
1 Şubat ----= 1940 
S:ikrü BALCIOGLl, 

Sahibi. ver l3aş~muharri rit 

[Sayısı her" yerde2 kuruş l .... ·- Perşembe 
;)elim ÇELENK 
'Neşriyat Müdürü 

k; 7 vagon altın 
i~urige goligle Ankaragagefe
~ğ~ rek Merkez ~:Bankasına 

IBalkananlanfı 

11d ~qer leştirildi 
bs 

,b 1114 sandıktan ibarPt olan bu altınlar 
s 15 milyon lngiliz lirası kıymetinde ve 55 
bi t v ı- d e on agır ıgın adır 

lı~ Lon drada akd .!Uiğimiz sa şefinin nezareti altında 
.;f'n anlaşma mucibince lngil- bulunmakta idi. Külçe halin· 
\i~re hükumetinin bize verme· deki altınların safi sıkleti 

ı teahhitt ettiği 15 milyon 55-56 tonu bul.naktadır. 
terlin İstikraz mı•kabili l"iltın 

Huduttarı ı·tı.barerı ala~k d gün Suriye yoliyle şehri- a ar 
memurlarımız nezareti altın· ıze gelmiş ve MerkezBankası-

, a teslim t:dilmiştir. Paralar da getirilen bu altınlar 1114 
ğ\ank <lö Frans'ın bir müfet· sandık içinde ve 7 vagonla 

İşi ile mezkur Bankanın ka- getirilmiştir. 
• 1 

r·Cümhurreisi· Milli Şefi-
• • • 

b mzz mızın 

k~giliz sefarethanesini t\1emleket seyahdtle ri 
• Ankara - Milli Şefi -

sD zıyaret ettiler .niz İııÖnÜnÜn yakında 1 yeni 
ur Arıkam 31 (a.a.) - Reisi bir memleket seyahatine çı
ifümhur Milli Şef İnönü dün kacakları ve bu seyahatleri 
r&J'ğleden sonra bir at gezirıtisi esnasında cenup vilayetleri. 

~pmışlardır. At gezintisinden ınizi de ziyaret buyuracakla 
· ~ıırn İngiliz sefarethant-sine n haber verilmektedir. 

~<lerek bir mijddet otur- Sjva.&ta zelzele de-
ğpuş ve setirle görii~müşlerdir . va m ediyor 

1111 Ailli Şef sefarethaneden çık· Sıvasta evvelki gün 
1eıktan sonra köşklerine dön- on 
nüşlerdir . saniye sürt-n üç sarsıntı ol-

muştur . Hasar yoktur. 

a Hitelritl geni bir nutku 
ıa ransa ve lngiltereyi harpculukla itham eden 
d1Hitıer diyor ki: •Almanyanın 600 bin kilo 

n_etre ıı:urabbaı toprağına ınukabiı in giltere 
nın 40,.Fransanın 9 milyon kilometre n1u
rabbaı arazisi vardır. Bu haksızlığa artık 

8r tahammül edemeyizh 
Berlirı 31 (a.a.) - Nasyo· büsler, malUın sebepier dola· 

y~\al sosyalizmi11 ıktidar mev· yısiyle nıuvaffakiyctsizlıkle ne· 
liiine gelmesinin 7 nci yıl dö- ticeleıımeğe mahkumdur. 

zefıümü mürıa·ıebetiyle dün ıtk· 80 milyon Alman ınille
ıı1am. bir nutuk söyliyen Hitler tinin 600 kilometre murab
asy·e-~ı sene içinde vücüde getir- baı arazisine mukabil, 45 
d~ıgı es,.rlı-ri saymıs ve blJ milyonluk lngiltet'eıtin 40 
~ı. 1 . b' b' r ser erın ır ılançosunu yap· roilyon k·lometre murabbaı 

n~•ıktan sonru, harbe sebebiyet ve 40 milyonluk Frnnsaıım 
ğı~ıeren Fransa ve ~ngiltereye 9 milyon kilomelr~ murabbaı 
af~iddetle .. h~cum t'l'.11~ş ve. bu arazisi vardır. Bu haksızlığa 
01 ki devletm harln ıstemış ,ol· daha fazla tahammül ede-

n Dciuklarıııı izah ederek sözle- meyiz. · 

111 ine şöyle devam e!miştir: Alman. zaferine sarsılmaz 
d "Son beş aylık eser, ge· _i timadım vardır. 80 milyon 
fal en yedi:sene içinde vücude .msan_düşmana karşı koy
ıe'letirilen eserl~rin kal kat Üs· .maktadır. Hakları yeniden 
ir,tündedir. Denizaltılarımız kazanmadıkça bizim için hiç 
oı düşmaıı gemilerini batırmağa bir sulh ve hiç bir uzlaş ~ aya 
•1,.devam edivor. · k. kt l J ım an yo ur.,, 
jfl tal ya ile~ seııelerdenberi 
ıd,iyi münasebetler idame edi 

1 IN°r .. ~z: ~u münasebette hiç bir 
lf111de~ı~ıklık yoktur. Rusyaya 

gehııce· R 1 ) . : us ar a aramızı aç· 
1 •ak ıçııı, Demokrat devletle· 
rrn yapacakları bütün teşeb-

GARP CEPdESINDE 
Paris 31 A. A. - Garp 

cephesinde, Sarın batısında 
iki taraf devriyeleri il~ top 
çuları arasında dün hararet· 
li faaliyetle geçmiştir. 

KONSEYi YARIN 
TOPLANIYOR 

Belgrad 31 A. A. -- Ha 
vas Ajansı bildiriyor : 

2 Şubatta toplanacak o
lan Balkan Antantı Konseyi 
nin ruznamesinde esaslı ola -
rak a~ağıdaki 3 madde var· 
dır: 

1 -- Balkan Antantı dev 
Jetlerinin, büyük devletler 
ve bilhassa muharipler kar
şısındaki hattı hareketi, ya -
ni Balkanlıların tam bi tara(. 
lıklarının idamesi. 

2 - Balkan devletleri 
nin Mararist&n ve Bulgariıı -
tanla olan münasebetlerı ve 
bu iki dı.:vletle barışın ida · . 
mt"sİ için teşebbüslerde bu
lunması. 

3 - Harp dolayısile te
hir edilmiş bulunan lıazt ik 
tisadi ve mali meselelerin 
yeniden tetkiki. 

Diğer taı·aftaa Sofy.ıdıı 
ç.kan Zora gazetesi·ıin ·yaz
dığına göre, Bulgaristan 
Balkan Antantı konseyin '! 
müşahit gönderıniyt cek ve 
Ma..:aristaıı da temsil olun
mıyacaktır. 

Hariciye 
kill 

Ve-

Belgrada hareket etti 

lstanbul 31 (a.a.) - Bel
gratta toplanacak olan Bal
kan antantı konseyinde hü
kümetimizi temsi 1 edecek 
olan Hariciye Vekilimiz Şük
rü Saraco~lu ve refakatinde 
ki zevat dün akşam şehrimiz 
den ayrılarak İstanbul yoliyle 
l3t-lgrada hareket etm:şterdir 
Hiiriciye Vekilimiz istasyonda 
vekiıler, mebuslar ve vt'kfilt>t
ler ileri gelenleri tarafından 
uğurlanmışlardır. 

Belgrat toplantısı 2 şubat· 
ta toplarıacak ve üç gün de
vam edecektir. 

Ada nada 
Petrol araştırmaları 

Adana ·- Maden tel kik 
ve araştırma erısti tüsünün 
Adanada petrol araştırma fa
aliyeti büyük bir hızla de· 
vam etmektedir. Şehrin 12 
kilometre cenubunda bulunan 
Ali Hocllı köyünde kurulan 
sondaj tesisatında elliye ya· 
kin amele gece ve gündüt 
çalişmakta ve şirndiye kadar 
450 metre kadar derinliğe 
enilmiş bulunmaktadır. Son
daj anıeliya.tındaıı alınan ne
tice çok ümitlidir ve bu mın· 
takada zengin bir petrol da
marı bulunduğuna şüph~ bı · 
rakmamaktadır. 

-
Fırınlar meselesi 
Şehtimiz fırınlarının tasfiyeye tabi tutu-

larak bir kısmının kapatılacağı şayiası 
doğru: değildir 

Şehrimiz fırınlarının ya -
pacakları iı;;lere göre tasnif 
ve ıslah üzerindt: Belediye 
ve ticaret müdürlüğü 1ıce tet 
kikat yapıldığım, bundan 
maksat halkımızın ucuz ve 
temiz ekmek tedarik etmesi· 
ni temin eylemek olduğunu 
yazmıştık. 

G,..rek Ticaret müdürlü· 
ğünün, gerek Belediyenin 
bu hususta ·yapmakta olduk 
!arı tetkikat, IJir kısım fırın 
(arın kap:ıtılınasını istihdaf 
el tiki yolun la yanlış ve esa; 
sız bir dedikoduya yol aç -
mışhr. 

Bu hurnsta fikir ve mü-
taleasına müracaat ettiğimiz 
Vılayet Ticaret müdürii Sa
mi s~-tyrun bize verdiği be
yanatla kf'yfiyeti şöylece tav 
zih etmiştir : 

" - Antakyad t ekmek 
fiatlarmın yükselmesi, kalite 
lerinin bozulnnsı gayri sıh -
hi şerait altında pişirilmesi 
nazarı dikkati Ct>:lbettiğinden 
bilbassa halka ucuz ekmek 
temini için Sayın Vali Şük· 

rü Sökmeıısüer 'in teşebbüsü 
ile halk menfaatini daha zi· 
yadu korumak ve ayni za· 
marıda fırıncıların da mena · 
fiini sıyanet eylemek üzere 
bir birlik kurarak şelıir ih
tiyacını temin eylerneıel'i hu 
susu dü~ünüldü. 

Maksat, yukarıda da d~
diğimiz gibı halkın temiz ve 
slhhi ve ucuz ekmek tedarik 
edebilmesini tC"mindir. Bu 
maksatla satışa ekmek çıka· 
ran fırınların sıhhi şartları 
haiz olması iç;n lazım ge -
len evs.tftaki fırınların lespi 
ti lazım gelmektedir. 

Antakya h1lkı, eskiden 
olduğu gibi hususi ekmekle 
rini, tabak ve tepsilerini ma 
halle fınnluında pişirmekte 
devam edeceklerdir. 

Bu bakımdan şehirde 
deveran ed•n şayialar. kendi 
ş ıhsi menfaatlerini temin et
meği düşünen bir kaç fırın 
cının işa~tın<lcıı ibaret ola • 
bilir. Antakya halkının bu 
kabil şayialara kıymet ver • 
miyf"ceği tabiidir ... ----

R:ıslar·zn Finlandi 
yadaki zayiatı 
200000 kişiqi buldu 

Ruslar Finlandiyaya en büyük hava t•ar 
ı·uzunu y aptılar90ölü 250yaralı var-Rus 
taaı-ruzu t - mamen akim kaldı-Sovyet-

ler Romanyaya taa ı ruzdan şimdilik 
vazgeçmjş! 

Loııdra 31 A .A - Röy nu yap nışlardır . Yüıl~rce 
ter ajansının HelsinkiJeki tayyart>: Fınlandiyamn kü· 
muhabiri bildirirc ır: çük ve büyük şehirleri iizt!· 

Verilen haberlere göre, r ine birçok bombalar utmış· 
harbin başladığından bu gü tır. Şimdiye kadar tespit o· 
ne kadar Rusların Finlan· lunan zayıat 9J ölü ve 250 
diya cephr!ı,İn<leki insan za- yaraııduı ibar~ttir. 20 Ruı 
yiatı 200 bin kişiye baliğ tayyar~si Finhnıliya hava 
olmuştur. Ruslar bu azim dafi topları tarafından düşü 
zayıatı doldurmak için cep· rülınüştür. 
heye yeniden 17 f,rka taz~ Dün Finlandiya üzerirıde 
kuvvet göndı!rmişlerdir. uçarak bomba ataıı Rus tuy 

yarderiııin adedi 200 olarak 
Ruslaı ın son on gün zar tahmin olunmaktadır. 

fında büyük kuvvetlerle yap Dünkü hava müsademe· 
tığı taarruzlar, Finlerin kah lerin<le 1 t~k fin tayyaresi 
ramanca mukavemeti karşı - düşmÜ?lÜr. 
sında t.ımamen erimiş hu· Londra 31 A .A.- Röy· 
lunmaktadır. ter ajansının Helsinki muha 

Helsinki 31 A.A. Rus biri bildiriyor: 
tayyare filoları havanın gü- Rusların, büyük taarruz· 
zelliğinden istifade ederek tarının tamam: !~ kırılması, 
dün Finlandiya şehirleri ÜZ'! 1 Rus erkanıharbiyesini düşün 
·rin~ har~in başlad1ğındanbe dürmektedir. Son taarru· 
ri en büyük hava taarruzu· Sayfeyi çeviri~!~ 
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Sayfa - 2 -
ıı • _ sez 

Fazilet yarışı 
Bütün hızile devam 

ediyor 
Genış bir yurt bölgesine 

hasar ve zarar veren zelze· 
1e felaketinin üzeri!lde gün
ler geçmiş ve kaza sabalan 
na her türlü yardım kolları 
gönderilmi~ ve buralarda e
saslı teşkilat vücuda get:ril
miş bulunuyor. Felaketzede
lerin oralarda barındmlınası 
mümkün olanları için terti
bat alınmış, hasta ve yaralı 
olaıılar, muhtelif şehirlerde
ki hastanelere yatırılmış, ev
siz, yersiz, barksız kalanlara 
başka başka vilayet merkez 
}erinde evler, oteller, tahsis 
olunmuştur. 

O halde büyük yara onul· 
mak üzer~djr, diyebiliriz. 
Bununla b~raber, yurdun dı
şında ve bilhasse içinde ~bu 
buyük yarayı Sarmak ıçrn 
açılan hamiyet ve fedakar-

. !ık yarı~ı, hareketinden hiç 
bir şey kaybetmeksizin de· 
vam edip gidiyor. 
- Şimdiye kadar yapılmış o· 

lan teberrüler yekununun üç 
rnÜyon lira1 ı bir hayli aşlı· 

- ~uiı göstermektedir. 
Hali, vakti ye.rinde, hatta 

yok!iulca vatandaşl.trla dost
ların keseleri bir fazilet ırma 
2.ı ·halinde dökülüyor. 

Hariçten yapıl an 

yardım 
Felaketzedelere hariçten 

>'apılan. yardımlar mütemadi-
. yen ~evam etmektedir. Bu 
arada Macaristandan 50 bin 
K.ron, İskenderiyeden 820 
Mısır lirası, Köstenr eden 
92700 Ley, Üsküpten 13300 
.Dinar teberrü edilerek bu 
paralar Milli Yardım Korni
ksi emrine yollanmıştır . ---· zun kırılması Finler için bü- · 

:yijk bir muvaffakiyettir. 
t'1 Yalnız Finlandiy"lılar bom 
! bardıman tayyarelerinin azı~· 
>ğmdan s1kınb çekmektedirler 

Rusların büyük kuvvetlerle 
· hava ta~rruzlarına karşı koy 
·-ma'k ve Rus;,:topraklarına a

'. km yapmak için Finlandiya· 

·, 

lı.la.rın elinde kafi miktarda 
bombardıman tayyare si yok· 
tur. 

Londra 31 A.A. - Röy
ter pjansı Moskovadan şu hı:ı 
beri veriyor: 

Kızılordunun Finlandiya
daki son mağlubiyeti, Mos
kovada oturan A lmaaJar ta
rafındM.n gizli bir memnun.
ydle karşılanmışhr. Çünkü 

. bu günkü vaziyet her ne o 

lur~a olsun, Almanya. Rus· 
ların Finlandiyayı işgalini -hiç 

~ te iyi bir'gözle görm emekte 
1 di.rl~r. 

Almanya Ruslaı ın Finlan
. diyayı işgal etLikk.ı sonra 

·t: Romanya üzedne ş · ddetli bir 
tazyik y apacağınd ;rn en .1işe 
duymaktadır. Ve son defa 

i Romanya hududu ile Galiç 
yaya Alman askerlerinin yer 
1,Hştirilmesi hep bu endişenin 
mahsulüdür. . 

Fakat iyi haber alan kay-

p - - 5 ' & 

Almanya 
Türkiyeyi İngiliz 
dcıstluğundan vaz
geçirecekmiş! 

Amesterdam - Reuter: 
Berlinde bitaraf kaynaklar
dan öğrenildiğine göre, B. 
Hitler pek muhtemel olarak 
önümüzdeki hafta içindet bü 
yük bir diplomatik mukabil 
taarruzda bulunacaktır. Ber
linde yapılmış olan son husu 
s1 toplantıda Almanyanın,Sof 
ya, Belgrad, Atina ve Bük
reş elçilerine bu mukabil ta• 
arruz için lüzumlu bütün ta· 
limat verilmiştir . 
Söylendiğine göre Balkan 

Antantı konseyinin önümüz· 
deki Belgrad toplanhsı münat 
sebeti!e, B. Hitler aşağıdaki 
dört hedefe varılması ıçın 
bütün nüfuzunu istimali ka
rarla şttrmışhr. 

1 - fürkiyeyi İngiliz dost 
luğundan vazg~çmeğe icbar 
eyl~mek . 

2 - İııgilterenin Balkan· 
!ardaki nüfuzunu ktrmak, 

3 - Balkan memleketleri· 
nin ferdi bitarafhklarmı mu-
hafaza ve Almanya i!e tica
ri münasebetlerini idame et
melerini temin eylemek. 

4 - Balkan Antantı kon
seyinde .~lnıan taraftarı bir 

' unsurun müzaharetini elde 
etmek üzere Bulgaristanı Bal 
kan paktrna girmeğe teşvik 

eylemek. 

Almanya ile yap .. 
tığımız ticari 
anlaşma 

Almanya il e yaptığımız 
7 ,5 milyon liralık muvakkat 
ticaret ulaşması üzerine AJ. 
man fabrikalannrn mümes - · 
silleri İstanbııla gelmişlerdir. 
Almanya ile yapılan bu an 
laşma trucibince, Almanya
dan memleketimize gelecek 
mnHar lstanbul limanında tes 
lim~edilecek ve bizim Al -
manyaya satacağımız mallar 
~da !<eza İstanbul : limanında 
Almanlar tarahndan teslim 

YENIGON 
ES .E 2A2 

Romanyaga 
Almanyadan lokomo· 

tif ve vagon gön
derildi 

Bükreş 31 (a.a.) - Röy
ter bildiriyor: 

Romanya ile Almanya 
arasında yapılan son anlaşma 
mucibince, Almanyadan Ro· 
manyaya 120 lokomotif ile 
2000 sahrınçlı petrol vagonu 
gönderilmiştir. 

Bu vııgonlarh Romanya
dan Almayaya petrol taşına· 
caktır. 

AfmanRad 
yosunun 

Arapç ~ spikeri 
kim? 

Pariste çıkan "Parisuvar,, 
gazetesi yazıyor: 

Bertin Radyosunda Arapça 
spikerli~ yapan Yunusül Bah· 
ri vatana ihanet suçundan 
Bağdad hükumeti tarafmdan 
idama mahkum edilmiş bir 
kimsedir. 

Bu adamın bütün hayalı 
Mısırda çıkan Assabah isim
li gazetede neşrolunmuştur 

Almanyada Iraklı seyyah 
namile maruf olan Yunusül 
bahri İngiliz konsülü katle 
dildiği zaman Musulda bulu 
nuyordu. 

Bu suikastle alakası oldu 
ğu hjssedilince, K ı hireye kaç· 
mış olan Yunusül Bahri ora
dan da Amerikaya lgeı;.mişti. 

Misırda bulunduğu za· 
mantar kendisine Berlin rad 
yosunun şark neşriyatını ida 
re etme~i teklif olundu. Bah 
ri bu vazifeyi ayda(6000)maı « 
ücret mukabilinde kabul et
miş ve İngiJtere, Fransa ve 
müttefikleri aleyhinde konfe
ranslar hazır lamağa başlamış 
t 1

• Eakat Nazi şefleri kendisi· 
ne bu vazifeyi çok gördükle 
rinden yalnızca spiker olarak 
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Denizlerde 
İngiliz tayyareleri

ne hücum 
Londra 31 A. A. 

Alman tayyareleri şimal 
denizinde ve İngiliz harp 
gemilerinin himc\yesinde se· 
fer eden vapurlara, hücum 
etmişlerdir. İngiliz tayyare · 
leri derhal yetişerek Alman 
tayyi,relerini uzaklaştırmışlar 
dır 

Bir Danimarka ve bir 
İsveç vapuru Alman deniz 
altıları tarafından torpili ene 
rek batmlmış, mürettebatı 
kurtarılmıştır. 

İngilteredeki düş
man tebala~ı 

Londra 31 A. A. - İn 
gilterede mevcud 74 bin 
düşman teba;:ı.sınm vaziyetini 
tetkik eylemek üzere kuru · 
lan 109 mahkeme iş'erini 
bitirmiş ve raporlarını ait 
olduğu nezaretlere vermişler 
dir. Bu mahkemeler, İngilte
r ı~<le mevcud 74 bin düş -
man tebaasından 500 ki .~i yi 
tevkif, 8000 kişiyi kayd altı 
na almak kararını vermiş 
diğerlerini serbest bırakmış
hr. 

Finlandiyalı 

2 

Yeni tip 
Ga: 

t ag 1J a re lef füJı 
s~ıahiyettar m.akaml,ı 5 11~ 

bi ldirdiğine göre lngiliı ~
va huvv~tleri ta rafındn 
manya üze.rinde son zarn
larda yapılan uçuşların fJ 
mühim ciheti , 109 mod 
M~s~ors chmidt 4 toplu 
man av tayyarelerininlnt 71 
bombardıman : Tayyarelef LI 
yaptığı çarpışmalarda mu ~ 

fak o !amamasldır. Heligo! ~ 
açıklarında Alm:.n harp g r 
milerine yapılan bir hüc~ i; 
dı, h w~d:1. gözü <~r1 yir l 
tayyareden yalnız ikisi J, 
liz tayyarelerine hücum 

bir Türk 

miye cesaret edebilmiş akş 
Bombardıman tayyereleriı rek 
eteşile her ikisi de tarde1miz 
miş ve birisi yere düşi.İ' keti 
müştür . Bunı mukabil iog ka~ 
8 toplu av tayyareleri Alıı1 Y_an 
bombarnıman ve keşif ta llr 
y ar e [ e r i daima h~ .. 
e _t m e k . l

1 

e rı çe~ ~~nı 
m1ştır. Bu ısoat ederki Bel 
velce bildirildiği gibi Alrt1 ve 

dilotları büyük rnanevrrı ~ ciyı 
biliyetine malik ve kuvvr top 
ce sila !ılanm?ş bombardııı1 ticE: 
tayyareleri karşısında fvf 
serchidt tayyarelerine itİO gib 
etmektedi rl e- ı- . 18 ilk karı' der 

tl i -:- Heligoland koyu üzeriııde km 
~ikinci t~şrin şimal dt>nizi uı 

/esi de yapılan muharebeler ~ 
H 1 . k" r ·· •.. B' ı·-- . Almanlar çift motörlij yt 

e Stn l UrK: t f ıg I bir cins harp tayyareleri~ l 
mektebi m~jdürü va- lanmışlard1r . Bu cins wy: 

ziyeti anlatıyor reler 4 makineli tüfenk v 
İstanbul - Finlandiyalı bir adi mermi topu ile edil~ 

Türk ailesi, konvansyonel o~up tek motörlü tayyare! öğl 
treni le dün şehrimize gel- d en saatte 20 mi{ daln S !>ın 
miştir Ailesi reinin bulunan atlidirler . Müştreken bir SÖ) 

Helsinkide Türk Birliği mek h at tında uçan İngiliz taj~ lay 
tebi müdürü Zahir Kadri ga releri bunlar tarafından ~1 du 
zetecilere şunlarl söylemiş· vetlice hücum edilmi ş ise ~·c 
tir; düşmana hiç olmazsa oıı~ mu 

" - Seyahatimiz, mutad- zayiat verd ; rmişlerdir. b:r 
dan daha uzun sürmüştür . Fransada başka her h3 ğıı 
Bunun sebebi, Finlandiya ile gi bir cins tayyare :ien Jet 
Almarya arasındaki yolun misli fazla Alman : av :ta~l re ı kulJanılmasına karar vermişler ı · h · d'l ı ı 
kapalı olmasıdır. Bu yüzden re en ta rıp e ı miş o rıı 

ve ayhg~ını bin marka indir- d · kk · ş· d. ~ mi 
Finl,.,ndiyanm şimalini dola- şayanı ı attır. ım ıye l kt mişlerdi. d V k g f H ··~ 1 l a ınaca ır. şarak İsveçe gitmeğe <tr" ic ars pit ire,, u a• u 

naklar, Finlandiyadaki mu· Harp başladığı zaman Yu bur olduk. İsveçlen tr~:~ (-lurricane
0

" GlosterG[aditO sın 
vatfakiyetsizlikler dolayısile, nusülbahri Almanyadan ay· Almanyaya geçtik ve seya· tipi hiç bir İngi l iz av ta) lar 
Rusyanın Romanya üzerinde rılmayı ihtiyatkar bir tedbir batımıza devam ederek İstau resi, ve tayyare dafi topll tar 
şimdi1ik bir tazyik siyaseti olarak kabul etmiş, Fakat Ges bula gelebildik. Finla,ıdiyada tarafından düşürülmemiştir ı : r 
yapmaktan vazgeçtiğini ve 1 tapo buna mani olmuş ve l H · 1 · ·· d • h ' Ştn 
bunu daha müsait bir zama böyle bir teşebbüsün ölümü- 73o Türk vardı:: B~n ar ara tt erın goz ~Sl il· ge 

smda Türk tabııyetınde 0Jan t kl 1 d~ · 
na terkeylediıini beyan et- ne sebebiyet verecr,ğini bil lar da vardır. Harp dolayısi il an~y~ na .':" ll~l. J • ıa 
mektedirler. ı dirmiştir. 1 H 1 . d ı .· kt b' . Hıtlerın gozdele rırı elı 

B F• r ı· · e e sın e.-:. me e ımız ~ . . . J' İr ın 'Jenera ının Bugün Yunusül bahri rad kapandığtndan ana yurda 1 olan Mıs Unıl~ Mıtfor' J 
beyanatı yo neşriyat merkezinde bir dönmek zaruretinde kal- f tabanca kurşunıle yaralaıı hu 

Helsinki 31 A.A. - Fin odada yaşamakta ve daimi kon , dık. Helsinkideki diğer Türk tan s_onra sonr.ı Almıo}'·~. ğiı 
laodiya pasif müdafaa şdi 1 trol altmda bulun durulmakta aileleri ~e bur~ya gelnıek isti ?an l'.1gilt~;eye nakle~i1ıJJ~ ~~~ 
olan general gazetecilere dır. .. . ~ yorlar Fmlandıyanın her ta· . Mts _'.Vlı.fo:d baba,ı ~( ~~ı 
beyanatında demiştir ki: Alman hukumetı aylıgmı rafuıda Rus taarru:t.larına kar Rıdestalın evınden ayrıl tuı 

" -· Fin milleti, hiçbir za da kesmiş, yalqızca gıdasmı şı mühim tedbirler alınmış- bir hastaneye yatmıştır, .0 N 
man son iki aylık mücad~- temin etmeğe başla1Qışhr.Bun tır. 18 yaşına kadar gençler rada logiliz kızının Mürıı~ 
lesi kadar ağır bir mü· dan b~şk~ evvelce 6000 mark ve 60 yaşından yukan ihti· iken vücudun~ girmiş 01 
cadele yapmamlşhr. _vadeclı\mış olan konferansçı- varlar büyük şehirlerden uzak kurşun çıkarılacaktır. ç 

Bu savaş ayni zamanda ı Y~ gündt" lO ta.ne sıgara vedl laştırılmıştır . Bunlar böylece Malum olduğu üze re.~ ra 
medeni bir milletin ,harp u- mektcadir. yerleştirilmiş bulunuyor. Mitfort geçeı ı ey!Ul ayıfl rı 
sullerile, düşmanlarımızın l İngiltere. Üzerinde 300 bin nüfuslu Helsinki- yaralanmış ve n~ se ?e~ A 
harp usullerini meydana çı Alman tayyareleri de bu yüzden ancak 70 yar~lanmış olduğu bıt bı 
karını~ bulunmaktadır. Düş ' L ..ıd 31 A A _ 20 80 bin kişi kalmıştır. Finlan halıııde kalmıştı. . 

11 Y Ou ra . . M' U · "" 'tf dun · manlaninız yalnız askeri kadar Alman tayyaresi dün diya harbe rağmen dünya- . 1~ mty v11. or ci 
mevkileri bombardımao et· İngiltere üzerinde bir keşif nın en ucuz memleketlerin- batı duzelmektedır. _.../ n 
mekle ka1mamış, mukavemet uçuşu yapmış ve İngiliz tay den biri olarak sayılabilir . Neşriyat Müdür: 
siz ihtiyar,kadın ve çocukla- yarelerinin görünmesi üzeri Fiıılerin k11vvei maııevıyesı Seli ın Ç ELENt< 
n mahve uğraşmışhr. ne çekilmişlerdir. çok sağlamdır.~, C.H.P.Matbaasında basliı>' 


