ htı~ıscyc bir d.:!niz harbi denemez. 
Sl>l~n· 0 duğu halde, İngilterede, Graf 
'-'l!sill' ınl İntiharından fazla coşkunluğa 

l\I odu .. 
huıu~<ırk gemisinde. İngiliz esirlerinin 
~ dt- ası İngiltcrcde infial uyandırdı 
tlınıa ~ ~arsız ticaret gemilerinin batı
dır, alın fazla h!ddct cclbetnıckte-
r ~erha · 
et genı·re~~zce hnreket eden ve tica-

d;ı.ıgahıri· erını batırarak, bahriyelileri 
~1tıi, iten <ı. Pl'nçek'Ştire.n Alman gemile-

Evvelce tecil et
tiği efradı da 
silah altına 
çağırıyor 

İtalyan ordusu tam 
kadro kuvvetine 
çıkarılmaktadır 
. Röma, 3 (Ö.R ) - 1911 - 1914 sı
nıflarından ev,·eke yapılan muaye
nelerde sıhhi sebeplerle tecil edil
miş olanl:ır tekrıır askere çağırılmış· 
!ardır. 
Silah altındaki kunctlcriıı ilgasiy

le birlikte bu tedbir tamamen ihti
yati ulıııı ani bir hfıdisc knr!iısında 

: İtalyun ordusunun tam kadro kuv· 
: ,·etine çıkımlmıısını temin içindir. 
: Roma, 3 (Ö.R) - ingilter<>nin Rot-
;_ SONU 3 ÜNCfl SAllİl-'EDE -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Lcndra, 3 (Ö.R) - l\foskonıdan alı- nan So\')et fırkasını kurtam1ak nıaksa
nnn haherlcre giirc KızıJordu Viborg diyle miic;ta<'clcn gönderilen 34 üncü 
ı;dırinin i~tasyonunu w şehrin cenup moförize Sovyet livası }'inler tnrafmdan 
mahallelerini işgal etmiştir. Gece sch- C.)"Dİ ımretlc muhasara c.·dilerek imha 
rin banliyosunda göğiis göğüse santİer- edilmiştir. 
ce süren kanlı muharebeler olmuştur... Burada Finlandiyalılar son istinat nok
Finlandiyalılar geri ile irtibatlannı te- tasını zaptederek harbin başındaki mev
nıin eden biricik ~imendifcr hattında :.ı.ilerine tamamen yerleşm~ler ve sev
Sovyet tayyareleri tarafından yapılan kükcyş bakımından büyiik neticeler do
tahribatı derhal tamir etmişlerdir... Bu ğuraf'ağı tahmin edilen parlak bir mu
muannidane muharebeler ben.ahtan ge- "affakıyet kazanmışlardır. 34 üncü Sov
çen yeni bir müdafaa hattında Finlan- yet livasırun liva kumandanı ve erkanı 
diya kuvvetlerinin birleşerek me"kilc- harbiycsiyle birlikte 2500 ölü vermiştir. 
rini tahkim etmelt>rine imkan vermek- 200 tankın 150 si sağlam olarak ele ge
tedir. \'İrilmiş "e 95 i tahrip edilmiştir.. lğt:.i

An~nevi ve tarihi büyük 
Türk dostluğu hakkıiıda 

bir konferans verdi 
~~~~~~-x*x:-----~--

Manııerhaym hattının diğer noktala- nam t>dilen malzeme arasında 12 zırhlı 
rına yapılan So\'yet taarruzları redde- otomobil. 6 ağır top, 200 kamyon ,·ar
dilmiştir. dır. Bu kam~·onların bir 4;0ğn tayyare 

Helsinki, 3 (Ö.R) - Ladoganın şi- dafi topfarı ile mücehhezdir. Bunlardan 

Paris, 3 (Ö.R) - Parisin en yüksek B. Heryo, ananevi Türk - Fransı:ı 

mali ~arkisimfo mulmsarn altında hulu- _ SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

sosyetesi ve kor diplomatik mensupları dostluğu hakkında şunları söylemiştir ı 
huzurunda Fransız. mebusan reisi bay - Bu konferansta size bahııetmek is
Heryo bugün Türkiye hakkındaki seri tediğim ananevi, hatta :klasik dostluğu
konfcransına devam etmiştir. muzdur. El~ilerimizin uzun ve daiml 

Belçika heyecan içinde 
Alman tayyareleri dün de Belçika ve 

Brüksel üzerinde uçtular 
Brüksel, 3 (ö. R) - Belçika, harbin 

başındanberi en büyük heyecan içinde
dir. Resmi tebliğden anlaşıldığına göre 
Belçika arazisi üzerinden uçan A lman 
bombardıman tayyaresinin düşürdüğii 
iki Belçika avcı tayyaresinden birinin 
pilotu ölmüŞtür. Ayni tayyare bir üçün
cü Belçika tayyaresini yere inmeğe 
mecbur etmiştir. 

Brükselde çıkan Gazel, bu hadise 
münasebet ile şunları yazıyor: 

cBu ağır artlar altında sükunetimizi 
muhafaza edemeL. Aöyle bir taarruz 
karşısında söylenecek yegane ~öz cina
yettiu. 

Ende Pans Bek, «Belçika, milli şere
finin hırpalanmasına göz yumamaz. Al
manyaya anlatnıalıyız ki artık bu kabil 
taarru.,lara tahamrnüliiınüz kalmamış
tır» diyor. 

Brüksel, 3 (Ö. R) - Gazeteler Bal
kanın bitaraflığını ihliıl eden son hadi
se hakkında ıııı tafsilatı veriyorlar: 

Alman bombardıman tayyaresi saat 
Hollandanm sahil istih1dimlarından biri 

12, 1 S de L\iksenburg üzerinden gelmiş- Delik deşik olnn bu tayynrc düşmiiş
tir. Rir Belçika avcı tayyaresi derhal tür. Bunu ikinci bir Bclçikn tnyyaresinin 
havalanarak yabancı ziyaretçiye Belçika sukutu takip etmiş ve üçüncü bir tayyare 
toprakları üzerinde bulunduğunu ve gc- kendi kendine yere inrneğe mecbur ol
ri dönmesi icap ettiğini bildirmek iste- muştur. 
diği zaman mitralyöz ateııi ile karşılaş- Öğleden .sonra Hariciye nnz.ın Spaak, 
mıştır. - SONU 3 'ÜNCÜ SAHİt~ımE -

diye andıkları dostluk .. Muhteşem bir 
tarih, on dördüncü asırdan on dokuzun
cu asra kadar devam eden bu ınevzu 
üzerinde muhtelif vesikalarla doludur .• 

Bu akşam siz.in esaslı dört devir üze
rine nazarı dikkatiniz.i celbedeceğim. 

1 - Münasebetlerimize .Ehli salip fik. 
rinin hfiltim olduğu günlerden İstanbu
lun fethi tarihi olan 1453 tarihine kadar 
o}an devir .. 

2 - Kanuni Sultan SUleymanın Bi
rinci Fransuva ile yapbğı ittüak devri .• 

3 - On dördüncü Lui devrindeki ca
libi allka milnMebetler devri .. 

4 - On !ıekiz.inci a!::"lrda size ehemmi
yetini göstereceğim Belgrad sulhu etra
fmdaki iş birliğimizle, .siyaset tarihimiz
de haiz olduğu ehemmiyet kadar me
deniyet tarihimizi de aydınlatmaktadır .. 

Bu dört devrin {'anlandırdığı vesika
lar gösterir ki, Türkiye ile daimi bir it
tifak merkezi Avrupa devletlerine dar
lx> vurmak için ebedi ve elzem telakki 
edilmiştir. 

Bir Fransız generali, büyük Türkler
- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Başvcki·imizin 
Nutukları 

--·-
Bütün tahrikçi 
haberlere nihayet 
verdirmiştir ••• 

Roma, 3 (Ö.R) - Stefani Ajansı, 
Türkiye başvekili Dr. Refik Sayda
mın nutku, Türkiye - Sovyct müna-

• scbetleri etrafında neşredikn bütün 
: tahrikçi haberlere nihayet verdiğini 
: bildirmE'ktcdir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . t>çl', hakdı sulnrında himaye eden Nor

~~p 1 h Protestoların vukubulmasına 
'l'iııin °.UYor. Üç yiUc yakın İngiliz esi
~lllıang~~lc~ri Önünde, bitaraf sulardan, 
~~l', İn ~~l'rcı knmııl<ırına nnkkdilmele
'llr.. gı ız bnhriyelileri dayanamadı-

Bitler S. Vels görüşmesi 
. .-\ltnıa k 11Plerin ~ hi'ıdisesi yüzünden ınuha

'tınl'ltt <'Ynelınifol kanunlarn riayet 
~İlcad~f uza~la.şmalar; gayet tabiidir. 

1.1\>veu·c b gıttik1,-e şiddetlenecektir .. 
t\!iİstiın~ı !~raf devletler, haklarının 
)'ltl('rdı edılıncsine mib<ıade etmiyc
~r f('rıur .• ~!allıuki ufak bitaraf devlet-

r. gunJer karşısıııda bulunuyor-
l!u ha · 

~'"hay111 dheden daha mühim olan Man-

i lö'inı . altına gelince : L: erın 
1 ~~ hau ' ars anca mukavemetlerinin 

~'-'Yeue:,:1da kırıldığına şahit oluyoruz. 
ll ~liklenı~ ~el .gibi, malzeme v~ insan-

eti_ hatlar e crı •. cesur Fin ordusunu, 
'rı .-ınJer . dan r:ıcat etmeğe icbar etti. 
ır::ltue;ı •;ıce vaziyet alnuş olduktan 

11~ atır e~ketmckle kalınıyorlar, on
~ llıalz ge en darbe, çok ihtiyaç.ları 
'1 nda ı:.r~e ve mühimmatı da harp sa-

ilı-ıdır etmek ınecburiyetinde kal-

Fransanm ve lngilıcrenin Şark orduları kumandanı Mısırda Mısır ordusu 
Bll§kumamUını ile 

Arap ile mi 
Bugünkü mücadelede demokrasilere 

miizaheret edeceklerini ilan ettiler d· l{endu · · 
~l'de dahnne Yardım edilmediği tak- • x*x--------
~ düna fazla dayanamıyac.:klarını Londra, 3 (Ö.R) - Röyterin Kudüs I Kahire, 3( Ö.R) - Vafd partisi~ 
~ -v"Yetl~a~a açıkça ilfın ettiler. muhabiri bildiriyor : fikirlerini ne~-reden • Elmısrı • gazetesı 
'lal'yar' epoJannda bol bol bulu- Filistiı)de Avusturalya <\'lkerlerinin müttefiklerin deniz hakimiyetinden hay-
'1'1•~ k.il'Şı k' :ank ve ağı toplannı Fın- • d kl , d h ı ranlıkla bahseden yazısında harbin ih-
-~ -u··h· u !anıyorlar. Fin le re süratle !:arargahlarını kur u arı ~er e azır d tt" ~. b·•t .. 1 ki ğın 32 

·•1 ırn , . . _ .. . as e ıgı u un zor u ara ra en 
takd· ınat ve tayyare gönd~ril- l ulunan Arap lıderlerı, bugunkü mil- 1 bin Hacıyı deniz aşırı memleketlerden 

ırde netlceyi·hepiniz tahmin .ftdelede bütün Arap milletlerinin De- Hicaza nakil için bir çok İngiliz gemi-
nıokr · kle · · ilin )erinin askeri hizmetlerden istima ~ 

--:aı-

R uzveltin mümessili Berlinden Pa
rise nasıl bir hamule ile gidiyor? 

Londra, 3 ( Ö. R) - 8. Sumner 
Vels temaslarım Lugün ikmal ederek 
akşam Parise hareket edecektir. 

lngiliz gazetelerine göre Amerikan 
murahhası Hitlerin düşüncelerini iyice 
anlamış ve bunların ·n~alize edilemiye
cek şeyler olduğuna ıimdiden kanaat 
getirmiştir. 

Ünitet Prese göre 1 litler Sumner Ve!· 
se Alma!lya futuhatının ve merkezi AY· 
rupada Alman hegemonyasının tanın
ması lazımdır, demiştir. 

Mülakatta Sovyet • Fin harbi de mev
zuu bahsolmuş ve Hiıler, Almanyanın 
bu harpte tavassutta bulunamıyacağını 
ihsas etmiştir. 

Vaşington, 3 (AA.) - Sumner Vcl
sin Berlini ziyaretinin ilk müabet netice
si Avrupada bir sulh veya tavassut im
kanları hakkında bazı Amerikan mah
fillerinde hüküm aünnesi muhtemel 
olan bütün ümitleri auya dütürmek ol· 
muttur. 

Siyuet llemine menaup kimseler 
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ŞEHiR HABERlERi Sovyetler 
Ve Müttelikler -·--Harbi lhtimall 
karpsında... 

1 elrika : 6 YAZAN: Şahin Akduman 
Havaya karşı korunma . -·~ -~ 

YAZAN : LOfl> CV"" 

ci·~ ... iiki;ii şeh~d;·· .. h·~; .. h~id~··~;·ı~~a Mart ayı içinde lzmirde· ve Bornovada -a'!,.Afı:!~,~!:.~;~i 
• kin bunlan t.ıun ve t.rbiye etıne1' ;\Ilı 

dönen fırıldaklardan şüphelenmıştı ••t dd•t d f 1 k ;:n~a:usönZh:ıJ~: 
x.:uindiğini ... bir arzda ma- mu ea ı eneme er yapı aca ~=~=~?;:;~~ 

Hamid efendi - Bu cihet, IÜDCJ goetenr t ' ır:- nasıl perişan olduklarını unutma~ 
ajbi lfiklr deiil mH •. l,te vaziyet nalı ve tUhaf bir vaz.i!et ~··· Şehruniıde Mart ayı içinde havaya BiNA DAHILtNDE HAREKET kil vasıtaları sokak ~larını, devair ve .Fransız veya İngiliz ordusuna ın bat9 
auahatle g&teriyor. Mahmut Nedi- Kurnaz .ehzadenın böyle yap- karşı koruma denemeleri yapılacaktır. TARZI milessesat kapı önlerini kapamamak şar. asker göndermek, Sovyetler:e ilini 
min azli üzerine if bqana getiri.len maktan mabadı dinliyenlerin me- Bu denemelerln .ne kadar büyük bir 1 - Evlerde, daire ve miie.s.sesıelerde tile ':e tercihan yan sok~rda duranı.k ebnektir. . .. uUüS"i' 
Vü''--H. mazide amcamdan fena rakını oclbetmekten ve eözüne de- ehemmiyeti hfilz olduğunu bUtün vatan- gündü?: ise alarmı milteaklp bina korun- beygırlerini arabadan çozcr, katın bır On bin ltalyan ve Macar gon . d 

M:IAo kad f d. daşların müttehit bulunduklanndan nıa amirinin vereceği emirlere göre ha- ağaca veya elektrik direğine veya araba- nUn topsuz ve ma~~ fazla bit 
nıuamele aören kim9Clerdir ·· vam etmesi için gerek ın c en ı şüphe edilemez. reket olWlur. Tee.ssüs ve merak sevkile nın tekerleğine bağlar. Hayvanın yem göremiyecekleri mııbakkaktJr. e~· 

Bugün bu adamlann maziyi unut- ve ~ veliahd tarafından ken- Hava koruma denemelerinde halkımı- pcnçere ve kapı ve diğer aralıklardan torbasını başına takar. Yardım siltih ve malzeme göndertıl 
IDUf olacaklanna zihnim bir türlü diaine bir zorlama yapılmasını te- zın uyanıklığı, bilgiliği hareketi memle- ~oka~a ve havaya bakmak tehlikeli ve Z - Tranıvaylar ve motörlii vaaıtalar: le yapılmalı.. . _.,o. 
yatmıyor •• Bunların vaziyetten ia- minden ibaretti... ket müdafaası bakımından büyük bir yasaktır. Binaların üst katlarında bulu- Alarmı milteakip l>Utilıı tramvaylar Finlerin ikinci müdafaa ~1ır 
L!L ..ı_ ed---L __._ bir oaile çıkara- Ve nitekim Hamid efendinin is- ehemmiyet taşımaktadır. Bu münasebet- nan halk alt utlara ve bodrumlara in- ve motörlil vasıtalardaD nihayet bq da- mUkavemet edebil~eleri için, ltab'~ 
UlJIOC ae& -·~ '

9 
,._ d v le- İzmir ve Burnovada yapılacak olan mek suretile gazdan, bomba ve enkaz k:ika içinde gidecekleri yere muvuallt-. giltere, Fransa ve Isveçin bir Ao e~ 

caldan muhaldalktır.. tediii gibi oldu ~en isini tutmaga hava koruma tatbikatı esnasında halkın, oarçalarının tesirinden kurtulmuş olur- ları milmklin olanlar o yerlere iiderler. ellerinden geldiği kadar malzeıne 11~ 
Bir pot kırmak endipiyle o za- muvaffak olamayan Murad efendi nakil vasıtalarının, daireler, müessese- lar. Bu suret.le .sokakta bulwu:nıya ve Yerleri uz.ak olanlar yol ağı.z.la.mu ve it. dermeleri lhım değil elzemdir. iP, 

..ana kadar eöze hiç Unf!Nlyan hemen abhp: ler ve fabrikaların ne şekilde hareket üst katlaı·da oturmıya nazaran verilecek f aiye musl.uklarmı bwznamak şart ile Malzeme İskandinavya yolu ile ilsl' 
Murat ef, __ .:1

1
• _ _._'L Lendini tutama- _ Birader, yarını btrakmayınız ... edeceklerini gösteren taliınatıw:neyi zayiat ehemmiyetli surette azalır. tltica da~ınık bir ~kilde dunıw. içindeki derilebillr. İkinci yol Pet.wno<h.cı\ı-1" 

cna ~ ~ fen it l ed. · d okurlarımızın büyük bir dikkatle oku- edilecek olan altl:atlann ve bodrumlann halk ve ınütettebat polbin göstereceği bUk.i bu limana giren yol SoYf~ tr 
da llcilendiiini aöeter"en telifb bir Cümlenizi lüt i ma mız, e- malarını tavsiye ederiz. ~aza ve bomba parçalarına karşı eınin en yakın sıl'tnab iltica ederler. elinde bwunuyor ve her hangi bit , 
v~iyettc dedi lci: di ... Acaba, sizin tahmininiz veçhile Yakında şehrimizde pasif korunma bir hal getirilmiş olması şarttır. TIRENLER VE VAPURLAR şebbUs, bizi Çanakkale.de olduğıt 

Ga·ı k al d kork bu adamlar ne zaman faaliyete ge- tatbikatı yapılneaktır. Hava kuvvetleri- Bahçe ve atsalarında siper hazırlaml§ l - Alarm esnasın~ yolculanııı bin- hezimete uğratabilir. ~ı 
-

1 
e çı arm arın an - ki ' nin taarruz.u tayyarelerimiz tarafından olarilar buralara iltica ederler. Bilhassa d. i.. ha ekete huır bU\unan tiren ş· dil.k 1 isk di ya ~de 

w b d lar 1_:_1 __ .J:_) çece err... -· ınn,. ve r • . . - un ı , mcse e · an n~ ... 
tugunuz u a am IUIWCJUU ••• H · f d. B k ·· temsili şekilde yapılaca'kttr. Buna karşı ~a,p evler içio. müsait bahçe ve arsalarl ler hemen hareketle şehir haricine C•· lt:.rinin, naLı:..e yollarını, Fıne 'Y 
Y k . b••tijn yr..L ı~ amıt e en 1 - U zamanı at 1- d b b ld b k ""'Y 

o sa sız, u U&e cının amca- . . • l . askeri komutanlık tarafından icap e en uhmduğu takdirde buralarda .siper ya- karlar. Ve mümkilruıe ir tüne e e - tahai edip etmiyecekleridir. . fit" 
mız aleyhinde bir vaziyet ihdas et- y~tle tes~ıt etmek t]çın, .. ~1 şeyd:~ı alttif müdafaa tertibatı alınacaktır. oarak bu .siperlere l{irmek bodrum kat.. terler. Açıkta bulunan tirenler mUhiın ukandinav ahalisinin :sempa~~tlt' 

k . cd'kl . . .__ · · · > bılmek 1azım .. Bun arı ogrenme w:- AL ,, R M farına girmeğe tercih edilir. ltöı>rü civarlarından uzakta yarma ve ıer tarafındadır. tskıodinav hU~..kilf' 
me ıst ı erme mı ar.11nısınız. •. k. h k ·ı ~· . .n 1 1- ( 1 aX. 1 , _ _._de d '-- 1 ~..1' Qwl b üdahal . Ş k f çe, ne va ıt are ete geçı ecegını .. . . . h~ Sığnağa "e sipere gjrntl! o anlf'r tay- yo un 1116aç ı ycrııcrnı urur.ıar. rl ise Sovyetleri gücendimıektea '":!.ti' 

'-. g_..J unun u m __ Lb eııF~L-etv -~~ tayin etmek benim için imkansız- Tayyare hucum~~. liln_ ıçın ')uıdan yare hUcwnu bitti) işareti verilinceye Sehre yakla,ın~ olan trenler gara gir- tn.ekted.itler. Almanya ve So~te· 
xa ~m\D canını ıııııA •• 9"" r~ _J__ G k . l . _,_ mevcut canavar duduk1er~. tan.. kadar buradan çıkmazlar. Sığııaklarda mebizin yukarsda izah olwıd""' veçhi- harbe &irifmıtk istemediklerini .,,, 

edi wr. ere zatı seıuye en ve ger~- kuvntlq:lp zayıftaJan ve böylece uç ~a- ve siperlerde şıgara içmek ~e gürültü le hareket ederler_ ıniŞlerdir .~ 
-.enn ··İh~ fe d' V .. k la se ağabeyim hazretleri bu bende}& kika. devam edetı fasılalı .esler. ~ıle- etmek memnudur. Umwnt .sığnaklarda Alarm esn.a11ndı ~iiı. yolcu ı)mımlf l bveç krau bile hUkUnıetiıUP ,;.,.-

Abdu e .: 
1 

- ak. u. e - rinc tamamile emin olabilirler ... cektir. A11mu halka duyunn:r ~ ~ lUzumundan fazla insan toplanmasına ve olen ttt.n1er 7olcu aJma:d.r prda bWn- ili turi,p .uı ~ 
nm hepei içiu, bö7 yapın ıetıyor- (SU'a ile kadın efendiye ve veliahcfe ved L~~~-~ d~-';:talh a;::: izdihama meydan verilmiyecektir. Her ıwı halk prm aalnlbıa veya ı::inr * lsv.çta, bUkümet defti1l8...., ~ 
lar, diyemem .. Fakat bunlar ara..o- ) • • w • • d k·· aıuaa ~•uı e~ re er n- umwnl sı~na'kta sığnak amiri olarak bir nak ve me1celere i1tlıea ederler. liler kral1arma 

0 
'adar ~~· 

.L üh. • L·· • al cd l bakıp sızın oglunuz ve sızın e U.· niJede lnsa sesler ft!'i.leoektir. ~,1_ but 2 ... ,,__ ~ L--ı....-.. ı...1HML. _......,,_ 
aa en • ım mevıuı ııg en c- .. ._ b. d . . d w •1 . . M ..........., unur. - n.L&m1 - _,._ onuıa 9iiıdertnden dqanya ~ 
. h • el el amumdan bi- ÇUA ıra ermız egı mıyım.... .u- HALKIN HAREKET TARZI 2 - Geceleyin biltınwnı ı.şıklar aön- bulunan k&fe& npuilan •,.aba ilke- lardar. t4' 
rın ec:1e 1e eYY c.e le _ .. kadderatunız ve menfcatlerımız. ı _ C•dde ve aoka.klo.nJ. bulunda düriltür. ~ık yakmak zaruretinde olan. leye gide.rek ~ ~ n ı. ~. bucünki1 JVd,unma ~ .,ır 
r~ sar • na muame gormuı birbirinin ayni değil midir)... Hab· lı.alktn 'lıtıreket tarzı: lar ışıkların pençere, kapı ve diğer men.. kel.ye ballı olarak belclerler. llealb 701- mekle blacaJdır, tl ki ~ 
kunselerdır... . muza zinhar hiç bir §Üphe gelme- AJinn sesini işitir işitmez daşımda bu. fezlcrden h~rice sıT.Znaması için ~a- cu almamış olan npuilar ,alctı almak- ihtar alana ibclar.. ~ 

Müaaade buyurun da iuh ede- • bu ahu. büf" ku etimle luoan herkes evi yakın ise heyecan.sı?:o nnt kalm sıyah perdeler, battawye ve swn beklerler. ~ hafta. t.bndinav_ _.. ~ 
• .. önce N.drazaıw ele alalım... ı~n • nu ~ rd ~ bu7 bil tel4'11z ve koşmaksızın ve fakat acele sair~ gibi örtillerle örterek karartmayı 3 -~ blli\mum nakil vasıta- ,-mıJeri toPanarak Finlerle pı-

yam ~ı--J ... k-..1· . . .. ııze ıcap .n ya 1 a una - olarak evine ~e iJinP gider. Evi uzak temm ederler. Um.baların ilzerlerfne ları ıpklanru IÖDdilriirler Te zaruri ah- ziyetler.inl mf,inıbp ~· ~ 
Bu zat •~·._. :"'1Ul9tnl ~~ mek için, anlam~k istiyorum... olanlar öteye beriye kojmaksızuı ya po- koyu mavi v~ya siyah kAğıttan abajor v.al~ ~:ak kamufle edilıne1t prt1le qik İngiltere ve l'rana, İSYeÇ9 !kal1 ~ 
ie gelen maheyncilerdea bınaınc, Gerek Hüseyın Avni ve gerekse lisin göslere<.'eği bir sıt~nağa veyahut en koymak. suretıle de karartmak lbımdır. yakılabllır. teminat vermeae, yani ~ dlJI 
odumdalri kanapelcrin örtüsünü diğerleri, acaba bu hususta size hiç yakın bir müsait kapalı yere ltirer. Öyle Gec:teyln ?ı;arıda hareket tarzı gündüz A:LA.RM SONU . vukuunda yardımda~ fi 
~ermit Ve onların soluklug~ u- .. ·ı · '\. bir yeı· bulamıyanlar bir duvar arkası- oldugu gtôıdır. Tayyare hücumu Wttikta aen hü- rraranti vermezse İsveç A1roa11,. it11' 
•-·· ... muraca.at ettı er mır · 1 • ,., ,__,.._ ·--•• .. '--- d'" · t k --'l ,_: ıı.:-~ ..._ __ t "' ' ~eıı 

rt119aiı. . ·ed k d . ··· na bir çatı altına veya bir ağ~ gô ge&i- •l - ~ aı..._, ıınw~nu11ne ve ıger ış cumun e enur e'-"Urecıe~ •IUIWll• Sovyet Rusya ile harbe girme,..• 
~ Y1 na •taret ere enuı Artık konu"1lanın en can alacak oe' sığınırlar. Bililbütün açıkta bulunan- m~iıtde iJ b.şında bulunmasl geldiği takdirde (tayy.ue tehlikesi bitti) tina edecektir. __j 

ki: noktasına g~linmi!lti... Iar milnasip bir çukura yatarlar ve ha- :zarut! olanlardan gayri wklıns:Ier mües-. q.~ v_~ri1it'. !3'1 ~ eee.aver düdük- Müttefikler bugün bir karar ·~'' 
- itte yıUardan beri devam eden -BiTMEDi- reketsiz beklerler. Bu esnada bir gu s:scaıa ~zı.rlamış oldugu sığnak v~a lerı~de uc dakika devam edea uz~ as- için bu aıueleri uw. ~ tıtgp- f'. 

li ti • b olan bu hale / bulut\! görül Ur veya ı?özle.rde ve burun- sıperlere ıltıca ederler. !erdir. Diğer 'ft!italar da ws,.1ıece üç ela- mektedirler Ve bu meseleye dli' ~ ::li_" ye mız: u. ae- -r•Ac..a : , da bir taharru.ş ~irse heme.o.~ NAICIL VASITALARINLN k~ deftmh set YSiJir Bamın üzerine lecek hafta. yapacaklan ~ ,< 
:. •. •. • ~- ': • • ~ • ke taklhr. Maskesi olmıy.nlar ıslak bir JI~IT T ARZl tabu hal avdet t.-der. y-ı,· k~l ~ianaıada b\ı ~ 

Ruttu papnın bu 9ÖZlıerin.de onu mendille yilzünil örter. Bir gaz bulutu 1 - Beyginı nakil vcı.ntalan: • u.ı. . kJ d' reti1 
yıllardan beri unutan amcamıza AÇIKBAŞ GENÇLER.. içinde kaİınmış ise ağız ve burun bir Marm 4aretini müteakip beygirli IUh Ethem A,ktıt 1~n ~ç~ Y~~ kafa! \iıJP' 
bı11 bir ıikAyet, bir ıe~ntıJ mA- ~- mendille ven elbise!inln eteğile i:irtillll mi.şti, lakin t~Uın. So~ 
nail aezilmiygr mu~ ... ıHünkar hale- olarak rfüglran geldiği isti1caınetıe ~- iz n ~ .. ı· r ou·· n ku·· harp etmekten çekinmektedir· landa bir · olmadJimı bu .. l" AZAN: Eczacı K. K4mil Aktq ru koşmaksızın gaz bulutundan çıkma~ a •-

• eevaı ~ soız- çalqmalıdır. Gazdan müteessir olanlar 1940 BELEDttB 
lerıle açıkca anlatan bir Sadrazamın Gençlere dikbt ediyor mısınız. he- veya bomba. enkaz parçalarile • sair .,...... -• 
icraatına böyle buhranh bir zaman- men hemen hepsi saokıuı?:. açık baş. in- suretle yaralananlar en yakın srhht yar- Heyeti Ankara- Bisiklet yarışları a~ ·~ELEna 
da ne dereceye kadar emniyet edile- sanlık ne garip tellkkilerle ya..oıanııştır, ı dım merkezine veya polis karU:oluna Hasıl hazır~~ı 
bilir) bundan ylnnl sene evveline kadar, ~ müracaat ed~rler. dan d 0•• Od U.. Türkiye bisiklet birineUilderine işti· Dahiliye Veklleti 194.0 be~ ~ 

··· açık dolaşmak bir nevi mua~e.retsmik Alarm ~ında ve bombardıman al- rak edeceklerin sec;imi i~in federa110- çelerini.n ne şekilde haıır~ ~· 
Hüeeyin Avni pa,aya gelince, bu idi. BugünUn l(encine dik.ut ediyorum tında hlttnp çağırmak ve öteye beriye Vili)·et bü~esinin ~kınbh vaziyetin! nun tertip etmiş olduğu beş haftalık ko- geldiğini tes9it etmİj Ye v.iliye~jı!İ 

adam, amcamın bat düşmanıdır ... hepsi sadeli~~ doğru. öyle baston, çanta koşm~ heyecan. tel!? kapılmak fay- yüksek makamlara arıetmek üz.ere An- şularm ikinci eeriai atin İznıiı' Se&rihl- dirmiştir. Buna göre bütceleriıa ~ ~ 
Hünkar onu evvelce, memleketi ve §Apka külfetini ta,,<nmıycr blle .. Bu- W1% ve urarlıdır. Böyle zamanlarda karaya giden İzmir heyeti şehrimize sar şosest üzerinde yapıal.nm.tır. ~ 50 müteakip münakalelere baılıY•~tçeı~ 
olan lıpartaya ıürdü. .. Sadaretten, günün tiryaki Rençleri dudaklarına si- toplu bulunmamak. dağılıp kendini ko- dönmüştür. Heyet Ankuada pyet ;iyi kilometre üzerinde )'~ ve bu ko- sonuna ika dar devam etmesi bil~ 13lı-

garay1 yap~rdılar mı elleri ceolerinde nımah ça~k şarttır Polis.in emrine karp1anmıo ve dilekleri tesbit edilmiş- şuya dün akşam şehrimize gelen Deniz- büviyetinl değiştirdiğinden i.saj;rd~$ 
er askerlikten ve batlca memuri- tlnde bir tip olarak ortaya cLlcıyorlar. katı itaat mecburidir. tir .. An.karada Başvekilet müsteprmın 1i bisiklet takımı da iştirak~- Ya- :ınlnlere istinat eden münakal~ 
yellerden, birbiri ark.uma, aık ak Dedelerimi% hemedense başı daima b,. 2 - Açık pazarlarda satış yapmakta riyasetinde faaliyet göstetmeie bqlı- n~ misafir bisildet :ta\unındaıı 4, İz. kinileoelr. ,.e bütçelerin hazır ~~ 
azletti. Bu felaketlerin öcünü al- pam11 ve bqı yUlcsek, mukaddes say- olan kiımele.r mevcut maddelerini bir yan komisyonun vilayetlerin sıkıntılı mirden 9 ki ceman l3 bisikletçi giJm.iı- ilerisi daim.a göU>nUnde bul ost'~ 

llllllır, bu tellkkı bugün değişmqtir. örtli ile muhafau altına aldıktan sonra \'aı.İYCÜJ>e umumi olarak bir tedlir an- lir. Ko,u "O'çk.uyuhr semtinden bqlı- caktı.r. Sene içinde }'&lo.ı.t ın );~ 
mak için onun yemin ettiği halk Demlyorum, bq üstlinde sözü emir te. kendileri bir duvar dibine eyıllarıru yaQğı ve bulacaiı Umlt edilmektedir. }·arak ayni yerde sona ermiştir. Netice- fevkallde hallerde münakalcl~eO v; 
arasında daima söylenmektedir... llkkilerinin başında gelir, başgöz etmek gô7önünde bulundurabilir. -•- de hmir bo1geslnden Bayram Adtvar bilece1c.tir. Daiın.t mahiyet ar% ~tc~'ı· 

Hüseyin Avni gibi bir adam, ac- bir ba1mna göre derleyip toı:)layıp bir 3 - Nakil vasıtalara ieinde bulunan J • ı · O el bir saat 48 dakika.da. birinci ıehn~. ııuni hisselerle yardunlar .rıı ıet• ııiitf 
nelerden beri güttüğü bir kinden yuva kunnak ifade eder, Osmanlılarda alannı müt,.alcip bu va ıtaların duracak- ncrr l Oa a: Keza İzmir bölgesL'l.den ikinci gelen bütçelere konulacaktır. BeledıY~;~tl' 
·· l k 1 k la ·) galiba ordunun dwplinini ifade etmek ları yerlerde sOkOnetle in"rt>k yukarıki Zel I I ı.ıu. tzecl Ahmet Zümbül 35 kı1ometre iker:inden ~clerin ihıarında maaı ve al< ~et' 
oy e o ay o y vaz geçer mı ... için orduya meıuı.q> olmıyanlara ~ı maddede tarif olunduğu şekilde hareket ze e e aae e- bisikletinin şajmaru bomlmuş ve bunun umum varidat bütçesinin an~ ~it "ıı· 

Bugün bütün ukeri kuvvetler, bozuk denilirdi, bin iş~i bir basçı basın ederler. lerine yardıma INlyük tamiri için vakit kaybetın.lş ise de yine otuz.unu tahsis edebilecekle~diW 1>1'. , 
iıte böyle yaman bir ad4mın emri nnum olduğunu söylem.iştir. Baş sedir 4 - (Al<ırm bitti> isat·eti ve-rildikten hız içinde devam ikinciliği elde etmiştir. Yine 1mır böl- ne evvelki tahsilat yek:Cınlen ~~~ 
altına verilmiı bulunuyor... bUvUk makam i.fııwi idi. sonra ancak sığnak aınirinln ınüsaadesi- olunmaktadır.. geslnden Süleyman A.~ üçüncil ~I· çıdan fula olan belediye b ıcıısJ e'I ır 

Bahri kuvvetlere kumaftda eden Böyle ba~ böyle traş demekte böyle ı~ sı~aak ve sioerlcr terkedilerek her- . . . m.iştir. beden teı·biyesi üe merkez ban ıcaıı"" 
Kay•erı·ta· Ahmed p·- d·, "'!11,aoı yu.. başa böyle idare m~ası vnrdı. Osmanlı- kes ışi ba"ına döner. D!Sarıya çıkan hal- incırliova (Hususi) - Nahiye ~ Bu mesafeyi Denizli ekibinden HW.e- kı nakdiye itfa 1carşılığı ola~,,tıt· ., 

" ur- u '4 f'J Cada Serazad kelimesi istibdadın yarattı- kın ffiPl'ak saika.sile tahribat ve hasaral z~}eden feJikete uinyan ~ yin !Emeli dördüncü olarak bitirmiştir. na tavfikan tahsisat konula~ cıııtıt ~ 
kan, Hüseyin Avni kıratında, ğı tabirlerden biridir. DedeJerimiz gerek mahııllerinde too.lanmaları memnudur. mıze teberrüatlanna devam etmektedir- -*- 1940 Mali yılı bütçelerinde ~ ~~ 
onunla müttefik bir kiınaeydi... kavuk gerek fesi giyeı·lcrke? arkaya ve- Sokaklarda iperitlcnıni v~rler. yikuma- 1:"·· K~t.: reisi~ Rıdnn ile bele- BiR YVllAJf MOTORU daimi ücrcili!~re ~it maaş ve.

1 
~ıô' 

Hepsi bir araya aetirilen bu adam- ya öne doğru .e~ere_k ge~mıye ayrı ayrı i:a yü7. tutmus binalar. bır ~ok ~~nde'k diye ~ ~!~ut ~ vere. KARATA D'Oe.ft rolarında degışlkl~ yapıldıgcaıctıf· (1 
lar, hünkarın başına mutlaka bir m5.nalar vermıc:lerdı, fesı arkaya atmak- ve enkaz yığınları bulunabılecegınden rek gecıeli ve gundüUu bu iş}@ ulnf- . . • 9av. . . b~ hesal?ları ~ oluna rt uı'."'ı11 

da bir lAUbalilik varsa da alnım açık, övle tehlikeli verleorden uzaklaşmak ve ~· . .. . ~ . .. . . Seferi.b.isann ~ nabiyesı sahi- se.o.elik. tahsı~at mı~r~ ~aza~~ 
çorap örecekler... herkese şaibesiz hesap vermiye haz.ırım bilhassa şüpheli ıslak yerlere ve pati~- ~ ~ bın y~ yırım. dört li- !linde karaya seki& ~ metre uz.akta, alu~rak varıda~ ~ütçesınU\ hıniıııeı-

F aut acaba, ne zaman)... demek de vardı. Cüınhuriyetin ıenci maml§ bombalara asla yaklasmamak la- ra yınnl aeki1 lwnq nakit ve bir qgm Kanlı ada clvannda bir Yunan balıkçı varıdat bulınalc ıçın hayali ta 
Abdülhamid efendi anlattıkları- başlığını öne veya arkaya giymekle ma- zmıdır. Bombardımandan mütevellit ha- eşya ve gıda maddesi ve yirmi dört te- motöril karaya düşmilştllr. Bu motör 26 çekinilr:cek'tir. 

nın burasına gelince birdenbire dur- o.a çı.kanwlyı manasız buluyor, o haya- sar ve zararları giderıneğe ve tnınire neke kavurma Kwlay vasıtasiyle Siva- sayılıdır. Tayfalan gümrük muhafaza -x- _ ... .S 
ta verilecek mAnaJarı böyle !lekillcre de- uj!rasan şehir teşkilatının faaliyetine en- sa gönderi.lmi§tir. Daha bir vaıon ev- memurları tarafmdan kU"Q'a çıkarıl- Bir otomobil ka~ o~ 

du... lil mahiyetlere veriyor, açık baş genç- ~el oJrnamak \·e icabında polisin daveti ve gıda maddesi de gönderilmek ii%ere- mıştır. Yapılan tahkikatta bu motö~ Kf'Odi idaresindeki 628 n~; 
Daha bir ~k ,eyler eöylemek is- lerinıizin vakur benliklerini sevgilerim- üzerine bu i ·!erde itiraı..<;ız yardtma ko"- dir. Nahlyenin her köyünde ayni faa- fırtına yilzünden karaya dtlştUi(l neti- bill Konak lstikametindeJl ~~ 

tediğini, fakat onları anlatmaktan le selamlarını. mnk yurt miidafaası borcudur. liyet göı.e çarpmaktadır. cesine vanlnııftır. ~ ~ tabibi Hüseyin 0ğlıı ~.et 

ve Büyuk tarih 
(ıK,NCJ 

macera romanı 
KJSJM) 
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- .Ne haber •.. Ne oldu! .. 
Faribol cevap verdi : 
- Ne olacU.. KuJtUtu kopuaca 

a.rbnyCS fimd.lye bclm- yapbjı bO.tO.n 
a.-t ve a)çaldıklamun cea9Ult bul
cha.. 

Ve Faribol. Markinin köşkünde cere
yan eden h&diaeyi tafsilen anlattı ve 
pılan HlYe etti : 

- Kuyruju kopswı .. Yenı sene iyi 
başladı .. intikam ve ceza saati Barbet
yöden sonra dijereri için de yakın --· 

uvı 

MADAM DO lılEN'nNON 
Sababm l8ki:d icli.. 
MMen. DlS llıea'9Doıu bili yatağın

dan b1kmarnıttı ki odasının kap.sı açıl
dı ve hbmetçi Jennen tellşlı tellşlı ha
be.r verdi : 

- Madam ... Madam ... Majeste kral 
hazretleri uyarur uyanmaz dairelı•rinc 
gitmenil:İ ııi~n rica ediyorlar. 

~QeA w. 

altı yaşında Yüksele çarparak set,;a.') 
l h k h D-..S.......~ L-IL:-·, ·------ '---.'-an ..... 1. bahah ,_,_ı_.ı:. -ı <ÜW"-.I-- ... --1-ncna.cıınA . Genç ve gili:e izmetçi ız cyec,an ~~" &Jlluuı ........... ~ ~.....,..,. ...._ uuıav.1. ._ .,.~u.uw.:u ,,ııı.nwıı - _..ut 

icinde cevap verdi : müthiş bir lahnç darbesinden ölmilf.. Madam Dö Mentenon esrarengiz bit vermi.<ttir. Tahkikata başlan~~ • .Af 
· - Vallnhi ncler olduğunu bilmiyo- Kral. aesini hafifleterek illve etti : gülüşle gUldU.. ıwı.wx~ 11"".ı 

ıuın roadaın_ Yalnıı. duyduğuma göre - Ve .. Bu işi yapantn da Monsenyör - Sir, dedi.. Markinin bir gün böyle Bir kadın donar~~e ~ 
Marki Barbezyö bu g~ Sen Kludeki Luinin daima beraberinde bulundurdu- bir kılınç darbesiyle ha:rata veda ede- Bergamarun Turanlı nahiyesi" ~.ı!İ 
kÖ$kilnde öldürülmil$.. ğu iki <-üretli adamdan biri o.ldutun- ~ daha cok evvelden benim içıme Muratlar köyUnden Bn. A~~ y· 

Madam Dö Mentenon yatağuıdan f tr- eminim.. doğmuştu .. Bir kral sıfatiyle genç OiU. ya giderken şiddetli soğuk ~e 
byarak kalktı : - Sir .. SW bu .şekilde düşüruneğe ruuzııı bu beklemnedik ve fecl llibeti· ı:ünden donarak ölmüştür· 

- çabuk beni giydir.. sevkeden saik nedir! oe nlfitee.ssir olmaruz pek tabiidir. Fa- Kadının ~di bulunın~ıır· 
Pek az sonra hasmetli kocasının dai · - Bu rneşum Ye fecl düellodan evvel kat Monsenyör Luinlrı. karde.'?i sı!aU)ie 

ı-esine ııiriyorou.. Markinin muhastmının vüksek sesle bu ölümden bilakis memnun olmanız. 
Burada kralı bir koltu~ ~ainlnuş, bit- söylediği sözler_ · icap eder. Barbezyö artık (Bizim surt• 

kin bir halde buldu.. - Bu adam ne demiş?.. mızı) ne her hangi bir aarhoşluk Arun-
On dördüncü Lui : - Madam Suvuonun katili. alçak ve cia ifşa v~ :ne de her hangi blr seuct 
- Madam, dedi, bu sabah mutat hi- sahtekar herif... Cinayet ve denaetleri- mukabili satabilir. Hele o korkunç VC· 

llftna dairenit.e gelerek ~i:z:" bonjur nUı ceıı:asuu ben vereceğim, demiş.. sikW.r gözünüzün &tünde imha edfüb .. 
demekten dolayı beni mazur göımenizi Odada bir kac sanh·e derin bir ı;:UkOt ti i~n artık Monsenyör Luinin An D.ıl
rica ederim .. Çünkü yarım .saat evvel hakim oldu.. ' · rişin meşru oğlu olduğu hakkındaki 
bana verdikleri haber beni berbat etti.. Bu sükutu yin~ kroıl ihlal elti .. Hayat büyük sırra ~izden \'e benden başka vu· 
Hiç bir yel'imde takat blrakmadı.. arluıda.şma uzun u.ıun baktıktan sonra kufu olan kimse kalmanuş demektir. 

- Sir .. Marki dö Barbezyönün ölüm pişman olmuş gibi bir sesle : - Madam .. Biraz evvel mevzuubahis 
haberi olan bu haber teeyyüt etmiş mi- - Hatırlıy<>1· ınusun\!z madam, eledi. ettiğim iki serseriyi unutuyorsunuz.. 
dir! 

1 
Lundan bir aş kadar ev\'el (0) nun te\ - BastUin :ıındanlnn onları susturmak için 

Maalesef madam .. 1 te hususi dok- kifine karaı· ver~imir. sırada ben Pa- en emin ~rerdir. Buııwı için de herifle
torum Fa~unun mektubu .. Okuyunuı..- ribol \'e Mistufle denilen heriflerin <le rio ~..:kalanmaları 1hımdır. Derhal tev
Onu g C'e saat on birdt- uyandınnışlar )'akalanına& fikrinde idim .. Bu fikriıre kifleri iç.in şimdi emir verecejim .. 

~x..-ıııw - ""'' • K6f lı nahi .,,.,;~::; 
Yeraltında bet_.,... , 
pzluUle yapabY,,r ~~ 
Köşk. (Husuai) - NahiY~ ~pi 

heye:.i hilhdSSa genç ve l~ i~ 
mı& bay Sabri Çelim, şehrın . .,ıl 
btiyük bir hız ~nnektedi.r·. ,-; 
'İ'üccadarımmn ~~~el~ tıl' 

gaz, benzin gibi mcvaddı ınu da tıl' ..ııf 
lamak için nahiyemiain dı~' ı" 
tonarme gazhane inşasına ~ ~ 

Denilebilir ki yera\tınd• ~ 
şası henüz hiç bir nahiye)"' 



lt!Blt !itef in. parolo• 
truBİ KUTl.A'Y 

B 1 k G • • ş • lludutianmı, genç 'Mehmetçlldetia a an ureş ampıyonası s~c~~ö=~B=!rur$ 
.. ım gegiııımı! 

Türk ekibi puvan itibarile aalip. Ço-J'!:..~;1'~·~:.:;.~»::.1 

b k•h• • 7 d k•k d İDe l d• 508.,e:ğ:=;~~·:.ı~ı:n~u&e-an ra ı 101 a 1 a a ş a yen 1 f:;b~ !!=~~andıran bütia 
. •- n.Cllil.,. ııt~ea yaıt ~ .... 

lstanblil, :3 Hu.s~ - Ba'lkan p. Itır- ] e .icade ıldman ıyurdunun bir gôl !larım P:Valara ııtıel!pCl'ken ..ç*9l W. 
ıeşıerine bugün de au-a.aı edilmiştir.. LİK .lUAÇLARl yapmasına ..mubbil Muhafız gücil daha sap~ sarıl! .. 
G~ıer çok heyecanlı ve ~ ~ Ankara, 3 4(H,uaU&i) - -Bugün Muha· ~-gol yaparak oyunu 1 - 7 .kendi lehi- Bak. Dereler şırıl sınl. ıday~, :ı18Pat· 
~- Biıuuun .önü müthiş .kalabalıktı.. fız gücü .stadında apılaa idman yurdu ne bitiı:.rniştir. YW p.U p\1'11 aç~y?r, mce. 'IÇli, ~p-
-~ .Ilumen, 111goslav l'e Elen 'üreş· .M:ubafızgilcil maçı ~ olmadı .. Buna: :&TIClILIK lua, .hop.pa blar 4'İbi.. .. .. 
~ ıaı:aatnda 'Y&J>ılan Ba'lkan güı:e.ş bi ~ te lbir giiıl \":\'el y@an YaiaıııP &ibra, 3 (ıliu.auai) --: ct\:tıcil.ık ulü- e cam bcile,, • e . ~ ~nlwa lif" 
ruı~crine Türk güreşçileri puan iti- lardan saha çamurlu ve ayni zamanda bü tarafından istasyon cıvarındaki atış suz bucaksız denu1er gıbı gen.ış ve şen 
hariyle ekseriyeti kamnmışlardır. havanın da ok soğuk dlması idi. Bu poligonunCJa yapılmakta olan atış mü- olsun. .. 
M En son olarllk uôııdeııe ç'kau QoDan atizden ıuibada ıancak. iO kadar ıseyirol :anb&ka1arma i'b~ ?e devam edildi. RaPt.. ı&ıi::· ~p!.. iitk _...._ 
ehınet. ile Yu.IDliJ,asr ıg~ Jiili .. Ço- bıı'lunıiuikta ·di.. Dahiliye veldlimizın de hazır buhın- Asıdar~. ıij&:myen . 'l'üı1ı: Jıa:ratmm. 

ban Mehmet kuvvetli olduğundan mü- Oyuncuların ayaklarma yapışan ça- du~u bu müsabakalar büy.ük .bir inti- asırlarca sonmıyen Türk şercfinm ko· 
..... · (ID'-ıı p murlar ~ ı;elmudeilııe ~ına zam içinae cereyan ..e~iı:.. .Neticede nıemu.. _ _ 

Jleınıii,S.- m'iu'i «iluyoriln. IMmrmpiih lhavımın böy... Mifhat, Mustafa 35 Şe!' J>uan1a ıka7.an· Uriluo. ıiili . .,.,.. _ ~ ~-
J'ıvdhm CiiJ:ııWJerile ile ~ af:meıı il\llı.ihafızgücü nu.şlarClır. :clfiım ı C.lf:fin ibqpD • <Om ...... 

11 • ""''J mimlt&r ir cıymila ib1rincl de.vreyi O.;? Bayariların da iştirak ~tüji hı .ıuUsa- mL ıL.......:ııı_. _ • _ 
lhitirili. .llk:inci tileneiie «le ıib8fız gü· bakalara _gelecek cumartesi ,gilnil de ıde- -~ tlllllüm • lkwA~ 

deıl'JllD ın1ıman91r... .ıc.üniiıl lb1Ddmiyeti tmaa ccıu:eyım etti :vam edilecektir. dmı; göklerileo ~. 

eyecan içinde 
·:rus fililirtin . ~ 

QyBlan dnikilmt ,..,.. in; 
llardaıı Mır1ik pratan .-in, ~ 
ilnlhraımuilik ıileıdaoı pran asensin.. 
çenk~ )kara udırllanmair-

---------· aliQ.~!kaıııaOarıa a. elik~ -~ ı iblnif ll:ür do e.tin -- ımmtakasa ıında Domicr 1 'i/ tipinde k.uv~.etli ilah· pıt!.. .. lıiizmnae ~a ~önnemeaine imkan larla .müoehhez bir AJ~an ~eri ıtanra• ~ ir letQa ~ ~ 
~ Wlima. fe'll\ki ddtiii wm Kltd lf-nraıecüenniıı Ph•i ini.- re.ili .görmüşlerdir. Belçikalı pılotla.r tay• 7erile ~ .. ttJsm'k, ~· 
~ Re ? , 1 !N..ıı.r ~ JYaD8mi ille hmiket ettik.11cni ae iddia yaıeyi taltibe :Da,olad~an .aır.-d.a tana- • ~ ıYtMeri !.bir ,....... 
;::::- .... :;ilhıfli ·-+4 ·=·· ..aa.... ~ Litaniflan hakir re ibiraeobir.e üzer~crıne ~·~'il ~~. mır - ~... mn .... '4..::- be ...ai ,_. ' a .. lb'M. iia pnıajc ~· ibml1lm ciiıı.erinde 13elçika tayyarelennden bınne bir kaç • lhliinm •r4•ın. Mllll 
Lll:"" 1 .... ? avmı • ft9"8i .&ea ~ iW! ıl!!hiialeıi me· ı.metmi iubet etmi!tir. Diierinin mitral· 1- Dııa... 
~ - ıııl.ia.. 1 8 '?he ııa..ma.. yi*}eri 1!fletıı:D rtibab hanq> ;D]muttur. 'NUBİ'KtJTL'UAY 

~ ~ -, m:: ~ - . .c!L.az ~- ~Jm&ı.tı .:~~~ -'---D~ =..;~-· de~~..-.ıeanıü .. ; ·r~-
., .-ıııg ,,.._ ı: - ın .. u•w•n ~ IBOru.,.. rııııs: vaTIDU wıu r'"rn.., ve M ha 

CliQ~N ..... , -...,_ .... lle>iBıe&w:eA ~. ta.yyar~i tahrip edilmiıtir. 8Dl)ef' flDJ D 
8i ~ lçika toprııkJan iiuırin~ aÇL\YOf. Bn Alınan ,ıaz~esi diyor ki: ihla~ muzrı ~ dün öileden 
~ a.lçika tanAreai vaziieaini ,apaı& clncı1tıerıore boyun ~enleri ~an- .anm ~-.;&mi 1bılbul '' -·•' J 
'<&&~ zcnaa ,.uanane l>ir ya, :A1mu nülletinin dü,ıuaru &el.ikJô ımenileket m....Stimaı Döy}e .thim - il(, L 

~ ~. y apdu :tahiibat. q.. edecek ve 'bueıoaer böylece .mukabele ttdkilde jfililiae Almall ~Din Kat llk al 
~ "Cİn""'9t rrmıydaztCladır. "Bütün bun• ;örectiklerdir.• bu tecavüzüne kartı fBe\ÇD iilünHti• 0 ayı 
~'!ata lrey• aıdatmailık ıneticcü Al- :Yani .a.lmanyasa ,gör_e :bitaı:afiar katli niD. .,tiddetli protoatosww ttahlij -.etnıit- 4'armata çabp.,,... 
'L.:- döfia :ec!hm~ 'Biliriz, Almanlar'. bir mutavaat 41ıöstormdi, ıC11 .tab.il duik- ıiır. . . ~ S (ö.!l) - 'f.fareJl(l Mann 
~tl Mman ~il bulutlar lannı tcikctme1iaidcr. Alman tıuı;.viki .13rüheLi.e P.auple sazeteainin c.bildi.- 'haymın ~ Banttes Mannethayııı F,,in.! 
~ 'Ydlunu ~.ybeftıgini. kaqıs111a şiınaiye 'kaaar a!,plomatik .aahada görü- .diiine ~re 2 .martta _Alma11; hududa ... lırndiyada çarpışmak üzere !bir Jtııt.dUJ[ 
,_. 'id .~eri ifüpne.n ;zannettMeri- lüyor.1u. Bun<lan .aonra nljyıu .aahasıni!a t1k.ame.tiru:len ·geleo b.ir ıBc:l~ ~a.re- übıyı 'teŞk1line çal1:Şl11Aktadır. 

\1. d•.~ir_.. bdı8ialere mi inkilip edjyor. 1i Cin.ey ciw.nnda Yt:T:e ~otir. 7a,... %eni Zel .a 
r 'eliti)oem iytM Giyor lki: .!Bu 'taar· Tayyare1erin 'bitaral to_ptalaar .üze- yaxtl'ie '.bir ecnebi .ıtıayyax.eaı :tarafından anw 
~.,. •l'tiiwnuz ir tütilt 'lle yapılmak· rindeki tecavi.ü:leri bunları \korkutmılk atilan mermi üleri sörülmekıe idi: il'q- b••etlel'I 
._. · • miül'8ınnzLmn 1'are'keflerini mahallını mı ta§ıyor. Bel_çik.a bu .ma· war.cl bey&natta 1>11l 110mA'ktan ~ ingD~e ;aeldl.- 1 
~ ı•ıa: 8k .aöôm ydktur. Ficia nevraya 'boyun ~~~ec.e1dir .. Ç~~ü o etmit ise .. ae emıo "bir m~l>ad.an. alınan Londra 3 (ö.R) _ Yenl 'Ze1ln.a ser. 

ılııtl""'! W..nlır. :böy1e zelltlne j}rr ın'lc:~ın "hır anfihar- habere Ufore bu ta:Jıyare :huknmetm t•b- k etled .h Un Jnıgil.tere,pe .plmiştlr 
..._;--.n~ııtıa~eri ~ gün üç Clört aan lbafka bir ,ey o1mı,yaı:.ağına kani· 1iğintle :iikreailen tanareluaen id de- ';~1t ug ~ :-T ri 'n--ı-•• -.:1_ ~-· 
~ ... ~'--•-- _.ı ~L~..:L "' ~·ıa· .u.ı.ısu ere gazc~e1e ı.wu~UD.tllr wa 
~ ~._.en n~r aır.• ~· ır. . diln ıhlr eşini:a.&IA .. eii!ii ~ 
ai1t ~. • "19Uf1-n mıw&\a' ilri1Jcıe1. ' ()\. J\.~ - Hariciye Ve- boara. J ~O . .R) -lBir,sıik.AJmaa Y:lha ıOM g~~ 
~ :i.,.~elt için ileri ıürccektmı •e.ttelu- k1lt!6nin \Uldbuat wervisl bHairiyor: ~areleri 1>usrun de ~e1Çika 'topnlk1- ~ rğ va Jkt~UD 
~ ~"iÇ ~ ~ edilemez. IBa 110n 'te· 2 Martta aaat l"Zi r; e aoğru Lük· üzerinae JUçmu'1aalır. Brülm!le 'kadar 0 ..:!.. unu_yazma ır ar. 
~~ Belçika toprağında. 50 kl•metre aenbarg eyaleti '"zerinlle devriye vazi• sokulan llir Alman tayyareaine lulqı .a•ALY~ 
,..._ e ve gi.iMliır ,..,ıım..tar. r Al· mini 'iiitoa - ~ B~ib tayyaıesindea lliblİll etıafurdriki ıllafi tayyare toplana ~ ~llldg 
~Y)'areiinia bu ...a- cill1ı.ilinde ~ ir IP\U> Sa.iııt Hubert civa- hartikee ıs9klt111 öğrenilmittir. &Delere yardımı 

lzzeddin Çalış1ar ·n. H e r y o ya~F~~(~~= ~ı:n~ 
munasel:ıet\V1e sak ,çocüldu aileler i;lıl 

.l'ft b ıl d ıneraiimler ,YapilB:ı. '21 Mat'Lla bu atWle-••3 C us oı u *x re na1cti mükMa1lar tevzi efillecektir. 

---~ 3 
<Husust) - Münhaı bulu- Ananevi \\'e tarıihi büyiik Türk dost· M•DER OCAKl.ABDIDA 

~ ımıDımDutuna l1nıgüa ~ Ölen itçl~ocukları.. 
~ C.1EI. • !Naıcueiü~Or- lug· U Lakktnda b·ır "·onfefaOS y •.,a di 'Rema,1B {ö.ft°}-Düçen1n)2Sl5dbat~ 

- . ~ .~.,. Ifaıd:a n9Il-- ın ıA L- mMenfOCÜlamnda ve nilfe1uri b8J1Itd&,. 
ölen işçilerin çoculcları için bir kollej a~
tırmak teşebbüsUnde buhmduğımu U-. 
dinnektedir. 

.....,.....,._, -ı&ASTA.BAl\'l il iaei SAYFADA - ıe.rcemeleri :bü,.vilk Türk doslh4jumm 
7 _ ıı 1 birersı~eıüd.ider. 
~ ze e ittifılkın ~eııureyeüırilmı l'bBhsetmi,ş.- :Su1tarilar devriaaeld AF.ransız - I'ürk 

&.n-. ·.Onun .:o ı.elirlkil :'BÖileri u nlaransı- ~uğunun esaslı .noktaları, ıtarilii ana-
~~ .s uauiU - Dim Ab8h !r.i- ma ntfkaaaeme, hatt1 ~ labilir. .h!Yeü iuih edilen bu :dostlıiğun ıdevam 
~pihtlüıe • m!lzele ibn1J1tur. Doftluiwmızım anaziile1;5 ~ ökle- &ttfilii ;il&.asır JÇinCle bir ııakım1ıidise1er 
~ ~. ır.mi F*nne"k &yaalıdır. .aQğur:rna<l\ğuu idclia eClecek df@J.im .. 
~~ll .. ~ -:. ün.~~ ıB. lBerJro, 10smanlilaı:ın JA.na8oluda Vukua ee"Jcn hldi.seler umwni_y.e:tle 
~~-BBDgeıauren;ııaW!fllı\'iir ~Betlerini ftemin "çinısadettiKleıtl me-, lormıilite1er0.en ve nai:liren ı.meniaat •Y· 

·~ur. ıy,ôkt:ur. .:siüilen, · mil.ip ile.\".rinaftl\. dn!Parator- r.ılıkların8an ileı:ı ~elmiıtlı". Bu ~ 
• ll'- ~ · daı't tteŞkilitından, Rume'liye ge- ı t.ifa1t 'Fransa ".krallarının ve nazırlan-!11 c R A JD ~l\, IK:amm1 Sultan iSUleymanla Bi- nın ve bilhaata J<olberin ı.iletjyi a~üşle-
a~ jdr fmlsQ rinci ıF.nmsuva .m:asındaki münasebet- rini dzah eaer. Bu dostluk .'katoli~J.!ğe 
.a-~ :B ö~ - .. a1qam JBelg.. 1lerilen,, 'Türltlerin bu .asırila ransaya büyük hizmetler etmlştir. eermanız.me 

:ı ~ werllen ~ aa:aı nai.- ;waptı'ldarı üyük '}~~~ lmıettik :nuka~eıne~ ~ine kurulan 'hu .d~Uu-
~ Ukü:m ~ 'JI'.iir'ki7 ~ • ten 110llr& ~lan ısoy1emıJbr : gwı lköltlermı .adalete ve §l!reie A.VW .su· 
hı11 ~. ve ' clka ef~er~ ıı0n ,iY.edi ve on sekizinci ıasrın ebedi •etle 'bajlı olan iki milletin .-uhuniian 

Unın~ıardır. ~ 1 
eserleri bu aos'lluğu 1ercnnüm etmişler- ~1.ır. Bu anane,y,e saik ~ 

iagluz ıkontmı gemileri 
!B.orna., .3 (ö.ıt) - IKoperlhag&m b~ 

dirildiğine göre İngiliz cilzitamlan Dani
marka sahillerin8e gelqp ge_çen tlı:arct 
vapurlarım talqp ~ kontrdl etme"Jdrdir. 

--*--

1 tal ya 
.,.. 

1 

1 2 a sa ZUM& s 

b O N f-1 A I .:S J--:. R 
- -

Fırtına ve Kar 
--~--~~--~~.x•~ıK=---------~--~ 

Soğwklar butırdı- Miiııablit 6ek
tcyc uğradı. Karadcuizde fırtına 
ayııi §İddetle devam etmektedir 

A.dkMa, -' (Hw\Uli) - Wı ~ojlen~ t"ıwl~ uh~lü yer
lerine düşen kar bazı yüksek yerlerde bir metreyi bu1mu§tur. Bu 
yüzden bir~ ")"Ctlerde mtinaka1~t durmu§tur. 

Kara~nizde tiddctli nrbna devam etmektedir. Trabzondan on 
cünderlb_eri l.\P)lf ıge)j)nı~iu<l~n fuıdık i~Qll\ı Clıı dlurmugtur. lı
tanbu1da kar dört santimetre ve Uludağda 300 santimetredir. So
~ı&lar birdenbire amnıştır. 

15 Mart Cuma 
------~----~--~*x:~----------....--

mumi taarruz 
verecek? • 

emrı 
T~o, J ö. R~ - -qwn ga;ıetdor.i; S~maw Melain t&rlin .ı:i-

aretinôeıı bah.eaeibn ~tttkleri ütaleGluda, lflitlerio 1 i 
ımartta ~m l'8arr:Uzuna seçeceğini ~ira, ~art ayının Hitlw .:ha
pUnBa ımühim mil ~ta o1Cluğunu ve Hitleıin ~.aptığı bütün 
tımiyMt ~~ (hemen sinin mart .,ay.ı i,çin<le Ul'e_y,IU\ ettiğini 

~~iiler. 

--~-------~"*x:~--~----

T teard anlapnasımn biten ·müd-
deıi tl~id edilnii,ecek · ıl 

Tokyo, 3 (Ö. R) - Japon mdlUil~. 16 tıDal'.ta .mü&ieai UU.. 
ba1amik .fnmm: • japmı ticaret mıı...m-mın ctıemdiB ~ ihti
mô -Oe tfaila •ıneıı111Büt11er. 

:Yunnan f1U1CU8imrinin j&y>orilar tarıWnaan 1bombadlunew llila.i.a.
ainio Fsanaız .wnwıii .elkbında ~_andırdWı ili.~~ lhu.ebile &.o
.dar .nwdh~ y.mıilemck !hususunda şimdiye kadar hiç bir •ın
~ rn.aa etmİf ıtlsj118iıiler. 

oma. =3 '(1'. R) - İtalya, japon~. ~tiko arumlüDü ·ticant 
muahe<1.mri n tJtlbatı:a lliltam ~ulm1\fbll. 'Y.ımi muıa'hea.c ~ 
.kadar ı b} .Maıil.ut Y.ivıuıdi lkabal teıılilmWtir. 

lngilizler bir Atman ro -
cu ;yapurunu zaptettiler 

-~-------------ıs:f&'x.---------~~-
Londra, j t{Ö. ~O - ~BOO ıtonhllt 'Mira tıilysn vapura ile iki Q.. 

likçı gem'isi ,üntil ·denizinB.e ~'iman t~yarelen 'tarafınaan 'bom'b.a ve 
.uiibil,YÔZ ~ne ıtntıilmıış1arfur. 

Felemenk i}aiulli ıQBiWi açlklann& f>nOO tonluk Ha.yaJhcıg adlı 
Alman ~lou wapmu liir ngiliz harp ;mriiei rteralınaan zaptellflmit
"tir. Bu vapur ~mıha ılimanını tetkeilerek 1ngiliz ab1o'kasını ararmağa 
tctebbüs etniİJ hulunuyordu. 

Yeıii , hır Münıh 
---------------x*x•~-------------

Yersiz ve ımkinsızdır 
Lwndm, ' ( li. R) - ..Sondey 1raymia, e.?f eni ir Münib imkanıu~

dın :başlığı altında yazdığı yazıda d!Yor J<l: 
ct'Hitlcr V.e1ae demCk istiyor Yı, ilhak ettiğimiz topr~ .bize ba

-ırakm. Kaybcttiğimiır: ımiistemlekderi Dize ~ın. ~arm ımuha81lJnata 
aurdururum .. 

-.f.-- dir.. (Rasin) in (Bajazet) i, Molyerin .eme1ile.air lki erı. lena günlerae Ollll mll-
l.ı • U üncil Lui devrinde Türk ..sefiri Sü- B.a1aa ~tmek.ten geııi ,durmadun. llu dost-

Evvelce tecil et
tiği u r.ada da 
silah aitına 
çağ rııyor 

1faNı mtiha1 dlırrdk :mütte1ililer 'bu §ru'tlan 'k.a'hUl elseler bu ancak 
Almanyaya Claha mudhış bir harbe :hazır anma1: ıfırsatını vermek
ten ~ bir fCYC 9'&r81!lıyacaktır. Hayır .. "kinci bir Münihe yer 
~oktur . .Sulh ~cak rmzizmiD ıirihidamı ~ 'ütte"fik harp geye1eiinin 

ı nihaı "Z81eri ~erine kurıila'bilir. 

~J\j er Su m ne r leyman elendinin Versa.Yda kabul efil- luğu bugün canlanmış ,görmeklf" menı-
Vı liŞi hıikkmfüild yazilaıı, !bin bir gece mm ~e ":bahti,y.arım ... 

~~:~~~O- japon.larım bir iddiası 
~ıhuı.ll) \'~ ı:iiyan!6ni lhaiiçte il>ir te- ıF f • • ç• il"• 
'-tediii ~~ii21e1e iıttismar etmek l'3 DS&Z Si! trl 10 m aı~-ctpcl'JJ.eı e -
~~~iitft:fikan ımütahMle ~le- j J ft 1 "J _ 
ii~iiine ıöre ~rRibentrQJ> ve Tİn; aponya 3 ey ;ne mi r.!1ŞK1rlm1§ 
'-a-. ~ W:.d.e ıbililirilr:ıı ..Wh 
-.~iman Eutulumm tmclik etmiye 
~eılco.ıo,,_!alın.ktadn: . .Amerikanın 1ıhile 
"- ~ntnı ~ e • dlooyanan ilhUı· 
~ ~fü~ W.eJltte~n d\ploma
~. ~. de ebariiz ..ettirilmdı:~ 
~ .it ~n QQrı umumvesi Alman· 
ı\1-·· o-u~ _ _,, d " - ıro takd' ımane.vnuıw •QYa UJ-
tflt\a, dııtr •rde ın ir Aıarhin .;yn_pılaea-
~r.tıl..ın 'Wavndan 'tehclidi aükfuıetle 
~ ollln ~dır. Siyasi mahfillerde ha-
. rliııi ~ anaate göre Sumner Velsin 

tıa ~ Yaretini neticesi Londra ve P.a· 
tır. ~'ltıırini ko eWlll}tınnak rolacak-
~~Uı-icıı 

' 8 S ~ (A.!A) - Haber alındığına 
>it ~ t.i.rt Urnner V e.1s '5 'Mart ukşamı ve
~ 'Slibalıı 1sv~y.e dönecektir. 
~l ~ btı: 1Xlü6d~ LO'landa !ka
i~ln ı l1t'f 'Parı.<te iıare"ltet e6ecektir. 

1 tahmin :!rt :sabanı ariste 'btilunaca
. \'et, Ma t!uilme'ktediı. 
~~ ~ r.;:- .sanıma doğru Londray.a 
i!t'!l!ll e~ hıil veya lS Mar.tt. iPar.iae av

llnacabır. cBir ~ün onr.a 

1>aria, 3 (Ö. R) - Fran.sanın Çon Kin_gdeki elçisinin Qitya Çin 
milliyeg>er.verlcrini japon1ar aleyhinaek'.i hçte aevıuna teJCi e8e
cek :mahi;yette beyanatta bulunduiu id.W.a edilm:i.ş e ~ln\Y"1Aki 
japon .mmne.ili ıbu beyanatı protesto ..etmi,ftir. 

f.:laôeri vercnler, Çon King üniverail'e gençlerinin f" Rtnaız "8Cliri §C'" 

refine :verdikleri bir toplantıda bu beyanatın yapılmğını .söylemijler 
ve, aa1ahiyettar Fransız .mahfilleri böyle bir beyanatın aa1a yçilma
dığını, iddia edilen toplantıya ıgelincc, faanaı.z 8elicinin b<>ıfle d>ir •top
lantıda d>ulunmadığı beyan edihnelı:tulir. 

Bitaraflat n sonu 
om•, 3 (Ö. R~ - Muliteranmım halJ.'Bn mecmwuı ( Bitanıtf-

rın '90nu~ §lilCh yamemöa ':§Öy1e iliyor: 
«Bitaraflann halCkı ... 'Bu .kelime bugün meş'um öir karikatöraür. 

1<openhag kon1eransının &ararJan. imal .;memlekatlerinin ı:;· nlan
diy~ wardım hınusundaki te~diiilleti ılfüyiik mdhm:iplere. bitn
.rdliktan ıçllcmağa gayri ımuktedir korkak bir ;aleme 'karp anaik men· 
faaflerinin icap ettmliği şekilde askeri hareket1erôe ve laali.yefleröe 
bulunmak cesaretini vermektc(lir. Miicaa&ye tP3-tİ muktedir mil-

BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHlFEDE 
terdamdan ltalyaya Alman kömür 
nalaiyatını menelmesi üzerine Roma 
hiilCıiaıetiriin ı.notasa 1ngiJ.lı: lhli~m• 
tine 4mgtin -venb:niştir. 'Ndta 1Ju 
tedbirin hukukan gayri meşru oldu
junu iddia etmektcllir. Yaziyetlıı 
"rikipfı '1'onuıda qyiik 'lilib ile ta· 
Kip eailınektedir. 1ta'lyanın ı.Londra 
bqyük .el&iA .a.ftiyani man.dan ha
'Mket etm~. 
citalşas- •met emrini alan 'ft ıki

mür yWdü olu :liltı •vapumı :yı>lla 
te.vkif edilip eıililrni,.ueji mll!l'Ü 
tel.i!Qıar. 
RODU\, a t{A:A..) - tilyaıım Alman

yadan deniz yolu ile gelen kömüdenne
sele:tj hakkmda t(\glltereye werdiğ'i pro
testo notamda 1al3"-'DY• .:gelen kömüriln 
:aııuk dör.tte -bir !nisbetinde Alm:ım -malı 
olduğu xıinılkömürün ~}yan amelesi ta
ırafından iişlenmiş i>ulım~u we bu se
~~n &la;yı bıgiliz ılı:on:t.rol ıeşkilitmın 
:luı ıköınüı:ü ımüısadere ıhaitkı olmıyaeağı 
hlldirllme'ktedir. 

&maaa tebarüz ett.irildiğine.görıe treş
rhıie.vv.ele .ik:aôar lltalyada er 1taııg1 bir 
ıköıuiir !buhranı Olm~~ır. 11\merikn
dan ıkümör ;ıilınmm;ı mese1esine gelince 
1ta1ya .ıA:meci.kadan ımakul "1icaı11 şerait 
~e ancak rpek .:a rmikaln'da :mO-

Yeni bir karara göre 
~~------------.ııcı*x--------------

A meri'kadan Hollanda Belç iJuı oe Dani-
marka ya ma1ıine yağı ithali yasak 

ıLondra, j O>. ~ -18üyük IBrı~a hükiimeri, HelLm&, :Seloi· 
ika ve Danimaikaya ihr"' edflecc'k Amerika ma"k'ine yağlarının :mu
ay}'Cn bir müddmle sevkine müsaade edilm~eceğini Amemkan yağ 
kumpaeyelarına a&• «ftmi;tir. 

lngfltere hülcumetİnce yapılan tedkilder, Hollanda, Belçika ve Da-
imarkada ımev.cud ımakine ~ ~ bu mnıdtetler:in ir 
~ -.y.lik ~ lk'.iLr,3'd ıeileaik ımildtm& uprnı ı:göıetcnndk
teClir. ..em aat ~ ir& IBurilann lln.nyaya ıPnhil-
:me8ı ~. 

iiyiik ~ u ~ ımem1dketin ol'DUÜ ~ qiı w.e .-rol 
üaha'litmın db"ıt :ve tııhaidi uausuna.. ~1erin üm .. a .. 
ileri iile <11.ir m&,ma ~maga ~ta&r . 

opolo 'la 
• • 

Rmna, i [b. - Smı ~ ilroenbal waq,.etlmi w.em.Bo 
ı:müt&lee üriiteıı qpcAo aii~ pz:etıeai, u-n iif!a .auuı.: tııll
'ıYJlillll lkamiini.t ;aleyhtatlan ~ bilar' ilemdbat ~ttar1arı a,. 
.auğunu ve lbir ·zamım'1ar da'hı1i düşmanlar için latbik eanen 'hath 

hareketin harict ~man1ar için de cari ~mı ~leBilrten sonra .. . 
---İlllİlll--
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ruıuıa 4 MART PAZARTESi 
:ı E 

Almanyanın Sul_h artları Nedir ? 
Fransız g(l~~teleri ateş püs.kür-liyorlar : Biz piç bir sulh istemiyoruz. 
Müttefikler Hitlerle ayni masada oturamazlar. Hitlerizm yıkılmalıdır. 

------------ *-w-----------

,Berlin mülikatıodan· sonra 
------------ · - -----------

• 
emaresı 

Paris, 3 (Ö.R) - Fransız gazeteleri 
Sumııcr Velsin ziyareti etrafında bugün 
ete çok alakalı neşriyat yapmaktadırlar .. 

Havas Ajansı diyor ki : 
·Müttefiklerin va7Jyctlcri o kadar sa

rip ve o kadar çok defo bildirilmiştir 
kı, diplomatik muharrirler için bu mev
;,..uda çok lakırdı söylemeğc lüzum yok
tur. 
PÜTİ PARİZYEN, adalet için son da

kika a kndar mücadele c 1ılcccği hak
kmda Fransız nazırlan ile generaller ve 
mnırallerinin beyanatını ne.şretmekte
dir. 
FİGARO diyor ki : •Ceko:slovakya 

ldmin işgali allınd~. J?olonyayı kim iş
·~al etti? Finlandiyaya kim hücum edi
~·or? Tecavüzi harbi kim ha.:t.ırladı? 
Harbe kim başladı? Harbi kim istedi? .. 
Bu işin ortası yoktur. İngiltere ve Fran
s.• büyük bir imtihanı göze alnrak Av
ıupayı kana boyıyanlara karşı medeni
yet şerefini ihlal edenlere karşı ayak
lanmakta yerden göğe kadar haklıdır

Garp cephesmdc kt§tn son !Jtınleri 

far .. 
JUR diyor ki : ıSumner Vels Fran

rada Jaalettayin kiminle isterse görüşe
bilir. Cephede baba oğul harbeden iki 
nesil bulacaktır. Bu' kadarı artık fazla

de ağzını açıp söz söylem eğe fırsat bu- ı fıye edilebilcc •ğini bildirmek hususun
lamamıştır. Velsin He~'le görüşmesi cia sanki Velsin Berline gelmesini bek
Lir çeyrek saati, Göringi Bcrlin civa- !emişlerdir. Hemen bütün Alınan gaze
rındald köşkünde ziyareti de yarım sa- tclerindc bir direktif tahtında olduğu 
atten 7Jyadc siirmemiştir. asikiir bu vadide neşriyat yapılmakta

dır .. Biz piç bir sulh istemiyoruz. Çün- Amsterdam, 3 (Ö.R) - Bitaraf mü
kü böyle bir sulh milstakbel nesilleri ~~hitlerin Berlindcn bildirdiklerine gö
ayni tnhriklere, ayni yaslara boi,mak ı e, Hitler ile Vels arasındaki mülakat 
demektir. Bi7Jer çok çektik.. Çocukla- 8!i dakika ~unnüştür. Alman devlet re
rımıı.ı bu ıstıraplar~.ın kurtarmak isti- isi Almanyarıın bugünkü harp vaziyeti 
) oruz.. hakkındaki bütün görüşlerini ve bir ba-

dır. 
RUZVELTF. GİDEN RAPORLAR 
Va.şingtoıı, 3 (Ö.R) - Birleşik Aıne

rlkn cümlıurreisi B. Ruzvelt matbuat 
mümessillerine beyanatında Avrupada 
fevkalade bir nıisiyon deruhte etıni:ş 
olan Suınner Velsin temasları ve göriiş
ıneleri hakkında miiteaddit raporlar al
dığını, fakat hariciye müsteşarının Av
rupa dönüşünden evvel hiç hir şey söy
liycmiyec ği~i beyan etmiştir. 

EPOK diyor ki : •Acaba Hitler Vel- rış meselesini ne şekilde mütalaa cttiği
se planlannı gösterdi mi? .. İhtimal ki ni izah etmiştir. Bu görüşmenin Avru
ona heyüla mahiyetinde bir kaç vilayet- pa vaziyetinde her hangi bir salah vü
ten ibaret bir Polonya kurulabileceği- cuda getireceği olduğu hakkında hiç 
ni, silahlnnn tahdit edilebileceğini söy- bir emare yoktur. Sumncr Vels bugün 
]emiştir. Fütuhatın tanınmasını ve eski öğleden sonra l;iess'j ziyaret etmiş ve AMERİKAN GAZETELERİNİN 
müstemlekelerinin iadesini istemiştir.. badehu mareşal Görlng1e bir görüşme- HABERLERİ 
Bütün bunlar muaz.zam bir tuzaktır. C:e bulunmuştur. Diğer Alman şefleriy- Vaşington, ~i (Ö.R) - Amerikan ga-
Bunlar münakaşa edılmeden temelin- le de temas etmesi muhtemeldir. zetelerinin Berlin ınuhnbirleri, Hitlerin 
den reddedilmelidir. Nazizm yıkılmalı- BERLİNDE SiKi KETUMİYET VAR Sumııer Vels ile görüşmclerinde Al· 
dır. A1gemayne Handlsbladın Berlin mu- manyamn Çekoslovakya ve Polonya 

Müttefik devlet adamları Bitlerle ay- habirine göre Vclsin Hitlerle mülaka- üzerindeki fütuhatının değişmesine im
ni masada oturamazlar. Biz Bitlerin tı hakkında Alman ve Amerikan mah- kfin olmadığını söylediğini, bütün mer
plfınlarını bilmek te istemeyiz .. Bu plfın- fillerinde sıkı l>ir ketumiyet muhafaza kezi Avrupada Alımın hakimiyetinin 
lar ne derece cazip görünürse bizim edilmektedir. Alınan gazeteleri bu gö- oevaınlı bir sulh için esas olduğunu 
için o derece süpheli ve korkunçtur. rüşmeler etrafında pek az neşriyat yap- Peri sürdüğünü bildirmektedirler. 

Londra, 3 (Ö.R) - Bitaraf istihbarat hkfarı halde bir Alman taarruzunun Pan Amerikan gan•tesi, Almanyanın 
njanslannın Berlinden verdikleri haber- pek yakında başlıyacnğını ve Almanya i~tediği sulh, ne fazla ne de eksik bir 

lngiliz havacıları gibi 
----~~-~~--""""""• lltNW--~---------

F r ansız ha va filoları da dün Alman 
şehirleri Üzerinde uçtular 

Londra, 3 (Ö.R) - Fransız tayyare
leri dün gece Almanya içerilerinde bü
yük bir keşif uçuşu yapmışlardır .. Ve 
bir çok Alman .şehirleri üzerinde uç
muşlardır. Fransız fayynrcl<'ri iki Al
man tayynresi düşürmüşlerdir. 

Üçüncü bir Alman tayyaresi de İngi
liz tayyareleri tarafından Fransız top
rakları üz.erinde diişiirülmüştür. 
Şimdiye kiıdnr yalnız •La Fayct• ve 

1 Sigony• filoları tarafından düşüriilen 
Alman tnyyarelcri on yediyi bulmuştur. 

Ne,·york. 3 (Ö.R) - Nevyork Sun 
gazt>te!ii, İnr:iliz - Fransız hawıcılığının 
dah,a ımdidon fü;tünlügünü temin etnıe
::1c başlndığını , (iniıınüz.dcki yaz mevsi
mine k~vhr bu iistiin!iiğün J,at'i bir foi
kiyet şeklini alaı;ağını y:lZmaktadır. 

Lon<lra, 3 (Ö.R) - Albatros ve Gar
den Blayt gemileri sima! deni7.inde Al
man tnyynrı•lcrinin hücumuna uğramış
lardır. Albatrosun dümeni hnrap olmuş
tur. 

Dün sabah şafaklc beraber Yorkşayr lngiliz kızlan tayyare imali işinde . 
08 açıklarından infilak sesleri gelmiştir. Bu keşif uçuşlarında onlarla karşılaşmağa Berlin, Löbck ve Hamburg ilzel?f ri 

cia Nw.ilcrin ayni mnhiyette ba"?ka hava cesaret etmemiş olmalarıdır. tekrar uçmuşlardır. Fransız tayyare el" 
taarrnzlarmda bulunduklarına işaret Buna mukabil Alınanlar şimal deni- de Ren şehirh~ri iizerjnde dolaşınışla 
telakki ediliyor. 7.inde kendÜt'rini müdafaa edeıniyecek dır. bil• 

Müttefikler hav<ı h5kiıniyctlerini Al- halde bulunan gemiler üz.erindı' silahla- Ugr, 3 (A.A) - Askeri makaınnt at 
manya üzerindeki uçuşları ile göster- rının kudretini tecrübe etmektedirler .. yük bir enerji ile hareket etmcğc k~·ıı 
mektedirler. Almanya üzerinde şimdiye Bu taarruzlar cezasız bırakılmamıştır.. vermişlerdir. Londra hava nezareti~~
kadar 1)5 muvaffakıyetli hava uçuşu İngiliz sahilleri etrafından uçmağa te- bildirdiğine göre dün Alınan topra atı 
yapılmıştır. İngiliz ve Fransıt. bombar- şebbüs eden Alınan bombardıman tay· rı üzerinde yedi Henkels tipi . -:'11.I11 i• 
dımnn tayyareleri askerlik ve sanayi ba- yarelerindcn son nyda eıı az ellisi düşü- tr.yyaresini takip etmekte olan ıkı. I~i· 
kınımdan en mühim noktalar üzerinde rülmüştür. lız a\'Cı tayyaresj altı Messer Şnııt ur· 
dolaşmışlardır. Hiç bir büyük Alınan Ve yine şayaııı dikkattir ki hiç bir pinde tayyarenin hücumuna uğranUtirı 
şehri bu ziyaretlerin haricinde bırakıl- Alman bombardıman tayyaresi ne Lon- Mcsser Şmit tayyarclerindcn. di· 
mamıştır. dra ne de diğer İngiliz. sanayi şehirleri alev]er icind" yere düşürülmüş bır Js• 

Ve asıl şayanı dikkat olan Alman tay- üzerinde dola.şamaınışlar, beyannameler ğeri de kendine hakim olmadığı ~İıl. 
yarelerinin ya benzin Iıkdanından veya atamamışlardı~: . ~ılan bir şekilde yere inmiştir. 1kı 

011
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müttefik bombardıman tayyarelerinin Londra, 3 (0.R) - lııgiliz. bombardı- giliz tayyaresi salimen üslerine d 
mitrnlyiit. ateşinden korkarak bütün bu man tayyareleri iki mart gecesi Kiel, müslerdir. 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~-~~~~~~~---------=--~--___.. 

Viborg içinde harp 
---~-----~--*.-.-..---~~-~-~--

Finler büyük bir zafer kazandılar 
lctc gi)re, Mister Vel Bitleri ziyaretin- icin harbin ancak silah kuvvetiyle tas- Avrupa hfıkimiyetidir, diyor. 
--~~----~--~~~--~~~~~--'----~--~~~~~~~~--~~-~----~~----~- -BAŞTARAFJ 11NCİSAHİFEDE

Garp Cephesinde Faaliyet 
- *-

Baskın yapmak istiyen bir Aln1an 
müfrezesi derhal püskürtüldü 

Paris, 3 (Ö. H) - 2 Mart tarihli 
F r nııız tebliği: 

Mozelin şarkında devriye faaliyeti 
oldu. Bir müfrezemiz adedce Üstün bir 
Jii,.mnn müfrezesi tnrafından taarruza 
uğramışsa dn vukubulan muharebede 
müfrezemiz muvaffnkıyet göstermiş ve 
dü11man zayinta uğramıştır. 

Oç mart tarihli tebliğ: Temas unsur· 
larının mutnd faaliyeti kaydedilmiştir. 

2 Mart akşamı saat 8,30 da bir düş-

man müfrezesi tnrafından bir mevkii
mize taarruz edilmiştir. Şiddetli müsa
deme olmu tur. Düşmana ağır nyiat 
verdirilmiştir. Cec~ yarnn Almanlar 
Fransız hnl1arına girmeğe çalı,mışlarsa 
dn püskürtülmüşlerdir. 

Pari , 3 (ö. R} - Hnvns Ajansının 
bildirdiğine göre Cnrp ceph~inde son 
yirmi dört sant içinde fevkalade hava 
faaliyeti kaydedilmiştir. Fransız ve Al· 

man tayyarel~ri l:eşif uçuşları yaptıbr. 
FraMız tayyare !eri üslerine dönmüşler
dir. Jki Alman tnyynrcsi Fransızlar ve 
biri de Jnr1ilizlcr tarafından dusüriilmüş
tür. Ayrıc:a bir Alınnn tayyaresi de Al· 
man toprakları üstünde düşmüştür. 

Mozelin şarkında küçük bir Fransız 
müfrezesinin kurduğu pusu Almanlar 
tnrnfmdan ke fedilerck taarrôz edilmiş 
ise de F rnnsız müfrezesi geriye çekilmek 
suretile kendisini kurtarmıştır. 

lsviçre tehlike karşısında 
------=ıc-

F ederal ordu yarım milyon olacak ... 
A.lmanlar hududa asker yığıyorlar 

, 

1sri~-re OrdUIU &fkumondanı ı·e.~~~let ndamlan laviçre nıilli marşını 

Londrn, 3 ( ö. R) - lsviçrenin yeni 
J..ondra elçisi dün burnya gelmiştir. Mu-

. .maile} h Lo"ndrada lsviçrc kolonisine 
l>eyanatındn lsviçrcnin muhtemel her
hangi bir taarruza şiddetle mukavemet 
edeceğini ve elycvm hviçre halkından 
heşte birinin sillıh altında olduğunu he· 
yan etmiştir. 

I .ondra, 3 (Ö.U) - Prt's .f\şosyntine 
göre har'ltl'nbcrı ilk defa olarak İs
viçre - Almanya hııdudlarında büyük 
tahşidat, ynpılmnktndır. Bir çok Avus
ttırya \"C B:w~vcra f ırkalnr"ı Bal ve Kons· 
tans gölü arasında tlıllşid edilmektedir. 
Trenler mütemadiyen asker ve harp 
malı.emesini buraya y,ığmaktad ır. [svİç· 
re hududundaki şehirlerde mektepler ve 
otellı;_r kışla haline kalbedilmişlcrdir. 1 

• Alman mahfilleri bu ~altşidatın mahi
yetini gizlemek için lsviçrc hududlarına 
gönôerilen askerlerin istirahat için eev
kedilmit lu talar oldı,ıiunu söylemekte-

haşka 28 otomobil, 25 seyyar mutfak, 
yüzlerce otomatik sil51ı, nıiilıim mikdar
da harp mal.:cmesi ele geçirilmi~tir. 

Bu muhareb<.'dc Kızıllar yardımcı 
muavüı kuvvet olarak gönderdikleri iki 
yi.iz tankı knybctmekle kalmamışlar, 
Finlandiyalıların Ladoganın şimali ~-ar
ki<:indeki cepheyi tam olarak tesis et
meleri gıbi ağır bir netice ile karşılaş
mışlardır. Viiptıride Kızıllar buzlar üzc
l"incl<.' hücumlarına devam etmişlerdir .. 
Bu tı:mrruzbr ağır znyiatlc rcddedilmiş
tır. Hclsinldclc ikı alarm işcıreti vcrH
uıiştir. Bunhırdnn biri iiç saat .sürmüş-
~ür .. 

GÜLVNÇ RAKKAl\ILAR 
Helsinki, 3 (Ö.R) - Finlandiya Ge

nel kurınnyı. tı<'.şrcttiği bir tebliğde, son 
Sovyet tcbligind<' Kızılların FinlaııJi 
ya ordusundan iğtinam ettiklerini bil
c~irdiklcd hat·p mnlzemesini (Gülünç 
rnkkamlar) suretinde tavsif etmektedir. 
Tt"!bliğ diyor kı : •Finlandiya ordusunun Ladouanın şimali "arkisinde. Fiıı kuvuetl.cri e11ıı· 
bu derecede büyiik harp malzemesine Sovyctlerin mühim bir hava üssünde başara.sına başlıyarak Viborgun cjhBs-
malik olduğunu bilmiyorduk. yangınlar çıkmış \'C bir çok tayyareler bunda Tammieux btasyonunu. ~e 3urı• 

38 }<~JRKAL1K JUUAZZAl\1 l\.UVVET lıarap olmuştur... . niemıyi ve Viborgun şarkındak_i af et· 
Roma, a (Ö.R) - İtalyan gazeteleri- Stokholın, 3 (0.R) -- Isveç matbuatı da \"e Lapinlaht kasabalannı ışg 

r.in harp muhabirlerine göre Finlandi- Viborguıı düşmesi bir saat meselesi ol- mislerdir. ,.. fi11 
yalıların Lndoga göliinün şimali .şarki- duğunu, Finlamliya kıtalarıııın geri çe- Hava ınuhart>beleri esnasında 1 

sinde kazandıkları muvaffakıyet Kızıl kilmek için kumandanlarının cmirk'ri- tayyaresi dü.şi.irülrnüştür. lifli ııl• 
ordunun Mannerhayın hattına karşı 38 ni beklediklerini bildiriyorlar. Helsinki, 3 (Ö.R) Bir harabe hn }c fllıı· 
f1rkaya varan µu.ıau.am kuvvetlerle Afton B'. .. Jet, Finlandiya müdafaa mış olan Viborg kasabasında sok3 

yaptığı müthiş tazyike rnğmen ınukave- hattının muhasamabn başlangıcından hıırcbcleri dcvnm etmektedir. tbllııtı• 
met azminden hiç bir şey kaybetmediği- beri anrak 20 kilometre gerilediğini yn- Stokholm, 3 (A.A) - İsveç nın ~ıı7~ 
r.c bir delil sayıyorlar. ~ıyor.. nın aldığı haberlere göre Sovyct t~ 1111

• 

İADEİ ŞEREF Faris, 3 (0.R) - Havasın Helsinki Viipuriyi tamamilc tahrip etıniŞ~~sid~· 
Roma, 3 (Ö.R) _ Afton Bladet gaze- muhabiri bildiriyor : purinin düşmesi bir saat ınes le # 

tesine göre Kızılordunun Viborgu işgal Son dakikada gelen haberler<' göre, Finlandiya kıtaları geri çckil~·r 
etmesi bir •İadei itibura mahiyet.inde tc- Viborg hfıla dayanmaktadır. Finler Kı- ı:eflerinin emirlerini bcklemek1 d"~'~ııt;ı• 
Jfıkki ederek Fin1andiyalıforla mulıa a- zılların Trajokiye yerl<'ştl.rdikleri . ağır Afton Bladet gazetesi Finl~n Jerl<e!l 
matın terkine \e Y<'riidcn sulh müzake- toplanh atesi altında çckılmckt~dırler .. rın yeni müdafaa hatlarını 1ayın cılld " 
relerine muvafakat etmesi muhtemel· Ladoganın şimali şarkisindeki Büyük bu ·hattın muhasematın baslan.gıbıılı.IJl' 
nörülnıckl<'dir. Sovyd bozgununun iki hın kızıl askeri beri ancnk :w kilo'llC"tre gerilernıŞ 
' Londra, 3 (Ö.R) _ Lcningrad şin1<'n-I c\onmu<ıtnr. .. duğunu knydc1mek~1~~i::..__ 

<lifcr lıattınu ve Scıvyetlerin hava üsle- Loııdra, :; (0.R) - Kızıllar, Vihorg [) , d 3 
rinc Fin tayyareleri tatafmdan yeni lıU- 1 lımaııımn cen~p k~s~m~ı :~ csns tr.cıı a n İ 1 a y t{ a 
cuınlar yapıltnıştll". hattını zhpte1tıklcı.rıuı hıldırıyorlar. Fın- d .,..., 

ıer ise müdafilerin şehri eıan terketmc- Fi n 1 ere ya r ... ;nıcı 
lsviçrenin 150 bin kişiden ibaret ol"11 diklerini, Viborgun cenubundaki yeni !>"."' 

kışlık oldu kadrosunu bahar yaklaşır müstahkem mevkilerine yavaş· yavaş Kopc•nhag, 3 (A.A) ...... Kopcılh;.'lrdl~ 
yn}cln~ınnz 500 bin kişiye iblağ için yeni cekiler<.'k miitearrızlaıa ağır zayiat ver- biiyük mağazalar FinlandiynY~ ıestıJl~. 
sınıfları siltıh altına çağırdığı zamana dirdiklerini bildirmektedirler. Finler olmak üzere 100 Krom verıncY1 

1 
teŞe,. 

rastlıyan bu tah~idnt çok şayanı dikkat Viborgun müdafaasındn harbin diğer eylemişlerdir. Kereste tüccarlka~JBll l? e 
ğ'örülmektedir. safahatından çok daha fazla insan kay- külleri de Finlandiyaya gide~c .. eıııt"1rı 

Paris, 3 ( ö. R) - Fransa ile bir ik- betmişlerdir. nimarka gönüllüleri komıtcsı 
tısadi anlaşma akdi için" mtzakerelerde Moskova, 3 (A.A) - Sovyet erkanı 170 bin Kron Y<!rmişlerdir. 
buunmak iY!re bir lsviçre heyeti hu qarbıyesinin 2 mart tarihli tebıiği : YUGOSLAVYA~ 
ak§am Par ise hareket etmiıtir. Kareli · h<'rzahında Sovyet kitalannın Bac-eklU NI•• 

Ayni heyet Londraya da giderek bü- muvaffakıyetle inldşaf etmel<- ""• a.y-
yük Britanya ile ticari aörü elerde bu-


