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HAKKIN SESiDiR 
HER &ON OIKAR SiYASi BAZETE 

BELCIKAYA HÜCUM MÜTTEFiKLERiN EK 
l(ıaa ve A ........... 
Düştüğü Çık-
11tazdan Nasıl 
kurtulacak? 
Son relen radyo haber-

• leri Almanyanın haki-
katen bir çıkmaza sokuldu
i'un11 gösteren bir hayli mü· 

t• ~i• malumat ve tafsilat ver· 
llıektedirler. Bu haberler 

' •rasında Almanyanın ve bel
iti de Avrupanın büyük bir 
lcısnıının •ukadderabnı el· 
ltrinde bir oyuncak oynat
lllak mevkiinde bulunan ol
ltlan ricali arasında da artık 

1 
tb:lenemiyecek bazı ihtilaf
lar zulıur etti(ini bildiriyor
lar. 

• 1. Bu ihtilaf haberleri tahak
"llk etmese bile Alman ri
'•li11in glin geçtikçe hallet
llılek mechuriyetinde kaldık· 

. :•rı muammaların kafa pat
d·'tacak kadar düğümlü ve 
~eali:oıdukları muhakkaktır. 

r• tedenberi Sovyetlerin ne 
et ~iiltür ne rejim itibarile dost
J ~rı olmayı aklının ucundan 
r) ıle geçirmiyen Hitler'in bu 
Je 
Jı 

6· 

lli11 müşkül bir meYkiye dü
''" Moskovaya yardım et· 
lllaek mecburiyetinde kalması f ' .. bu sebeple de İtalya dost
~runu tehlikeye koyması hiç 

fllphe yoktur ki ne Almanya 
lt De de onun bugünkü şe
fi Ye diktatörü için tebeı· 
•Gnı eden bir vaziyet sayıla

P" lll•z, diğer taraftan pek çok 
a~ iinıitter ve yardım girmek 

~iilyalarile Moskoyaya kol-
) •rını açan Berlinin Kızılor-!ll ilndanına yetişmemesi Al

anyayı başkaca bir uçuru· 
~ llıa siirüklemiş olacaktır. 

k S~asi cephede İtalyayı 
bay etmemek askeri sahada 
s~gün dostu ve müttefiki 
p '9.Yetler birliğini mağlup ve 

1 erışan görmek Alman dip· 
t::•t ctskerleri için hakika
Yet .llYku kaçırtıcı bir vazi
htıı 1,!ıdas etmektedir. Baka-

e• l"\lnıanya düştüğü bu çık-
•' ~azdan kurtulmak için han
... ~ •asıtalara başvuracak ve 

IQ arıri terletici yokuşlara tır
a:nnıağa mecbur kalacaktır. 

-.._ SIRRI SANLI ---=---,_ ___ ,, __ mra lat -ııııııuıııııı--mıııı111111 __ _ 
er gUI, ister ağla 

DALGINLIK MI 
B· AHMAKLIK MI ? 

ır bay şehrin büyük ti
... Yatrolarından birine gider, 
ti' oyundan sonra p~ltosunu 

Vesr ıyer memurundan sorar: 
- Hani benim paltom.? 

l -:--. lütfen numarasını söy
eyınız? 

- Hatırımda kalmadı. 
- O halde üstünde nu· 

.tnara yazılı bulunan kartı 
veriniz d ı e pa tonuzu bulayım. 
h - Maalesef o kartı kay
\, ?lnıakıın diye paltemun ce
ıae oymuştum. 

Sen de ey okuyucum. 

~ter GUI, ister aııa ------_._ _____ _ 

Zelzele Ticaret Vekilimiz Tetkiklerine Devam Ediyor 

O diyardan geçeli on yılı buldu şimdi 
Ben, o diyarda, yardan gayri yüz görmedimdi ... 

Benimle her yüzleşen ya anaydı ya baba, 
Gönlümde yaşattığım sılaydı her kasaba. 
Olmadım bir dakika o diyarın bir garibi, 
Dolaştım köylerini köyümde gezer gibi : 
Bana şirin göründü evleri evim kadar, 
Gülümserdi yüzüme bilmediğim adamlar, 
Bakardı bildik gibi, çoban, reçber ve hancı ... 
Bunca insan içinde yoktu bir tek yabancı. 

Gözümden gitmez oldu yıllarca o manzara : 
Yamaçtan aslan gibi ovaya inen Zara ... 
Her ağaç gölgesinde kaynıyan bir pınarla, 
Kuşların şarkısına uygun çağıltılarla 
Bende sonsuz bir bahar fibi kalan Suşehri ... 
Sonra Fırat, tarihin en anlı, şanlı nehri. 
Yaylaların nam almış güzeli Ezbiderden 
Yonca, kekik ve ıtır othyan sürülerden 
Sağdığı altın sütü, derdime deva diye, 
Bakır bir tas içinde uzatan Refahiye ... 

En, sonra, ur:ak, yakın, binbir dağla çenile•, 
Geleni dost tanıyan, gideni kardeş bilen, 
Adını ti çocakken türkülerden duyduğu• 
Yemyeşil Erzincana ulaşır yolculuğum. 

Daha dün rerçek olan bu cennet şimdi düştür, 
Yer altından bir gece yer altına göçmüştilr ! 

Hergün kara bir haber geldikçe bir şehirde• 
Ağhyorum isimsiz binlerce dosta birden, 
Bu mahşer karşısında nasıl diner gözyaşım? 
Adım başında vardı caudan bir arkadaşım! 
Kaybetmiş oldu gönlüm, o kara gündenberi, 
Bir memleket dolusu dost, arkadaş, lıemıeri .• 

Gönlümü öyle hale getirdi ki, derdiniz, 
Görseniz, siz de bana gözyaşı dökerdiniz! •• 

FARUK NAFiZ ÇAMLIBEL 
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Sovyet taarruzu mümkün 
görülmemektedir 

Beyrut - Havas ajansından; 
Irandan alınan haberlere göre, Sovyetlerin son zamanlar

daki hattı hareketlerinin uyandırdığı endişe, Fin harbi ne· 
ticesi üzerine zail olmuştur. Fin harbi, Sovyet ordularının 
hakiki zaafını göstermiştir. Iran, Irak ve Afganist&na bir 
Sovyet taarruzu mümkün görülmemektedir. 

Kurban Bctyramı Cilvelerinden 

Bu sene kurbanların~nisbeten geç gelmesinden ve birçok~ 
vatandaşların da kurban lkesmekten ise bedellerini Kızıla ya 
yatırmağa tercih etmelerinden ... pek çok kurbanlar satılamı
yarak ticaretle uğraşanların ellerinde kaldığı anlaşılmıştır. 

Buna rağmen açıkgöz mutavassıtların sayesinde satış kıy
m~tleri : bir misli düşmesine rağmen halkımızın gene birkaç 
gun olsun ucuz et yiyemiyeceği muhakkaktır. 

lstanbul - Ticaret vekili 
B. Nazmi Tokçoğlu şehrimiz· 
de tetkiklerine devam edi· 
yor. Vekil bilhassa ithalat 
birlikleri akreditif işleri milli 
korunma kanununun tatbiki 
etrafında alakadarJarla te
mas etmiştir. 

Takas Limitet şirketinde 
uzun müddet meşgul olmuş
tur. 

lstanbul 23 ( Hususi ) -
Ticaret vekili B. Nazmi 
T opçuoğlu bu akşam gaze
tecilere tetkikleri hakkında 
izahatta bulunmuş ve bu 
meyanda demiştir ki: 

Memlekette haklı olarak 
asabiyet uyandırmış olan ih
tikar ve fiat yükseltme ha
reketleri artık bugün bir 
mesele olmaktan çıkmıştır. 

Vekil bundan sonra milli 

k 
kanununun birkaç 

orunma k .. 
güne kadar tatbik mev ııne 
konulacağını za!1nettiğini s~y-
1 

• Ingiliz Fransız kredı· 
emış ' . atta 

· Ieri etrafında da ııah 
d·ı · faiz •• bulunarak kre 1 eno . 

. Türk Iıra· 
amortısmanlarıoın w. . 

ı k tediye edilecegıoı 
sı o ara 
bildirmiştir· 

SON DAKiKA: 
Paris - Fransız gazeteleri Almanların ikide birde Bel

çıkaya yaptıkları tazyik ve hücum tebdidJerine cevap vere
rerek diyorlar ki: 

\Hariciye Veki· 
lim"z Belgrada 

gidiyor -·-"Hele Almanlar bu işi yapsınlar o zaman bu hücumun 
onlara kaça mal olacağını göreceklerdir. msöyle bir hareket 
müttefiklerin ekmeğine yağ sürecektir.,, 

Göbels'in iftiraları suya düştü 
Paris (Radyo) - ltalyanın Tolondaki Ceneral konsolosu 

ile ateıenavali Fransız hükumetine, Fransız gemi ve tay
yarelerinin lspanyol sularında batan Italyan vapuruna imdat 
yetiştirmek için yaptığı kahramanca hizmetlere bütün ltalya 
namına teşekkür etmesi Göbels'in bu insanca hareketi de 
bayağı iftiralarla lekelemek istemesine karşı onun yüzüne 
vurulmuş bir tekzip ve tedip şamarından başka birşey 
değildir. 

Italyanın lngilizlere cemilesi 
Paris - "Jurnale d'Italya,, Ingiliz - Amerikan'i1dostluğu

nun sarsıldığını iddia eden bazı propağanda haberlerine 
cevap vererek bu dostluğun her vakit ~kimden fazla sağlam 
olduğunu yazması Londurada Italyan matbuatının müttefik
lere karşı bir cemile gibi telakki olunmuştur. 

Bir Fin tayyarecisinin 
kahramanlığı 

Paris (Radyo) - Bir kahraman Fin tayyarecisi tek ba
şına yedi Sovyet tayyaresine hücum etmiş ve dört dakika 
zarfında altısını çarpışmıya devam edemiyecek bir hale sok-
muştur. Fin tayyarecisi bu suretle havalarda kahramanlık 
rekorunu kırmıştır. 

Alman sanayii ne halde? 
Paris, (Radyo) - Almanyanın Belçikadan vııgon satın 

almak için gösterdiği faaliyet ve fedakarlık vaktile dünyaya 
vagon imal eden Alman sanayiinin bugünkü perişan vazi· 
yetini göstermeğe kafi bir delili sayılmaktadır. 

Beyhude mas
raf edeceksiniz, 
sizin hiç maske
ye ihtiyacınız 
yok. 

1
. b 1 Balkan aotan~ 
stan o - k 

t konseyine iştirak ede~e 
~lan Hariciye Vekilimiz Şuk
rü Saracoğlu cuma ıünli 
k ekspresle Belırada 

a şa• ·ı b 
hareket edecektir. Vekı .e· 

tt bulunarak demıt· yana a 

tir ki: · 
"Balkan antantı konseyı 

1 • t •• 
topl4nhlarına Bu garıs aah.d 

b• miit• ı 
Macaristaıaın ırer . 

d · h' · bır göndereceklerine aır ıç 
maliimabm] yoktur. ı:Maha~a 
her vesile ile tekrarladısıı· 

.b.ftBalkan aotanb!lal· 
mız gı ı .. 

. tan ·ıçı·n daima açıkbr.,, 
garıs . • 

İstanbul - Şubatın 2 ıacı 
ünü toplanacak olan Bal· 

g · · nıi· kan antantı konıeyınıa 
k. · · Htııe· zakerelerini ta ıp ıçın 

. Cahid yalçın, Falih Rıf· 
yın d' Re kı Atay, Yunus Na ı ye • 

ıad}Nuri Belgr&da ıulec:ek· 
lerdlr. 

................ .......... 
Yarınki 

Nüshamızda ---LUllD Aksungur'un 

[ Bayramı nasıl geçirdi.k ~ 
Bayram günlerinde Iımır 
b l klı cazip ve enteresan 
aşı k aksı· 

bir röportajını o uyac 

nız. .. ........ .............. .. 
·?FTZ 



SAHiFE 2 (llALltlll S!SI) 

Şehir haberleri 

Tütün Satışları 
-o-

E~e •ıntak ası tütünle;in
den 27 milyon kilodan fazla 
•atılmıştır. Son zamanda tü
tün fiatleri yüksel•eğe baş
lamıştır. 

Bundan evvel kilosu 30 
kuruşa satın alınan tütünle· 
rin fiati '0 kuruşa doğru 
yükselmiştir. 

-o-

Gelen 
felaketzedeler 

Erzincan mıntakasmdan 
şehrimize beş liişi gelmiş ve 
Milli yardım komitesi tara
fuıdan iskan edilmiştir. Va
li felaketzedelerin ihtiyaçla
nnı bayram günlerinde te· 
min etmiıtir. 

Uiurlu olsun 
Yeni Asır refikimizin im

tiyaz sahibi Bay Ali Şev
ket Bilgin'in dün bir er
kek evladı dünyaya geldi
iini aevinçle haber aldık. 

Yanuya uzun ömür ve 
sonsuz saadetler temenni 
eder ve ebeveynini kutlu· 
lan.z. 

Sovyet - Alman iıbirliği 
Londra - Bükreşten goleu bir habere rlre, 200 millik 

demiryolunda kontrel işi Almanlara bırakılmııbr. Bu mak
ıadla ıelen Alman askerleri, Rumen h•d•duaa gelmiştir. 

Ruslar, Volga Tadiıinde Stalin Gra4an Basarabyadaki 
Tirospal arasında bir yol İDfBSlnl da kabtıl etmiılerdir. B• 
yol, elli ginde bitirilecektir. 

-----ı•• ·-----
Mihi• lladyo Halterleri 

Paris - Alman ricali arasında gerginlik~devam etmekte
dir. Ribentrop Sovyetlerle işbirliği yapılmasını istediği 
halde Göring buna mani olmakta ve bilhassa Italy va Bal
kanlarla işbirliği yapmak taraftarıdır. 

Paris - Amerikanın '00 bin dolu yardıma iliaeten ye
niden 400 bin dolar daha 1 giodermiştir. 

Paris - Kanada hükümeti Finlindiyanın Kanadadan ala
cağı y!yecek için 160 bin dolarlık kradi yapılmasına karar 
vermiştir. 

Paris - Almanya Belçika vagon şirketine müracaat ede
rek vagon.sipariş etmek istemişseJde Belçika şimdilik sipa
riş kabul etmiyeceğini bildirmiştir. 

Paris - Şanghay Şeküde Çin çetelerinin faaliyeti art· 
mıştır. 

Bursa - Ulu dağda karın yüksekliği üç metreyi bulmuş· 
tur. 

Helesinki -!'30 kadar Finlandiya: tayyaresi Estanyada 
Sovyet.&üslerini -::bombardıman etmişlerdir. 

Helsinki - Laduğu şimalinda kanlı muharebeler netice· 
sinde Suvyetler 3 zabit 120 nefer ölü ve yüzlerce yaralı 
bırakmışlardır. Sovyetler şimale doğru çekilmektedirler. 
Kareyli ·berzahı ada Sovyet topçuları ~susturulmuştur. 

İstanbul - Birka~ gündeııberi burad.a buluna• ~Dahiliye 
Vekili B. Faik Ôztrak, bugün Ankarayal hareket et•iştir. 

Yer sarsıntıları 
devam ediyor 
~-

Ankara, 23 (A.A) - Ha
ber aldığımıza göre, samsun· 
da 21 ikincikanun akşamı 

da saat 22.19 da birer yer 
sarsıntısı olmuştur. Amasya-
da ve Şarki Karahisarda da 
22 akşamı birbirini müteakip 
hafif iki ve Ezine nahiyesin
de de bir zezele olmuştur. 

-o-

Fin - Sovyet 
Harbi 

Helsinki, 23 (A.A) - Fin
landiyalılar göğüs goguse 
yapmış oldukları şiddetli bir 
muharebeden sonra Sovyet
leri Markajaervi :etrafındaki 
ormanlardan atmağa muvaf· 
fak olmuşlardır. Sovyetler bu 
kasabayı süratle tahliye et· 
mişlerdir. 

-o-

ı Stalin'in Bitle
re Cevabı 

Londra, 23 (Radyo) - İyi 
malumat alan mehafilCle be-

s;.-il.:. İfan olunduğuna göre. Sta· 
tuu&nede ka- MAYN NEDiR? lin, Sovyet-Alman harekatı-

) d •ı mn müvazi olarak sevkedi· 
ya ar eyrı di Nasıl K.e•fedildi? Denize Nasıl ıebileceğini, fakat harekatın 

Salhane tramvay makası ~ birlikte yapılamıyacağını kat'i 
üzerindeki tepede zelzele se- Konur ve Ne Suretle Patlar? olarak Hitlere bildirmiştir. 
bebiyle çatlamış olan kaya- - 2 - cuma esnasında ; bu maynler -oo-

lar dün_ gec~ s~a: o~ .dokuz- Be•iı aayni bundan 150 akıntıların tesirilc Fransız Bir hafta içinde 
da Lüyuk hır ıurültu ıle yı- seae eYYel Busaell tarahn- filosu istikametine sürüklen- . 
kılmıştır. Cesim kaya parça· dan icad etlil•iştir. ilk mayia- mişler, fakat aı basar ika BAT AN GEMiLER 
lan bayan el>e Sabihanın ler, 1777 se•esiaC!e Filatle· etmişlerdi. Çftnkü mayinler Londra - Geçen bir hafta 
bahçesine devrilmiş ve bah- filya önünde Inıiliz donan- denizin 'sathında görftndüğü içinde .( lngiJiz, 11 bitaraf 
çede ae kabar fidan ve çi- aasına karşı kullanılmış, fa· cihetle, bunlardan sakınmak ve 3 Alman ticaret gemisi 
çek zarsa hepsini tahrip et- kat iyi neticeler alı••amış- kabil oluyordu. Bunun üze· batırılmıştır. 
aittir. rine Fultou maynleri daha 111111111,.-111111 

br. Buharlı ~ vapurların •u-

Işıklar 
de 6ir 

köyün
cinaY,et 

Işıklar· köyünde aarhoşluk 
yiizünlien Mehmed adında 

bir genç talira ile kahveci 
Af yenlu Mehmedi sol omuz 
ve üierinden ağır surette ya
ralamıştır. 

Hadiseyi haber alan mer
kez jandarma kumandanı B. 
P!asan Öncü hemen lşı1'lar 
köyüne gitmiş ve cinayete 
vaziyet etmiştir. 

TUrkçe sözll 

Cebelüttarık 
Casusu 

Bayram günlerinin en ca
zip ve enteresan bir eğlen
cesi olmuş ve bütün lzmir 
halkını Elliamra sinemasına 

toplamıştır. 
Bunu görmemiş bir insan 

kalmışsa fırsatı Kaçırmasın. 

ziyade mükemmelleştirmiş ve 
cidi Fulton bu :mayinleri te-
kamül ettirmiştir .• Fakat 0 denizin sathında görülmiye-
zamanki Fransız hükümeti cek bir şekle koymuştur. 
bu silahın namuslu insanların 
değil, fakat korsanların har· 
cı olduğu beyanile maynleri 

kullanmaktan imtina etmiş· 
tir. 

Bunun lzerine Fulton, in· 
gilteredeki Pitt hükumetine 
başvurmuş, bu iht ıraı kabul 
ettirmiştir. 1809 senesinde 
lngiliz filosu, mayinlerle tec· 
hiz edilmiştir. O zamanki 
maynler fıçı biçiminde idi. 
Bunların içi barutla iai ve 
bir saatin işletilmesiJe pat· 
!atılıyordu. Boulogne civa
rıntla Franıız filosunun hü-

Kırım muharebesi esnasın· 
da Sovyetler mayin kullan
mışlardır. Maylnler, evvelce 
yapılan sondajlar neticesin
de muhtelif derinliklerde zin-
cirlerinin uçları, ağır taşlara 
bağlanarak denize konulu· 
yor ve aralarından geçmelS.: 
istioen bir geminin, takılarak 
maynleri kendi teknesine 
çarphrması için çelik teller
le araları bağlanıyordu. 

Amerika muharebesinde, 
Sovyet - Türk ve İspanya -
Amerika harplerinde mayn
ler kullanılmıştı. 

(Son• yarın) 

!TAYYARE SiNEMASI T 3~6° 01 
[ KAHKAHI\ HAFTASI-TÜRKÇE SÖZLÜ ] 

( Pastı~~aci an ve Şiirekisı 1 
[ Ayrıca MIKI .. - EKLES JUıtNAL dünya haberleri ] 
[ Oyun saatleri : 3-5-7- 9 da... ] 

YENiDE 2 Türkçe şAHEsEıt 
H O c u M ! HER ıKısıoE ıLK oEFA; 3 Palav.racı 

JONVAYN JORJ BAKR0Ff VE BiNLER.- p ı• h f• • iJI 
CE HiNTLi Tarafından 0 IS 8 ıyesıJ ve 2°0r. a: 

Erzincan ve diğer şehirler zelzele felaketi FOX Jurnalde en yeni haberler ve AF 
bütün feferruatile... VON SPEE zırhlısın kumandanı tarafından ' 
SEANS~AR : 9-12-3-6 ve GECE 9 da Montovideo açıklarında batışı .. 

Atılay 
DENIZAL TiMiZ 

lstanbul 23 ( Hususi ) -
Haliçte inşa edilen Atılay 
adındaki tahtelbahirimiz, bu 
gün Marmara denizinde dal
ma tecrübelerini muvaffaki
yetle bitirmiştir. Tecrübeler
de, Alman mühendisleri ile 
donanmamız erkanı hazır 
bulunmuşlardır. 

Istanl:>ul - Kahvelerde 
oyun oynıyan çocuklarla 
mücadele edileceğin evvel
ce yazmıştık. Bu hususta 
ki kontrollere geniş mikyas
ta devam edilecektir .. lütün 
kahvelere afişler yapıştırıl
mıştır .. Bu efişlerde (Burada 

orta okul ve lise talebeleri 
oturamaz) ibare.si yazılmak
tadır. 

Buna rağmee oturan tale
beler cezalandırılacakları gi
bi, oturtan müessese sahip
leri de cezalantlırılacaktır. 

Tepedelende 
ARAZI ÇÖKTÜ 

Tiran 23 (Radyo) - Te
pedelende şiddetli yağmur
lardan arazinin bir kısmı 
çökmüş, 2 ev batmış ve 16 
kişi ölmüştür. 

piyan~o Biletlerinizi SAADET Kişesinden alınız 
Çorakkapu Poliı merkezi karıısı No.864H. Tallıin Oader Telefoü 3497 

Baş Vekaletten tekmil vi
layetlere rönderilen yeni bir 
emirle; memleketimizin ima
rına ait her türlü inşa işleri
nin: hariçteki harp vaziyeti 
sebebile katiyyen geri bı
rakılmaması tebliğ olunmuş 
ve terakki yolunda atılan 
hatvelerin geri alınmıyarak 
ayni sür'atin idamesi bildi
rilmiştir. 

ıım111ıun111111ıım 

hububata zarar 
veren haşarat 
Hububatımıza ızarar veren 

çekirge, bambul, zanbus, 
syrongopos ve toprak tırtıl
larının yaptıkları tahribat 
derecesi hakkında'ziraat mü· . . 
dürliiğünden vekaletçe ma
lumat istenmiştir .. 

Bilhassa buğday, arpa, çav-
dar ve mısırların uğradıkları 
zarar nisbeti vilayetlerce mun
tazaman ziraat vekaletine 
bildirilecektir. 

mıım ıııı1111111uuım 

Nikotinsiz 
Tütün 

İtalyan ilimlerinden biri 
ltalyada Scafati'de nikotin· 
siz tütün elde eylemek için 
tecrübelere girişmiştir. Alim 
domates, patlıcan köklerine 
tütün fideleri aşlamış ve çok 
ümidbabş neticeler elde ey
lemiştir. 

Patlıcan ile domatesin ni
kotini erittiği kat'i surette 
anlaşılmıştır. 

Bu ilim gelecek seneden 
itibaren bu sur~tle vasi mik
yasta zeriyatta bulunmak ni
yetindedir. 

ISDWIUDıunmlllllll 

Kılıçlı aslan 
Avcıları 

Afrikada Mazais yerlileri 
çok cesurdurlar. Bir kalkan 
ve bir kılıçla aslan avına çı-. 
kar, aslan avlarlar. 

24 ikinci Kinun 

Soysal evrim ve 
Slnelman 
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Fioler, eski vatanları •lan 
Urallardan kalkıp, Volga ıa· 
hillerine geldikleri za•a• 
bu yerleri emin ve müsaid 
görmemişler ve her vakit 
başka milletler ve devletler 
tarafından rahatsız edilme· 
meleri için şimdiki Fin tep• 
raklarına yerleşmişler ve bu 
kıt'anın fevkalide soğak 
olmasına rağmen tabii güzel
liklerini binlerce gölün litif 
manzaralarını beğenmişler 
ve burada hiç bir millet Te 
devlet tarafından rahatıız 

edilmiyecekleriai dişln•lf· 
le.r ve tavattun etmiılerdır. 

Bu arz parçasına sıiınmıt 
olan Türk Fin halin yüzlerce ~ 
sene Rusya ile lsveç ara• Bıt 
sında tabii ve sarsılmaz bir 
kale hizmetini görmüıler ve 
kendi yağlariyle kavrulmuı· 
lar ve yavaş yavaş kültür ve 
medeniyet yollannda yiiri • 
yerek yiikselaeğe başlaıaıı· 
lardır. 

Finlerin kurtuluş ve yük
selişinde (Sinelma11) adıacla 
değerli bir müteftlıkiıin pek 
büyük fedakirhklan •ardır. 
Bu zat, büyük Atatlrklmtiz 
gibi, milletin arasından cloi-
muş, her saaada çahfllllf, 
gece gündüz durmamış ve 
milletine emin ve me•'•d 
bir yol açmış, onları ceha-
letten, taassuptan ve sefalet
ten kurtarmış, bugiinkü me· 
deni milletler derece!lli•e 
çıkarmıştır. 

Sinelman bu büyük clalai 
ve vatanperver, aylarca dii· 
şünmüş, plinlarını hazırla
mış, programlar çizmiş ve 
başına toplıybildiği mütefek· 
kirlerle elele vermiş ve mi .. 
cadele sahasın atılmııtır. 

(Devamı var) 

lngiltere Türkiye ve Balkan
la dan tütün alacak 

Londra - Taymis gazetesi, lngilterenin Amerikadan si· 
parişi kestiğini, bundan böyle külliyetli miktarda Türk tll· 
tütünü satın alacağını yazmakta, Alman mübayeahnın son z• 
mantarda azaldığım, Balkanlardan ve Türkiyeden az tütün 
çekildiğini kaydeylemektedir. 

logiltere, Türkiye ve Balkanlardan alacağı tütünleri, stok 
Amerikan tütünleri ile karıştıracaktır. 

Türk - logiliz mali ve ticari anlaşmasının dominyonlarıD 
iktısadi durumları üzerinde müessir olamıyacağı neticesine 
de varmaktadır. 

Nazilerİrandan 
çıkarılıyor 

Ankara - Almanlar Tah
ranı orta şark için bir pro
pağanda merkezi haline g e-
tirmek istiyorlar. 

Fakat Tahran bu vaziye-
tin önüne geçmek üzere bir 
çok nazi mensuplarını mem
leketten çıkarmak kararını 

vermiştir. 

Tataresko'nun Beyanatı 
Londra, 23 (Radyo) - Ru

men başvekili R. Tatarcık• 
milli birlik lehinde heyecan· 
lı bir hitabede bulunmuştur. 

Milli cephenin içtimaında 
demiştir ki : 

"Geçirdiğimiz bu fırtınah 
zamanlarda milletin vazifesi 
birleşmek ve hükümdarın et
rafında tek bir kütle teşkil 
eylemektedir.,, 

Ucuz sinema günU bugün ve yarın 

Kültürpark Sinemasında 
Saat 1,30 dan gece yarısına kadar 

Büyük ve kilçük hususi 15 ve birinci 10 kuruştur. 
Bu fİyatla Yıkılan Mabed ve Aşk Mahkumu filmi gÖ" 

rülecektir. Ayrıca Türkçe sözlü zelzele felaketi, ve jurnal 
Seanslar: Yıkılan Maöed ve Zelzele l,30-J:f~9 iia 
Aşk Ma~kiimu 7,15-3,30 


