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~~:.~.ı:: . . ZELZELELER DEVAM EDiYORjMaliye ve 
kı ve daımı - - ~ · ~ aret Veki 

Ti·IAiiat;;;-~a""'ı»j 
[ • t• 1 )eri 1 mı Tabıa ın ı 

dostumuzun 
• 

sesı • • ---s •.Yl'İ Ye samimiyet~ ile 
htreyen bu hoş, gonül 

kapıcı sesi, dünyanın hürmet 
tttiii bilgili bir müsteşrikin, 
'filrkiyenin eski ve daimi 
d.oatu 1.erd Loidin •e netice 
İtibarile de felaketli zaman
larda dostlarına yardım et
llltii bir vazife, bir şiar edi
nen logilterenin sesi idi. 
lorcl Loid öyle dostlarımız· 
dandır ki en tehlikeli, en 
bedbaht zamanlarımızda da 
1'iirk dostluğu ile iftihar 
tdip durmuştur. 
. Şimdiye kadar memleke· 

h11aizde canlar yakan, hana
-•nlar söndüren evler, bark
lar yıkan zelzele ve ıeylip-
1•r felaketi karşısında duy
'1uğa dostluk ve muhabbet 
hiılerini, bazılarının yapbk
~llrı gibi yalnız beş on par-
•k kelime ile değil, Ingil
terc gibi eivanmerd bir 
llle111lekette en büyük bir 
Ylrtlını komitesinin başına 
~:çcrck felakete uğrıyan 

•r'lt dostlarını, en çok muh-
t•ç oldukları elbise ve ilaç 
~•idıraıağa başlamakla da 
1 ade Ye isbat etmiştir. 

lord Loidin bize yardım 
toplarken yaptığı yüksek 
bir hizmet daha vardır ki 
0 da: Hitabeleri, her türlü 
•5ı ve hareketleriyle Türk
lerin her türlü sevgi, saygı 
te itimada layik merd, sa
dık Ye ilicenab bir millet 
?~duğuna bütün dünyaya 
ılan etmesidir. 
f İşte dün akşam radyoda 

Zile 25 (A.A) - Şehri

miı:de her giln bir kaç de
fa yer sarsıntıları hissedil
mektedir. Bugün de saat 
12,45 de üç saniye süren or· 

Felaketzeile grublarından biri 
ta şiddette bir zelzele ol· 
muştur. Hasar yoktur. 

Sivas, 25 (A.A) - Bugün 
10,50 ve 11 de ve diğeride 
bir az sonra olmak üzere üç 
sarsıntı olmuştur. 

Hasar yoktur. r "'! 

Ayvalık, 25 (A.A) - Dün 
akşam burada 9.55 de dört 
saniye süren şiddetli bir zel· 
zele olmuştur. 

Hasar yoktur. 

Dos umuz Lord Loidin 

Ankara - İstanbulda tet· 
kiklerde bulunan Maliye ve 
Ticaret Vekilleri bu sabah 
buraya avdet ettiler. 

Doyçland 
Kruvazörü 

Bertin 25 (Rradyo) - Hit
ler, başkumandan sıfatiyle 

,Jogiliz ablukasını yara ak 
össüne dönen Doyçland kru · 
va:zörüniln ismini.~Loço• koy· 

muş e ve Doyçland · adının, 
yeni inşa edilmekte olan bir 
deritnota verilmesini emrey
lemiştir. 

Stalin cepheye 
mi 2idiyor? 
Moskova. 25 (Radyo) -

Stalinin yakında Finlandiya 
cephesine giderek oradaki 
Sovyet ordusunu teftiş ede
ceği söyleniyor. 

Hitabesi 
. Dün akşam Londra radyo merkezinde Türkçe neşriyattan 
~sonra eski ve daimi dostumuz Lord Loidin Türkçe olarak 
1 ya_ptığı hitabenin mühim kısımlarını naklediyoruz: 

"Biz, Ingiliz miJleti, sizle- ğer taraftan 9U baskını afe- duyuyoruz. Bizim de feliket-
re feliket saatlerinizde şim- tinde şehirlerinizin nasıl ha- zede kardeşleriniz için top-
di muharebede olan Avrupa rap olduğunu, binlerce Tür-1 ladığımız her türlü eşya ve 
üzerinden elimizi uzatıyor, ilaçlar vaktinde elinize va· 

l kün öldüklerini, kurtarılan-
acı arınıza, kederlerinize bir racaktır. Bugünlerde memle-
kardeş gibi iştirak ediyoruz. !anların da ıstırap içinde ~l- ketinize iki murahhas gön-
Babanız olan Atatürk'ün bü· duklarını işittik. Vatandaşla- deriyoruz. Bunlar Kızılayla 
yük hatırasını ve adını hür- rmızın felaketten kurtarmak müşavere edeceklerdir. Bun· 
metle yadediyoruz.. için nasıl çalıştığınızı, ne bü· dan senra şehirlerinizin ve 

"Bir taraftan zelzele, di- yük fedakarlıklar yaptığınızı köylerinizin imarı için nasıl 

yardım edebileceğimizi en
lardan öğ:reneceğiz. 

Siz, büyük bir milletsiniz. 
Dedeleriniz her felaketten 
daha kuvvetli ve daha yük
selmiş olarak çıkmışlardır .. 
Bu kederli günlerde sizlere 
sıhhat, selamet, saadet ve 
sulh ihsan buyurmasını Ce· 
nabı Haktan dileriz ... ,, 

C ' • • ?I rbir cilvesı ını ı 
[ . sırrı sanlı) 
[ Yazan. ...,..__..--_,_..__. 
..................... ._,. -- 2 ---

1 .oıamt••· sınırıerlml% • matemi· 
tırm•k mlllt kalbl· 
mızı yıllarca 

mlzde ta,ım•D• 
mani .deQlldlr ... ------- tem feryadlannı 

e~e~ ye ~= Adilin if adeıine 
dıııhyec~g . · f' akrabaıın· 

öre bu ınısa ır 
g te stıtunların• ıeç· 
da g~:ıe o kad.ar acıklı •e 
memış otlar yarmıı 
hanala alma~ nl k oka· 

ı dıo eme 1 

ki bun arı yatandaıını 
k vatanını, •f ma . . n bir yazı • 

seven herkes ıçı 

sayıla~ilirm~ş... . durmadan 
- Oyle ıse bıç "d k 

kaya gı ece 
kalkıp Kartya k vapuruna 
on dokuz uçu 

yetişeliaı. Vedad'ın evin· 
Karşıyakad: dar kaldıktan 

de bir saat a Adilin e•i· 
sonra arkadaşın 

ne koşarıı. k t biraz dlltll•· 
Gen" avu • . 

T ·rve ettı. 
dükten sonra ı a ite· 

H lbuki bu akşam 
. - . ati.• büsbtitüD baş

nım nıye 

ka idi. ·stersen aiye .. 
- Sen gez ı 

tini değiştirmeb: ., tenha bir 
Vapura ını - r sana oza· 

köşeye çe~il~ ım~dea deiit· 
ınan aiyetımı n 

d
... . · anlatırım. 

tir ıgımı .k. arkadat on· 
Hakikaten ı ı .. türecek 

ları Karşıyakaya. gok't bat· 
b" diklerı va ı .. 

vapura ın . t dikleri iıbı 
başa kalıp 11 e b bir kö· 
konuşabilecek ten a 

şe bulmuşlardıd.. ..z• bat· 
Avukat Na ır ıo 

tadı: bu akt•• beni• 
- E•et blı .. 

programım 
niyetim ve • di· Vedad'ıD 

elaketzedelerimizin yarala
'1111 sarmak için lngiltere 
n~sıl çahıtığını bize Türkçe 
e ''•k anlatan lngiliz döstu
~uı Lord Loid yüksek 
b~lb~i. merd karakterli büy~k 
• r ahm ve daha büyük bır 
ınsandır. 

so DAKiKA: 
bütün başka ~ · doğruda11 

SOVYET-FiN HARBi gönlünden .~0:ı~:rin yolunu 
doğruya go~ yerleşiveren 
bularak ora a ne•eli bir 

SIRRI SANLI 

İiiii;.b; .. ;~tk; 
-o-

Kopenhaı- (A.A.)- Nati
~ııaı. Tidende gazetesinin 
erlın muhabiri bildiriyor: 
B. Hitler dün bir nutuk 

söylemişse de içtima aleni 
011Damıştır. Hoparlörler işle· 
llıemiş ve Alman milleti ilk 
defa olarak Führerinin söz
lerini öğrenememiştir. 

-o--
Almanya sefir
lerini çağırdı 

-o-
Paris (Radyo) - Alman· 

:ranıa Yunaaistan, Macaris
tan ve B•lgariatan sefirleri 
Berline çağrılnııştar. 

Paris (Radyo) - Alman propagandası kontrol iş inde A
merikanın ingiltereye gönderdiği notadan istif~de ederek 
Londra ile Vaşingtonun arasının açıldığın· ilan etmeğe 
başlamışlardır. Halbuki Italyanların bu işt• gö terdikleri 
hüsnüniyetle lngilterenin bu kontrol vazifesini nasıl hiç bir 
devleti gücendirmeden yaptığını ispat edeceği gibi ihtila
fını pek yakında halletmiş olacaktır. 

Paris (Radyo )-Garp cephesinde soğuklardan dolayı iki 
sükunet hüküm sürdükten sonra dün akşam şiddetli topçu 
ateşi teati edilmiş ve keşif hücumları yapılmışbr. 

Paris (Radyo) - Fin ordusunda birçok Alman gençleri· 
nin de gönüllü olarak çalıştıkları haberi teyid edilmiştir. bu 
haber küçük ve kahraman millete yapılan hücumun ne ka· 
dar dünya nazarında takbih edildiğini gösterir. 

Londra (Radyo)-Amerika, Japonya ile olan Ticaret mu
ahedesini tecdit etmemekle her zaman onu emri altında 
bulundurmak istiyor. Vaşington bu fırsattan istifade ederek 
Çin-Japon harbinde uğradığı bütün zararları Tokyo hüku
metine ödenecektir. 

Paris (Radyo)-Berlinden alınan hususi haberlere göre 
Alman 'ricali Sovyetlerin Fiolandiyada uğradıkları hezimet-
lerden memnun kalmışlardır. Çünkü bu suretle Sovyet işle
rine burunlarını sokabileceklerini ve oradaki iptidai mad
delerle lüzumlu şeylerin Göringin idaresi altına geçebile· 
ceğini ümid etmektedirler. 

----~----- •ı--~---------
R oma 25 (Radyo) - Üç gündenberi devam eden Sov· 

ye\ taarruzu kırılmıştır. Sovyctler bu sefer de hiç bir ne· 
tice elde edememişlerdir. 

şen ve ... 
duyg~~~, . dinlerken bir kaç 
kaç şurını k rubu· 

Üç Sovyet fırkası, muhasaradan kurtulmak 
mecbur kalmıştır. 

d h te rakı atara 
için rica ta ka e .. .. v ü tasa ve aıateaı 

mu duştug g• a çalı· 

Fin tayyareleri, Sovyet demiryollarıaı bombardıman ede
rek bozmuşlardır. 

Londra (Radyo) - Dün Sovyet kıtaları Finlandiyada üç 
noktadan taarruz etmişlerdir. 

Birinci taarruz Ladoga şimalindeki Fin istihkamlarına, 

ikinci Kareli berzahında donmuş göl üzerinden Fin mevzi
lerine, üçüncüsü Mannerhaym istihkam hattını Viborg Ii

. manına bağlayan yol üzerine yapı)mıştır. 
ımmıııırnunnııııııııtı1111111mnıtıııı1U1111111t 

G. Veygand Ankarada mı? 

Roma 25 (Radyo) - Müttefiklerin şark orduları kuman
danı general Veygand bugün Beyruttan tayyare ile Anka· 
raya gitmiş ve akşam oraya varmıştır. Bu seyahatin hususi 
olduğu ve generalı.Veygandın bundan istifade ederek Türk 
askeri ricaliyle konuşacağı söyleniyor. 

. . den kurtarma 
den11ın . 
şacaktım. . 

S D de bilirsin kı ı• 
- e .. lam kalmaların• 

zamanda sag. et verıneıaiz 
çok ehe.mm•~ . 1 'ınizi bir 

l sınlr erı 
lazım ge ea . b' ınik· ak içın ır 
az yatıştırın .... m özü al· 
dar Anadolu luz~eliketiain 

k bu zelze e . 1 
ma , " illi matem• yı • 
doğurdugu m kalbimizde 

Yıllarca larca ve . d .. ildir. .. manı eg • . 
taşımaga d'k ettı: kat tas ı 

Genç avu .. öylüyor• 
Çok dogru 5 

- a karalardan, 
sun. Yurdeınuz h valardan 
denizlerden ve ha . bir 
gelebilecek her angı ibi 
tehlikeye karşı asla;:lar y~rlı· 
müdafaayı düşünür en. . ell 

Ankaradan bu haberi teyid ed~cek malumat 
rin dibinden, hiç beklendaııy 

alınama· (Devamı var) 



SAHiFE 2 (11.&f.EJ• SiSi) 

Harp ilahı ile 
bir çeyrek ~ 
mülakat ! · · IJli:::tta~l~y::a.aa~, YGIİllJr;;u~g~oıı:&:sl .... a:::ııuvıı::.tily.aad::::lv~e:.::.Rao.:.:m~al::9:•
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yma~Yra:.1••2'1i::tıOııiıııOsd:laavtt:ılıni::a::t::lrnrı:ıınt:if 
Yazan: H.CAHİT ULUCENK h • • ) •• I[ b • h •b• 
-•iinkü nüshadan devam- arıcıye nazır- arı 2oraıece ır mu n 1 

"Bu millet zayıftır, hima- ludapeşte (Kadyo) - Balkaa koaıeyia•e• sonra, ft,. balti 
yede yaşaması lazımdir. Ak- manya aariciye aazırı Clafeako, Y•r•ılafya laariciye nazırı 
ıi halde çökmeğe mahkum- Kont ~iaae araııada mlhiml bir mtUlkatf yapilacağı söyle· 
dur, insanlık namına bu za- niyor. 
alı k l b Siyaıi mehafil, b• mlllkata fe•kallde bir elatmaiyet Y uun • una enim ıir· 

atfediliyer. 
acae müsaade edin, onu 

kurtarayım,, diyor. Her mü- Ademi feca-.ru··z m sakı 
tearriz devlet hemen, hemen ..,. 
buna yakın uydurma ve bey· Tahran, 25 (A.A) - lraaın, TOrkiye-İraa Ye Afıanistau 
lik ıöılerle etrafı aldatmağa araıın4aki ademi tecayiiJ: miaakıaı aıkeri ltir ittifaka talı-

Belrrad 25 (A.A) - Ya· 
ı•slayJarın Liubliaaa adın· 
dalH! muhripleri elin öğleden 
sonra ~Sebenike yakınında 
kayalıklara çarparak bat
•ıttır. I 

Birçek telefat ••k•a rel
•it elduiu zannedilmektedir. ---çalıııyor. Yil etack imkinıaı letkik etmek makıadilc bir laeyet ı-in-

Harp b•şhyor, kan sıövde· dereceğiae dair larakı?ecne~i aemleketlerde : •••teıir ha- Viktorya 
yi ritürüyor. Medeniyetler herler h1.!kkı11da ıelihiyettu bir aeabada bu bahta aalii- r 

yıkılıyor, dünya harabeye aat olaad.ıiı .lteyan edilaektcdir. namında bir·kız 
döatıyor. Senra da hiç ıı· 111·11Aı ı•ktı·•adA orama ranunu • ••••nda 1 8azbenayı-
kılmadan bana iftira eder, ll J.'11.. k t . •• 11 .. 
Harp ilihı kıı;dı, gazaba gel- Istanbul 26 - Milli iktiıatli koruaa kan•••, b•ıln reı-•i cler1iniz. mi ıazetetl.e çıkaış YeJtlerltal!tatbik meYldiae .r (İraiştir. lu 

Dilim tutulmuş ribiydi. kanunla tlccular bet sıaıfa ayrılaakta4ır. 
Şladi ne yapacaktı•? o İthalat birlikleri, lıtu suuflara rire teYzi edeceklerdir. 
tekrar rlirledi : 

- Sor, dedi. 
İliinci sualimi ıordum : 
- Biz ia1aalar, dOayada 

iki ilih biliriz. Sulh, Harp. 
l•li; ırüzellik, suk6n, rahat
lık ilibı. Harp; .. ne diye· 
celCtim. Düşündiiümü bir 
tlrlü kelimelere tahvil edipte 
ıiyliyemiyordum. O : 

Mihi• Radyo Halterleri 
- -·-- ... .. -.. -.... .... ......... ................. _ ................. . 

Stokltolm (Radyo) - Sevyet kıtaları Bathdra cİYarı•tla 
ricat etmektedir. •erece sıfırın altıatla 50 dir. lir çok 
SoYyet askeri donm11ştm. 

Pari• (Radye) - Fransız tepraldarı üı:eriade uçuş yapaa 
beı Alman tayyaresinden ikisi düşiiriilmiıtür. 

Tireaia Cumlauriyet aa-
• hallesintl.e otaran 8 J•tıada 
Hayim kızı Sazbeaa Haıan 
efeadi sekaj'ıada et•ranl l' 
yaıında Viktorya tarafıadan 
be;ao kesilaek ••retiyle 
ilellrülatıtnr. 

Suçlu kıao deli olduğu 
\.canaedilm ektedir. ----Yanan gemiler 

1937 Ye ~l,31 senelerinde 
'91 geai batmıştır. Gemiler· 
de yanrın çıkması pek ke· 

26 ikinci Kinu• 

jFinlere ve Fin· 
z .... _~a~~bı~tl'Eıj,a~~~ landiyaya 

Haberleri bir bakış 
Bozyaka mevkiindo Şe•

ket eğlu maranıoz Mehmet 
Ye Ibrahim kızı 35 yaıında 
Hatice çocuk meselesinden 
Hakkı Firdevs Ye Halil kızı 
Hikmeti döYdftklerindea :za
bıtaca yakalanmışlardır. 

§ Kahra•anlar mevkiinde 
Osman oğl11 Ali Denk Bn. 
Sabriyeye hakaret etmiş Ye 
zabıtaca yakalanmıştır. 

1 Kemerde Tayfur otlu 
17 yaşında-Rafet:hiç yektan 
tan 55 yaşında Bn. Kabiye
nin taşla başını yardığından 
zabıtaca yakalanmıştır. 

§ Halkapınar fabrikasında 
it meselesinden çıkan bir 
kavğa neticesinde amele Hwr· 
rea, Fazlı oğlu İıak'ı ma· 
ıırla başına Yormak saretile 
yaraladığıadaa zabıtaca ya
kalanmıştır. 

§ Bayraklı-Turan aeYki· 
inde çoban Ali otlatmakta 
olduğu koyunları bahçıvan 
Hasanın bahçesine sokarak 
zarar yapmış ve buna mini 
olmak iıtiyen bahçe _ sahibi
ni de dövmüştür. 

Suçlu zabıtamızca yaka· 
lanmıştır. 

Bütün Fin milleti, en yaban• 
cıları bile sizin can, kaa 
ye toprak kardeşinizdir 

YAZAN:.....-• 
-19-

Sinelmanın herkeıe aııla· 
dığı düşfinceler şunlardı: 

"Hepıniz, ulusal zekiyi ye 
durumu yllkselmek, llluıal 
ıüdi terbiye etmek, köyll· 
lere, inilere, geri kalanlara 
yaşama, aea'ud olma yolla
nnı öj'retmek itinde bor~la
sonuz. • 

Her işi zamanında yapınız, 

bir preıram etrafında çah· 
ıını:ı, baıkalarıaın hak1'ını 
tanıyıaız; böylece siz de ıe
ride kalanlara irnek olan11z, 
blltün Fin milleti, ea baya· 
tıları bile sizin kardeıleri· 
nizdir. Bunlann yo~ıuUap, 
ahlikınzlıfi, hastalıiı, priı••· 
lıiJ, sizin ayıbını&dır. Çüakl 
enlar siziz kan, can, teprak 
bir yurdclaşınızdır,, der. 

- Ne duruyorsa• be? siy· 
l11enc!. dedi ... 

Paris (Radyo) - Karpatlara mütemadiyen Ahnaa asker
leri nalıdadilmelitedir. Dia yeniden on tren asker rit•iştir. 
::Ş~hay (Kadye) -Çin milli ka.Yetleriyle Jaenlu uasında 
çarpıımalar eleYaa etaektedir. Din beı japea tayyaresi 
tlitfirllmqtfir. 

lay olmadığı fibi, S81l sistem e 

.ıetler, bir ge•inin herhanıi Meserşmıt 

Bütün eilencelere, toplaa
tılara girer buralarda gilen
lere, eilenenlere, kendilere· 
rini kaybedenlere fırsat dü
şürerek " halkı onutmayınıı, 
hepniz onların arasındaa 
yetiştiniz, kendiniz ribi en· 
ları da kurtannız, bir aile 
efradı sayılan bütün Finliler, 
•enginler, büyük memurlar 
ye tacirlerin en asil Ye önde 
gelen düşüncesi Ye ıaacleti 
bu olmalıdır. 

- Harp ... biç!. enu biz 
kitilük ilihı 'biliriz. O, ha
rek'.ete geçtiği zaman, sefa· 
let, açlık, inkiraz ölüm baş .. 
lar. Bütün felaketler, bu 
•ftarp" kelimesi üzerinde: 
ce• edilmiştir. Tabii ba yaa-

bir tarafında balil'J tabiiden Tayyarelerinin PIAnları 
bir iki tlerece yükselmiş ha·~ Çallnillı 

Mannerlieim 
Jıı bir düşüncenin eıeridir. - Fin Mareıalı -
B• kitü kanaatı kafalardan 
•ilaek istemez misiniz, sayın -Düakl nnıhadan devam--: lnkilibtan sonra So-vyetler 
·ı·L yaratmak here 1915 sene- Fialindiyanın iıtiklilini ta-l •••. 

_ Çekşey, dedı, ben in- ıinde Alaanyaya 2000 genç nuaııta. Manerheim Botni 
saııların bu kadar yanlış dii- göndermişlerdi. ~ I• Finli körfezini• şark sahilinde 
tlbıdllk:leriai bilmiyordum. genç!2vataapenerlerden Al- Nassa' da~üssüllaareketini te-
Oiılar, iki fikri sabiti unut· manya yirmi yedinci Pruıya sis ettiji!zam"anfbU teıebbü-
•amaları ve bir daha istimal avcı taburuau teıkil etmiş· sü çok iimüdıi:ı görlinüyor-
etmemeleri lazımdır. Onlar· tir. Finli gençler Almanler· du. Sovy:etler adeden faik 
da; bır1 ve tahakkümdür. Bu "'dan mlkemmel askeri talim Ye eıliia ve teçhizatı mü-
ilı::i mikrep insanlardan uzak· -ve terbiyegördükteasenra kem•eldi. Halbuki Manerhe-
lathit iÜD, Harp ilihi sizle- tatbikat yapmak izere şark im'in elinde efrad elarak yal· 
ri ziyaret etmiyecektir. cepllesinde dalti bazı it.iz· nız küçtik bir köylü kütlesi 

- Oh! asil ve yüksek ilah. metlerde-bulımm•şlartltr. Yardı. Bunların da silalaları 
insanlar sizin bu fikirde ol· Finlincliya istiklal laarbine [ av tüfekleri idi. So•yet or
dağllDUZU bilseler, size min- [baıladıj'ı •aman bu iki bin ~duunua manevi "kuvYetl de 
nettar kalırlar._ . Ge""k genç Finli Maanerheim'in sarsıl•ış görillıüyord•. Fak'at 

O, tekrar gurledı. b"ta .__ı... t k"l M h i i t" r.--·...a .• k d.. ..k za ı n a;uuoamw eş ı an•er em yaz ye ın vwıu-
arışur~r, G~nlya. çob 61Y~~· etmişti. Şimdiki harWe de siz ormUhla rağmen daha 

zanaettım. ez erım eş Uıır;· b b"tl d · h tt 1 · d b ki · ... · · d ' 
t d O . d. t u za ı er en, aya a o an- zıya e e eyeauyecegıaı e a onu ara ı. ıım ı a· .. • 

..ı ... • • t" 8 • 1. lar Mareıahnf umer.aaıaı tet- anlamıştı. Hücuma geçerek· ma•en uegıımıı ı. ır e ın- . . .. . . 
d Öl.. .. ..ı kil edıyorlar. Ahaaayaoua Sevyet garnızonlarını bırer 

• um oragı var.ı. F' 1 d' ... 'lk h" b' "'I · f 
(s ) ın an ıyaya yaphıı ı ız· ırer mag tp etmış, muva • 

onu yarın b b" l . . k f ki . ff k' met u :ıa ıt erı yetiştırme a yet üztrıne muva a ıyet -w 
olmuşlar. kazanm•şb. 

rareti reminin kontrolile mil· 
keUef olanlara haber ver-
mektedirler. Böyle olduğu 
lıaalde 691 ıeaide ~ yanrın 
çıkması ıayanı dikkattır. 

Von Papen 
İstanbul - Almaıayanın 

Ankara efiri Von " .. Papen, 
bugün Parkotelde İstanbull 
vatisi Dr. Uütfl Kırdar §C· 

refine birf ziyafet (vermiştir. 

Manncrbeim artık•bol bol 
silah temin ediyordu. . Sev· 
yetler şarki;Betni'de mailiip 
edildikten sonra Sevyet or
dus• İ•lıilile yüz tutmuştu. 
Meşhnr bir ltidisedir ki Man· 
herhcinı 'in arkaeaşlarından 
biri bir SoYyet bataryasını 
bir lngiliz lirası ••kabilinde 
satın almıştır. 

Lakin bu sırada cenobt 
Fınlandiyada ltir Bolçevik 
isyanı vuku buldu ye yeni 
Fin hükumeti merkezi bıra
kıp şimale iltica etti. 

(Devamı yarın) 

Heyelan dur.do 
İzmir Gümrük Baş Müdürlüğünden: 

Kapların Kıymeti Sikleti 
T.No: A.S.No.! Adet Nevi Marka No. Lira K. Kile G. Eşyanın cinsi 

Nazi 1aava kuvvetlerinin 
ümidi ve sebebi tefahürü 
olan çifte motörlü Messers
chmitt 101 tayyarelerinin 
bütün planları, krokileri Ye 
fotografları lnrilizlerin eline 
reçmiştir. 

Tayyare destroleri ismi 
verilen bu tayyarenin pla•
ları, Bavyerada Angbcrı cİYa· 
rında kain Messerschmitt 
fabrikasının resim atelyele
rintlen çalınarak İngiltere ge
tirilmıştir. 

K:ültürpark 
Sineması 

lugüa 2 şaheser takdim 
ediyor 

t - va,a, se" ve öğren 
Bütün gençliğin heye('Janla 

seyredeceği muhteşem ko
medi. 
Oynıyanlar: R. Montgomery
lto.salın. 

2 - Altın harbı 
Tamamile renkli muazzam 

dram. 
Oynıyan: Olvıer de Havılland 

ilave Metro jurnal 

Yurdda ağlayan Ye yakıal
lugun pençesinde uilea, 
ıztırap çeliea bir fcrd kal
mamalıdır.,, 

Diye ayazı çıktl(ı kadar 
batınr, yırtınırdı. 

Bütün Fin •luıu, ba blytik 
insaaı, bu b&y&k dahiyi 4m
ler, ona candan •e gönBld•• 
sayğı ve sevgi gösteruler, 
yer yer kurdukları cemiyet:. 
lerle onun ıöste~diii ve ita· 
ret ettiii yollarda yütlr· 
lerdi. 

(Deva•ı Yar) 
-------

Vatan haini 
l>ir 'Fransız 

• 
-o-

Ştiitgrat radyosunun Fran
sızca sepikeri Paul Ferdon
net aslen bir Fransızdır. 

Fransızlar ona "vatan ha· 
ini,. derlet. Oğlunun bu ha· 
reketinden aşırı derecede 
müteessir olan annesi, utan-
cından bir manastıra girmiş· 
tir. 

(TAYYARE SİNEMASI T 3J~ı6onı 
Kızılçullu-Kemer istasyon· 

ları arasındaki sahada heye· 
lan durmuş ve trenler 
ikiaci ı laat üzerinde de sefe
re · başlamrşlartlır. 153 5 sandık A.M.G.B. 

A.İ.N.O 

[ KAHKAHA HAFTASI-TÜRKÇE SÖZLÜ ] 

· [ Pastırmaciyan ve Şiirekası ) 
[ Ayrıca MİKİ.. - EKLES JURNAL dünya haberleri ] 

1285 00 1038 001 ipekli P. mensucat 

Dr. Fahri Işık 
lzlllİr Me•leket Hastanesi 147 

Rontken Müt bauun 150 

19 demet 
1 çuYal 

17 adet 

6/10 
A.Y.M.M 150 01 '40 100 KalYanb:li demir laaarina [ Oyun saatleri : 3-5-7- 9 d.a... 1_ ...._., 

Biraka 31 Ot 5' 151 Çiy kah•e il 
lhtntkenva.I.itrii t.da•i• 152 

,.,,.ı., ıkinci Bet ler So 
E.L.t.N ~ E~HA.MRA SinemasıMu11urıyatı 
1673 i Venedik beynelmilel filim müsabakasında birinciliği kazanan 

No; 29 TiL"EFON2S42 

Elbise yaptırı
madan ev,vel 

Hikumet karşısında tüc· 
carıterzi Mehmed Zekl'nin 
en: zarif ve en matin kumaş-
larını bir gör. 

84/110 15 OQ 415 000 Çinko kalt'enezli saç leYha . 8 1~ J V' ) (Jeunes Filles en 
152 2 kutu Ş.B.M. 12: 17 20 00 54 000 Tuvalet kağıdı ıraa:I MIŞ .a:IZ ar Detresse) 
148 33 parça . 99 10 21 1'0 Snn'i ipek mensucat Filmini bugün matinelerden itibaren, muhterem ıeyir-
148 Mersin 31 ,, 75 00 65 100 Valeta deri cilerine iftihar ve şerefle takdim eder 

Yukarıda müfredatı yazılı eşyalar 31-1-940 çarşaınba giinü saat lOda açık artırma sure· Oynıyanlar: Mıchelın Preıles - Marcelle Chantale 
tile (dahile satılacaktır) Bu müzayedeye iştirak edecekler 939 : mali yılına ait unvan tes- Ayrıca: Bayramda görmiyenlerin ısrarlan üzerine T. Sözli 

keresine amil olmak ve yüzcle yedi buçuk hesabiıe pey akç,si vermek lazımdır. Cabelüttarık Casusu 
Müzayede ithalat ıümr:ığü yaaındakiJevazım ve satıt vergisi binasında yapılacaktır. Süper filmi birkaç gün dah~ ilive olerak gHNnl~ctUtt& 

Alıcıların muayyen gün ve saatte komtsyona müracaatları ilin olunur. (142) ' Seanslar: Cebelüttank Casasu: 5-8.30di, Bınkılmıı kızlar. 

Alını,. 3-6.30-lOda başlar, Cumartesi Pazar 11.30· 13:30· IS 
.. 17 • tS.30 - 20.30 • 22 

:==&HE·*) ; 
Milli Riyan~o Biletlerinizi ( S:A~DET ) Ki~sin<len 

Çorakkapu Polis merkezi karıııı No. 864 Hasan Tabaia Öader Telefon 3497 ?mfir 


