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A,_ vet, haftalarca kahra- ' [ Yazan: Sırrı Sanll] 
ekab· manlar ve aslanlargi- SON MUHAREBELERDE TEK BiR FiN NEFERi 70 SOV- - :-;ı:--- . 
leksiaf~~,~~~=ı v:a~! ~:~~~ ~=~ YET ASKERiNE KARSI MÜDAFAADA BULUNLUŞTUR 

arıte b • 
il~I enzerıne zor tesadüf Paris (Radyo) - Kızılordunun Fiolere yaptığı son hü- çirdikleri hayat mahrumiycth.rle dolu ise de bu Altmark 
a c; zafer harikaları yara- cumda kullandığı asker mikta11, bir askeri muharririn He- vapurunda pis anbarlar içinde sürdükleri cehennem azabı-

in ordularının ikinci sabına göre tam 70 Sovyet askerine karşı tek bir Fin ne- nın çok f ci olduğunu ekmek bulamadıklarını çok kötü 
~unnıa hatlarına ç kilme- k b d b · h d k 
1 b feri mu a ele e olunmuş ve Kızılordunun birçok fukala- konservelerle beslendıklerini ve temız avayı a anca se· 
1 

• iitün Avrupa askeri b d ki d rını eriterek erkanı harbiyeleri ve büyük rütbeli zabitlerini kiz, dokuz günde bir nöbetle ala il i erini söylemişlerdir. 
n ~k sıyasi mahfillerini çok esir almışlardır. Paris (Radyo) - Amerikan gazeteleri Altmark Alman 
O d ıadan alakadar etmeğe kar.fflıdı. Bu münasebet ile Londra - (Radyo) - Amerika matbuatı 1916 senesinde vapurunun Alman gemicilerine pek te şeref vermiyen bir 
ğinisterilen alika ve Mareşal "Virjinya.,ya götürülen 500 e yakın Iogiliz esirini logilte- ş~kilde tutulmasından dolayi Seriinin tehdidlerine cevap 
mı~Q b reye Amerika hükumetinin teslim ettiğini yazıyor. vererek diyorlar ki: "Acllba dört yüze yakın Alman e.;iri-

ller aym ordularına el- hb mıııeaa I Paris (Radyo) - Düo akşam Alman vapurundan korta- nin bulunduğu top ve mitraliyözla m ce ez bir Ingiliz 
ıı1ı.. fe en her yardımı yap- 1 1 ·ı· 1 · ı d' na.._Jc üze b" "k 'k rı an ngı ız esir erile mülakat yapan iki yüze yakın gaze- vapurunu Alman denizcileri ellerine geçtue ~r ı oe yapar-

yaD1'liy t re uyu . mı yasta teci esirlerin geçirdikleri bayat hakkında malihıat istemiş- lardı? O Almanlar ki ayni denizlerde muharebe ile: hiç 
ı e e geçmelerı Avrupa d 
Jp( ler ir. &lakası olmıyan Norveç vııpurlarını hiç haber vermeden 

'"l oaıat ve askerlerinin E · ı · t'b d Al C k d go tıl" d' ' sır er ın ı ar e en man ep ravazörün e iken ge - batırmışlardır. ,, 
ve an ıyanın bu harbı ta-
;J•ınen kaybetmesinin ne 
tınek ld v aıı11 ° ugunu tam mana-

miS~ ~ anlamış olduklarını gös
mif?.tır. Evet Avrupa anladı ki 

IQla d' sa• n ıyaoın mağlübiyeti 
ni~eı:ıdi mağlubiyeti, kendi 

llıel ve . l . . hl eJI pro Je erının te i-
e.teye düşmesi, kendi reJ'im 

ıe 'd . 1 ealı altüst etmek isti-
~tQlerin bir zaferi olacaktır. 
Ilı eınpatilerini işte bundan 
ııola · e•a d yı yardım sade sözle, 
. a e n 'h 1 etl; ası at e ve bayranlık-

.- ıarın1 .. 
bJlbı k ıosteren yalnız parlak 
ın-1 ' ı'1elerle değil, fakat top-

a, tüfek! -
eloıe v e, tayyare ile i ~pat 

ge koyulmuşlardır. 

~ SIRRI SANLI 
.......... . ........... .. 

, Balkan 

r • 

Milli Şefimiz 
-Jnıın-

İstanbul - Cumh1.1rreisi
miz İuö::ıu'ıı ü l, yurd içinde 

;yakında yapacakları tt:tkik 
seyabutluini Trakyaya ka
dar uzatmaları muhtemeldir. 

Garp 
Cephesinde . 
Londra, 19 (Radyo) 

Mozelin Şark cephesinde en 
fazla faaliyet vardır. Ağır 

topçu ve mitralyöz ateşi de
vam ediyor. 

! Devletleri Resimde görülen Sovyet muhabere neferi şimal hududunda vazife görürken bir 
fUnla vurulmuş ve soğuğun tesirile görüldüğü şekilde derhal donmu,tur. 

kur-J 

Top sesleri Lüksfmburg
dan işitilmiştır. Almanlar 

Apaş kasab:ıısını, Fıansızlar 
da Perli topçu ateşine tut
muş!ardır. 

Almanların havan topçu 
ateşini müteakip yaptıkları 

taarruz akim bırakılmışhr. 

-o-
ı· B"k SOVYET-FiN HARBi: 

11 'ekiu reş 19 (Radyo) - Baş-
b 1 Tataresko bugün mat- --~-----· -~~~~~ 

dUat nıümessillerini kabul e
jJ e k 

Londra, 19 (Radyo) - ı temin edilmeue~Fiolindiya-
Röyterin Finlandiyadaki bu- nın kaybedilmiş addedilece-

.. " re beyanatta bulunmuş 
t e Balkan devletlerinin, bi
:~•f hklarını ve istiklallerini 
k Udafaa için birlikte hare-

susi muhabiri Helsinkiden ğini yazıyor. 
Londraya dönmüştür. Mu· Roma - Kareli berzahın· 
bahir neşrettiği bir makale· da on sekiz gündenberi ya-
de Finlandiyaoın müstacelen pılan Sovyet taarruzu Kızıl-

• et edeceklerini ve bu hu-
tasta b k k 

silaha, mühimmata ve bil- orduya yüzbin telefat ver 

8
.. muta ı aldıklarını 
0Ylemiştir. 

hassa adama ihtiyacı olduğu- dirmiştir. İki yüz tank tah
nu, pek yakında bu ihtiyaç rip edilmiş, yine bu taarruz 

esnasında harekata iştirak 
eden bombardıman tayyare

~ -27-
~rınd,..n biri olacaktı. Prensler, Grandükler, Hatta 
'rllr bile .. .. d 8 onua onun e secde edecekti. Madam 
ı_.Utoviçin serbest hareketinden dolayı dedi kodu ve 
"lfukal k d 1 d k yapan a ın ar a ona perestiş edecek, o kıs-

llQç gıub onu elleri üstünde tutmıya mecbur kala
caktı• 

, Madam Butoviçten deyil Madam Sukholinoftan şefa
t dileyeceklerdi. 

Katerin için düşünülecek bir tek hadise vardı ki, 
o .. da kocası müfettiş ile aralarındaki nikah bağını çö
~:~ bu bağı -1 arbiye Nazırının boynuna hkmaktı. Fa-

.. bu nasıl olacaktı? Mesele oldukça t' d' Ç"nk'ı 
llıufett' 8 t · k çe ın ı. u 
tl t ış u ovıç arısını çıldırasiye seviyor, ona ide-
ilc• apıyordu. Bu aşk sevkiyle karısının bir dediğini 
1( ı yapmıyordu. 

•terinin şimarıklıklarına go"z yu h tt" k d' •it b muyor, a a en ıne 
leri .ub~lnfeş mal'hkluktan başkalarının da istifade ettik-
. nı ı memez ı teo geli k d . 
•tiraf tt' w. b yor• - o a ar kı - karı sının 
.. e ıgı azı namus kabalı ti k d b'l 8Uküt ediyordu Çü k" a. arının arşısın a ı e 

deti kRçırmam~k · ? ub zavallı ınspektör eldeki saa-
ıçın azı bedb ht k 1 'b' k 

sının ahlaki hatalarını bil a "oca ar gı ı arı. 
tutuyordu, memek, gormemek yolunu 

Evet.. ahllk aahipleri bu 'b. •e ayı,larlar. Ortalık bu i~ı ı k~caları zem e~~rler 
fakat bu fedakirlı'-l bg 1 fedaılerle eğlenebılırler, 

"arın u 'b' k tatlı bir heyecan uy d d v gı ı ocaların ruhunda 
da bir zevk duydukİ:rıınr 1b~ı1nı, onların bu heyecandan 

1 ı mezler. 

lerden düşürülenler yüz el
liyi bulmuştur. 

Londra, 19 (Radyo) 
Dün Helsinkiden ::.lu a ha -
berlere göre Fin kuvvetleri 
Ladoga gölü şimalinde bü
yük bir zafer kazanmışlar
dır. Bütün harp levazımı Fin-
lerin eline geçmiştir. 

--... ·--
A manyanın 

Yeni Bir Tehdidi 
Londret 19 (Radyo) - Bu 

sabahki Alman radyosu, Al
man hükumetinin Londrada 
aktedilmiş olan beynelmilel 
denizaltı anlaşmasını tanımı
yacağını bildirmiştir. 

Malum olduğu üzere bu 
anlaşma, mürettebatı emin 
bir yere konmadan hiç bir 
ticaret vapurunun torpillene
!D~yeceğini tasrih etmekte 
ıdı. 

Alman tebliği, İngiltereyi 
hayrete düşürmemiştir. Al-
manya zaten harbin başlan
gıcından beri bu beynelmile 1 
ahkamı çiğnemiş bulunmak
tadır. 

Bir Alman: 
taİıtelbahiri 

DAHA BATIRILDI 
Lizbon - Dün bir Fran

sız muhribi bir Alman tah
telbabirini batırmı~tır. Tah
telbahir bir balıkçı gemisin
den erzak almakta idi. 

Fon Papen 
ANKARA YA DÖNDÜ 

Ankara (Hususi)- Alman 
büyük elçisi Fon Papen bu

gün Istanbuldaa şehrimi:ıe 
gelmiştir. 

ADLiYE VEKiLiMiZ MANi
SAYA GlTTI 

Adi' e vekilimiz be.y F et- ı kısmını tevkif haneyi ayrı 
h' Okı;ar dün Ağırceza, As- gezen Vekil, mevkuf ve 

).' Tı'caret ve Hukuk mahkumlardan bazı sualler 
ıyeceza, . 

mahkemelerini ayrı ayrı gez- sormuş ve verılen istida ve 
miz, muhakemeleri takip et~ mektupları kabul etmiştir. 
miş, kalemlerde ça~ışan me- Mevkuflardan biri bütün 
morların vaziyetlerıyle yakın- arkadaşlar namına söz söy-
dan alakadar olarak suall~r liyerek cezalarının affı te-
sormuş, Izmirde bütün adlı- mennisinde bulunmuş ve 

t kilitını ihtiva edecek B. Fethi Okyar henüz mah-
ye eş · · k 1 · · 1 · bir adliye sarayı bın~sı ı~şa · eme erı nebce enmemıı mev-
sı lüzumuna dair verJlen ıza- kuflardan masum olanların 
batı dinlemiştir. mahkemelerde beraetleri ta-

Vekil, öğle üzeri Izmir- bii olduğunu beyan etmiştir. 
palasa gitmiş ve orada iz. Adliye V~kilimiz hapisha-
mir barosu tarafından şere- neden sonra icra işleriyle 
fine verilen öğle ziyafetinde sulh ceza mahkemelerini tef-

bulunmuştur. tiş ettikten sonra saat 17 de 

Baronun ziyafetinde müd- Konak vapur iskelesi üze-
deiumumi B. Kemal Samu rinde Deniz gazinosunda 
ile baro idare heyeti azası şereflerine verilen çay ziya-
bulunmuşlardır. fetinde bulunmuştur. 

Vekil saat 15,10 da umu-
mi hapishaneye gitmiş ve Sayın Vekilimiz bugün 
hapishanenin bütiin koğuş- sabahleyin saat onda 
Janaı, kadın bıpishaoesi sonra Maaisaya gitmiıtir. 

Bu mıntakanın dağları, 
dünyanın diğer mıntakala
rındaki dağlar, milyonlarca 
sene evvel teşekkül etmiı· 
tir. Fakat birçok teferruat 
şarki Avrupa dağlarında ol
duğu gibi şarki Anadoluda 
da büyük hareketlerin bili
hare sönmeğe yüz tutmut 
ol:Juğunu göstermektedir. 
Memlekt. timizin şark kıımı· 
nın toprağında (jeolojik ma
nasile) çok gene hareketler 
vardır. Bundan baş~ a Erzin
can ovası gibi büyük çat
laklarlarla çevrilmiş birçok 
çukurlar ve havzalar da var-
dır. 

Sıcak su kaynaklarının 
mebzuliyeti kürenin üst ta
bakalarıD ı kateden büyük 
çatlakların mevcudiyetini gös· 
terir. Tarihi zamanlardan 
zama~ımıza kadar bu mın
takaya aid an'aneler, kro
nikler bize birçok zelzele 
felaketlerinden bahsetmek-

tedirler. 
Böyle her felaket vukuu-

nu müteakıp jeoloğdan, zel
zeleyi evvelden keşfetmek 
veya vukuuna mani olmak 
imkanı mevcud olup olma
dığı sorulur. Beşerin ilmi, 
arz sathının bir kısmının 
şeklini değiştiren kuvvetleri 
bir nizama sokmağa kadir 
değildir. T abtelirız tazyik
lerin bir zelzele haline ı•
lecek derecede kuYvetlea
mi~ olduğunu ne ölçmek ne 
de tespit etmek ... 

Yalnız bir hadise ileri ıii
rülebilir : 

Sarsılan mıntakalarda zel
zeleler, vasatı bir şiddeti •ı· 
maz. An,aneler veya kronik
ler sayesinde asırlarca şid

detli sarsıntılara maruz .kal
mamış olduğu malum olan 
herhangi bir mıntakada fe
laket vukua gelmiyeceii he
men hemen emniyetle söy
lenebilir. Bilakis sık ıık fe
laketlere maruz kalmış el
dukları tariben malüm olan 
mıntakalarda bu feliketlerin 
tekerrürü ihtimali çok kuY
vetlidir. Jeoloğun bu mınta
kalarda yapacağı iş, feli· 
ketlerin hangi noktalardan 
başlamakta olduğunu mllm
kün olduğu kadar sıhhatle 
tespit edebilmek için her 
zelzelenin izlerini etrafile 
tetkik ve takip etmektir. 

(Devamı var) 

Altmark 
Meselesi 

Bern, 19 (A.A) - -Siyasi] 
Alman mahfilleri, Altmark 
meselesi hakkında Norveçe 
tevdi edilen Alman proteıto 
notasının, Oslodan ziyade 
Londraya hitap ettiğini sak
lamamaktadırlar. 

Berlinde bu hidisenin bi-
yük bir askeri ve ıiyaıi eh • 

1 . . ld em 
mıyetı o uğu söylenmekte-

• dir. 
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!As:ri fallar: sa -
lon eğlenceleri 
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273 - Yüzftne gül~n, ar

kandan kuyunu kazan arka
daılardan uzakla~. 

274 - Büyüttüğün, okut
tuian evla dların sonunda 
sana yar ve dost olacaklar
dır. 

275 - Namerde muhtaç 
elaadan geçinebiliyorsan 

(llAl.~11 S!SI) 

Bugünkü ____ ...... __ 
SOVYET RUSYA 
Sofya - "Wtro" gazetesi Sovyet kaynaklarından alarak 

neşrettiği bir-makalede Sovyet Ruıyadaki umumi efkarı 
tasvir.,.ederken diyor ki: 

Bugünkü Sovyet Rusya dDnkü Riisya değildir. Fin harbi 
ona o kıymeti kaybettirmiştir. Fin harbinden evvel Alman
ya Sovyet baımetini biliyor ve ona pek çok giiveniyordu. 
nitekim bu sayededir ki Polonyadan bir hisse ve yine bu 
haşmet hulyası ile Moskova, Baltık hilkômetlerini de nüfuzu 
alıtna aldı. 

Bugünkü muvaffakıyetsizliği ise Moskovayı Berline karşı 
fazla müsadekir davranmağa mecbur ediyor. Almanyaya 
karşı olan birinci sınıfhğı ikinciye indiriyor. Anlaşılıyor ki 
bugünden sonra diktatörlüğü Almanya eline almıştır. 

Buradaki kanaate göre eğer logiltere ve Fransa Fin 
harbine !ştirik ederlerse Almanyada bu harbe Sovyetler 
lehine karııacaktır. Bunun için Moskovanın bugünkü vazi
yeti çok nazik bir safhaya girmiştir. 1 

Hazırlanıyor 
-o-

Sofya - Londra parla
mentosunda beyanatta bu
lunan Sir Edvar Greg ez
cümle şunları da ilave et
miştir. 

11Almanyanın harpten ev
vel düşmanlarından daha 
fazla mühimmatı vardı. Fa
kat indirilen darbeler bu 
ihtiyat depolarını boşatmış· 

tır.,,I 

Atliryatikten 
--o--

KARADDNIZE KADAR 
Sofya - Utro gazetesi 

bahtiyar1ın. 

276 - Kimseden iyilik 
beldeme ve ıenin elinden 
~rse herkese iyilik yapma
ta çelıı. 

Üç lngiliz fırkası Finlindiyada 1 
Belgrad muhabirinin Yugos
lavya Başvekil muavini . 8. 
Maçın ile bir mülakatını 

neşrediyor. Maçın beyana· 
tında: 

277 - Franıız şairinin 
.. Kadehim büyük değildir, 

fakat kendi kadehimle içe
rim" ı6zllnll unutma. 

278 - Seni çekiştirenler, 
ıeni çekemiyenlerdir. Hiç 
mlltee11ir olma. 

289 - Her iıten kir gel
mez, fakat her zarardan da 
meyb olmak icap etmez. 

290 - Mısıra ğidecek ve 
Nili mübarekin suyunu içe
cekıin. 

291 - Üç ay zarfında ya 
bir ilim itk veya bir izdi
nç teklifi kartııında kala
caksın. 

292 - Külttırparkta ka
fanı bavalandtrmadan bava 
•labilirsen nemutlu. 

293 - Olduğundan çok 
fazla g6rllnmek istemek hiç 
ltir fey olamıyacakların ala· 
meti farı kası dır. 

(Devamı var) 
--........ -·-4• ... ·--

Binalara 
Konulan 

--00--

HACIZ MUAMELESi 
__,._ 

lzmir huusi muhasebe 
ıalf ct&dilğtlnlla bina vergi
lerine koyduau hacizler hak
'kında tapu ve kadastro 
umnm mlldDrll B. Halid tzi
J• tarafından tetkikata baş
la1UDıştır. Tetkikat netice
ainde y11pılan haciz muame· 
le.iade kanana uygun olmı
yan .tekil görül&rae derhal 
yapılan muameleler taıbih 
etnlecektir. ___ .... __ _ 
Diplemasız 
Bir Dişçinin 
Yaptıkları ---Adana, 19 (Hususi) - • 

-..,._. mahallesinde 
otaran Emin Kwd adında 
bir adam, iç. clört gün evvel 
tanımadıjı bY. adama mü• 
racaatla dWerinden muzta· 
rip olduğnnu ıöylemiı ve 7 
ditiai birden çıkarrlDlıtır. 

Zavallı adam diln iHmüt
tlr.: 

Nevyork - Royter ajansının bildirdiğin~ göre lngiltere 
ve Fransa Finlindiyaya gönderilmek üzere üç fırka hazır
lıyorlar. Biri Polonya askerlerinden biri Fransız ve diğeri
de Kanada askerlerinden mürekkeptir . 

Fakat bu hareket eğer Sovyet hücumunda muvaffak olur 
veyahut işe Almanyada karışırsa yapılacaktır . 

Litvanya ve Estosya Mütte
tef iki erden Garanti Istiyecek 

Roma - Gazetecilerin Talinden öğrendiklerine göre 
Sovyet Rusya Litvanya ve Estonya bükômetlerladen yeni 
bazı iisler istemektedir. Şayed bu yüzden bu iki hlklmeti 
zorlaraa Mtıttefiklerden garanti arayacaklardır. LlhaaJ• 
nazırının f.,ondra gitmesi de bunun içindir. 

Mühim Radyo Haberleri 
Ankara - Muallimlerin de diğer devlet memurları glbi, 

şark vilayetlerinde hizmet etmeleri keyfiyeti Maarif Vekl· 
letiace tetkik edilmiıtir. Alınacak neticeye gôr4, hareket 
edilecek ve muallimlerin, şark vilayetlerinde iki sene mec
buri hizmet görmeleri temin olunacaktar. 

lıtanbul - Maadin umum müdüriyeti ıahe mlld6rlerin-
den lzzeddin iktiıad vekaleti birinci sınıf mlifettişliğine 
tayin edilmiştir. 

lıtanbul - Haşet kütüphanesi saliibi Piyer Morisoo, 
müstehcen resimli kitap neşrettiğinden dolayı bir ay hapıe 
malıkôm olmuıtar. 

lzmir Defterdarlıiından : 
Siileyman oğlu Şerifin Kuşıyaka tUbe8i•e olan 211 lira 

3~kuruş kazanç vergilinin temini tahıili için mataearrıf ol· 
duğa Bayrakla Menemen caadesiade 25 ıayılı kahvehaaede 
ki 3/1 hiHesi tabıili emTal kanuaa bükümleri daireainnde 
haczedilerek 400 lira kıymet üzeriotlen kat'i ıhaleai icra 
edilmek üzere on gün mt•detle miizayedeye çıkarılmııtır. 

Talip olanlar• 26·2 ·940 paurtesi ıiinü ıaat 15 te •ili· 
yet idare hey'etine müracaatları ilin olunur. (541) 

~i .................... .. 

ELHAMRA Sinemasında 
Bir dakik•lık zaafı yüzünden intizamlı ve mesud yuvaaını 

yıkan zaırallı bir babama hazin macerası 
Türk sahnesinin Tmk sinemacılığının ve filimciliğinin 

kıymetliErt ~ 1 M b • ,. Baıro~ü 
üstadı ugru u sın ın yarattığı 

senenin en muazzam ve muhteşem Türk filmi 

ŞEHVET KURBA 1 Dite:ı1erc1e 
CAHIDE-NECLA-FERDI T A YFUR-SAIT-NEVİN 

SUAVİ-GÜLSEREN 

"Adiryatik denizinden ka
raClenize kadar olan isliv
lar birbiri ae sarılmıı, bir 
kalp gibidirler. Demiştir. 

zabıta haberi arı 
-o-

Bornoıra Şadır•anh çarşı

sında Rıza kabneiade Hay
dar Ali M111tafa M'ilı111et ve 
Hayruı adnulakl tabl9ı.ra 
meafaatmakablllnde lunnar 
oynattı!Jndaa ıafldltltl ya
kalaamıılardır. 

1 Bornova 1' arlabfatı so
kağında O.man oyun me•e
lesiaden Ramuan oflu Mu
harreme kama teşhir ettiği 
ve kamayı almak istiyen Mu
harremi per&nağından hafıf 
surette yaralanmastna sebe
biyet verdfiidden yakalan
mıştır. 

§ Karşıyaka Kemalpa!a 
caddesinde Süleyman otlu 
lbrabim snhot olduğu halde 
Mehmet oğlu Muıtaf•nın 
kahvesiae giderek fincan 
karmak suretile zarar yaptığı 
ve halkın da illirabatını boz
duğundan yakalanmı,tır. 

§ Çorakkapı Gaziler cad-
clHinde l '>rahim karııı 26 
yatında Hatice Hftseyia oğlu 
Mustafaya hakaret ettiiia
dea yakalaamııtw. 

Yalan Havadi
sin Neticesi 
Niste çık an bir gazetenin 

polis muhabiri bir giiu hna
dis bulamamış, kendi bir ha -
vadiı icad etmişti : 

"Geceleri ıehrio muhtelif 
noktalannda pHp geçeute
rin yollarını kesen, onları ta
l>aaca ile tebdid eclip para· 
latlili ala• birininill polis 
tarafta4aD yakalanmak üze-

--~---=.,.,_,-=-==~=-=~-=--,_,,_~---~---- ire olduJiuau" yazmıştı. 

TATY ARe SİNEMASIT 3~:!;6n Erteıi giinü şebria muh-
telif Mllitleriuen gazeteye 

Bugiin : Beyaz perdenin yeni doğan ödber yıldızı 
ZARAH LEANDER'in en glnl eseri bN ~ok mekt•p geldi. Ba 

mektab•rda, o aHaı tara-
AŞKA TAP AN KADIN f&Ddan tehdide uğıallıklarını, 

Talep ve umumi arzu üzerine proğrama ilaveten Re,.t ve para1an•ı verdiklerini id-

~~~~i:.~~iT AŞ PARÇASI ~':..':';:;:::_ p~~;D: b: 
ldfiyi yaülaa111b. 

Oynayanlar Suavi - Nevzat - Neliabat - Mehmet - Sıtkı 
Ayrıca : Ekler Jurnal IO• diaya bWiNtı Meier gazetecinin utclar-

Seanslar : 3 6 ve 9 da dağu haber 'fe'Pç6tı olaver
mit!. 

Milli Piyango Biletlerinizi ( SAADET ) IGıesindea Alınız 
Çorakkapu Polia merkezi kartııı 'No. 864 Ha1&11 Tabaia Ôadeı Telefoa 1497 

Paris - Fransız Dahiliye : sareti ve diğer milleti 
Nazırı B. Alber Saro dün gösterebilmiş olsalardı fi 
söylediii_bir hi~a~de ezcümle landiya felaketi vuk'aa 
şunları soylemıştır: d' A k d b- _ k 

"Türkiye logiltere ibi mez 1• 0 ara • uyu 
bizim de d~stumuz ve affrıl- olarak bulunduğum m 
maz müttefıkimiıdh-. Bu asil zarfında Türklerin ne 
milletin uğradığı büyük fela- bir kuvvet, bir sulh ve 
kette kendisine dostluğumu- unsuru oldaklarını gör4 
zun kuvveti ve derinliği nis- O senelerin hahrasını, 
betinde yardım etmeği bir kiye milletine karıı d 
vazife biliriz. minnetlerle dolu hi11iya 

Türkiyenin gösterdiği ce- muhafaza ediyorum.,, 

Sovyetlerin Asker Yığını 
Londra - Taymis gazetesi diyor ki Amerika mabf 

rinden öğrenildiğine göre Sovyetler iyi mücehhez b8 
ordularım Ukranyadan, beyaz Ru9yadan ve Moıkova 
Finlandiyaya doğru sevkediyorlar. Bundan anlatılıyor 
B. Stalin Fmlandiya harbını bir saat evvel bitirmek 
lindedir. Zira müttefik ordularının yakın şarkta yapt 
hazırlıklar Moskovayı ciddi surette düşündürmeğe bat 
mıttır. 

...-......~""'"'"'"'""'"""""""'" '"'- """''""""""" ....... """'"""'~~ .... ,"""" .. ~-

ı Birinci cem 

kızılay 
.Kongresi 
Kızılay cemiyeti senelik 

kobgresi önümtlzdeki perşem
be günü saat 17,15 de bal
kevi ıalonlarında toplana
caktır. 

Enstitü 
__,._ 

Talebeelnln tetklklerl 
S&mestir tatilinden istifade 

ederek Ankaradan şehrimize 
gelen Gazi terbiye enstitüsü 
talebesi, dOn müzeyi ve eski 
lzmir hafriyatını gezmiıler
dir. 65 kişilik bir grup olan 
talebelere müzeler müdürü 
8. Salihiddio Kantar izab•t 
vermiştir. 

Mektuoçular 
Erzincan mektupçusu Rauf 

Ôzdemir Elizığ mektuculu
ğuna, Emet kaymakamı Os
man Dalay Kastamoııu mek
tupçuluğuna tayin edilmişler
dir. 

Bugün, birinci cemre 
vaya düşmektedir. Bunu 
kip eden haftalarda da ik' 
ci ve üçüncü cemreler t 

Evvelki giln ıaat 16,30 
Alsancak istasyonuna 
mesi icabeden Denizli tr• 
gece saat yirmi ikide ı• 
bilmiıtir. BJJ gedilme 
sebebi, trenin Germen 
istasyonunda raydan Ç1 

maııdır. Nufuıça zay 
yoktur. 

Viliyt uumumi meclisi, 
gün saat 14 de toplana 
yeni yıl b&deesini miza 
reye baılıyacakhr. 

11mir Memleket 
Roatkea lllt.b•••• 

Rontk•mr••l-'trii ı 
yapılır ıkinci 8eı!el' 
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Bay Butoviç karısını boşamak taraftarı deiildi. O 
Katerinin o gine kadar othğ• gibi geatitalin ~ 
si olarak yaşamak bedbahtsızlıtına da katlamyor, 1' 
kat büt8n b6titn elindtn ka~aıma rtm ti' 
mı yordu. Anudee -manafhmle oıaa ifliH ltacUir ~ 
liyen bu kadını boşamayı b1r fellket tellkki edtfllt 
du. Onun bütün çılgınlıklarına tahammülil göıe .,,t 
mıştı . Likin kadın iddiasından geri dönmüyor, bo~ 
mak israrında devam ediyordu. O boşanmaya g 
riza&ile muvaffak olamasa bu muvaffakıyeti baık• _.!! 
kile.le elde etmeyi kurmuştu. Netekim Petesbuııga -s__:-k 

ti. Büyiik 0 11iversitenin rektör&nü rördil. BotaalP' 
için onun tavasAltuıtu temin etti. 

Roktör kadının kocasını çağırdı. Böyle bir kadı..ı
böyle nazik ve abliki bir vazif .. yi ifası caiz • of~ 
cağındaa ya karıyı boşım•sını yahut memurıyetıacl 
çekilmea ni ortaya sürdü. 

Bnytlk bir yeh ve bUylk bir l~dlizllk huhr~ 
dan sonra bay Butoviç bayati bir mlcaleden 
muş oldu. 

Pek az zaman sonra büyük bir mevkie 
eclümek ıUl'etüe de taltif oluadu. Bu .. etle kanii 
yafadığı yeri terk etmeye mecbW Ellihlt. 
Bu taltif yine mutatlik.sı'1dtln gtılmltlf. Odli lfwlıılil 
dermek ve kebdini unutturma içia, Kateria, 
bir tedbire teveftll etddşti. 


