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~ Son laarruzda 

Sovgelter 32 bin kişi kay 
bettiler ~tr• 

rdr 
Bu kadar zay:iata rağmen eld d·ı 

t . h. e e ı en 
ne ıce ıç mesabesindedir F . . - ransız ga-
zeteler• Fınlandiyanın bebem h l k t -

ple 

ı 1.. e a ur a 
rı m&sı uzumunu lileri .. .. S 
t d S suruyor - on 
aarr~z. a ovyetler 1500 tank kutlandılar 
Helsınkı 14 A.A. _ 12 

l "' ş~batta Kareli Berzahında-
gıtl kı muharebe, şimdiye ka· 
ilB l dar Finlandiya cephesinde 

vuk~a ge~en muharebelerin 
ıı en şıddet\ısi olmuştur Kız: 
fe 1h~rdu bu muharebede mü-

ım .k d mı tar a soıı sistem 
e tanklar kullanmıştır. Bunl\lr· 
t dan ba~ l~rı 70 tona ba}i;;. 

·"u 1 ~ ı o maktu idi. 
ellı S 
bal .ovyet ordusunun malcsa Ö, dı Vıbqrg şehrini ~ptede-

rt:k Mannerhaymı arkad 
!öl t hd't k an kiif e 1 etme idi. Fakat kızı-

lordunun bu nevmidane gay-

z C re_tle.ri .:tamamen boşa git
e1' mışhr. 

Jçl Bu muharebeleri bizzat· 
Sovyet orduları başkumanda· 

(1l nı Mareşal Voroşilofwı ida-

' r e ettiği annaşılmaktadır. Bu 
günkü hareket eski hareke
te nisbetle çok geniştir. 

Buradaki askeri müşahit
ler, şimdi Fir.landiyantn mu-

re ~~vemet ~dip tdemiyeceği su 
e alınden Ziyade, Sovyetleı İn 
ı bl bukadar ağır zayiattan sop-

"' ra cepheye yeni kuvvetlAr 
e~ sevkedip etmiycccğini ~r 
t ı makta ve bunu şüpheli gör

mektedir. 

. Her ne olursa olsun, son 
bır haftadanberi sovyetlerin 
yaptıkları teşebbüs ve fevka 
iade gayrnt felce uğramıştır. 
Bu son taarruz ~snasında Rus 
ordusu hergün en az üçb· 
"T' ın 
o u ve esir vermişlerdir. Son 
ta~rruzun başlangıcından bu 
g.une kadar Kızılordunun za 

ıJ yıatı 32 bin kişidir. Bu taar 
d• .. ruza 300 bin Sovyet ask . 
·(I 'b' crı ı gı ı muazzam bir kuvvetle 
rı>J ba~lamışlardı . 

Helsinki 14 A .A.- Ha· 
jıf 

vas ajansı bildiriyor: 12 şu-
e bat FinlanqiY,a harbinin en 
~ kanlı bir günü olmuştur . Mu 

azıam Rus kütleleri Finlan 
c.liyanın mukavemetini kır· 
ınak · · 
b k ıçın zayiatın ağırlığına 

a ı:nıyarak mütemadiyen hü 
~um etrnişlerdir. Bu taarruz 

jj ) arır~ soııunda Rus 
i" ar 

1 
azı ~'1stahkem noktala 

a.rı " e geçır · .,ı 
yalıların m mı~:r v~ finlandi 

ukabıı taarru,la· 
rına rağnıe b .., 
mevkii . n,. u müstahkem 

erın bır k 
alamamışlard 11mın1 ieri 

ır. 

Sovyet tayyareleri 
Kızılorduya paraşütler· 
le mübimmat atmakta ve 
bunlar buan Finlandiya as · 
kerlerinin eline geçmektedir. 

Paris 14 A.A. - Bugün 
Franstz gctzeteleri Finlan<li
yadaki son Ru.i taırruzuıı
dan b.ıhsederkt:n, Fransa ve 
lng!lterenin her ne pahası
na olursa olsun Finlandiya
yı kurtarmaları lazım geldi· 
ğini yazmaktaJırlar. 

Hetsinki 14A.A.- Harp 
cephesindeki gazel e muha
birlerinin bildirdiğine göre 

cephede şiddetli muharebe 
ler devanı etmektedir. Fa
k~t bütün hücuınlara rağm •n 
Fınlandiyahlhttn nıukavf'me· 
ti sarsılmamıştır. Bazı mın 
tdkalarda gö~·üs gıiğüse mu
harebeler olmuştur. Sovyet 
ler son hücumlarda 1500 
den fazla tank kullanmışlar· 
dır. 

Dauimarkadan 9 
bin gön~llü gidiyor 

Kopenhag 14 A.A. - Da 
nimarkanm muhtelif şehirle· 
rindeki gönüllü kayHİ yurtla 
rına 9 bin kişi müracaat e· 
derek Finlandiyaya gitmek 

üzere h ızır oiduklarını bil
dirmişlerdir . 

Sovyet tebliği 
Mokova 14 A .A.- Dün 

akşam n~şredilen Sovye t 
~bliğine göre, cephed e va 
zıyet şudur: Cephenin muh· 
telif noktularınd .ı keşif kolu 
faaliyeti olmuş Sovyet kıta
ları mühim terakkiler kay
dt!tmişlerJir. Dü~manııı bü· 

'"k k yu uvvetlerle yaptığı mu-
kab~l t.aarruzlar ağır zayLil· 
la kamılen püskürtu"I .. 
32 dü . . muş ve 

. . şruan ıstıhkamı işgal ~ 
d!lmıştir. Tayyareler. ask :
rı hedefleri müvaff akiye tli 
surette bombard t . ıman e -
mışlerdir. 

Finlandiya tebliği 
Helsinki 14 A.A.- Uu 

sabahki Finlandiya tt-bliği 
şudur: Kareli Bt!rziihında 
düşmanın hücumları evvel
ki günlerin uyni şiddetile de
vam etmiş ve biitün taar· 
ruzlar püskürtülmüştür. Kı
talarımız muvaffakiyetli mu-

Yu .... anistaııda 
Felaketzedeler ıçın 
toplanan yardım 2 
milyonDrahmiyi geçti 

Atina 14 (a . .ı .) - Bütün 
Yunan gazeteleri, geçen cu 
martesi günü tertip edilen 
"Anadolu felaketzedelerine 
yard1m 11 gününün hasılatın 
dan bahsetmektedir. O gün 
halk arasında açılan iane def· 
terlerinin tutarı hakkında 
kati bir rakam verilememek· 
le beraber bunun iki milyon 
Drahmiyi tecavüz ettiği ve 
700 binden fazla halkın ianeye 
iştirak ettiği haber verilmek
tedir. Atin anın civarındaki 
muhacirler mahallesinde bulu· 
nan ve aslan Türkiyedeıı ge 
len halk yardıma büyük mik
yasta iştirak eylemişleı dir. 
Kati rakam bu akşam belli 
olacaktır. 

Bundan başka 23 binden 
falza halk yardı ın için kağıd 
imzalamışlardır . Bunların başın 
da Başvekil ile rdikası bulım .. 
maktadır. 

Filistine 
İngiliz kuvvetleri 

geliyor 
Kudüs 14 A. A . -· Mı

sıra olduğu gibi Filistine de 
mühim miktarda müstemle · 
ke askerleri gelmiş v~ bun
lar ken,\ilerioe hazırlanan 
yerlere yerleşmişlerdir. Ge· 
len mü ;;temi eke askerleri ta 
mamile ıngiliz askerleri gi -
bi talim ve terb.iye görmüş 
ve muntazam surette giyin · 
mi?lerdir. Bu suretle lngiliz 
askerlt:rile müstemleke as • 
kerleri arasmdaki farklar ta
mamen ortadan kaldırılmı~ 
b:ı'unmaktadır. -

Londra 14 A .A. - in · 
giliz gaıeteleri, Mısır ve Fi· 
listine: gönderilen müstemle· 
keler askerlerinin, her ihti · 
male kar~ı bir ihtiyat tedbi 
ri olduğunu yazrnakt.tdırlar. 
Taymis gazetesi, ort.l ve ya· 
kın Şarkta muhtemel herhan 
gi bir tecavüzü önlemek 
için Fransız ve İngiliz kuv· 
vetlerinin t~şriki mesai et • 
mt-kte olduğunu ve General 
Veygandm son Mısır scya- 1 
halinin de bununla alakadar 
bulunduğunu 

yazmaktadır. 
uzun uzadıya 

kabil taarruz yaparak b1zl· 
noktalan işgal eylemiş ve 
düşmanın en az 25 tankın l 
tahrib eylemiştir. 

Ladoga gölü civarında 
d~şman hücumları t;ırd ~dil · 
mış ve bazı düşman mevzi· 
le ri işgal olunmuştur. Tay 
yare1erimiz Sovyet hatlarını 
ve geri kollarını muvaffaki
yetle bombardıman eylemiş 
ve dört düşman tayya ·esini 
düşürmüşlerdir. 

1 ~· 

f ngiltere ile yapı/un' a~- -~ 
l<ışmanııı esası 

( 

19 Şubatta meriyete girecek olan bu 
anlaşma ile İngiltereden gelecek ~-:ıl -
lar ·için bütün eng~ller kaldJrılmıştır 
lstanbul - Türk - İn- biitün engeller harbe rağ • 

giliz - Franslı mali ve ik· merı ortadan kalfürılmışfrr. 

tisadi anlaşmalarını imzala • İngiliz müessese ve fabrika· 
mak üzere Parise gıden he· ları memleketimize mal 
yet azasından eski dış tica - göndermek için ellerinden 
ret umum müdürü ve yeni gelen uütün kolaylıkları g§s 
Sümerbank umum müdürü tereceklerini vadetmişlerdir. 
Burhan Zihni Sanus Londra Yeni anlaşma ile Jngilte 
da kalmıştı. Burhan Zihni tereye yapacağımız ihrara • 
Londradan şehrimize dön tın yüzde selcsenine 111'u1Cı· 
ınüş yeni anlaşma hakkında kabil lngiltereden takas yo· 
şunları söylemiştir : lile mal alacağız. l'!gilizler 

" Yeni anlaşmayı Türki ihracatımızm yüzde yirmisi· 
ye namına Londra ·elçimiz ni bize serbest dövizle öde-
ve İngiltere namına da H:ı yeceklerdir. 
riciye Nazırı Lord Halifaks Harbe rağmen İngilizler 
imzalamı~tır. Anlaşma 19 bize ihtiyacımıı olan her ne 
Şubatta meriyete girecek vi malı verecek:lerdir.. Bu -
ve 1941 renesi mart ayı nun mukabilinde memle1'~ti· 
sorl'Jna kadar d~v.ım ede . nıizden üzüm, incir,,, tütün 
cektir. Bunun bitmesinden ve ihracat mallarnmzı ala • 
üç ay e vvel iki taraftan bi· caklardır . 
ri anlaşmayı feshetınt"zse Burhan Zihni Sanus ya· 
tekrar bir stmt' içın nıute _ pılan anlaşmayı bir an ~v-
ber olacaktır. vt-l hükumt'lin tas tıkma ar • • 

Taciı lr: rimizin İngiltere zetmek üzere A'.nk:araya gıl-
il e iş yapmalarına mmi olan miştir . 

Maraşzıı 
Kurtuluş bayramı 

kutlandı 
Maraş 14 (a.a.) - Mara

şın kurtuluşunun yıl dönümü 
dün çok parlak merasimle 
kutlanmıştır. \1erasimd.'! Cüm· 
huriyet !-laik Partisi Seyhan 
müfettişi ve Maraş mc.busı\ 
Profesör Hasan Reşit Tan· 
kut İle Hatay mebusları, Vali, 
Hukıimet Parti Erkanı ve çok 

Gl. 
Türk ordusu hak-. 
kındaki hissiyatı 

Kahire - G~neral Vey
gand, Anadolu Ajansının hu 
susi muhabirine 'b~yanatt:t 
bulunarak, Türkiyeye karşı 
olan şahsi muhabbetini ifa
de etmiş ve Türkiyenin ge· 
rek manevi, gerc:k ask~ri kıy 
me tinin dahild~ v~ hariçte 
kendini hissettirmekte oldu~u 
nu bevan etmi~tir. 

Amerikanın 
sulh tavassutu 

büyük bir kalabalık hazır 
bulunmakta i<lı. Geçid r es· 
minden sonrd kürsüye gelen 
Profesör Hasan Reşit Tankut 
çok heyecanlı bir hitabedı· 
bulunmuş ve Kahraman Ma· 
raşlıların kurtuluş ~avaşına 
aid menkebelt>rinden bahc;e· 
derek, bundan sonra yurdun 
herhiingi bir köşesi istilaya 
uğrarsa bütün Tıirk mille tinin 
Maraşl :lar gibi kahran:anca 
çarpışacaklanna işaret e tmiş l 
ve bu kahra nilnlıkların çocuk
larımıza bir imtisal nümunesi 
olacağını, Türk milletinin 
Milli Şefin etrafında sarsılmaz 
bir kale gibi durduğunu söy· 
lem iştir. Hasan Reşit Tan kut
tan sonra kürsüye gelen Ha· 
tay mebusu Hamdi Selçuk 
Maraş halkının büyük s,..vin· 
cine Hataylılar namına iştirak 
ettiğini söylemiş ve kahra· 
man Maraşlılar a Hataylıların 
saygı ve sevgilerini sunmuş · 
tur. 

Çemberlayn ne diyor? 
Londra 14 A . A . A-

ııınikanın Avrupa devletle -
ri arasında bir sulh letebbü 
sü için Hıtriciye müsteıarı • 
nı Avrupaya gönderme ka· 
r:ırından Jolayı lrıgiliz: hü -
kum elinin ne düşündüğünü 
soran bir mt>busa Başvekil 
Çembrdayn verJiği cevapta 
demiştir ki: 

·• Am~rika Hariciye mÜi 

teşarıaın İt;\lya, F'ran9a1 Al· 
manya ve lngiltereyi ziyare 
k çıktığını haber aldık. Uu 
seyahatinde miisteşara. A -
merika nilmına herhanıi Mr 
taahhüde girişmek s1labiyeti 
verilmemiştir. MüsteJ&! ala
kadar devlet adamlaı"le gö 
rüşecek ve P.ll!llarda!ı ala
C<t~ı beyanat mahrem ola • 
rak yalnız Cüm'fi'urre:si Roz 
veltc bildiril~l!ektir, 
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Mühim bir 
kaçakçılık 

Suriyeye döviz ka 
çıran bir şebeke 

yakalandı 
Jstanbul - Gümrük mu· 

hafaza teşkilatı, Türkiye 
i]e Suriye arasında mühim 
bir kaçakçı şebekesini ınt-y
dana çıkarmıştır. Kaçakçı
lığın 100 bin liralık bir kıs
mı tespit olunmuş, suçlular 
mahkemeye verilmiştir. 

V f'rilen baberlere göre 
kaçakçılığı lstanbulda iş ya 
pan bir tacirle, Halepte 
bulunan zengin bir şebeke 
müştereken idare etmekte· 
dir. Kaçakçılık Halebe gön 
derilen mal ve bilhassa ko· 
yup bedellerinin kanunsuz şe
kilde tediyesi şeklinde Qya
pılmakta idi 

Adliye vekili Afyon· 
dan ayrıldı 

Afyonki\rahisar 14 (a.a.) -
Adliye vekili Fethi Okyar 

burada adliye işlerini tetkik 
ettikten sonra bütün müesse-· 
sel~ri gezmiş ve otomobille 
Sandıklı kazasına giderek 
oradaki adliye dairesini ve 
ceza evini teftiş eylemiştir. 

Akşam şeh,.imize dönen 
adliye vekili bu sabahki tr~n 
le Afyondan ayrılmıştır. 

Romanuanın 
iV 

Ordu techizi istikrazı 
Bükreş - Maliye Nazm 

Kontstantinesko gazeteciler!' 
beyanatta bulunarak, ordunun 
techizi için çıkarılan istikraz 
tahvillerin~ yapılan kaydin 
şimdi>e kadar 10 milyar ?.52 

r milyon Leye baliğ olduğunu 

bildirmiştir. Şimdiye kndar 
k-.ıydedilenlerin adedi 268 
bin 659 dur. 

Bir Letonya heye
ti Londraya gidiyor 

Londra 14 A. A. - Le 
tonyadan bir tkaret ht!yeti· 
ııin Londraya ·gelerek İngil
tere ile Letoııya arasında 
bir ticaret anlaşması akdi 
için müzakerelerde buluna 
cağı haberi burada memRu
niyetle karşılanmıştır. 

Lelonyanın Sovyet tazyi
kı altında bulunmasma rağ
men, lngilt~re ile bir ticaret 
muahedesi akdi için Londra· 
ya heyet göndermesi, cesu· 
raııe bir hareket olarak tav 
sif edilmektedir. 

Filistin sürgünleri 
dönüyorlar 

Kudüs 14 A. A. -- iki 
sene evvel başlıyan isyan 
hareketi esnasında İngilizler 
tarafından sürgün edilmiş 
olan Filistin liderlerinden 
bir kısmı affedilerek vatan 
)arına dönmüşlerdir. Bunla· 
rın Filistine avdeti ve lngi -
liz hükumetinin verdiği sö · 
zü tutması Filistinde büyük 
bir memn•niyetle karşılan · 
mıştar. 

YENIGON 
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Garp cephe
sinde 

Şiddetli topçu ve piya
de ateşi 

Paris 14 (a a.) Diin 
akşam garp ecphesinin Mo· 
zel mıntakasında Almanlar 
tarafından yapılan bir baskııı 
akim kalmış ve 1mrada şid 
detli topçu ve piyade ateşi 
olmuştur. Fransız topçusu 
gece Alman mevzilerine şid
detli bir ateş açmış ve buna 
Alman topçulan mukabele 
etmişlerdir. Her iki taraf ara· 
sındaki topçu düellosu gün· 
düz de devam etmiştir. 

İngiliz tayyareled 
Almanya üzerinde 

Londra 14 A. A. Çok 
şiddetli bir sovuğa rağmen 

İngiliz tayyareleriAlmanyan n 
batı şimalinde muv:tffakiy et 
li bir uçuş yapmış ve Al -
rnan avcı tayyarecilerinin hü
cumuna uğramışsa da vazife 
sini mükemmelen yaparak 
İngilte:reye dönmüşlerdir. 

Finlandiyadaki in 
giliz gönüllüleri 

Londra -- Şimdiye ka· 
dar Finlandiyaya giden İngi
liz gönüllülerinin sayısı 5 bin 

kişiyi bulmuştur. 

Denizlerde 
Alm?n vapurları 

dönüyorlar 
Londra 14 (a.a.) - İyi 

bir kaynaktan bildirildiğine 

göre, harp dolayısiyle Ame· 
rika ve Brezilya limanlarında 
kalan Alman tüccar gemileri 
Almanyaya dönmek veyahut 
kendi kendilerini batırm:ık 
için emir almışlardır. 

Hitlerin 
Kararı ne olacak? 

Pariste çıkan "Lentran
sijan,, gazetesi yazıyor: 

Alman yüksek kumanda 
mevkiiııin kararı nedir'? Bita· 
raf memleketler matbuatının 
yaptıkları neşriyata nazaran 
Almanya karada ve denizler· 
de büyük bir taarruz hazır
lamaktadır. 

Koriere del Ticiano'dr:t 

Sovqetlerin 
tabiye sistemi 
Eskimiş bir tabiye 

sistemidir 
Son gelen Jurnal gazete· 

sinde General Duval Finlan· 
diyada Rus ordusu tarafın· 
dan takip edilen tabiye sis
t~ını hakkında dikkat~ de~er 
bir yazı yazmıştır. Gerıeral 
bu yazısında Rusların Kareli 

neşrolunan şayamdikkat bir Lerzahında Mannerhaym !ıat
makalede şu cümleler göze 

larına hücum ederken asker çarpmaktıdır: 
lik bakımından 1918 tabiye· 

.. Almanyada halkın yeniden sinin fevkine çıkamadıklarını 
harp içinde geçecek bir kışa hatta ozamanki tdbiye sis
tehammül edemiyeceğine ka· temini taınaınile tatbik ede
ııaat hasıl olmuştur. Filhakika 

mediklerini izah ediyor ve 
Almaııyanın gıda ihtiyatları Rus erlamharbiyesinin tank· 
günden güne azalmakta ve 
bitaraflar tarafından görül"'n larm, toplarm ve askerlerin 
yardım da gittikçe müşkülleş bir mıntakaya toplal'ma-.iyle 
mek.tedir. Çı.inkt.i bitaraflarda düşman mevkilerinin işgal 
kendi ihtiyaçlarıııı karşılıya- ve ıskat t•diliveı eceğini san· 
cak stoklar hazırlamak mec· dıklarmı yazdıktan sonra: 
buriyetini duymaktadır Bu "Ruslar 1915 mayıs baş
vaziyet dahilinde yegane kur- langıcında askerlik bakımın· 
tuluş çaresi müttefikleri de- ,fan bulunduğumuz noktaya ka 
nizlerde ve havalarda yen- dar çıkamamışlardır. Biz o 

k · vakitler halledilecek mesele· me tır.,, 

Fakat Alman erkanı harbi nin düşman ateşi altına düş
yesi acaba bu vaziyette ne dü- mederı son i d yüz metreyi 
şünüyor. Anc:ak en ümit.;İz aşabilmekten ibaret olduğu
bir vaziyettı~ karadan taarru· nu anlamıştık.,, diyor. 
za geçil~ceği muhakkaktır. Hüc dan evvel tel org ü· 
Havadan taarruz etmek me· leri V<"saire gibi marıialarrn 
selesine gelince: Müttefiklerin mitrnly0 yuvalarının her şey 
hava kuvvetleri gnek kalitf:', den evvel top ateşi;le tahri 
gerekse adet itibariyle Al· bi yapılacak ;ştir. 
manlarınkıııe faiktır. Mevzılara hücum bundan 

Denizlerde müttefikler sonra gelir. 
mürıakaşe götürmez bir Üs· 1918 de tanklar bu vazı· 
tünlüğe maliktirler. fenin ifasını kolaylaştıraeak 

Şu halJ~ Hitler baharda kadar tekamül etmemişlerdi. 
gaipten gelecek ilhamı mı Bugün vaziyet değişmiştir. 
bekliyor·~ Yalnız fanklarm, topçunun 

Sovyeller ve piyadenin sıkı elbirliği 
şat ttır. Bu tenıin edilmezse 

Harbi bitirmek is- harekette muvaffakiyet ihti· 
tiyor maileri çok azalır, Belki ilk 

Bu emir üzerine takriben 
12 Alman vapuru Berezilya 
v .! Amerikan limc\nlarından 

ilk olarak hareket etmiş bu· 
lunmaktadırlar. 

Bunlar, lngiliz abluka hattı· 
nı yararak Almanyaya dön 
meğe çalışacaklar, aksi tak 
dirde kendi kendilerini ba -

tıracaklardır. 

Fransızca Lö Tan gazetesi hatlar işgal t!dilebilir. halbu-
1 son sayısındaki başmakalesi· ki kati muvaffakiyet ilk hat· 

ni Finlandiya harbinin Avru !arın işgali d e~ildir. İJk hat
pa noktasından mütaleasına ta başlıyan hareketin sonuna 
tahsis etmiştir. Fransız ga· kadar dev~mınd~dır. . 
utesi bu makalesinde Sov- f Ruslar Fırılandıya hareketı 
yetle.r . birliğinin Finlandiya / ı~in başl~ngıcında birçok 
barbını şubat ayı geçmed~n guçlukler ı.e karşılaşmı~tır . 
evvel bitirmek için çalıştığı· 1 iki memleket tabiyesi ara-

Bir vapur kendi
nı batırdı 

Londra 14 A A. 
Riyö döjaneyrodan Alman· 
yaya dönmekte olan 6290 
tonluk bir Alman vapuru, la 
giliz filosu taı afından yaka· 
laniıcağını anlayınc:ı kendi 
kendini batırmıştır. 

Milli müdafaa ıçın 

yeni tahsisat 

nı çünkü mart gelecek olur sındakı bu derin fark yüzünr. 
sa binlerce küçük göllerden den {usların, Alman sevk 
mürekkep olan harp sahasın ve idaresi altında dahi düş· 
daki buzların ~riyerek Rus man hatlarını ycrabilmeleri 
tanklarımm büyük müşkülata imkanı azdır. Ruslar 25 se· 
düşeceğini yazdıktan sonra ne evvelki tabiye sistemini 
yine finlandiyalıların biribiri kullanıyor, Almanlar yarının 
arkasına devam eden şiddet mt•todlarıııa hakim olduğunu 
Ji taarruzlara karşı vaziyetle söylüyor_lar. • 
rindeki zorluğunu tebarüz Belçıka ıle Fransa 
ettiriyor: bu çihetle son de ve İng:Iteer ara -
recede yardıma muhtaç ol- d 
dukları111 yazıyor. Şayet bu ' sın a 
yardım yapılmazsa bu alaka 

1 
Brüksel 14 A. A. 

sızhğm umumi harp vaziyeti Belçika ile Fransa ve İngil
üzerinde tesiri olacağını ilii I tere arasında cereyan eden 
ve ediyor. ticari müzakereler çok iyi 
Anıerikad:ı Firılan- bir şekilde neticelenmiş ve 

diyay a yardım işi üç ~ükiiı~et arasında yeııı 
Vaşig(on 14 (a .a) _ A- metınler ımzalanmışttr. 

merika Ayan. Meclisi, Fin- Gündüzde 

lsveç 
sanda 

Köpekler 
vazife görüyor 

Avrupanın şimalinde 
like görüldükten sonra ıs 
de 19 39 ka nunuevv eli 
k1smen seferberlik yaptı· 

İsveçliler Finlandiya h 
dunda V<" billıassa Boden 
takasında tahşidat yaprn~ 
dır. İsveçlilerin dağ kıtalA 
bu mıntakaya s !vkolun 
Iardır. Ski ile mücehhez 
tan müteşekkil olan bu 

lardet köpekler t ırafınd ın 
len kızaklar bulunmakt 

Bu kızaklarla nakliyat 
pılmakta ve yaralılar t 
maktadır. 

Köpekler o kadar an 
manlıdır ki yaralılarla 
ağır kızakları kolayca ç 
bilmektedirl~r. Her kı 
iki köpek takılmakta ve 
lamı idaresi için yanl 
bir de asker verilmekt 
Fakat bir~oıC köpekler h s 
liyi ÇJk iyi bıldikleri içi 
ierini _yalnız başına g)r 
te ve kızaklara konulan 
ralıları birçok kereler ço 
zaklarda bulunan h 
nakliyt arabalarına götür 
tedir. 

Balık müz 
yed esi 

Hatay Defterdarlığınd 
Mazlum paşa dalyan 

avlanan balıklardan hazi 
ait oıan yiizde 3) isse 
940 tarihinden 31,8, 94 
r hine kadar (19) ay mü 
le açık arttırmaya konul 
tur. 

19 şubat pazartesi (. 
saat 16 da ihalesi icra 
mıcağından taliplerin ( 
lira bedeli nıuhammenİP 
de yedi buçuğu nisbeti 
ki ilk teminat bedelini 
tarihten evvel mal sand 
yatırarak Def terJarlık 
resinde yapılacak arttır 
iştirak etmeleri, müza 
şartilamesini görmek ist 
lerin de varidat müdür) 
ne müracaat etmeleri 1 
mu ilan olunur. 

ilan 
Antakya ceza evi ek 

30,1,940 larihiııd~n 31,5, 
sonuna kad'lr muteber 
üzere yeni başt.ın 20 
müddetle "eksiltmeyf'! k 
muştur. 

ihale 18, 2,940 Sah 
saat 14 de C. Müddei 
ıııiliğiııde yapılacaktır. 

ısteklileriıı mezkur 
yüzde yedi buçuk depo 
lalını y.ıtırmış bulunarak 
racaalları Vt: şartnameyi 
mc:!c üzere ceza evi rnüd 
ğüne miiracaatları ilan 
nur. 

ilan 
Adliye Vekaletindt-n: 

Açık bulu rnnAntakya not 
ne imthansız n0ter al.,bil 

sıf ve şartlarına haiz t 
rin Noter kanunun 7 
maddesinde:! yazılı e 
müsbitelerile birlikte t,,it 
içinde müracaatları ilan 

Vaşington 14 (a.a.) 
Ame.-ika Cümhurreisi Rozvt-lt 
milli müdafaa kuvvetlerinin 
arttırılması ve bitaraflık ka
nununun tatbikı için 255 
milyon dolarlık masrafı der
piş eden bir kanunu yakında 
ne~red~cektir. Bu kanunun 
neşrini müte3kip, kabul edi· 
len tahsisat alakadar makam
lara verilecektir. 

landiya ve Çine kredi açılma 
sı hakkırdaki kanunu 17 re
ye karşı 49 reyle kabul ve 

iki film birden nur. 

tastik etmiştir. 

Ateş ve hırMzla- Neşriyat MÜdürü: 

ra karşı Selim ÇELENK 
yakında Endülüs geceleri C.H.P.Matbausmda basl Pek 


