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lrntiyaz aahibi: ŞEVKET Bll.GIN 

Jlaenıubarrır ve umum! n~rlyat miidil.rU: 

- HAKKI OCAKOOLU 

- ABONE ŞERAiTi 
I>::..~ lılODDETt Türkiye için Hariç için 

Altı evııi-: .. " l:: ::= 
....._ Güntı ıeçmiş nilshalar ( 25) kuruştur. 

- TELEFON: 2697 
ll&n n-

rn<qıdttecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. 
~ 

Fin mukabil 

Belçika, Franaız, 
lngiliz ticareti 

Briilmel, 14 ( ö. R) - Bel,a Ajantı 
Belçika, Fransa Te lnciltere anamda ticari 
müzak...,lea in iyi bir tekilde neticelendi
jini, eaki anleımelann bazı mühim endüat
rilere tepnil eclildiibıi bildiriyor. 

, ______ _J 
Yeni A.ır Matbaumda buılmqtır. 

taarruzu tam bir 
·l 

l Zaferle neticelendi 
SON VAZIYET ŞUDUR 
Kızilordu, Fin müstahkem mevkileri kuşa
ğını yararak bir geçit açmışsa da Fin 

süngüleri açılan gediği kapatmıştır 

Yakında Balkan merkezlerinin 
•~n ;;;;-an-ın birinde bir Balkan il<tısat konfe-
:tizıe,.ı Mannerllaym ransının toplanacag"' ı haber veriliyor 
aıtındaJıi 1111111 Londra, 14 (Ö.R) - Balkan antantı devletleri arasında iş birli~inin gittik-. 

difı GPelJelere çe sık1a tığından bahseden ~auteler, yakında bir Bal.ka_ıı iktı~adi. konferan-: 
llntqtir :"mm toıılanacağını ve Bulgaristanın da bn konferansa ıştırak nıyetınde oldu-: 

__ _.* :ğunu haber veriyorlar. : 
· t : Belgrat. 14 (A.A) - Avala Ajansından : : 

ŞEVKET BILG N : Son defa Bclgradda toplanmış olan Balkan antantı kmferansı, antant azala-: 
li-..., hının iktisadi mesai birliklerini temine tevessül etmeğe karar vermi~tir. Ayni: 

!iit.._ lh sıklet merkezi küçük Finlan- !zamanda Balkan payitahtlanndan birinde bir iktısadi konferansın toplanması: 
'ir.o 0ınu.:ılanna yüklenınİf cibidir. Eda karar altına alınmıştır. E 
tiytler. Ye S~ ha~ arası~da d~v- : Gazetelere nazaran; Bu _ko~erans~ .Bel~adda veyahut Yugosla\'yanın baş-: 
lll~b~ tekilik ~( faaliyetlerıne :ka bir şehrinde toplanması ıhtımal dahihndedır. : 
.. ıl Finlerin Manncrhaym hatbn- : Politika gazetesi, hariciye nezareti miimessilleri il~ iktısadiyatçılardan mü-: 
~ nıütbiş muharebeler vukubul- Erekkep hususi bir mütnhassıslar komite-inin şimdiden hazırlıklara başlamış oJ-E 
e.tilen dır. Taze kuvvetlerle . takvi}:e Eduğmıu. :razmaktndır~ Bu komitenin me;,aisinin hedefi. her t~rlü ista?5Jik maı-: 
'ıııvaı 1\1211 Ordu, uzun süren bır :ıemesinı .hazırlamnk ve mayıs .ayında BDlkan antantı ıktısadı konscyıaıın yapa-: 
\iıı._ fakıyetsizliğin intikamını bir Erne-ı miizakcrelerin cerch•esini teslJit etmektir. : 
~~da im . . . . ••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ ~ . a ak ı ter gıbı, ınsan za-
tiııi ~ bıç ehemmiyet vermeden birbi-

Bir Alman harp gemisi 

f:"iQıtr • .P ~en hücum dalgaları halinde 
~ U2enne saldırmaktadır. Yapd
lere olan harbın ıiddeti ve mühacina
lıarııt\'crdirdiği zayiat itibariyle büyilk 
lı~ Almanların Verduna karşı yap
leni~· kanlı tnarruzlan andırdığı söy
Jltın or. Ruslar Yüzlerce batnrva t.o
'e ~ehcnnemi ateşi altında, 150Ö tank 
dayan :derce bombardıman tayyaresine 
te11 arak bir a\'UÇ kahramanın ateş
lavc~·c. ç~liktcn daha ku\"\'etli mu
~lll etını kırmağa çalışıyorlar .. Bu 
~ ... ~~ kadar insafsız ve merhametsiz 
~ ıç?tde yapddığmı dü,ünürken üç 
lil\cnı ~ilyon İnsanın 180 milyona mu
'ııııtiı etı hayal ufuklarını aşan bir 
~d e olduğunu kabul etmek lfı
tilldc:· !b'adaki fark birin elliye nisbe
~Ust •baret değildir. Bir adam bazı 
~ SO CS~a Şartlardan istifade ederek bcl
t~tnıa nıuka\'emet edebilir. Fakat 
'lllaruı ~r milyonları bulduğu zaman 
~uraı ıfade ettiği kıymet başkalaşır .• B" J O • d •• AJ luiun"k~:vvctin c;ıplak kuvvete üstün- ır sua : en1ze uşen man tay-
ltvtn~ ~oSteren bu mü('adele hürriyeti -----------------------....... -:-~-...,---

~~~;;~ ~:~ı!:~~ni~~e;~~anı;.!~~~: ya recileri n i neden kurtarıyoruz? 
~i~n bu kahraman millete yük-

Paris, 14 (ö. R) - Kareli berzabmdaki muharebeler 
hakkında bitaraf mÜf&hİdJer aşağıdaki haberleri veriyorlar: 

«Ayın on üçünde talakla beraber bir çoğu göğüs göğüse, 
bomba bambaya, bıçak bıçağa kanla bir döiüfmeye inkı
lap eden ve 48 aaattenberi süren müdb.İf muharebeler 9id-
detini azaltmamıştır. Sununa - Volajervi arasında berzahın 
merkez.inde ilk hattaki bütün mevkileri Finliler Ruslardan 
geri almağa muvaffak olmU§lardır. Kızılordu yalnız Taypa
lanm cenubunda tutunabilrnİfl.İr. 

13 ıubatta Sovyetler berzah boyunca 250.000 askerle ve 
kuvvetli topçu ateşi himayesinde yeniden hücmna kalkmtf· 
la.rdır. Bazı noktalarda hafif bir ilerleyİf kaydebtÜflerdir. 
Fakat az sonra FinlandiyalıJar parlak bir muvaffakıyet ıek-

linde tescil eden hücumlar yapmıtlardır. Çarpııma rnüdhiş
tir. Sovyetlerin harp malzemesi ve insan uı.yaatı çok ağırdır. 

Helıinki, 14 (Ö. R) - Summa mıntakasmda ıiddetli 
muharebeler oluyor. Muazzam techizatlı büyük Sovyet kuv
vetlerinin ta.a.rrw:da bulunmalarına rağmen Fin mukaveme
ti hiç sarsJmadan devam ediyor. Çok defa göğüs göğüse 
muharebeler olmaktadır. 

Yalnız Swnma bölgesinde Kızıl ordunun hücumlarına 
1500 tank iştirak etmiştir. Bu tanklardan bqte birinin tah
rip edildiği bildirilmektedir. 

Helsinki, 14 ( ö. R) - Fin mukabil taarnızu tam bir za
ferin ifadesi sayılıyor ve muvaffakıyet vermi§tir. 

- SONU 3 cü SAYFADA -

Dominyo~ nazırı "Eden,, 
-*-

Filistine hareket etti. GI. V eygand 
da bugün Suriyede beklennıektedir 

-*-
Şarktaki 

--*--
lngiliz kuvvetleri 

75 bine iblağ 
edilecek 

Kahire 14 (Ö.R) - lngiliz dominyon
Jar nazırı Antoni Eden dün Mısır kralı 
majeste Faruk tarafından huzura ka
bul edildi. Dün gece lngiliz sefaretinde 
B. Eden şerefine verilen z.iyafette Mısır 
başvekili de hazır bulundu. 

Bugün Mısır başvekili lngiliz nazırı 
şerefine bir öğle ziyafeti verdi. B. Eden 
yarın Frnstine müteveccihen Kahireden 
ayrılacaktır. Filistinde kaç gün kalaca
ğı mailim değildir. 

Kahire 14 (ö.R) - Şarktaki Ingiliz 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -- ~ark orduları başkumandanı general Veygand 

Berlinle Moskova arasında 
llt ~ ıt1!1cz tükenmez fedakarlıkların ç e e • ı • c b 
lı.itın dar llntansız \'C korkunç olduğunu or çı 1 D ev a 1 
~~i~c~:e i~~tl d~~!!:a ~ii~l~~=~~~ 
lıaye :ılandiyanın mucizelerini füıni
a~ b~'·.~:'11 ettirebilmesi saflarında 
hailıdı U~uk bo:;?luklnn doldurmasına 
~astı ~· nunun için de çok geniıj, çok 
ltııq.8k~~ ,~eri yardımlara ihtiyaç olduğu 

bir askeri pakt yapıldı 
B~ harekete! İ?s~nlık in- Almanya,Belçika-~~ Hollandaya sal-

11.aıı.tır. 

8uoın . ~~X~~·:!:~u,~~kım oluyor dırırsa, Kızılordu yardım etmiyecek lllJı a" llsalnu'dc 46 ıncı So\'yet fırkası-
~} gr d nıağlubiyctc uğradığı günlerde 
•ııc1a ~ .?nun Salla da ve Kareli berza

lllduğu ~~~.Caa mevkileri hazırlamakta 
le al~orulnıckte idi. Bu miişahede
hı ... ııarak Finlandi .. ·adaki harbın 
t •••evs· • J 
c,;i g . ıınıne kadar bir te,·akkuf dev-
ltalbu~~ır~ceğini zannedenler olmuştur. 
~uann·~ Şubatın ilk gününden beri 
~o"l·cı 1 ~ne bir şiddetle devnm eden 
~llad n arıı.121an Kızıl ordunun bu is
~ıı hiı- oktaları!lı asıl hüyiik taarruzu 
. dığ1ıı1 e~ noktni hareket olarak hazır

tllı hedefi el.dana koymuştur. Sovyct.le
llıeııhala crı, §Üplıc edilemez ki, insan 
0ı--ttı.sun rı ınahdut olan Finlandiya 
tat u nıüınk'" ld ' ·-d ~ arak k tın o uğu JW ar yıp-
~tt tep)ı ~''\'etlerini bir cepheden di-

•.rı.ı._ · ele naklcdehilmesinc lıukan 
~ --nııynn b" 
a::~kiın \'ib ır vaziyc~ . yaratmaktır. 
··utiariyJ orgu hedef ıttıhaz eden ta

~l>hesind c . ayni .zamanda olarak Salla 
lasta nrttki faalıyctlerini biiyük mik
~l 

0 
ırrnışlardır. 

;
11,hcldunun Kareli Bcrzalundaki 
l ilttifa er~e rne,-zii muvaffakıyetler

etrnıycrck nihai zaferi kazan-

SONU 2 İNCi SAHİFEDE -

man tayyarecilerinin kurtarılması hak
kında avam kamnrasında bir münakaşa 
olmuştur. Amele mebuslarından Vec
vid bahriye nazırından sormU§tur: 

Alman tayyarecileri silfilısız gemici
leri öldürdükleri cihetle denize düşü
rülen Alman tayyarelerinin müretteba
tını kurtarmak için tahlisiye gemileri
nin gönderilmesinden sarf ınnzar edile
mez mi? 

B. Vinston Çörçil şu cevabı vermiş
tir: 
dnsanlığın normal insiyakları deniz

de boğulmak üzere olan insanların ve
ya kazazedelerin kurtarılmasını emre
der. Ingiliz tahlisiye vapurları da bu 
vnzif eyi ifa clınektcdirler. 

Bunun Uzerine muhnfawkar mebus
lardan Vis !\miral Teylor demiştir ki: 

Bütün denizciler bakımından, her de
nizcinin kazny~ uğrıyanları - mahiyeti 
ne olursa olsun - kurtannağa çalışması 
mutlak surette hayati değil midir? 

Bu sual meclisin alkı~larlyle karşı
lanmıştır. 

Londra, 14 (A.A.) - Deyli Eksp· 
res eazetesinin Kopenghag muhabiri bil 
diriyor: 

Berlindeki bitaraf menbalardan gelen 
haberlere göre, Almanya ile Rusya, bir 
ır.ahdud askeri tedafüi itilaf akdetmİ§
lerdir. 

Bu itilafname, harp, Skandinavya, 
Balkanlara ve yakın prka sirayet ettiği 
takdirde meriyet mevkiine girecektir. 

B. Von Schulenburg'un Hitlere rapo
LJD~t1:t::i nınu vermek üzere Berline gitmeden ev

vel bu itilafı akde muvaffak olmuf oldu
ğu söylenmektedir. Askeri mukavele
namenin Moskovada Sovyet umumi er
kanı harbiyesi ile 19 ikinci kanunda Ber
Jinden hareket etmİ§ olan Alman erkanı 
harbiyesi zabitleri arasında tanzim edil
mİ§ olduğu rivayet edilmektedir. 

Almanyanın, Fransaya ve lngiltere• 
ye karıı yapmakta olduğu muharebe 
Okyanuslara ve garbi A vrupaya münha
sır kaldıkça hu mukavelenamenin bu 
muharebeye bir guna taalluku olmıya• 
-caktır. 

Bu misak, iki faraziyeye göre bir t• 
- SONU 4 0NCÜ SAUİli'EDE -



c...t Pe~gamberler Tarı 'hinden :._ .. 
~ rrJX-..Mlitıd?W'lllflr'..-,..Z7..7.7-Z7.z7I~O:Y., Finlandı 

Faciası -sA.,NIN HAYA Ti 
- 4'2-

Muhcth7.1aT, Aviuda gülüyor, 
fsan1n tevkifini k9nuşuyoYlat".dıı 

--*--
aütün dü~mtt 
1JÖZleN ~--erW-r 
'Jıatımda'ld 

lft6'liz_ ler daha on bin ton ·· züm alacak =::.4~::,ere 
ö• • ~ 

lsayı tevkif etmeğe geldikleri zaman BuJıefer Betrosuhiribirhiddete ka- Ref h va urupamu yu·kıeue .. ek :oı•ttı• ŞEVKET ~ 
~tı~~~~·~::;ı.:'~ti~~IQ~u b;~;;~kı~.~·.~: P•ldn Ben, dodi, bu ddiğini, adam• ta- ili J • ' 6 · - BA TMlAEI 1 !sel SAHi~ 
rada şakirdlerden Betros zelilane kaçı· nımam bile. Halbuki siz zorla beni -*- mak istediği ~sbellidir. Ön~ 
şından utandı. Kendini belli etmemeğe onunla birl ik göstermek istiyorsunuz. Palamut ihracat tüccarları dün BiRLiK TOPLANTILARI rekordur. 23 Şubatta, ~fosko\·ada Kızıl ~ 
çalışarak kafilenin arkasından gece ka- Lanet olsun sizlere.. öğleden sonra saat 16 da ticaret LT.u me_yve :ihracatçılar birli- ı/'.A.MUKf)lluAR. ~~.!~~~! y~pılması rnutad ola: tiıl"__ 
ranlıX.ından i~ifaae ederek tak.ip etti. c Betros işi ağız ·alabalığına <:ve -· • ;ı__ .z. • ~ !! • d :ııcuuıucrı • ' 

l<; le a - oiJ,,.., ıalonunda t~ .. '11._ı•latlanilııımc ıaare neyetı aün tıcaret o asın- m rı_ 'h ·-- !I.' ' ır• ~- ·a "- - n_.ıı.~ •. " ........... Böylece lsayı 'başkihinin konağına gö- küfre unrra nöbetçileri n ırmaga .... ..DR 'r amuR 1 r'"&;M" oırııgı are ıne- ımanuun"h>tı "'unı;;;ilP 
türdüklerini gördü. Konağın kapmı açık- muvaffak oldu. Artık burada fazla kal- 'baı fkontrolörü ~. Lha Er'kerin da fliT opl.antı yapmııtır. yeti ile dün İJ' toptanlı S/apara"k e1 anner~ tuittun · -
tı. Avluda muhafızhtr, nöbetçiler, ;ı,u. manm da tehlikeli ıolacağını anlaaı. Av- istira'kiyle bir top'lrıntı yapmışlm- An'karaiüm rwikt eden kuru muhtelif rijleri ;gôzllttn e,&irm~ .imBi ·e lkıı=; 
yük bir ateşin etrafına halka olmuşlar. ludıın çıktı. Konağın bahçe kapısının _; n· l!L hal'--'- L. ,.,,,,, al- meyve ihracatçılar birliği azasın- ••e rar."ar ~ .. ı.~1-.... ,._.~,;r. -~ 
biribirlerile şaka1aşara gü Üp eg enı· pannı:ıK ıgı onune ge mıştı 1 ora a u- __ _, __ ,_ rihr l bir- .uan BB. Muhip ve Saliıhıddın k l -ı . '' I • .. .. 1 . . '.k" a b oır. -oır tR IA«e .ve .,,r ~ :ı • . ., ., "IU<ll..... L .. -,...a -- ~~ 

yorlardı, 1aanın tevkifinden bahsediyor- lunan bir 'horozun öttüğünü auyau. 1-ınaa "'"""mat acatçı arını s ·çı· ·n: k d k k manya Üe """"1• 6enzin -gJetrd/. aı'? ~ 
)ardı. Konaiın avluııu serbesti. lstiyen Titredi... ileftİrme"k ma'luadiyle ıyapılan ba oyer ı ımaa 

1
1:ru":_ k~ A!T; .du- mukdbili amu'i ihracıitı iıleri geJen ha'bcrler, w. Qğır ptibır ~ 

buraya ~irer ve ateşte ısınırdı. Betr01 Jsa, tevkif edileceği ece, dÜ§manla- loplantıda, harp halinin tahmil ru hmey~ saktı1darı1 na Rmua. l a- ırqyet i~i ir e"liil.ile •· ·· " 1ı.fe- bile sclla · iiJpneıni .... 
(sanın akıbeti hakkında bir malumat al- rının eline düşmezden bir kaç saat evvel •. ı d. ~. ·ı 1 _ • h .:Jil iı .ve re eyetı ar a aş arını ten vır et- il· f ,,arııme man illdtin üm~~ 

· d' "'!\ :1_ 1 · , c. aJ • h' b -epe lgl VAZl ~Mr ~ "4lU m"T • :"I ~· tr, ~a._ ·-"1-~::ı· ·-''l.11~ • mak arzusile avluya gır ı. l"'\Sa:er erın şaıur erme ıta en: .. l d b' .. m n mıfıeraır. "-~- --:1--.. >UUr. ıu.ıuw.ıyıuuar ır • M 
sözlerine kulak verdi .. ~ylece onun hu- - Sizler, demi~ti ... bu gece sabah ol- tuccar .ar. araıın a .. ır .eacu e lngilizler "1iyaıalarunızdan da- Re'fa'/ı qparıı., uıııı ...,--!t""Va lesi ~na . . •:. f 
rada ilk mubabmmının na.U iYiQJıldı- TD&Zd.an ve hOTozlu otme:d:r' evv.el.be- sesilmıŞtır. IBa ıencamen pdlamut iha on 'lıin ton riizüme fıilip olmu

1
- Bdliil UWJOO tilyaı& /Panailı fPlD- l5 İIİbnıilb:a ikdt ~ 

iını, ,ahitlerin imler olduğunu, '!Deler ni üç aefa i ar decebınız... ve pctlamut hülô.ıan ihracatçıları l d B h t A 'I.. ad ti•inilen 500lJ .6a1_yasını ~1iye- ain ~'BJ'1.ı:ı ~ ·çinle !9tikUt ·-...., 
.. 1 d ''-1 .. uW d' D . t' ar ır. u uıuı a nRar a ce- 'I.. .... ___ ,___,. ~:ı.. ""-...ııa..ı .. ıMll•P' soy e ıg; erını ogren ı. emış ı. b. 1. w • t .. .. .. h l k he .. r.e1e RfCl1'I omanyrıya 'lıartlltet ·auuııanııı '«.Y""" •un.. ~ 

içi kan ağlıyor, fakat dinden bir şey işte §akirdleri içinde en sadığı olan ır .ıgı s at~aun~ azır ıyara - reyan eden muzakereler sona er- . . .:r- __ ~ ~ı· . Waa ~ 
gelmiyordu. Avluda, nöbetçiler aneın- onu ıean .iOTlrusu ile e horoz ötmeden 'IY-!' umumıye~ı tekrar toplantıya mytiı: Bu on bin onluk üzüm par- etmı;tır. ~•m-Vcqmra'llLmcı:p.ar-, ~ımna ıesam ~i "ıcu:J., 
da, ihtiyar ve bun.'k kahinin gcmç bir a- YÇ defa inkar etm· ti. liWst edeoe'lttir. tUi, nakliyat dairesinde birliğe ti pamu'liları üld.me1ttsilir. O ıtır. ıine ruy.'lar ~ ı 
riycsi de var-clı . .Bu cariy.c. .gündüzleri Betı:os, .gözlerinden .,y.aş •it.arak bura- Statü 'heyeti umumiyece tcuvip dahil tüccarlar araımda tevzi ve Ba lıa11a ~inde 'hanlluit eJl~ !hô huzur w - ' · ibl •W _. -
mabedde duaya gider, gecelerini hovar- dan knçtı. Nereye gidiyordu~ d't• t d'k . . T. t veka. f-L.· d''- kt• 8 ti I ve miiteDlıiben iTJlawa'k ,.-: . .sil ~·---
d "b ·ı · d · · d' B B '- d ' d b' lmıy· ordu e ı ınce m ı ıçın ıcar.e UR ım e ııece ır. u ıare e n- ,v-• -~--~.-.J.l'-. .... .-._. ..... -. a no etc;ı erın araaın a gc&ınr ı. u unu 15:Cn ı e ı · • .• • • -""' - •ı.. .. .. f-11 11.. !1 sa · illl.--.a • fi' 
mu··railer Musa dinini, 0 biiv.ük gu"'nah irden ,bqısında ört ,gölge !gÖraü. letme gonllel'lleceltlir. Bu ıare.ue i'•uer~ 30,900 ton uzum ıatmıı vapur ara ay ıonrıncr "Rauar 14 b ~ 1 d ~ t il ..... . . --~ 

.....,. b ı L .. --•--L lu k' b I k' I ·ı b' b l k 'h --''l . ag ı ır. ış e şere e oıumu esaı-~ addettiği zinayı bile mctru ve mübah Bu dört gölgeden biri genç ir de i- .palamut bi.rliği de ıuın.unu.ı.M yo- o YDTU% ı, u Ür ıye - ngı te- ın a ya pamu ı raç ~ı m'f cib reden · ~ ~nlandiyıının d~ •· 
gôsterecek p&le snkmnılardt. Grtada :kanlı. üçü bdmdı. una Ttrmi' oluyor. re ticar•tinJ.... hOf4 .giJece/ı bir olacaktır. ~. yılmama.iınuı abe1».- "-

~ üefİn ıetrafında an çıplak bir * Hür olarak yaşamak hak~ tı' 
halde, yalnmy.ak ifv.eü aakulm .,-apan J"\ •j' • r ş h. ıl>. .._ .. bdretli <ttir 4'iliıh, .... "iMM 

e aa'rhoı ğızlardan alkq !tt>plıyan bu Bunların Jcim olduiunu anlamrık ıçm 'l\lnUftCU -.:zmt.f' ~ UOTıf e ır ıolr ;_çOCQK ıcaer'jt k~ IJ'clttlll'. ilil• "" ~ 
cariy.a birden Betrosun önünde durdu. lsanm tevkif edildiği ece Elmari.c;'tc Onuncu 1zmir fuarı hazırlı1'larına <le- düferek kullanıyor. hu kaynaktan istifatle ti' 
Göilerini iizerine:ilildi~ bir evin bir oflasın• ~iTelim. . dil ı-~a· F · · lüzumlu Mangala ' 

B ad Ga1'led blk 1 .. 'Vem e me~e ır. uar ıçm ~ yorlar .• 
- Sen, dedi, mabedde, lsanın yanm- ~r ~ ' ;n B ıp •. ge kd wç o1an br°'ür.'VC ~Fijlcr lzmim tabcdil- yandı Ve öldü - ..M 

da, onun arkadatları araamda de,iil mi .. .... ~ d ,~ ır. ) ~r uça· .a. tn melcteffir. Bu Cbroıürler 'Fransızca e Oteli ·cin :Jaazır:f ıJi/ar qrefpaşada Bu'lhül .ohğmda 6 nu· Finlandiyamn 'lnu'kııvemellte )'~ 
ldin? uçunun ~ ~d.1 i\lk.icry_~ .H .

11
'. ınsı ili" Türkçe isanhr;ı "Ül:erineclir: ~yrı~a 1zmi- • maralı ıevde oturan B. lsmailin bir ya- alikadar olanlar .yalnız kom~uları_~ 

Oynak kızın bu ıözü nöbetçiler.ia ik- rm. ~n;; ı 1
•• ne.ısı.! ~t~an at:;.k~ :rin ta~ıhi, tasadi ~ IEuaı ;cephelerini Belediye :ei\;I kiün ı&abah he.vaaaz.ı ıınaalti oğlu hm& kömiir mangalına dir. Yakın veya uıak bir tehdid ~ 

.l:atini çekti. J-:lcpai de .aö.zleriai Betrosa l er~wn :7ı· ~~~~1 
.. 

0 
_ar 'laa ay et 

1 
• ıgöateren fotoğraflı tbir bTofÜr hazO'lana- fabrikası ve çocuk haStan~i lnşUtını düşerek vücudünün muhtelif yerlerin· hiı)seden biffiin '1ftillefttır, ~viltır!:,? 

çevirdiler. O, l:ıalcikatcn lanın adamı erı erye ı, uçukncusu d _ nı'!r ~eay a
1 

n
1
• c&ktır teftjş etnüştlr. 300,000 liraya mal olacak -den wanmıfhr. -Çocuk dün öldüiü için ncdııQm ~ • .ubııişlıeırdil'. 

111 •d'" lann tasallutunöan urtar ıgı rıag a a ı. • olan :ı;ehir otelinin fuar mewlnilne ıy~ • --~ır 
mı 

1 1

" -•- Adliyece kaza tahkikatına başlanmıştu-, hürriyet mücadelesini F..ialer &.--ıdfO Eğer öyle ise ı,uraya casusluğa gel- Meryemdi. f.Wemiyeceği anl~ılmaktadır. Bir çok OOi #..,... 
miıti. Betros hayatı için büyük bir tehli- Bu üç"Meryem 'Elusaric;'te o gece ya- Zelzele nuntakasına İtl§aat malzemesi ve bu 1.§'te lüzumlu ~ sanı.ar ıa-1-; rin bir heyecanla takip yor "" 
ke sezdi. rısı gelmi~ler ve doğruca burada bulu- vazllan talimatlar sıhhi malzeme temin edile.memekteaır. ~ .....--.. riyet uğrunda ~ ~ 

Derhal: /Evvelce zelzele mıntakalarına yazı an emir aksamı a ihtiyaca kifayet etme- rini takip etmekle bera8er bugünler.de ,.. nan sanın ıniıillerinClcn Mark·ın evi- " 1 o d sim lwrtaWdarı tabii .sey- gitmemesinp:i temvenuni dQııı2'' ....... L. a.,, 
- 'Hayır! 'V•nilryorsunuz.. 1.Ben, de- nin kapısını çal mı larClı. ta1imatlM anknz nltınoa kldığı için bun- mektedir. Bu itibarla otel inşasının bir biraz daha fazladır . .!Bilhassa nazl.eden 

diğiniz adamı tanımam. O, kimdir, bil- Mark lsa ile beraber Zeytindağına Jarm tekrar yazılarak muameleye ko- az daha gecikmesi bir zarurettir. -*--
k . ._ I "ittiö-i i,.in evde yalnız annesi vardı. mütevellid hastaldclara karşı tedhir-tı.lııı- -='sk·~ a..::.• .. um" et mcm. Onu, Ömrümde bir ·ereci.. o eun • _.:Kim o. nülması lüzumu adliye Vekaletinden :Belediye, :inşa -edilecek şehir otelin- mışbr. 'El la.'"1'8 ftln' ~ 

.görmedim. müddeiumumilik makamına bildirilmiş- .dt' "al•<>Doak ınMc:ünellerin sitaJ' görme- 5:.-' hast üik'- h ..,,_,_ ..l-----'k .._ __ ..._da VA ı•n ...-....., 
Nöbet~lerden biri • lr.i sayı tevlc.ife DMieyreY~IYena~a\ ~esle: tir. ler/'ıç;;; hazı';.'1-;k}ara başlamıştır. Şehir kad~\zdır~ Al~= rtla~tJ:::i:di: ·w İT; ·:.& -. nda ~ g~enler arasındaydı • Betrosa yaldaftı. -.. ·"' -*-'W teli lda ede k hl Lo """--· 

Onu yakasından utara.k ateşin alevine - Oğlum Isanın namına açınız .. Biz 0 ni re ce r .memur zan,.. lemediği ıçın ek!er 1Çe§İtler.i. :ıııoksmıdır. <da1resi e lan ~n # 
ld"k n d' Tır· ede b·ır yangın dakl otelcilik mektebine gönderilecek Bugünlerde Almmzyadan bijyilk. hir m!>"?> c:ımlardan uı.~"'"" ç~~ doğru çekti. Yüzüne dikkatle baktı. ge 1 

.. ue 1
• da bir dd ı.._1 ~,_ c~ı..:_ r""- ..--·- ~ 

v ) ...1 J) d" B _.ıı_ Kadın kapıyı açtı ve misafirlerini içe- Tire tknzasının Kurtuluş mahallesin- :ve ora . mü et ~ac<MLtır. ~ parti Ha, ıge.1eceği haber "erllme.kıtcdir~ rlşlcmesine ~metlon - ..J1 
- , .. a an 'SÖ7ıüyorsunl e 

1
• 

0 
aa.- rı" a,a,. otelinin Jokanta bmı için -de Fransa- söııdürtjl-r....+nr Bazı deEttder ~ fanı. ıben .eni ln1meden. onuna birlikte u ile .oturan nar.angoz Ihrahlm Sırımın .a__ .. clı . il kllt dil ._ __ ., ___ .. _..: t-'I!•;..,. -.u~ • ..,,,., 

görmedim mi anki} Meryem, bir hisııik.ahlehıuku ile der- marangoz dukkihıından yangm çıkmış <Wlll~~ a.ssıs getır mesl tct - llMlla~& c:&~ 'ttt. iYangın ki\aatına .at'lliy~ 
.Betros, heyecanını giılcmeğc ça}.ı§a- hal oğlunu sordu: ve söndürülmüştür. Ynngmda kasd yok- me • ISıhhat ~e I9timai .Mwwuıı.et "lllüdUrii odilmCktediT. ~ 

ırak cevap veröi: - Şimdi i:hep burada idiler. Yemek t Şehir oteli planı Nafıa Ilr. Saracoğlu .dün bazı Jıastaneleri ter~ ~ 

im~Y~C::ı:~o:'u.? gördüğün ben ôeği- tnaa!~ıki-dılua:Ura.~~~17~::dd~e~:~~:: :arısmı b.~yan tasan. .a..ımı~u.. tıı ·::~•edem,:..,: ta~... .ı_:_ •• M ..... e ... m .... U ... r ... :a ... :a···D···,··Y··;, 
Ga1ildilcrin kendilerine rmlhsm bir ~· :s '-L •••G•••··,·••••••••••••••c•••••-•···,··•-•• _. J, .-.. ~... il 

iveleri, bir konu§Dla tarzlan varClı. Nö- Meryem, oğlunun b na gelmesin- adam._ ! e ~nfer, iden eT ~ :1Ceınalpa._.c;a .ka~sı sorgu haki~l .~· ! "'Gazetemiı8e çaÜiDtak nztte pıtll: 
betçile. • ..,mda uzun müddet Galilede den o'ktuiiu klfutin vukubulmadoğ.- Tamaşabkta 1030 •Uncu sohkta kun- q .. ..,..,,.,.,.,,...,,.,..,_,.,..,,_, Nıhad Uney ?? _I= =şla Goynuk : ""'" ingilh<'C)'i '"'Y• 1.n '!~ 
~zifc görmüş biri çıktı. nı anlayınca mü terih oldu. duracı Şükril Kırdar, :kıskançlık yilzün- Titrle dili .kurumu ıllzasınBan iBn. :'Met mUddeiumumilığme, Foça sorgu ı.haldntı : i :onlntt 'biririi tfi'Zeltt len 

_ ıBu, dedi, Galilenin biridir. Ben Vakit gece ;}'llmıı.. den karısı Bn. Şadiyeyl sol bacağından Uzmay, Aydın :mebusu B. Nuri Gökte- B. JI~ddil 
1
Say.(lu: 35 lira a;ı~a 'A=-~~ ~,:~ ~İY~C vıtrilıt .. Talip 'O 

8 ""veabıden tanıdım. Galildi oldum•na kunduracı bıçağiyle ıhafif surette yara- pe ve lçel mebusu !B. Cemal Mer.sirili ya mu e umunu munvm 1
0

,ne ....,ın .. 'h r ,....:ı• "~-a._ __ 'dft'!'Clıa •. ..- Dl !A , __ !I- _ı..._ı_ • 1 . l D•- a·ıın· ., a· .. e 10tın Oı:;•C."UCJI ., ..... 1 , göre bu da onöandır. -BiT-NE - Iamış .ve tutulmuştur. n.n~alUln şenr.ımıze ge m~ el'UU". e ı ı_Şıel1 ır. : . mti .a.....:; • 
• ze racaau.,. .... ~ :;;;;;;;=;;,;,.;;m;;;;;;;=;.;;;=;;;.;._.;;;;o;;;;;;;o;;;;m;,;;===m.;;..;;;;;;;;.;;m;;;;;;.;;.;;;;;.;;;,;,;.-..;..;..;,;;;,;;;;;;;;=----===--iiiiö------=;;;;;,,;,;;;;;--------======--===--===--iiiiiiiiiiiiiiôiiiiöiiiiiiiii;;;;;;;;;--===;;;;;;,;;.-.--.;..;-----.: ~ 1. 1. 1 •• 11. 111 •• 1 ...... 1 ............... ~ 

bir serserisinin kucağına atılacaksın öy- - Pe1d, dedim, lhlraz diişUneyim ha- maklığım lmlinsWiı, hep belir mıka- - ~ • .,
1 

• ., ~ 

Arkadaşım.ın 
Kocasını sevdim 

le mi?. kayını. lacalctım. t..s.M.1R JlSKEn&1I .. r 
Artık annem açml§ ~ını, yumm~ 'Benlm bu mU~c;:itkilr vaziyetim an Şimdi hazır ben1 istiyen, seven Ne- IJUJNDEN • 

:gôzünil söylenip duruyordu. nenll sevindirdi: jnt bey ·vardır .. Yarın onun gibisi de lbu- ıi.nir bcsiMI • .. .._. .,.1cı.-~ 
ıSöyle.nmcler.i ıarasındn ıbe.nl 'Istanbu- - Banim gUzel, ~eker yavrum, deW., Junmazdı. Hem annemin <lediği ıgibi mo1e rtu~ c*ii ,.e .~ ..... 

!a ;götürüp okutan Fahrl ~ye de ıhlsse senin a1o11ı olduğunu ben zaten blllyo- <eğer onun te'klliinl reddeaecc-"k -olursam rıı 1"t r.ı::m- .:;1 )dır ~ 
çıkarmağı unutnuyordu. nım. Bun~a senelik namusumuza .söz 1eyhim.de kim bilir ne dedikodu1ar alıp :: . Y a:• ; ack ~ re· ,.-

Nihayet: getirmek: elbet :lstemcınn. Rem Nejat yilrUmezdi. ~ r'Ü . .. n ilin ~:nlıll'• ~ 
- Zehra, dedi, düşün 1a,şm, son piş- lbeyi lben ıgörmediın ama g&enlcr söy- :Nejat bey .sevilmiyeoelt bir genç te muram en mwnu ~ 

Fransa ya Yıa.zan: Üc Vıldrz 
t ·---1 
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manlık ıpara etmez. lnsanm ba§ına tali iyor1ar., Allah övmü,Ş te yaratmış, pır- değildi. Onun'la eı,;ıendiğim zaman hn
kuşu dediğin 'bir kerre konar. Burası antıı gibi de1Ikanlı im~. 'Her genç kızın aımi taliime uydurmağa ve lhayatımı 
küçtik yer.. Tabii N~ad beyin seni is- dızyalinde tblr ısev.Efli vardır ma .. K.'lSw ~atına ıtatbik ıehneğe muvaffak ola
tediği ve senin evlenmekten kaçtığın met ne ise o olur .. Bak ben rahmetli cağımı sanıyordum. 
duyulacak, herkesin .ağzı torba değil ld baban beni kaçırıncaya kadar onun gi- Geceler insana akıl hocalığı eder der- -*-T acirlc r•miz - Hiç bir §eysi -yok .. Bilakis tahsilli, 

akıllı, aüzel... 
-lE ... Bunlar kabahat mi~ 
- .Anneciğim 'kabahat değil_ F.akat 
ejat bey de 'hC!!liın tipim ueğil .. 
- Tip dediğin ne demekmiş? 
- Yani, benim kendi kafamda kocam 

olacak diye kaşını gözünü, boyunu po
sunu tasnr,ladığım adama hiç mi hiç ben
zemiyor. 

1\nnem kızdı. dikesin. Burada .senin tip, tüp derdirii hl bir adamın karısı olacağımı değil haw ler. Ilaldkaten bu gece de bana işte bu 
- A .. dedi, deli kızın zoruna bak_ kimse yutmaz. Evlenmeyince herkes se- yalime .. a'ldıına bile getirmemiştim.. akıl ve fikir1eii telk'in etti. 

Bunları sana IstanbuJda gittiğin mek- nl kusu!'lu sanacald.ar ve yahut tta.: Kısmet.. Eğer çöp çatan çatmı~a boz- Sabableyin anneme: 
tepte mi öğrettiler .. .Biç evlenecek Jc:ızm - KendinBen üpheSl var da on&n mak klntin ıhaddlne . .. - :Anne, dedim, ben fikriıni d~iştir-
tjpi, üpü olur mu imiş. :Dedelerimiz - evlenmedi... * aim .. 
vekeli kızı kendi haline bırakırsan ya Diyerek üstelik nahak yere adını da O gece hep annemin sözleri kafamın - Kızım, dedi, o kadar ,ok fikir de-
davulcuya ya zurnacıya varır, demişler. çıkaracaklar. Namusumuz · i paralık içine işledi. DU§ündilkçe ona hak veri- ği~tiriyor.sun ki, değişen sen misin fik-
Şu halde .sen tipim değil diye ayağına olacak_ yordum. rln mi an1ıyamaihm gitU. Yıine neye 
kadar gelen 1\!lı !kısmeti reildeiiecwm .!Annemin ıfiÖylenme1crini 'kısa kesmek öyle a .. Ya .JrenBi aradığım ıf.ipl bula- karar w.crOin. 

- BITMEDI -ve eThi 'Cle tipimi ıbuldum diye A.Uahm lçin: mawım .. k1 bu kasabada kaldıkça bul-

- M 

ELHAMRA Sinemasında 
Bir dakik.alık zaaft yüzıinden intizam1t ve mesut vuvasım yıkan zavnllı bir q,ahanın haıin m:u:81'81ı". 

lf'i.İd( '6iihn011ilt'i., ll'it'k •İncıuc:rh'ğnun ~ üli81cilifinin kıymetll fütadı 

E TUG u HSi 

ŞEHVE K RB 
Oil':;ER OULEaDE: 

CAHiDE - NECLA~ FERDi TAY UR - SAiT-
'EViN - SUAVi - GÜLSEREN 

u filim, lbugiin !oi8Jl1 U ıil hrimiz 
n usi sca olara'k ta'katinı il OOktir. · S'bu ilinmnzm, "ika1Wm:a ·· iy~ 

nı diler l\'e lbu seansmma !iikse'k lmzurlarbic şerd ~ rica elem#. 

döndület,. 
Fransız fallrikaı.a 
aya :kadar maldne 
sipariJ'erini aesli-
1'aŞ~acaklar-. _ ~ 

:Fransıilatl.a yeni 'ticaret 'ti~ 
yapılması iizerine Parrse giBen u;;iıll' 
mizden bir kısmı konvansiyonel 
lst.adbu'la ıCiönmtiŞlcn'lir. ~ 
Bunların -verfu'Kleri ma1Umaia ~ 

'Fransız n1iiessesc'lcrl !liirkiye 'il~ 
eşya mübadelesine girişmek h rol>;,; 
daki te~ebbi.isleri büyük bir rne 
yetle karıı1amı;lardır. . ~~ 

'Krmn 'ı.'e 'Manyezit maBenı . ,, 
mukctbil 'F.ransallan malam~ ve a~, 
rnlr nıa1zemc gf!lirmek malcsad ~4' 
r.~·an eaen gör~'\ll\cler .netroel ~ 
mu'k.ave1e1er a"kdolıınm~ur. f1 "-. 
üç a~ 'ka.Bar Fransız IJ.abtik:ibırl, 
~leri teSiime ~a$)ryacaldar.mı 
mişlerfür. at'l f/I' 

'Mem'le'kı:!tinilzdcn ınatlen k6Tl'l ~ 
'tın almak çin 'hiı1tüm!!tinri7..8e~ ~ 
de .iStihs:il 'etıe.n ~ıran -sanny'h ~. 
;sfüerindcn M. :A.rgiropulo da btı~ 
hınvnnslyonelin yolcuhm 11Tas;ol~ 

ilk 'Jlrrrfi o1:mı'1c Yunanismmı ~
kömür gön-at'rilerc!kfir. 'Bun1sr~ ~t 
leri serbest <lö\ôiz!P. öôenecekt~rt~ 
gulaak 'maden ocnkfarın6a1d "IS k 
't'lrttırıldıktmı sonra Vunmü5'tana ~ 
ihra-ca'tı -çqğdltılacuktrr. Oen'ldı:ırı~ .... 
qe miknın bu ihtiyacı 1.arşilıynC:ll' 
getirilme'k tizeredir. eo ~ 

Ocn'klrır için 1tizum1u olıın 20 ~ 
re mikabı direk te 'lRomanyaclnn 
o'lunmn~ur. 
Arnıddlunun "l'TlU'lfteıH .yel'~ 

't'lektrik işleri için çagırilan ~Bı 
mühendisi bugün gelmiştir 
biri 



Denizlerde harp durumu 
lspclnyanın Vigo ii;anında bulunan 6 
Alınan vapuru habersizce hareket etti 
~Cl\~o~a, 14 ( Ö. R) - Deniz harbinin i gibi' iyi \"aziyettedir. Zabitlerinden bi- mı her üçünde de bir takım insanlar bu-
lilrbi ır. a~fhaya girdiği görülmektedir. risi demi·tir ki: lunnıakta jdi. 
lıe;, e~ 1.Ptıdasında bitaraf limanlara il- - cGerçi anlatılacak :y ı.iksek bir harp Pilot bir gemi araştırmış ve bulmus 
tı.ı, lıı ~'. olan Alman ticaret vapurla- muvaffakıyetiıııi7 yoktur. nıınunla Lcra- ve bu gemiyi tahlisiye sandallarının bu-
ıicadı; ı.ı: harp filosu ara ında açık bir ber üıısiimİİ7..e dönmeden ev\·el. 1 3 gün luı1makta oldukları mahalle sevkelıniş

ticaret e e halli hasıl olmustur. Alman deni.tele sefer halinde bulunduk. tir. Cemi tahlısiye sandallarının bulun· 
llıcl; 1 hapur.ları, Al manyaya geri dön- Londra, 14 ( ö. R) - ~imal denizin· dukları mahalle. kadar olan mesafeyi 
kıli2: .ıbl lıkesını cür"etle göze alarak in- de ilci lngiliz p~trol gemisi b~tmışt.ı.r. üç saatte ka.tetmı!J !akat sonunda bütün 
lckttl . oka hatlarını yarmak ve mem- Bunlardan 1 O hın tonluk Crctafıld dun \azaz.cdelt'rı almaga muvaffak olınus-
"' ctınc d" k bb'. .. · · b h k 1 k h 1 ki "•lılcrd' onme teşe usu ne gırış· a a er· en <ıİmcı i ar ·i sa i i aç ı nrın· tur. 
1\ınrnakır. lspanynda Vigo lımanında bu- dn batırılmıştır. Miirettebattnn 28 kişi Kopenhag. 14 (A.A.) - juılan'da 
~illlur ta olan 25.000 tonluk 6 Alınan bir balıkçı gemisi tarafından toplanmış· kain Esbijergden alınan haberlere .göre, 
~lcr~· sabırsızca limandan hareket et- tır. 13 kisi noksandır. DiğNİ, Trnyan Danimarka bayrağını hamil vapm, c<ıı· 
tıka 1 it. lngiliz nmirallığı cenubi Ame- adlı 8 100 tonluk petrol gemisi olup bir mal denizinde batmış olan hir lngıliz ge
llı.aıı ıınanlarındnn hareket eden iki Al· infilak neticesinde batmıştır. Mi.irette· miı;inin nıiirettebatını alınıstır. 
~aPLrrl"Purunun Vakama ve Prısburg batı teşkil eden 42 kişi kurtnrılmıııtır. Hio De jaııerio, l 4 (A.A.) - Bre· 
için karının düşman eline dü!lrnemek Londra. 14 ( A.A.) - Amirnllık dai· mı:n liınırnrııa bağlı Volfsburg ısmincle
dığ1111 cht müre.ttebatı tarnfındnn yakıl· resi, bu sabah Brod,•nll adındaki ve ki 6. 2O1 tonluk Alınan vapuru, Brezil. 

lro a er vermektedir. 3. 385 ton hacmindeki ticaret vapurunun yanın ııimal ııahilinde kendi kendini ba-
ro} g Ya·"· İsimli 650 tonluk lngiliz pet- Acores adaları civarında bulunmakta tırmıştır. 
bıh b7rrıısı lngili:r. sahili açıklarında sa- olduğu esnada istimdad i~aretleri gön- Brüksel. 14 (AA.) - Üst nd lim-.-

ır rnayine çarparak batını tır. dermiş olduğunu bildirmektedir. nına mensup hir ba\ıkc;ı gemisi lrlnnda 
loııdr 

1
.. . Diğer taraftan hcnli.l hüviyeti tayin sahilleri açıklarında torpillenerek hat-

tı V a, ., ( Ö. R) - Bahrıvl" nazı- edilmemi olan bir vapur geceleyin Nor- makta olan Dalıuo lııveç vapurunun İm· 
I~ · •nston Çörr'J ( T b 1 k - · · fol s•hı'lı' açıklarında batmış olup imdi dadına kostuğunu ve bu gemi mürctte-,h~•rıirı lııy .,. ı . ngı ız. a ı çı ge~ıcı- -•• 
"'l>lih . Ynrcıerın taarruzlarına .,;:ıu ı omurgası ha\"ada olmak Ü.lere JÜ7.mek- batından 10 kişiyi kurtard ı ğını tel"lizle 

lo e1dıleceklerıni bildirıni,;;lir. tedir. Bir tahlisiye ~cmisiniıı kaptanı bir Ostand liman daire .. ine bildirrııi tir. 
ne ra 14 (ö u • el 1 d l \ l d 1 4 ( \ A ) s~· d llııkilrıd • . n) - ı\lman pro- vapurun iki tahli~iye .. an R ın a >u u- ~on ıa, ı .n. - ~ ım i lr-sbit 

d~llİ2:,' ':j'.n'.n bunca defalar batırdığı ve nan lıir takım kim .• eleri almış olduğunu edildiğint" göre, f lollanda bandıralı Bur· 
llnls:. 

1~ ~b.ındc olduğu iddia ettiği cHi- bildirmiştir. ~erkicl.: vapuru Atlas denİ7.İnde bir Al· 
eler k ngılız zirhlı"lt bir lngiliz limanına Hava kuvvetleri dün de bir takım rnan denizaltısı tarafından batırılmıstır. 

!.ebat: tanıir havuzuna girmi~tir, Mi.iret- kazazedell"rin kurtarılmaları 1 ıne yar- Buna hinal"n, deni.ı:altı kumandanının 
Diker rı Yarısı bugün mczunen gelmi tir. dım etmbtir. Öğleden sonra sahil mü- gemisinin yarını meydana çıkarmamak 
toJtct ~.,~ ... Ôa y4ne mezun olaral.:. ha· dafaası <ıervisine mensup hir tayyare i- iı;in vapur kaptanını bir müsademl" ne• 
1ıaı111 ~l.fnıştn. Bir muhabir Ripols .zırh· mal denizinde devriye gezerken üç ta- ticesinde battığanı bildirmeğe meclıur 

~:ıyaret etmiştir. Cemi daima eski- ne tııhti .. iye ~rındalı görmiiııtür. Bunla- cimi~ olduğu zannedilmektedir. 

Fin mukabil taarruzu tam 
neticelendi bir zaferle 

İto - BAŞ TARAFI 1 ci SAYFADA -
b~d ın., 14 ( Ö. R) - Sovyet tebliğinin üslup oyunlarına 

kem mevkilerine dayanarak dü1manlarını mailup etmeie 
muvaffak oluyorlar. 

!.et ~· Kareli cephe.inde mukabil Fin taarruzunun mÜs· 
clt bnet!i:eleri açıkca itiraf edilmektedir. Esa\en Fin tebliği 
~ u. lnuvaffaluyetleri teyid eylemeldedir: 

Sunun,. cephesinin arkasına Sovyet1er tayyarelerle ıili.h
lar ve diğer harp malzemeleri atmı,lardır. Fikirlerince bu 
~ilahlar, paraşütlerle indirdikleri müfreseler tarafından top
lanacak ve kutlandacaktı. Fakat paraıütçüler Finler tarafın
dan dağıtılmış ve silahlar da kar tabakaları içinde kaybol-

~"~~ın Swnma rruntakaıında Sovyetler Fin müstahkem 
ltıı.ı"-rf ra kupfmı yararak kendilerine bir geçid açmağa 
~ t ak olmutlara da Finlerin şiddetli bir sünııü hücu
tdi, •rdedilmiflerdir. 'Muharebe son derece ıiddetle devam 

m"'tur. · 

il or. FinJer muvaffakıyetle mukavemet ediyorlar. 
:Yor ~hın dlier noktalarında da harp tiddetle deva m cdi
~dQ. ınl~r ntuhasım1ara karyı koymaktan hiç kesilmemİJ
rır1c11 ~ liucum eden kuvvt tler Summa mıntakasmda 5 - 6 

Londra, 14 ( ö. R) - Son eden Fin tebliği Ktzıl ordu
nun Mannerhaym hatlarına hücumlarında bir kaç ileri mev
kii zaptettikleri itiraf edilmdc:tedir. Fakat ayni teblii, Man· 
nerhaym hattının asli yanlmayıp kaybedilen mevkiler yü
zünden müdafaanın zarara veya z-afa uğ-ramadıitnı bildir
mektedir. llı.ı •hınin ediliyor. 

lo11ı_ ta.da. Sovyetler Vipuri şehri karşmna UZ\ft'l menzilli 
llttı r bYerlqtirmi,lerdir. Bu mmtuadaki Sovyet tahıidatı· 
diitÜ .~bi Vipuri ıehrinin kurbiyeti ve mükemmel bir yol 
~lf\ı ç~ .~eşkil etmİftİr. Sovyetler burada Mannerhaym hal
!-İtnidn lurerek harekatın inkipfı için bundan istifade etmek 
liı~ ~~I h~rc.ket e~iyorla~. Fa~at Finle~İn ~olay ~?lay ma~
l"rılidd ~ıy~~lerı tahmuı edılmelltedır. fınler duşmanı bır 
tı.ıın. et ı!erlemekte 5erbest bıraktaktan sonra mukabil hü
~yor ve aded itibarile azlıkların,. rağmen , miisb.h· 

Sovyet acır topçusu Fin mevzilerine saatte üç binden faz
la menni atmııtır. 

Kohmoh mıntakasında bir Sovyet taburu imha edilmiştir. 
Hava taarruzlarında 17 Sovyet tayyaresi düşürülmüttür. 

Helsinki, 14 (Ö. R ) - KlZıl ordunun 32 Finlandiya mÜs· 
tahkem mevküni zaptettiği hakkındaki haberler resmi ma
kaftl3ttan tckz:ib cdiJmi,tir. Finlandiya ordusu başkuman
danlığı Kızıl ordu tecavüzünün ilk günlerdeki kuvvet ve şid
detini kaybetmeğe ba,tadığını bildirmektedir. 

Fin Tebliği 
l<uvno civari;da bir Sovy~t 

taburu mahvoldu 

ı~in müdafaa hatG;ı önünde Sovyet
er binlerce ölü ve tank bıraktılar 
Par ıs 

tl'hli<•i· 14 (ö R ı - Şubat tarihli Fin 
l< <> • 

b ıc~t~d.ı: Düşman Kurelı berzahında 
tı-ı.ın 11l\ arına cle\·aın etmektedir. Suın
~•ler·1~.~arkıncla düşman bazı il('ri mev-
~ "•17.' atik' 1 zapta muvrHak olmuştur. Fa-
l.ll.lr1 ~~ıc.~ müdafaa haltınııı istinad nok
dı.ıl\ıl onuncıe düşmanın terakkilL'ri dur

h.. lllustuı 
vı· · 

t-ı <ı~ıer no~talarcla, düşmanın lıücumla
tıı_İida{ 7.ayıatla pı.iskürtülmiiştür. Fin 
~ih.in ~a hatları önünde binlerce iihi ve 

l'(•b e {rle tank yerlere ~('rilmiştir. Mu
t.ad~ er devam ediyor. 

t>lis!ll oga göliinün ~imali ~arkbindc; 
ltık. ~~ın bir çok 1cşcbbü.slerini def-
1\uv 1 tank tahrip cdilmişth-. 

lı., .. .ı no h.1ikamPtindc bir düşman ta. 
ltıC'\ ı-·11111lıa cdılmistir. Bir (~ok Son•et "r· . . . 

lıt 1 y, ~ lırn utcsimiz altınn alın-
l),..n. 

lı ~- 11.ct 
Jdar .. c: Sahil miiclafaa bat,ıryalan. 

~ '>c ler· :~~erindC' ilerlı \'en So\·yd müf
<J ite·,. .. ~.tz.erin(' ateş açmışlar ve zayiata 
4~111,111 'llıslcrdir. Bundan ha~ka birC'ok 
, l..ad tankı tahrip edilmistir. 
~hiı og~ güliinün !';imali ~arkisirnc· 
ı-" •nt'd r · "' • · 11\E> "t 1 a aası bir di.isman kolu üze

'b " l'ı; <ııtt,. d aeını~tır. 
l:tı:ık a a· F' h ~ "-'t 1-0 ın ava kuvvetleri diln dü"l'-
L "'h le/

1 
•• Yarc-Jc-riyle şiddetli hava muha

"..ıı ,, ne ,,. · . 1 -.ı~ ..,ırısnw; !'r v hundan bas-
~•1r11ff1ıltan tahsidatını vı• inse- kollnrı~ı 

•vc·tl(' hornh:p·dımım <'lmcğe 

devam ctmislerdir. 
Diişman tayyareleri memleketin iç 

kısımlarına ve bilhassa köylere bomha
lrır atrı11.o;lardır. Bobnıardımanlarrlan 
yangınlar "çıkını. tır. 

Harekat sahasında clii~ınan tayyarele
ri daha fazla faaliyet göstermişler ve 
bilhassa Vihorgıı bombardıman etmiş
lerdir. 

Dün yüzlerce Sovyet tayyarı~siııin 
Fin ara1.Lc;;i üwrind(' uçtuğu tahmin edil
mektedir. 'Fin n\'l'ı ta,vyııreleri \'<' defi 
1nyyare batrıryaforı dört c1i.i~mnn tayya
resini düşürmüc;Jerdir. Bunların ~ukutu 
tesbit edilnıistir. Diğer iki tayyarenin 
de rliisüri.ilnıiis olırtaqı muhtemeldir. 
Bundan ba~ka 12 Şubatta dü i.iriil<>n. 
fakat sukutu kafi olarak tevsik cdile
m<>mic; olan di~cr bir tayyarenin anka
zı bulunmu ... tur 

Paris 14 (Ö.R) - Sovyl't tcbligi F'ın
lerin 23 istihkfıınının zapleclildiğini bil
clirıncktcdir. 

Londra 14 (ö.R ı - Bu akşan.ki Fin 
tebliği ilk d('fa olarak, M;;ınnerhaym 
hattının ileri mC'vzılPri Sovyct !erin isga
le ınuvaffok olcluklarını kabu1 ctm!'kte, 
Cnkat öğleden sonra FinJC>rin yaptıkları 
ımıkrıbil taarruzların muvaffakıyetle ne
ticelendiğini bildirm"ktcdir. Diğer mın
tnkalardn Sovyt<I hl1cuınlnrı ağır zayi
ntla püskürti.ilıni.i>:tiiı-. 

Moskova 14 (A.A) Lcningrad as-
keri mıntaknsı genel kurma\•mın 13-2-

H40 tebliği: • 
Keşif kolu hnreki'ıtı ve bazı noktalar

da şiddetli piyade ve topç.u faa1iycti de
vam clınislir 

Kareli be~ahında Sovvct kıtalarının 
harekatı terakki etmektLodir. Dii~ınanın 
büyük kuvveilcrle tcşehbü~ cltigi mu
kabil hücumlar ağır zayi11tle dağıtıldı. 

Sovyet ıkıtaatının hareketlerindeki 
mmraffakıyctler nelİ(·csinde 23 dü~man 
istihkamı alınrn!h1ır. 

Lonclra, 14 (Y:lu.-.usi) - Gnzetclerin 
Finlandiya hakkında \'erdiği haberll!re 
f!rire Sovyetler Maıınerhaynı hattını <;e
virıneğe muvaffak olmnavınca Kareliye 
taarruz etmislerdir. • 

L•ııingı·ndın simaliııde kll\'\'ctli ve 
ihtimamln hazı;·lanan Sovyct kıtaları 
mevcuttur .. (·100) hine ballğ olan bu 
Sovyet kıta]armın Mannc-rhaym hattı 
hırşısına dikilec<'klcri anlaşılıyor. 

Mnnnerhaym müdafilerinin dt-ği.,.tiril
ı o esi işi Finlandiyayı <lüşiincHiıınekte
dir. Finlcre yardım yapılı rsa bir kaç 
lır.fta hatta bir kac av drıha ıniidnfa:ı 
edecekleri zannediİiy~r. 

Finlandiya hiikiiıneti dcvlı:ıtlere gön
derdiği birer notada Sovyetlcrin hare
ketini protesto edivor. Bu notada Sov
yet or<lu1nnnın ga;. ve infilaklı homha 
kullandığı. k17.1lhaç ve sivfl halk ile ço
cuklara taarruz ettiği, bitaraf gemilerle 
acık sehirlcre hi.icum ve tnarruz cttik
lc~·i bildirilmektedir. 

Komedi Frans z 
Artistleri istanbula 

geliyor., 
İstanbul, 1'1 (Hususi) - Komedi 

Frnnsez urtistlcriuden bir grup tcmsil
!er vermek i.izcrc mart ayı sonunda şeh
I im ize gelecek, burad:ın Ankarayn da 
gickre'k bir kaç tem.sil verecektir. 

- * SIVASTA ZELZELE 
Ankara, 14 (Ö.R) - Dün Sinsta 

10.58 de amudi dört sauh (' ı.ürcı1 bir 
lzele· kaydedilmiştir, H~ar yoktur. 

Adliye vekilinin 
seyahati ... 
Nuilli, 13 (Hıısıısi) - Yıı.nn ~l"hri

mizi ziyaret edecek olan Adlivl" \'e~ili 
B. Fethi Okyar'la refakatindeki zevatı 
karşılamalc üzere bugıin, kaznmı.ı: hudu· 
dıı olan Burhaniye.re Kavmakamımız, 
.Belediye, Parti :reislerinıiz. jandarma 
Jalmr Vl" l>öliik kumandanlanmır. ve te
ı<.ekkül bn~kanları gıtmi le.rdir. 

Vekil şerefine bc.lediycmiz imle ki i
lik bir ziyafet, basma fabrikası da bir 
halo hazırlamı !ardır. 

- *-Göring 
Bir nut~k söyliyecek 
Bcrlin, H (O.R) - Mareşal Göring 

y~rııı Alınan uraatı.;ılarına hitaben bir 
nutuk söyliyeccktir. Göring istihsali 
arttırma yolunda alınan teclbirlcrdcn 
bahsederken Alınanyanın harp ga;ı.Tct
lcrine de temas edecektir. 

ALMANYA 
Muz.af fer olacakmış 
Roııı:ı. 14 (Ö.R) - Alımın propagan-

da nazırı doktor Göbels Nazi partisinin 
500 resmi prop.:ıgandacısmın yaptığı bir 
hasbihaldc umumi ve siyasi \'aziyeti 
gözden geçirmiş v~ Alınanyanın bu 
harpten ıııu7.affeı· çıkınık kanaatini tek
rar t.-ylt'miştir. 

--*---
Am~rika 

Finlandiya ve Çille 
yardımı kabul etti 
Va~inglon, 14 (A.A) - Ayan mecli· 

si 27 reye kar&ı 49 .reyle Finlancliyaya 
ve Çine kı·edi açılnıasını tazammun 
eden kanunu tasdp etmiştir . 

• 
Amiral Byrdin keşfi 

Vaşington 14 (A.A) - Amiral Byrd 
cenup kutbu l<Cirfezinde sörunlis iki vol
kanı olan bir adayı kesfettiğini telsizfo 
hilclimıiştir. 

-ıı:-

Bir Sua'l 
Denize düsen Alman . 

tay yarecilerini neden 
kurtarıyoruz? 

- U/\S'l'Altı\FI l İNCİ SAllİfı'EOE -
Lond.ra l<f (Ö.R) - Cenub1 Amerika

da bulunan biitün Alınan vapurları Al
manyaya <lönınek veya muvaffak ola
mazlarsa kendi kcnı:lilerıni batırmak 
emrini almıslardır. 

Atlas okv;ııosunda dramatik bir sak
lambaç oy~nu cereyan edeceği anlaşı
lıyor. Şimdiye kadar dokuz büyük va
pur, bulundukları limanlardan hareket 
('tınislerdir. Bunların mecmu hacmi elli 
bin tona ~:akınclır. Yeni bir hah~re göre 
6200 tonluk Vosburg \'apuru Brezilya
nın şimal sahilinde Ingiliz harp gemile
rinin öniine düşeceğini anlayınca kendi 
kendini batırmıştır. • 

lııgiliz gazeteleri bu gemilerin Ingiliz 
abloka hattını yaraınıyacaklannı ve 
hepsinin batmağa .nıahklıın oldugunu 
yazıyorlar . · ___ .,., __ _ 
Dominyon naz•rı 

"Eden 
" Filistine hareket etti 

Gl. Ve y gand da bugün 
Suriyede beklen-

mektedir 
- BAŞTARAJ·'I 1 İXCİ SAHİFEDE -
kuvvetleri en kı.sa zamanda yelmi~ beş 
bine baliğ olacaktır 

S<ım 14 (ö.R) - Şark orduları baş
k.umandanı general Veygand yarın Su
n.vede beklenmektedir. Genernl Vev
gand bir müddet Suriyedeki Fransız o"'r
c1ularının tensik işleriyle meşgu1 ola
caktır. Sw·iyedcki Fransız hava ve ka
ı·a kuvvetleri hemen arttınlacaktır. 

Kahire 14 (A.A) - El Ehram gaze
tesine beyanatta bulunan başvekil, do
lasan ~yiaların hililfına olarak Mısırın 
Avrupaya a.o;ker sevketmiyecegini bil
dinniştir. 

KARSIYAKA 

i\ılel<·k Si .neına. ında 
Ayl;.ırdan h<.•ri sahıl"ıızlıkla bekle

nen biiyiik ı>ro~:ınu hu'1Jndt"n iti
harcn ~fü,teriliyur 

1 •• SEKiZİNCİ 
İki kudretli :-.anatkir 

GAl:Y C.:OOPER \'.E 
CLODETT COLBER1' 

Tarnfından .raratı!nu. harika filmi 

2 ··MİSTER 
MOTONUN YEMİNİ 

Riiyiik he~ t•can ve esrar filmi ... 
SEANSLAR : lfor ~iin 4.45-6.15 

!t.. Cumaric~i. p~uar giinii : 12.45 
3.30 - G.1:i - 9.00 DA .. 

....'"E'?D'I -

Tünel başı cinay~ti 
~-~-------•x*x.~-------

M eğer karı koca birbirle-
rini bıçaklayıp öldürmüş 

~----~----~--x*x-~~---------
İatanbul. 14 (Hususi) Tiinclbaşı 

cinayetini kaplıyan esrar perdesi henüz 
lüyıldy] cözülmii~ d,•gildir. 

~a?ıcı Hal.il ile Fatmamn pazar ı:e
ce mı curnaşırlıktn gcçiı·dikler.m, salt 

Gırtlakları bir ~ahsı ahnr tarafından 
kesilerek ölen erk('kle kadının karı ko
ta olduklnn ve nctlarının Halil ve Fat
ma olduğu anlaşılmıstır. Elde edilen ba
lı deliUere nazaran hu karı koe<· bır
bir!erirıi öldürmiişll'rdir . .Maamafih ·a
bıt.'\ ve ı-nJiye. bir cinayet karşı.., •ı ıa 
kalındığı mütalaasına istirak etmekte

ı;abahı Halilin kcndi . .,ine müı·acaatlc 
Fatmanın gelec·eğini söy!Jcdiğini \'(' ıü
hayet ccsctlerl~ kar.,tla~ığını ıtiı·af et,.. 

ıniştır . 

dir. 

Tahkikat neticesinde karı koca ara. 
smda gecimsiz.Uk m<:vcut o1duğu, Hali-
Hn karısını öldürec<>l<ini }'atmanın ~· 
lıstığı c\•d.:ki ascı kadına söylediği te._ 
bit ('dilıniştır. ' 

Karabük Demir fabrikaları 
müdürünün beyanatı 

----~~~~~x*x~--~---~~ 

İstanbul, 14 (Tele fonla) - Şehrimizde bulunan Karabük demir 
ve çelik fabrikaları umum müdiirü General Seyfi fabrikaların faali· 
yeti hakkında beyanatta bulunarak ezcümle demiştir ki: 

Fabrikalnrımız iyi bir mesai yolundadır. 
Yüksek izabe fırınlarımızın birisi tamamen hali faalivettedir. Cc-

1ikhanemiz şayanı memnuniyet bir mesai iizerindedir. Y;kında iki~ci 
çelik ocağımızı da işe başlatacağız. Bir buçuk ;ty sonra memleketin 
betonarme İn_Şaatma yarıyacak kuturlarda mamul dem ir vermek ha
zırlığındayız. Kok istihsalatımız dolayJsil~ elde ettiğimiz tali madde
leri kıyınetlendiriyoruz. Yakında milli ihtiyacımızı tamamen temin 
ettikten sonra icap ederse başka memleketlere de mal verebilmek ka
biliyetin i iktisap edeceğiz. 

General Seyfi günde ( 300) ton demir istihsal ettiğimizi ilave 
etmi~tir. 

Londraya göre B. Ede
nin Ankara seyahati 

---------x.x----------
Londra, 14 ( Ö. R) - B. Eden Kahire civarında Hind ordusu aio

kerlerini teftiş etmiştir. Dominyonlar nazın Hind ordusuna hitaben 
Kralın bir mesajını okumuştur. Bu mesajda Hind ordusunun geçen 
harpte olduğu gibi vazifesini tam olarak ifa edeceği kanaati izhar 
edilmektedir. 

B. Eden İngiliz hükumetinin Hind ordusuna ve millet ine derin 
minnettarlığını bildirmiş ve imparatorluk ailesinin tam bir1iğinin za
fer teminatı olduğunu ı\Öylenıiştir. 

Nazır İngiliz elçiliğinde Başvekil Ali Mahir paşa ile görüşmüştür. 
Paris, 14 (Ö. R) - Resmi İngiliz mahfillerinde beyan edildi~ine 

gfüe İngiliz Dominyonlar nazırı B. Edenin Mısırdan lngiltercye dön
mezden evvel Ankarayı ziyaret edeceği hakkındaki haberler esas~ız
dır. B. Edenin seyahat programında Türkiyeyi ziyaret tasavvuru ela~ 
hil değildi. Nazırın son dakikada böyle bir ~eyahat yapmağa karar 
vermiş olduğunu da farzettirecek bir malumat yoktur. 

Yugosla vyada buzların çözülmesi 
üzerine bir çok nehirler taşmıştır 

---------·x~x~~---~------~ 

Belgrad, 14 (A.A.) - Buzların çözülmesi üzerine bir çok nehir
ler taşınış ve bir çok münbit mıntakaları sular istila etmistir. Bilhas
sa Morava nehrinin taşması mühim lıasarata sebebiyet v~rmışhr. 

Diğer taraftan ~ İmali Yugoslavyada mebzul surette kar yağmak
tadır. 

Bütün Avusturalyalılar 
' 

Hürriyet n1cfkôresini müdafaa 
silaha sarılacak • • 

ıçın 
--------'X~X------~ 

Londra, 14 ( Ö. R) - Avustııralya Köylü partisi re.isi Mr. Kame
ron radyoda bir hitabede bulunarak şunları söylemiştir: 

- «Avusturalya köylü partisinin hali hazırdaki siyaseti üç kısma 
ayrılır: 

1 - Avusturalyanın büyük Britaııya camiasının azası kalması. 
2 - Avusturalyanın miidafaasının kuvvetle temini. 
3 - Büyük Britanya imparatorluğunun menfaatlerini korumak 

husU4Klnda her hangi bir harp sahasına Avusturnlya km:vetlerinin 
gönderilmesi. 

A vusturalya sulh içinde yaşamak. ister. Fakat Nazi siva eti, her 
şeyden yüksek tuttuğumuz hürriyeti ortadan kaldırmağa çalı~ıyor. 
Bunun için Avusturalya kuvvetleri zafere doğru emniyetle gidi
yorlar. 

Avusturalyalılar Büyük Britanya imparatorluğunun ve menfeat· 
lerfoin temsil ettikleri hürriyet mefkfıresinin müdafaası 'için her ne
rede olursa olsun harp etmeğe hazırdırlar. 

................................................. M 
Ucuz • •• •• 

sınema gunu 
nUGÜN 

Kültürpork Sinemasında 
SAAT !.15 TE'S GECF YARISISA KADAR 

BÜYÜK, KÜÇÜK Husu i : 15 ..... Birinci 10 KURUŞTUR.. 
BU FlATL~ KIZIL DANSÜZ VE ZORAKİ ~tKAH J-iLİl\ILI::RİYLF. 

METRO JURNAi, GÜRÜI.ECEKTİR~ 

~EANSLAR: KIZIL DA~SÜZ : 2.J:i-5.31l-9 .. ZORAKi ~İKA.il: 4.15-7.45 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• - C'U:\IA GÜ~Ü -

YAŞAMAK ZEVK'l'İR VE MEŞUM KABIN .:..------



Çin ordusu zafer kaza.nıyor Rumen f. l 
Gençlik teşkilatı ; B O R S ~ 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: ,. 
18 inci adanın 1499 metrl' :mura~,. 

ındaki 1 sayılı arsasının satışı yazı bi· 
leri I!lüdürlüğündeki şartnamesi v~.ıt
lc kapalı z.arflı arthrmaya konuhı,.., Roma, 14 (Ö.R) - Rwnen gençlik UZÜl\1 

teşkilatı kumandanı B. Llderoviçi bu 
akşam Romnya gelecekti. Kar dolayısi
le italyada demiryolu ınünakalatmdaki 
teahhürJer yüzünden ancak yarın sabah 
gelebilecek, parlak bir şekilde karşıla· 
nacaktır. Rumen gençlik teşkilatının 
ideali kral Karolun şu .sözleriyle hülasa 
edjJcbilir : •Tek irade ve tek hamle ha
linde sım sıkı birleşmiş olarak, gençli
ığimizle Rumenlerin haklarını muzaffe· 
ranc teyit edecek yeni bir Romnnya ku· 

~~~~~~~~~~--ıwıı.*-·~~~~~~~~~~-

Ki n yon şehri Japonlardan alındı 
Amerika yardımı fena karşılandı 

. *- . 
Lôndra 14 (Ö.R) - 60 Japon tayyare- sevinçle tefsir ediyorlar. Hopey ve Hu- ı · 3-:- Mü...~evınerin Ç.in içine d~ıa ~C: 

i\ aün cenubi Çin'i Hindi Çiniye bağlı- nan eyaletlerinde kazanılmış olan z.a- rın hır şekilde sokulmaları tehlıkesmı 
7aıı ve Fr.ınsı1Jara ayrılan Ywman de- ferleri takip eden bu muvaffakıyet, Çin bertaraf etmektedir. 
a LU'l'olunu ikinci defa olarak ağır suret- kuvvetlerinin harp sahalarında kaybe- 4 - Çinin dostlarına Çin ordusunun 
\E> bombalamıştır. den vaziyetinden kazanım vaziyetine daima arlan kuvveti hakkın.dn iyi bir 

Çin defi toplarının ateşiyle bir Japon geçtiğini göstermektedir. Gazeteler bu intiba verecektir. 
t:ıjjart>si düşürülmüştür. münasebetle Mareşal Çankayşek.in 30 Roma 14 (ö.R) - Japon hariciye na-

UZAK ŞAARKTA Birinciteşrin 1938 tarihli açık mektubu- z.ırı B. Arita Amerika ile Japonya ara-
Vaşingkın 14 (A.A) - Ayan meclisi nu hatırlatıyorlar. Mareşal bu mektu- sında muallak meselelerin 230 adedinde 

Finlandiya ve Çine kredi açılmasına bunda şöyle diyordu: olduğunu ve Çin - Japon ihtilafının ip-
n'ıezuniyct veren kanunu 27 reye karşı cJaponyaya karşı harbm ikinci saf- tidasından beri tedricen ortaya çıktığını 
49 rey ile kabul etmiştir. hası başlamıştır. Ve bu safha hez.imet- söylemiştir. Nazınn fikrince bu mese-

JAPONYANIN ENDIŞELERI lerle değiJ. 7.nferlerle dolu olacnk, Çin leler maha1linde Amerikan ve Japon 
J;merika ayanında Çaking Çin hükü- ordusu tedafüi vaziyette kalmıyarak otoriteleri ara~ınd:ı. müzakere yoliyle 

mdine tnhsis edilen kredilerin kabul taarruz.., geçecektir.> kolayca halledılebılır. 
e8ilmis olması Japonyada endişeler cSao-Tang-Pao> gazetl'..si bu ımuruzu Roma 14 (Ö.R) - Japon hariciye ne-
uyandırmıştır. Japon hükümetinin söz- iyi neticeye isal etmek için Çin mille- zaretinin bir mümessili Alman müstc
ciilerinden Galmuso şunfarı söylemiş- tinin müşterek gayretinin elzem olcluğu- şarı B. Erfeld Jnponyayı ziyareti mü
fit: nu kaydederek ;Şunları ilave ediyor: nascbetiylc beyanatta bulunmuştur. Ja-

- «Pitınanın teklif ettiği kredilerin Kazandığımız zaferden şu dört mana pon gazeteleri mumaileyhi B. Httlerin 
lnbol edilmiş olması Japonyayı pek çıkmaktadrr: memuru mahsusu olarak göstermi~lerdi. 
haklı olarak düşündürecek vahim bir l - Bu muvaffakıyet ordumuzun ha- Japon diplomatı bu ~eyahat hakkında 
Jı.'idisedir.> ' rekatın teşebbüsünü e1ine aldığını ve hiç mallımatı olmadığını ve Japon en-

Paris 14 (Ö.R) - Sentral Niyuz Çin vaz.iye1ini ıslah ettiğini iııpat ediyor. düstriyellerini alfıkadar edip etmediğini 
ajansı Çunkinden bildiriyor: Mahalli 2. - Japon milletini ve Diyet mecli- bilmediğini söylemiş ve her halde res
gazefeler Kuansi viJayetinde Kinyan sindeki mümes.o;ilJer'.İni düşündürecelt- mi bir mahiyeti olamıyacağını iJave ey-
;ehrinin Çinliler tanıfınd:ın i~tirdadını tir. ]emiştir. 

--~----~--------~------~~----

Letonya ve Estonyada 
Kısmi seferberlik hareketleri geniş

ledi, muhtemel tedbirler alın1yor 
------------- *- - ----------

Londrrı 14 (ö.R) - Amerikanın Mos- si ihtimalinden bahsediliyor. tediği malumdur. Bu devletler, geç kal-
kova büyük elçisi Rign<l.a Estonya hü- E.stonya, Letonya ve Litvanya sefir- mış olmakla beraber. Sovyet tazyikini 
ltümeti erkfıniyle temasJard:ı bulunduk- )erinin Kremlindeki bir toplantıya işti- nihayet tahammül edilmez bir dereceye 
tan sonra Talline gitmi v orada da rak ctmi bulunmaları, bu içUmaın şid- gelmiş adcfctmeğe başlamışlardır. 
utonya hükümeti belli başlı şahsiyet- detini arttırmıştır. Lctonya ve E.stonyanın diğer Sovyet 
lerfle görüşmü~iir. Balt memleketleri siyasi yeni tazyik- taleplerine enerjik bir cekilde muhale-

Roma 14 (Ö.R) - F...stonya ve Leton- Jer karşısında kalırlarsa bunları redde- fete karar vermiş oldukları söyleniyor. 
ynCl:ı kısmi seferberlik hareketlerinin deceklcri knruıati hfıkimdir. 
genisl»tilıniş olmnsı ve yeniden biiyük. Roma, 14 (Ö.R) - Letonya ahalisini 
fevka1ac1c tedbirlere müracaat edilmeı;i her ihtimale karşı hazır bulunmagn da
tclfiş uyandırmıştır. Balt memleketleri- vet eden Letonya başvekilinin beyana
ni tehdid edecek yegane memleket Sov- tı derin bir tesir yapmış ve hayret uyan
yet Rusya olduğundan, Sovyetler tara- dırmıştır. Sovyet Rusyanın baltık dev
fmdan yeni bnzı miiddeiyat s('rdcdilm~ Jetlerinden' yeni tavizler elde etmek is-

Roma 14 (Ö.R) - Amerikanın Mos
kova sefiri, Rigada Lelon siyasi ve dip
lomatik mahfilleriyle mühim temaslar
da bulunmuş ve E.stonya devlet adam
laı-iyle aynı mahiyette temaslar için 
Talline hareket etmi§tir. 

A merika \Fin ordusuna iltihaka ko-
Dona nm a bütçesi ı 
Vaşington, 14 (A.A) - Mebusan mec- •• •• ı ı •• ı kt 

lisinin tahsisat encümeni 966.072.878 do- şan gonu u er ço ur 
!arlık donanma büt<:esi hakkındaki ka-
nun Hiyihasını tasdik ed~k meclise 
göndermiştir. Encümen, ecnebi mcın1e
Jcetlerdc bulunanlardan daha büyük 
ı:ırhlılar ve kruvazörler insa.smı tavsiye 
rtmi~r. 

--Jf.--

~~--~-~~-~~x:--~~--~~---

Londra, 14 (Ö.R) - Avam kamara- le.şkil edilen Fin gönüllü kaydı bürosu
~ında, Fin ordusuna İngilizlerin gönüllü na da faaliyete geçmesi için ruhsat ve
kaydedilmesi hakkında bir suale <.-cva- rilmiştir. 
hen dahiJiye nazırı şu beyanatta bulun- Londra, 14 (Ö.R) - Finlandiyaya 
ınu~tur : gönüllü kaydı için açılan daireler önün-

nıyoruz. ... • --·-ATLAS 
Okyanusunda fırtına 
Mndrid, 14 (A.A.) - Atla• Okya· 

nuaunda hüküm sürmekte olan futma 
dolay ısile Ebro adındaki motörlü lapan
yol vapuru La.~palmasın 9imaline 9 mil 
mesafede kazaya uğramıştır. 

Usıkuru vahim hasara düçar olmutlur. 
Bir çolt vapur Ehro'nun imdadına .koı-
muştur. --·--ALMANYA N iN 
Moskova sefiri 

Berlin, 14 (AA.) - Almanyanın 
Moııkova M!firi B. Von Schulenhurg me
muriyeti ha~ına gitmi~tir. 

Dört İngiliz 
tayyarecisi kurtarılcll 
Kopenhag 14 (A.A) - Bir Danimar-

ıka vapuru. diişen bir Jngiliz tayyare
c:indcn bir kauçuk sandala iltica etmiş 
olan 4 tayyareciyi kurtarmıştır. Tayya
reciler mütt>akiben bir Ingiliz vapuruna 
tesliın edilmiştir." --·--KOMÜNİST 
PARTtSi iCTİMAI 
Roma, 1-4 (Ö.R) -:_ PoJit - Büro ko

münist partisi merkez komitesinin umu
mi içtin1aını talik ebniştir. Bu teahhür 
Finlandiya askerl harek!ıtının kararım~
hğından, ve bütün Sovyet Rusyada hii
kfun süren kansık1ıklardan i1eri gel
mekte imiş .. 

Y'ÜKSEKŞURA 
Mussolininin riyase· 
t inde mesaisine 
devam ediyor 
Roma, 14 (Ö.R) - MilU müdafaa 

yüksek şOrası Venedik sarayında bay 
Mussolininin riyaseti altında mesaisine 
devnın etmiştir. --·•---. 
Alman ek onomik 
m ·· zakereleri ... 
Bern, 13 (A.A) - Alman ekonomik 

mliuıkerelerine memur mütahac:sıs Von 
Vohltntin, miizakerelcrde bulunmak 
iizere yakında İspanyaya gideceği bildi
rilmektedir. 
Bir m üh·mmat d eposu 
ite ~edildi ... 
Dub1in, 14 (A..A) ...,... Devriye ge7.mek

te olan muhaf11.lar, J..outh kontluğu da
hilinde kam Faugharda bir mühimmat 
deposu meydana çıkarmışlardır. Depo
da 18 tüfcnk, 2 mitralyöz, bir çok tii
fenk kurşunu , mitralyözler vesair harp 
malzemesi bulunuyordu. 

--*-
Aceleci delikanlı 

Şehitlerde oturan Hüseyin oğlu Mus- ı 
tafa Halka nişanlısı Kt'vseri kaçırmış 
ve hakkında takibata başlnnmıştır. Genç 

149 jiro ve şü. 
121 P. Mihalef 
111 •j. Taranto 
97 Ş. Riza ha. 
95 E.maf bankası 
75 j . Kohen 
56 $. Rcm7.i 
33 M. Beşikçi 
20 P. KJark 
1.f S. Erkin 
69 Albayrak 

840 Yekiin 
492705 Dünkü yek\ın 
493545 Umumi yekun 

No. 7 
No. 1 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

10 50 10 50 
10 12 50 
10 25 10 50 

9 75 16 
10 375 11 50 
12 50 16 50 
11 13 
14 15 25 
14 25 14 25 
13 50 15 
13 '15 14 25 

9 50 
10 50 
11 50 
14 
1n 

--*-
Odacı ve müstahdem-
lerin tayin işleri 
Bundan sonra adliye dairelerinde ve 

bilumum ret>mi devair için yapılacak 
müstahdem ve odacı tayinlerinin mut
laka villyet makamlarının, kazalarda 
da kaymakamların tnsdiklerine iktiran 
eylemesi H.izımg~ldiği ~hrimi1deki ala
kadarlara bildirilmiştir. 

--~ --
Bir İngiliz gemisinin 
imdat işareti 
Cebeliittarık 14 (A.A) - 3,200 1on

luk Brodwal ismindeki Ingiliz gemisi 
Mar:-;i1y:ı açıklarında iında-0 işaretleri 
vermi,tir. 

-------~--~111!!1~--.... ~ Makbule Kadri 
Kutluk 

tur. 'bl' 
Muhammen bedeli 17988 lira olup 1 

0, 
lesi 21-2-940 Çarşamba günü saat 17 

dir. ·ıw 
2490 !'ayılı kanunun tarifntı da~ı nltı 

de hazırlanmış teklif mektupları i1ı • 
günü azı:ımi saat 16 ya kadar · encU~enU 
de riyas te vcıilir. Muvakkat tenııl\3 
1350 liradır. 

4-9-15-20 368 (194) 

Havagazı idaresine 1350 ton Z.?~ 
dak zerodiz 0,10 lave madf'n kom~. 
satın alınması, yazı işleri müdür1ü~ 
deki şartnamesi veçhile kapalı ıa 

11 
ek.<rlltmcye konulmu~tur. Muhanı~tp 
bedeli on sekiz bin dokuz yüz lira 0 0 

t 
ihalesi 21-2-940 çarşamba günü salltJ 
17 dedir. 2490 ~yıh kanunun tarlfa 

11 dahilinde hazırlanmış tekli{ mektupla 
ihale günü azami saat 16 ya kadar ~n
cümende riyasete verilir, muvakkat ,.. 
minatı 1417 lira 50 kuruştur. 

4-9-l 5-20 367 (193) 
- Birinci kordon Atatürk caddeeİ 

~ehir otdi saha!!ında ııondaj yapurı!r•; 
aı, fen itleri müdürliiğiindeki keş• ..,l• 
şartnamf:&İ veçhile ac;ıl: eksiltmeye korıU 

muştur. ihalt,i 
Ke~if bedeli -400 lira olup r 
26/2J940 paznrıesi gü~ü !aat 1 ~ dadı~ 
lttirak edecekler 30 lıralık temın~.tı e· 
bankasına yatırarak mak bu zile encu;ı;) 
ne gelirler. IO. 15. 20, 25, 336 (2 

- 55 ci adanın 142,50 metre mura~ 
b~undaki 2 ~yılı arsasının satışı ya 
işleri müdürlüğiindeki ~artnamesi veÇ" 

hile açık arttırmaya konulmuştur. ş 
Muhammen bedeli 712 lira 50 )turllii 

olup ihale~i 21 21940 Çarşamba gUn 
saat 16 dadır. 1' 

l~tirak edecekler 53 1ira 45 kuruşl~
teminah is bankasına yatırarak n1a 

O k buzu j)e f>;,cümene geJirJer. i iş ve iş evi 6. 10, 15, 20 365 o9s> 

Yeni açtığım atelye Çivici hamamı~ Yoksul hastalara verilecek reç~te~ 
civarında Sakarya ilk okulu arka-~ üzerine ilaç sntın alınmaSl. yazı ışl .1,, 
sında Hamam yokuşu birinci çıkma- S müdürliiğiindeki şartnamesi veÇ}ı1 

e 
zında .74 nwnarnda... t açık eksiltmeye konulmuştur. Muhn"!:' 
DiKIŞ : GeJinlik, tuvalet, manto~ men bedeli iki bin lira olup ihalesi ?·~ 

ve çocuk ropl::ın.. ~ 940 Cuma günü saat 16 dadır. Iştırn 
~ ÇiÇEK : Merasim çelenkleri, ni- ~ ed cekler 150 Jiralık teminatı iş bank

9
• 

şan, gelin büketleri ve muhtelif çi- ~ sına ya1ırarak m:ıkbuzile encümene ge-
~ lirler. 15-20-25-29 (272) çekler.. ~ sine 

MUHTELİF BOYALAR : Tablolar~ 1 - Fındık ihracatının murakabe d 
yatak talo~lar:ı·· ~ dair ni1.amnamenin bazı maddelerini e-
llER ÇEŞiT iŞLER : Çay takımla-~ ğiştiren 18-1-940 giin ve 2-12623 kata!" 

rı, fant.azi yakalar vesaire.. S name numaralı nizamname, 
Her tiirJii ince ve zarif işler yapılır. ~ 2 - Palamut ihracatının muraknbesi7 

·Ve sipnrişler kabul olunur. ~ ne dair nizamnamenin bazı maddeJeriJll 
r ~~----- değiştiren 18-1-940 giin ve 2-12621 )ta· 

DOKTOR • rarnnmc numaralı nizamname, . 
Herkesçe bilinmek fizere belediyen•~ 

cümle kapısındaki il5n tahtasına ası 
mıştır. Jlfın olunur. 48!) (269) 

. Celil Yartm 
İZMİR MEMLEKE'J' 

HAS'J'ANESİ DAHİLİYE 
MV'J' AHASSJSJ 

Muayenehane: İkinci Beyler 
No. 25 TELEFON: 3956 

~ CY.Z'ZTL'N"A7..7.7.JWW:&SA9 
DOK'J'OR 

BelC'diyemiz varidat servisinde Jll{i~
hal bulunan mulıtclü m<:>muriyet1er iÇl~ 
19-2-940 tarihine müsadif Pcızartesi gi~
nii mü~-ıbaka imtihanı yapılacaktır. t~ 
se ve orta mektep mezunu ve asker ı 
fili hi7.Tlletini bitirmiş olup 35 ya.c;ırı• 
geçmrnnls olanlardan istekliJerin murıı· 
caatları i1an olımur. (271) 

Kanun No. Tarihi 

3773 17-1-940 
25-1-940 

Erzincand.ı ve F:rz.incan yer snrsın.tl' 
sından müteessir olan mmtakada zarar 
görenlere yapılacak yardım hakkındD 
k:ınun. 

Kanwı No. Tarihi 

AMERİKADAKİ 
Ya hudilerin yardımı 
Vaşington, 14 (A.A) - Vaşingtond:ı-

ki Amerikalı yahudiler kongresi, Avru
p:ıdaki yahudileı·e yardım için 500 bin 
dolar toplamağa karar \'ermiştir. 

İngiliz hükümcti, .Millt•t1cr Cemiyeti de müracaat eden gönüllüler hep bir
azası olan her devleti 1''in1andiyaya den kaydedilcmiyecek kadaı· çoktur. 
müınki.in olan her yardımda bulunmağa Sıhhi muayeneden geçmek ve ihzari 
davet etmiş olan Milletler Cemiyeti Jraf?tlarını almak istiyen gönüllüler da
assamblesinin 14 birinci kfmun 1nrihli ırclerin önünde yığın halinde toplan
ka.rarı zaviyesinden hu meseleyi tetkik ınışlardı. Bunların arasında sabık mu
cıtmistir. Finlandiyaya hizmetlerini tek- lıaripler, ~emiciler, tayyareciler, dok
Jif arzusunda olan İngilizlerin, f'Cneb'i lorlar, mühendisler, işçiler, memurlar. 
ordulnrda hizmeti meneden Forayn En- işsiz.lcr ve kadınlar, hüU'isa her sınıf 
secislrment Akt dolayısiylc buna imkan halk vardır: Zenginler askeri teçhizat
bul~maınları, Jıükiiıııetin fikrince as- lannı bizzat tedarik ediyorlar. Vakti 
samblenin kararma muhalif olurdu. Çün- yahat masraflarını bi:r.zat göreceklerdir .. 
kü me:r.kfır knnun baz.ı hallerde hususi ~erinde olanlar Finlandiyaya kadar se
müsaadcler itasını mümkün kılmakta- Finlerc yardım bürosu direktörü ilk 
dır. Binaenaleyh, Fın kuvvetleri arası- günde mürncaat eden gönüllülerin mik
ııa yazılımık istiyen İngili:.ı tcbaalnrma dar ve evsafı bakımından c;ok memnun 
umumi bir ruhsat verilmiş ve Londrada olduğunu söylemiştir. 

kız arzusiylc kaçtığını söylemiştir. · • fua~ Naim 
2-12688 29-1-940 

İKİ TRANSATLANTİK 
Tayyare gemisi oluyor 
Vaşington 14 (A.A) - Her biri 35,000 

&onluk iki transatlantik, tayyare gemisi 
lıaline getirilecektir. Bu gemilerin siir
• tl('ri 24 mildir .. 

Amerika m illi 
m üdalaa bütçesi 
Vaşington, 14 (AA.) - Rcisicum

.. uT Ruzvdt milli müdafaa hizmetleri ve 
Amerika bitaraflığı kanununun tatbiki 
252.340. 776 dolarlık mnsraf derpiş 
eden bir kanun ncşredecektir. Bu parıı 
derhal nliıkadnr dairelerin emrine veri· 
lco·ktir. 

--*
INGİLİZ • SOVYET 
TiCARETİ .. -
ı.ondra, H (Ö.R) - İngiltere ticaret 

DA7Jrı A\•nm kamarasında bir suale c:e
nbındn, Sovyct birliği delegeleri.) le ge
çerı frsrinic\'' t'ldc imza edilen bir an
~a mııdlıincc kalay ve kau~ığun 
•eres1e ile ıniihadclesinc imkiin hasıl 
fdnuıdı~ını ~·J~mi tir . 
RUZVE.LTİH 
DENiZ SEYAHATİ 
Ankara. 14 C H1L>11ı.si) - Ame1·ika re

lskUmhuru Rur.vell 12 gUn sürecek 
olan bir dımi:ı. ı->eyahatine çıkacaktır. 

Reisıciimhurun nerelere gideceği he
nüz belli •if'ğlldir. --·-BELÇİKA • HOLLANDA 
Arasın a p saport 
usulü ilga mı ediliyor? 
Bıiiks··I . 1:-l (AA) - Belga Ajansı, 

J;,•lçikıı ılP 1 l11ll:ırıdnnın iki memJeket 
ftr:ıs.ırı,Jn ııwclıuri pasaport usulünü ilga 
için mfız.lkerC'lcr cereyan ettiğini bildir
nı,. 'k tf'<l ı r. 

T ü r k 2aze tecileri 
bugün Fransaya 
veda edecekler-
rarıs, 14 CÖ.R) - Majino istihkfun

liaiının bir hava üssünü ve Brestteki 
deni:ı üssünü general Çalışların riyase
atndıo olarak ziyaret eden Türk gazete
dla- hf'yeti bugün Frnn.saya veda et-
1nel Ü:LCredirler. 

~ -·· =·-= . 
DOKron :.. Bayraktar 

: Tiirk bayrağı nltıruı girecek vapurlaJ' 
ı hnkkında nizamname. 

Kanwı No. Tarihi Behçet Uz 1 Eşrelpasa hastan~si 
Çoculı hasıalılıları CiLDiYE EFRE NCIYE ~ 

MÜTAHASSISI 
2-12658 29-1-940 • e 

Yumurta ihracatının mur:ıkabcsın. 
dair 31-3-938 tarihinde neşredilen ııı
znınnameyc bir madde eklenmesi hal'· 
kında ni:t.aınname. 

. Müıa~SISI 
1 

Şanllı Sokak (3 üncü Beyler) No.8 
Jlastalann1 her gun ~t 11.30 dan ~ 1 ~ Her ı:iin 15 ten sonra .. 

1 e kadnr Beyler sokaıında Ahenk aa.llliıAıı.a•r.ıır.;•lll!IB~!lDSDll:Zli. Kanun No. Tnrihi 
matbaaın yanındaki hususi kıliniğin
de kabul eder. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Berlinle oskova ara
sında askeri pakt yapıldı 

~~--~---~x~x:~--~--~~--

1!27".z7'"~0-~7.:?.ZZ7'%.l'%2:limlD .... 

.. OPERATÖR 1 
Dr. Asil Mukbil 

Ata ka m 
MEMLEKET HASrA· 
NESİOPERAröRü - BAŞ'fAI:AFI 1 İNCİ SAHİFEDE - Sovyet radyosunun bu haberi gayet 

minat tqkil edecektir: müsait karşılanmıştır. Hastalarını her gün üçten sonra 
ı _ Sovyetlerin Skandinavyada ve- Tokyo 13 (A.A) - D.N.B. bildiriyor: Alsancakta Birinci Kordon 312 nu-

yahud ,arkta ilerlemesine mani olmak Sovyct - Almıın ademi tecavüz pak- maralı Jakinyon :\partmanında ka-· 
İçin m üttefikler tarafmdan barellete ge- tının Antik.omintcrn paktm ehemmiye- bul eder. 
çildiği takdirde. tini değiştirip değiştirmediği hakkında Tl:LEFON : 3537 

2 - Franaa ve lngiltere tarafından sorulan bir suale cevap veren hariciye - -
Balkanlarda Abnanyaya karp yapılacak nazırı B. Arita, bu paktın yegfine hede- .......................................... . 
bir taarruz karfıamda Almanyanm yal- !inin kominterle mücadele olduğu ve : : 

Acele Satılık 
Han 

Hükümet konağı karşısında c1JC':.ı
luk sergisinin> bulunduğu Mollaza
de hanının dörtte bir hissesi acele 
satılıktır. 
Görüş.ınek istiyenlerin han dahilin

• de Bayan Firdevse miiracaatları. 
: l~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DOKTOR 
Salahcddin 

Tckand nız kalması halinde. Sovyet devletinin aleyhine müteveccih ! Salı lı k : 
Skandinavyaya ait plinlanw tatbik olmadığını söylemi§, buna binaen Ja- : Çocuk llastahklan l\tütahass1S1 

edeb ilmek iç.in bu mukaveleye ait mü- ponyanın antikoınintcrn politikasına : Buca jandarma karakolu kar~ısın- ı BERLiN n KÖLN ÖNİVER-
zakereJerin icrasmda Stalinin önayak ol- devam edeceğini bildirmiştir. Eda 13 sayılı fırın, 15 sayılı dükkan SİTESi SADIK ASİSTANI 
muş olduğu söylenmektedir. Eve 17 sayılı 4 oda ve iki salonlu ev Hastalanın İkinC'İ Beyler Numan 

Stalinin Finlandiyayı en seci mayıa Moskova 13 (A.A) - Alman ajansı : bahçesinde kuyusu ile birlikte salı- ı ! zade sokak 5 No. da her g-ün saat 

2-l2689 29-1-940 
ölçüler nizamnamesinin muaddel 9-

uncu ın:ı;1desini değiştiren nizamname· 
Kanun No. Tarihi 

2-12709 29-1-940 
Palamut ihrncatının murakabesirı.e 

dair 17-9-937 Uıl'ihinde neşredi1en Jll" 
zamnameyc bir madde eklenınt•!>i hnlt' 
kında niz.nmname. 

Kanun No. Tarihi 

2-12707 29-1-940 

1 Çc-ltirdcksiz kuru üzüm ihracat_ın: 
murakabesine dair 21-8-937 tarihırı 6 

neşredilen nizamnameye bir madde e)\
lenmesi hakkındnki nizamname. 

Kanun No. Tarihi 

3776 17-1-940 
25-1-940 

Gümriiklercle istimal olunan bazı c~ 
raka müdafaa pulu ilsakı hakkınO~. 
kanundR b:ı1.ı d~ği<;iklik yapılmasına 
ir kanun. 

Kanun No. Tarihi 
ayında zaptetmeği ümit etmekte olduğu bildiriyor: : lıktır. , , birden sonra kabul eder. 
ve o zaman laveç ve Norveçten d eniz Almıın ajansının öğrendiğine göre, : Müracaat: İçinde oturan ınal sa- 1 TELRFON : 3453 Fı~1ıt71i~racntı~;~l:~~~akabesine dııı-
üsleri iatiyeceği rivayet edilmektedir. Moskova siyasi mahfilleri diin akdedi- : hibine.. EVİ 3459 J1" 

Müttefiklerin Skandinavyaya veya fen Sovyet _ Almruı ticaret anlac;ması, : 13-15-l7 (253) • :ew İr 24-8.!)37 farihinde nt>Şredilen niıd • 
yalrn1 •A..Lta müdahalede bulunmalan beynelmilel ticaret münasebetleri 1ari- : nameye bir madde eklenmesi hnklun ıı ,..,.. ... .... ....... ................. .............. la 1&102 - ~l'I k. . 
takdirinde A1manyanın Sovyetlere ya- hinde emsalsiz bir teşriki mesai teşkil ~ b1 ı nızaınnnıne. 
pacağı muavenet vad ine mukabil, Mos- etmelctedir. Daha ilk qenede iki mem- !:.:'. 

1 

~, DOKTOR OPERA TÖR ~ Yukarıda yazılı kanun ve niz:untf; 
kovada nazilerin Balkanlardaki hareki- leket arasındaki mübadele hacmi bir u meler belediyenin ciiınle kapısı~dıı re 
tmm müttefiklerin u keri bir mukaveme- rekor teşkil eden 1931 deki miktarı ya- Asabiye Mütalaassuı ~ ~ Sa mi Kulakçı ~ il~n taht.asına herkesçe bilinmek wıc 
tine maruz kalması takdirinde Almanya- ni 1 milyar 200 milyon markı geçPcek- DOKTOR t) l ~ asılmıştır. !Hin olunur. (270) ___., 
ya yardım edecektir. tir. ; Kulak, burun, Boğaz hastalıkJan ~ 

Amsterdam 14 (Ö.R) - Almanya ile Mübadeleyi daha ziyade arttırmak Ca hı· t Tun er ; ~ Müt~hassısı ~ 
Sovyet Rusya arasında ~üt mahi- hususunda dün izhnr edilen arzuya da • Muayenehanesi: Birinci Beyler 
yette bir askeri pakt yapıldığını bildi- hususi bir ehenuniyet atf edilınektedir. Her gün saat 3 ten sonra Samlı , : No. 42. Telefon: 2310 ~ 
ren Sovyet radyoları Almanyanın Hol- Mezkur ajans, Almanyaya ilk ham sokak ("Üçüncü Beyler) No. 19 da ' Evi: Göztepe tramvay cad. No. 992 ~ 

Kiı·alık yazıh:ıneJer 

landa veya Belçikaya yapacakları bir madde sevk;yatın.' tevc,.UI eilildiğini 

1 
huta kabul ve tedavi eder. Elek-

taarruzda bu pakt hükümlerinin cari ol- de kaydediyor. Nakliyat me~e1esi de bu trik tedavileri tatbik eder. Telefon: 3668 

Gazi bulvarı Zirat'lt bankası yaıııh~ 
18 numaralı hanın üst katı resmi ve......u;ıı 
smıt daire ve yazıhane ve tUtün deV"" 
oJarak istimale elverişlidir. dıı 

s: 4 1- 13 Taliplerin 2 inci Kordon 88 n~wye mıyacağuıı ve Sovyetlerin Almanyaya sahada tesriki mesai edecek olan iki la- TELEFON: 3559 
bu takdirde askeri yardımda bulunmı- raf miitehassıslıırı arasında halledilmiş- •li•••••••••••••• diş doktoru Hatice Aua Dernıre90) yacağını tasrih ediyorlar • tir. müracaatler i. l - 26 (1 



FOSFARSO~ ~ın .en ha~·ati ~~lan kırmızı yuvarl ~klan tazeliyer çoğaltır. Tatlı iştah temin eder. Vücuda 
C\ lı gcn~lik, dınçlik verır. Sınir1en ca ndırarak a ı bubrnnlan, uykusuı.lutu giderir. l\luaımid · azlard 

tembclliv: de, Tifo,. Grip, Z&türrfoye, Sıtma neknhatlcrinde, BeJ gevşekliği ve ademi ildi '\'c kilo alm~ 
şayanı hayret faıdeler tcmın eder. FOSFARSOL 

'.ARSOVii~: Diğer bütün ku\-vet ş truplanndmı ü tünlüğii DEV Al\ILI Bl:a SURETLE KAN KUVVET İŞTİ 
TEMİN ETMESi \ 'C ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir. ' ' 

&lıhat Vekalt'ltinin re • lüsaadc iui haizcür. ller .eczanede bulunur. KAN, KUVVET iŞTiHA ŞURUBU 

SIHHAT VE.K.ALETiNtN RESMi RUHSATINI HAtZ 
KAŞE ' 

Şiddetli BAŞ, DİŞ ağrı· 
larını, ROMATİZMAsan· 
cılarmı SİNİR, rahatsız· 
lıklarını derhal geçirir 
GRİP, NEZLE ve SOCUK 
algınlığına karşı mües_. 
sir ilaçtır .. 

&caltanda cünde 1 - 3 kaıe 
almır. Her Eczanede bulunur. 

DAHİLİ VE ZÜHREVi HASTA
LIKLAR DOKTORU 

lsmai Ha~~ı 
Akarçay 

Türkiye De ~ir ve ' el'k fab
rikaları Müessesesi 
ğünden: 

iidürlü-

Müessesemiz hadde ve borıı fabrllıaJarı ima· 
ıatı için :vaııında sipariş lıabuJ edilmeğe başla-

Hcr giin :mat 13 ten itib:u-en .. 
ikinci Kordon (Alınan konsolosha- nacağından gererı müessesemiz ve gerelıse sa· 

nesi knrşsında) 205 numarada lhastala- yın nrilfterilerimJzce hiç IJir taahhüdü tazaın· 
rını kabul eder. 

(Çivici hamamındaki muayeneha- mun etmemelı üzere ihtiyaçların tetldlı ve tas· 
nesini terke~~~ÖN : 3158 nlf edllelJUmesl için KaralJiilı'te müessesemiz 

1111111111111111111111111111n11ınnuuı .. miidürlij§iine ·bUdirilme$i ue f allrUıaJarıınızın 
§ DOKTOR ~ standard mamalcitma ait Hstelerin A~lrarada 
§ J :: Sümerbanlı umumi müdürlüğünden ıstanbul· 

SPERCO VAPUR 
ACENTASI 

AD tATIKA SOSYETA ANONİMA 
Dt' NA VlGAZYONE 

• E. MORANDİ motörü 20, 21940 tari· 
binde beklenmekte olup Cenova Rivie
rn limanlarına hareket cd -tir: 

ZARA motörü 21-2-94 tarihinde li
manımıza gelerek ertesi günü saat 17 
c1e Pire, Brindisi, Zara, r'iume, Triyeste 
\'e Venediğe hareket edecektir. 

cirrA iDİ BARİ motorü 27/ 2 940 ta
rihinde Hmnmmıza gelerek İstanbul, Pi· 
re, Napoli ve Ccnovnya hareket ede· 
cektir. 
BRİNDist ınotörü 28121940 tarihinde 

limanımıza gelerek ertesi 
0

günü :saat 17-
de Pjre Erindisi Zara Fiume 'l'rieste ve 
Vencdiğe harek t ed~ir. 

ZARA ınotörü 6131940 tarihinde li
manımıuı ,gelerek ertesi günü saat 17 
Cle Pire, Brind.isi,, Z ra, Fimne, Triyes
te ve Venediğe hareket edecektir. ~ Salı'~ Sonad i :aer~jj=~:::0ı::.::n':::::::e:,:::ı:.~~ 

---------·-..:-.-------- : :: IJUeceği Uan olunur. JJ - ıs ·· J7 (4SS) 
§ :: il A 

NOT - Bütün bu vapurlar T.riyeste 
~era Cenovada Şimali ve cenubt Ame-
rika limanlaı'Lila hareket eden ltal~ 
Ancmim seyrisefain şirketinin w Afrika 
ve Hindistan& hareket eden LLOYD 
TRİYESTİNO anonim y.risefain .Jir
keti \-apurlan.na tesadüf ederler. 

lzmir lolıisarlar Başmüdür
lüğünden: 
idaremizce bir sene zarfında merkezden ve civar kazalardan satın 

alınacak tahminen alb buÇu'lc milyon kilo çuvallt ma1ların Üzüm, incir, 
~on vcsair iptidai maddeler ambarlarımız.da yapılacak hammaliye 
~lcri 26/2/940 günü aaat r 5 de ihale edilmek üzere' kapalı zarf usuli-

cksil~eye ikonulmuıtur. 

9 
Mu1ıammcn hammaliye ücreti tutan 12,225 muvakkat teminatı 

16,68 liradır. lateldilerin 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre ha
llrlayaalldarı teklif mektuplarını muvakkat teminat nakit makbuz ve
Ya banka teminat mektuplarile 26/2/940 günü saat 14 de kadar baş
lllüdürlüğümüzdcki komisyona venne1eri ilan olunur. 

11, 15, 442 (240) 

Devlet limaoları işletme U. 
M. lzmir şubesinden: 
' - Gümrük idaresinin bahren teslimine müsaacle ettiği eşyasını 

"a&ıtalarımızdan almak istiyenlerin 19/2/ 940 tarihinden itibaren 
lll~tuplannı vapurun tahlisiycsine başlamadan evvd idaremiz~ ver
llıl§ bulunmaları lazımdır. 

2 - idaremiz tarafından yeni formüle göre tabettirilen cBahren 
tca
1 

lin:ı tabbi:t kağıtları her zaman işletme servisimizden tedarik cdi
chilir. 

3 - 19/2/940 tarihinden itibarep matbu ııürouneye uygun olmı
~ ve vapurun tahlisiycsine başladıktan sonra verilen mektupların 

--- l ediJmiyeceği iş sahiplerine ilan olunur. 491 (266) 

Vilayet Daiıni encümeninden: 
I Ödemiş - Adagide yolunun 2+000 - 10+710 uncu kilometro,. 
arı arasında 61-4 t .30 metrekare kaldırım inşa!!iyle kuru ikargir ve ah
~ iksa ve kasia ve toprak tesviyesi i~i 7947 lira 74 kuruş keşif bedeN e .ve 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 
h ·i~? müdürlüğündeki keşif evrııkmı tetkik ederek 2490 sayılı yasa 
u umlerine göre hazırlıyacaklan teminatlarile birlikte 22 şubat 940 

l>azartesi günü saat 11 de daimi encümene başvunnaları. 
6, 15 376 (205) 

..______---~~~~~~~~~--~~~~----~~~~~--

Sümer bank Nazilli bas
nıa fabrikası müdürlü-
" ·~ Runden: 
\'~abrikamız tamirhanesi için dört tesfiyeci ile 2 tornacıya ihtiyaç 
N~r~ imtihan neticesinde ücretleri tesbit edileceğinden taliplerin 

lı ha ma fabrikası Müdüriyetine müracaatları ilan olunur. 
15 16 17 492 (267) 

.........___---~~~~~~~~~~~--~-----------~--~--

lznıir Defterdarlı~ından: 
93~ oğlu Demir Alinin köyler servisine olan 1 50 lira 84 kuruş 
fund 1 936 yıllan kazanç vergisinin temini tahsil için tahtı tasarru
tind ~~ulunan Sucanın gül sokağında 18/ 1 sayılı ve 640 lira kıyme
lcr ~ .ı furunu tahsili emval kanunu hükümleri dairesinde hacız edi
tır.c idare heyeti kararile 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmış-

hc; ~P olanlann 26/ 2/940 Pazartesi günü saat 1 S ele vilayet idare 
~müracaatları ilan olunur. "" 8, 1 S, 22 383 (214) 

~~ ASLtYE MA~t 2 inci ----------·· ... 
S;ı.. liAKıMLtCtNDEN: 

Jı: 94~260 
h-· ıı. -.urde le . . 

Clt\da_ 15 peeıkte ara çıkmazı soka-
te t.u-aI sayılı evde oturan Alj kızı Ay-
0tlu ti~ aynı yerde mukim Osman 
davasına et aleyhine açılnn boşanma 
Ul dav ~Utedair dava arzuhal sure
ik.aınetgJ;Ye varakası müddeialeyhin A k H 
~ebliğ ediı ının . ıneçhuliyetine mebni s c ri astan e 
ltldan 1 d eınedıği şerhile mübaşir tara
~tı tah~~ edilmiş ve zabıtaca yaptırı

\JJiYeti talı tta da ikametgahının meç
lllebtıi akkuk eylemiş olmasına 
~ell tehUğ~al suretile davetiyenin ila-

4.0 l>er ıne ve muhakemenin 22-2-

DOGVM VE KABIN 
HAS!' ALIKLARI 
MVTAHASSISI 

:a.ı:ar v:~~e günü saat 10 a talikine 
L etıle d ek bu baptaki arzuhal su-
ttE>ın aveUye v k ı ı'mıııgmırıııg;wr.;ı:zZı1mam~-t e korid anı ası usu en muhn- "' 
llııdan tnU oruna talik kılınmı.ş oldu

ttı~tn :vuı:deialeyh Osınan oğlu Meh
rıda tayin olun.an gün ve 

ya bir vekil göndermesi aksi takdirde 
hakkında munmclei gıynb.iye icra kılı
nacağı tebliğ makamına kaim olmak 

: ASkeri hastanesi cild, saç ve züh- § 80 
: :revi hastalıklar mütehassısı : J t•h · 1 At "' d k• f• f § 2 ınc1 Beyler: No. 19 - : s ı sa a ımız aşagı a ı ıa -
i11uı111111ni1111111ınnn11111111nw.5 1 J t k 1 t 

msPARts FAKOL~İNDEN er e sa ışa çı arı mış ır 
otP.LOMAU Kolı ıoooo tona Jıadar f8,So Ura 

DIŞ l'ABIPLERI KoJı JOOOO tondan fazla J&OOUra 
~ Muzaffer Eroğul Kreozot rllfaflfn fJ7.00Ura 
~ VE Kreozot uAğırn '8M Ura 

K 1 Ç t. d .., Amonyom Salfat ao.ooUra 
ema e ın ag PUı demJr 6J.OOUra 

Bastalanm her cün sabah uat 9 H ,,_._ ı .. s-
4an başlıyank Beyler sokak Nanmı ant .... ..-an JS.00 ...,-a 
sae1e caddesi 21 numanlı •ua)'ale- Zift 10.00 Ura 
haneJerinde =~·~n!ı Yol lıatranı JSJ)O Ura 

Doktor 

Ali A~a~ Dinel 
COCUK HASTALIKLARJ 
.. MilTAHASSISI 

Der gün hastntannı ~skisi gı"bi İkinci 
Beyler sokağında 84 numarah muaye
nehanesinde kabul eder. 

E\'i BiRİSCİ KORDON :So. %7% •• ··--m!l---·-**. OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cernil 
Ora~ 

Fransız hastanesi 
Operatörü 

Her gün öğleye kadar Fransız hasta· 
ncı;inde, öğleden sonra Birinci Bey
ler sokağında.... No. '2 ..• 

TELEFON : 2310 

--------· ---ıU§,QI *'V 1 Ml.JZlfl&JI~ 
Birinci Swf Mütahassıs 

Ur. Demir Ali 
KAHÇIOOLU 

Cı1tveTenasülhastahkları 

VE 
Elektrik tedavileri 

Birinci Beyler Sokaiı No. 55 ... 
İzmir - Elhamra Si.Deması arkasında 
Sabahtan akşama kadar hastalarını 
kaltul eder_ !l'ELEFON: 3479 

9llia ·GQ++ t. 
Dış Doktoru 

Hatice Azra 
Demirelli 

İkinci kordon (Cümhuriyet Mer
kez Bankası ark.asında) 88 numara
da husust muayeru-hanesinda hasta
hırmı (tatil günleri hariç) her gün 
saat ondan 12 ye, üçten altıya kadar 
kabul eder .. 

TELEFON : 3287 

DOKrOR 

Süleyman Çoruh 
ÇocuJı luutalılıları 

miitalaassm 
Londra \'e \'itamı hastanelerinde 

~tüdünü ikmal etmiştir. 
Hastalarını her gün kalnıl eder. 
l\lmıycnc adresi : Bir,inci Beyler 

sokak No. 42 .. 
fa• adresi : Gi.iztcpe karakolu kar

ŞlSlnda 834/l .. 
TELEFON : 2310 

(2241) 1 -13 

Ham Naftalin 40.00 Ura 
BENZOL . • . . . • • • • • • • • . < Fiat mürakabe komisyonu

nun tesbit ettiği t~sisatta tcı
lim benzin fiatına rrör~ .. 

Satışlarımızın peşin olduğu ve 
asğari bir vagon sipariş kabul 
edildiği ilan olunur. 

«-
Emlak ve Eytam Bankası 

MERKEZi: ANKARA 
ŞUBELERİ : lstanbul, lzmlr-

A ja ııları: Bursa, lzmit, Adana, 
Eskişheir, Zonguldak 

Yapılacak ve yapı.sına başlanmış meSkenler için vatandaşlnra mllm'kün 
olan kolaylıkla yardım eder .. 

Mevcut gayri menkuller karşılığında 

ikrazat yapar 
Faiz senede % 8 i tur .• 

Aynca komllyon almaz .. 

Ekspertiz ücreti (1..000) liraya lcadar-

istcldcr için 1, lulası için ! lira ve muamele intaç edildiği takdirde bİl' 
liradan aşağı olmamak üzere aynca llira on parad.ır-
Gnyrl menkul ipoteği n esham n tabı-ilit ırMıll karşılı!nıda Banka 
nıuanıetcleri yapar .• 

Vadeli '\'e ndeSh me\"iluat alır ... 

lstan ~ ul tramvay 
v~ tünel işletmeleri umum 
müdürlüğünden: 

' - Muhammen bedeli 60,000 lira tutan 
17 .000 adet 11 O volt 1 O amperlik 
3.000 « 220 < 5 c cem""an 20.000 aclet 

Tek .safhalı ccrey~ .sayıası ka.,palı zarf .usUlıle ıSatuı alma· 
aktır. 

2 - ıMuva\kat t~minat 5250 liradrr. 
3 - Ektıiltme 8. 3. 940 cuma günil saat ~ 1 <Je Metro lhan binası 

5 inci katta toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
4 - Bu işe ait şartnameler idarenin levazım müdürJüğündcn .pa

rasız alınabilir. 
5 - Teklif mektuplarının hazırlanarak nihayet o gün saat 1 O a 

kadar idareye verilmesi lazımdır. 
13, 15 419 (2-44) 

Kızılay cemiyeti lzmir mer
kezinden: 
940 yılı kongresinin 22 Şubat 940 Pe,şeml:>e günü saat l 7 de Hal

kel.7inde toplanaca'ğının sayın ıazalanna saygı ıile arzc<11er •. 
'l 5 t 6 '7 -490 . t268) 

NEERLANDAISE KOY ALE 
ltUMPANYASI 

Vl.TLCA.NUS v.apuru 19/2/ 940 tari
hinde beklenmekte olup Anvers, Rot
terdam, Amsterdam runanlarıı.na hareket 
edecektir. 

SVENSKA ORIENT IJNt&~ 
BORELl\ND vapuru 29/2/940 ta• 

rihind.e beklenmekte olup Kopenbeg, 
Goteborg limanlarına hnreket edecektir. 
SERVİCE l\t.>\RlTtME ROUMAİN 
~EAL motörU 2512/940 tarihin
~ gelerek Malta ve :Marsih-a limanları· 
na hareket edecektir. 

NOT: 
Ahvali hazıra dolayısiyle navlun ve 

h~ket tarihlmnin katı ohnadıtmı ve 
bunların hiç bir ihbara lihum olmaksı
zın deği_şebllir olduğunu ve bu busmtan 
dolayı acenteye bir mesu1iyet terettüp 
etmiyece~ni muh~rem yükleyicilerin 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Daha faı.la tafsı1at için Cümhuriyet 
caddesinde FRA TELLt SPERCO vapur 
.ecentesine mUracnat edilmesi .. 

TELEFON : 2004 - ~5 

W. F. Renry Van der .Zee 
Ve $iiftk.3sı 

Mır~tcA • F..XPORT IJt-."ES tNc. 
'EVYOBK 
:r-..'EVYORK İÇİN 

EXAMELİA vapuru ~·akında bekleni
yor. 

EXFORD vapuru şubatın sonuna 
doğru bekleniyor. 

SERViOR MARf'TDfE ROUIUAİN 
BUCA REST 

KÖSTENCE İÇİN ~ 
i\LBA jULİA ''apuru 15 şubatta bek· 

leni}'Or-
\Tapurlann isim \'e tarihleri hakkında 

hiç hir taahhüt alınmaz. 
SOCİETE CO tMEltciALE BULGA
RE DE NA \1GATiO A \TAPEUR 

\
1 ARNA 

T:ELAVh', IJAiFA, PORT SAİT 
1S~E 'DERiYE İÇİN 

BULGARIA vapuru 14 şubatta be.k. 
lenu·or. 

Vapurlann hareket tarihleriyle nu• 
tunlardaki de~ikliklerden acenta m .. 
aıliyet kabul etmu. 

Daha fazla talıil&t tçln ATA TtJRıt 
caddesi 148 No.da W . .F. Henry Van Der 
Zee ve Şsı. V .çur acentalıtına müraca. 
at edJlmesi rica olu.nur. 

TEi.DON : %911/.atl 

:-·························· ... ···· ... ········ . . 
: 

1 OLİYİER VE ~ 
ŞUREKASJ Ll'D. : 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası : . 

TELEFON: 2443 
. 
• . 
• 

Londra ve Liverpo1 hatları için E 
: :Piyasan:.n ihtiyacına göre vapurla- : 
: nmız -sefer yapacaklardır. S 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

VMDAL 
UMmı1 DE.1'1z ACENTAUCI LTD. 
ZETSKA PLO\'İDBA .A. D. KOTOR 
LOVCEN vapur.u 12 ..Mar.tta Köstcnce 

\e Varna için hareket .edecektir_ Yolcu 
ve yiık kabul edecektir. 

LOVCEN v.qpuru 19 Martia Kisten
cıcden ,gelip 2D .Marıtta saat 12 d~ Pire 
Hayfa, Bey:rut ve Txi)·este için har.cket 
edecektir. Yolcu :v.e -.·ilk .kabul edecek-
tir~ • 

GOULANDRİS BROTHERS 
LTD . .(HELLAS) 

PİRE 
•NEA HELLAS• 

Liiki; transatlantik vapımı .Pire • 
Ne\'l'O.rk hattı: Pı.iredcn haııcket tarihi: 
34-3-40. ~·olcıı 1•e yük kabul cJ.ınekte
dir. 

Gerek 11.•apurlann muva.sal!t tar:ihleri, 
gerek vapur isimleri ve navlunlan bak. 
kında acenta bir teahb'Ut altına giremez.. 
Daha faz.la tafsı1lt a1malı: için Bfrlncl 
Kordonda 152 nwnarada • UMDAL
umwnt deniz AoentaJ.ıiı Ltd. .mUraeaal 
edilmesi rica olunur. 

'.I'elefon·: 407! MUdUriyet 
Telefon -: ıın Acmıta 



1$ IUBAT PBR!DlllE --

Fin • Sovyet harbında son safha 
"Alman kuvvetlerinin Finlandiyanın cenubuna gönderilmesi muhte· 

meldir. Arkadan bir hançer darbesine hazırlanmalıyız,, 

Kat'i bir o.etice için Summa 'da Flnlere yardım 
çarpışan Sovyet kuvvetleri 27 yaşı~~an yukarı. olan 

. . .. .. .. lngılız gençlerı 
Fın mukavemeh oııunde kazandıkları mustahkem Finlandiyaya gidiyorlar 

mevkileri tekrar terke mecbur edilmişlerdir · 
Hclsinki 14 (A.A) - Sovyet yüksek 

kumanda heyeti bütün ihtiyat kuvvet
lerini Summn cephesinde harbe sokmll§
tur. Bu kumandanlık yeni kıtaat sevk 
etmekte ve yeniden bir çok tankları 
harbe sokmaktadır. Dün ve evvelki gün 
Finlandiya hatları üzerinde yüzlerce 
tayyare cevelanlar yapmıştır. Bir gün 
içinde bu mıntakada atılmış olan mer
milerin adedi 300,000 tahmin edilmek
tedir. 

Finlandiya erkanı harbiyesinin tah
minlerine göre, bu mıntakada taarru
zun bidııyctindenbcri 40,000 Sovyct te
JcJ olm~tur. Şimdiye kadar Finlandi
yalılar Sovyetlerin taarru1.larına şiddet
le mukavemet etmektedir. Son üç gün 
içinde Finlnndiyalılar, Sovyetlerin 200 
tankını tahrip etmic;lerdir. Sovyetler 
kuvvetlerinin en büyük kısmını tahşit 
etmiş oldukları Summa mınmkasıncfo 
kat'i bir netice elde etmeğe çalışmah.-ta 
olduklnrı zannedilmektedir. Bu mınta
Jı:ada harp ctmekt<' olan Sovyet kuvvet
lerinin 5 veya 6 fırka olduğu tahmin 
edilmektedir. Bu mıntakada 13-14 Su
bat gecesinde vnziyet çok ciddi jdi. Ve 
Finlandiynlılar mukavemete devam edi
yorlardı. 

Biitün gün büyiik bombardıman tay
yareleri Viborga bombıılar atmışlardır. 
Fakat mühim ha.sarat olmamı$tır. 

Ldoga gölünün şimalinde Sovyetler 
evvelce olduğu gibi yine bir takım mu, 
vaffakıyel'iizliklero uğraıruşlardır. Şi
mal mıntakasında da Sovyet taarruzları 
pUskiirtülmUııtür. 

Borgo ehri alevler içindedir. Bir çey
rek saat içinde bu şehre atılmış olan 
bombaların miktnrı 250 tahmin edilmek
tedir. Şehrin bütiin itfaiye efradı gönül
lülerin yardımı He yangınları ı-öndiir
meğe uğraşmaktadırJnr . 

Roma 14 (Ö.R) - ltalyan gazeteleri
nin Helsinkideki harp muhabirleri bil
diriyor: 

- Summa harbı on beş gündenberi 
vuku bulmnktadır. Gazeteler bu harhı. 

şiddeti ve mucip olduğu zayiat itibariy
le Verdun harbına teşbih etmektedirler. 
~imdiye kadar 200 hücum arabası tah
rip edilmiştir. Kızılordu pek muazzam 
olan zayiatını yeni kuvvetler ve harp 
malzemesiyle tamamlamakta ise de Le
ningrad ve Munnansk arasında yalnız 
bir demiryolu bulunması hasebiyle Sov
yetlerin aynı gayreti daha ne kadar za
man gösterccc~i mevzuubahistir. 
ARKADAN VURULMAK 
lSTI.'MEYIZ 

Londra 14 (A.A) - Finlan<liyalı pro
fesör Boreniu.s, Kııılorduda hizmet 
eden Alman zabitleri hakkında dün ak
şam şunları söylemiştir: 

Alman seferi kuvvetlerinin yakında 
Finlandiyanin cenubuna gönderilmesi 
ihtimali kuvvetlidir. Polonyada olduğu 
gibi burada da arkamızdan bir hançer 
yemeğe hazırlanmalıyız. 

Bir Fin nöbetçisi ııe lsveçli göniilliiler 
Faris, 14 (Ö.R) - Bu ı:abahki Faris 

matbuatı Mannerhaym hattına arka 
arkaya yapılan hiicl'mlar karşısında 
Finlerin kahramanca mukavemetini te
barüz ettiriyorlar. Pöti Parizyende Şarl 
Moris diyor ki : 

- •Sovyetler henüz zaferi kazanmış 
değillerdir. Moskovamn ayın on ikisin
deki mevkii, 32 müstahkem ınevkünin 
işgalini bildiriyor. Bu haberi· ne tekzip 
ve ne de teyide imkfm yoktur. 

Kızılların beş fırkalık taze kuvvetler 
ile yaptıkları müthiş tazyik muhtelif 
r.oktalarda Fin hatlarına girmelerine 
imkan vermiştir. Fin erkanılıarbiyesi 
gece yapılan mukabil taarruzların me
ı-,ut neticeler verdiğini ve ayın on birin
ci gecesini on ikinci güne bağlıyan gece 
de Finlerin en büyiik muharebeyi yap
tıklarını bildiriyor. Sovyetler derinliğe 
doğru hücum etmişlerdir. Bu hücumlar 

30 te.şrinisaniden beri yaptıkları hücum
ların en müthişi olmakla kalmamış, Sov
yetlerin en iyi tertip ettikleri hücumlar 
olmuştur .. • 

JOUR gazetesinde Lcon Balbi şöyle 
diyor : 

- Finlandiyaya yardım için İngilte
rcden ne beklemek lô.ı.ım geldiğini tas
rih etmek cesaretini ilk gösteren Çem· 
bcrlayndir. İngili;1. başvekili Kamarada
ki beyanatında Paris yardımının Finlan
diyaya faydalı olduğunu düşünmekle 
bahtiyar olduğunu, fakat FinJandiyaya 
diğer bir yardımın daha yolda olduğu
r.u söyliyebileceğini beyan etmiştir. 

O zamandan beri neşredilen tebliğler 
bize Sovyet hticuınlnrının iki misli şid
detlendiğini gösteriyor. 

Bir avuç Fin kahramanının mukave· 
ınctleri nihayet bulursa demokrasilerin 
~esleri oraya yetişeıniyecektir. n 

•••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••• 

Garp Cephesinde v~ziyet 
Sıfırın altında 15 derecede yapılan 
Alman baskınları akim ~almıştır 

lngiliz kaplanı l\1ajinonun 
Paris, 14 (Ö.R) - Moze1 nehrinin 

şnrkında dün Almanların topçu atesi ve ..-..--·--: 
el bombalari:}' le yaptıkları baskınlar 
akim kalmıştır. 
iNGİIJZ KAPLANI iLK HATLARDA 

İngiliz ordusu başkumandanı general 
Vicount Gort Majino hattının en ileri 
mevkilerindeki İng!liz kıtalarını teftiş
te devam etmiştir. İngilizlerin Kaplan 
unvanını verdikleri bu general düşman 
ile teması muhafaza için tatbik edilen 
tabya hakkında bir <mket yapmış, gece 
devriyelerinin Nomants Landdaki faa
Jiyet metodlariyle nlftkadnr olmuştur .. 
Büyük Fransız cı·kunıharhiyesi nezdin- • 
de İngiliz ordusunun irtibat zabiti vazi
fesini gören tuğgeneral Dlik Dö Vindsor 
Jngiliz umumi karargahında bir f~ünü
nii erat arasında geçirmiştir. 

ileri hatlarında 

Londra, 14 (Ö.R) - Garp cephesinde 

soğuk da~ma çok şiddetlidir. . l'tfajino hattı civarında maskelenmiş tayyare defi toplan 
J?e:cceı ~araret sıfı~ın altında 15 tir. &skeri kuweti iki milyon askeri geçe- 13 - 14 şubat gecesi topçu düellosu dc

So~f,'a ragmen Moıclın sarkında bazı l cektir. Deniz ve hava kuvvetleri de he- 'am etmiştir. Almanlar muhtelif bas
faalıy tl~r o~muştur. Almanların esirler saba katılırsa dominyonlann askeri kınlar yapmışlarsa da muvaffak olama
alımık nı_Yetıyle. yaptıkları bir taarruz, kuvvetleri hesap edilmeksizin - İngiliz mışlardır. Fransız topçu at,..ci mütearriz-
topçu hımııyesınde olmasına rağmen, .. • . . . .. ~ 
piiskiirtü]müştiir. Almanlnr ele geçir- nıüSell?Jı kuvvetlennın yekfuıu uç bu- ları ricatc 1necbur elın4tir. Bir Alınan 
mek i tcdik1eri Frnnsız mevkiinin geri- çuk mılyona varaca~r. \•e bir Fransız tayyaresi arasında mit
lerine~ karşı bir b:ıraj ateşi açarak Fran- . Ankarn, 14 Cl!us~sı) - Garp ceph.e- ralyöz muharebesi vuku bulmuşsa da 
Mz toplarının bu mevkii hima~~ etme- sınde topçu faalıyetı devam etmcktedır. netice ruılaşılnmnmıştır. 
lrrine mani olmak istcmişlerdı.. Fakat 

sveç Fransız topçulan himaye vazifesini mü
keınmc·lcn görınüşler ve ileri mevkiin 
ınitralyôz ateşiyle birle erek muhacim-ı 
ıe .. i karma karışık bir şekilde püskiirt- yyare er 
müslcrdir. 1 2 a EC ecek 

Pari . 14 (ÖR) - Fr, nsız tebliği : Londra 14 (Ö.R) - Isvcç hükümeli 
Mahalli topçu f nliyct:. ordu ve don ~nıa için yeni avcı ve ke-

Roma, 14 (ÖR) -. İngiliz i<>tıhbarat f şıf hyyar"l"ri mübayaası maksadiy]e 
~ewreli tarafıııdan bj)dirıldiğine göre, m li ten q.; milyon kuronluk (takriben 
Ingılteredc daha 25{) bin nsker sıliıh al- '.5 .milyon. J ... giJiz lirası) 14hsisat istemi_ş
tına <ılınmış ve böylece sefer kuvveti-·· tir. Amerik. y.ı 144 a •cı tayyaresi '6ipa
nin yekunu bir milyon 750 bin olmuş- ri" edilmiştır. Bunlar saatte 640 kilo
tur.. 1940 senesi · sonunda İngilterenin metre süratindedir. 

tayyareleri j ngiliz 
Londra 14 (Ö.R) - Dün .liç Ingiliz 

avcı tayyaresi Taymi.s nehri ağanda 
Almanların Heinkel sisteminde bir tay
yaresini takip ederek dcletmişlcrdir. 

Ingiliz bombardıman tayyareleri şi
mali garbi Almanya üzerinde uzun bir 
keşif daha yapmışlardır. 
·Alınan nvcı tayyarelerinin hücumla

rına rağmen bütün Ingiliz tayyareleri 
\islerine salimen dönmüşlerdir. 

Sovyetler 
--*--

Arazisinde sabotaj 
hareketleri sıklaştı 

--*--
Roma, 14 (Ö.R) - Gazetelerin Bal-

tık memleketlerinden aldıkları haberle
ıe göre, Sovyetler arazisinde Finlandiya 
harbinin uyandırdığı hoşnutsuzluklar 
ve sabotaj hareketleri sıklaşmaktadır ... 
Gorkide Molotof fabrikalarında bilhas
sa karışıklıklar baş göstermiştir.. Ma
den ı-anayiindc sabotaj hareketi daha 
gcni~tir. _,._ 
BALKA N 
iktısadi konseyi 
Paris, 14 (Ö.R) - Londradan istih

bar ediliyor : Balkan ekonomik konseyi 
mayısta Belgradda toplanacaktır.. İlk 
i-ince konseyin Atinada içtimaı düşünü
lüyordu. Fakat son Balkan antantı kon
feransının toplandığı Belgradda içtimaı 
tercih edilmiştir. Müzakerelerin gayesi 
Balkan antantı devletleri arasındaki ik
tısadi miinast!betleri, Fransı;ı; - İngiliz 
iktısadi münasebetleri derece.sinde sıkı 
bir iş birliği şekline sokmaktadır. - *-B. At?\ 'nin nutku 

Londra 14 (Ö.R) - Muhalefet lideri 
B. Atli Londrada söylediği bir nutukta 
müttefiklerin, Nazi Almanyaya karşı 
giriştikleri harpte tamamen muzaffer 
olaca'kları knnaatini izhar etmiş ve de-
miştir ki: . 

cHepimi1. kaıanılccak zaferin geçen 
harpteki kadar korkunç zayiata mal ol
mıyacağını ümit ediyoruz. Fakat mil
letlerin, her devamlı tehditten masun 
olarak yurdlarında sakin yaşamalarını 
temin edecek blr sulli elde etmek isti
yorsak, onu kazanmamız icap eder. 

-*-Kont Çaki İtalyayı 
. ziyaret mi edecek?-

Roma, 14 (Ö.R) - Budapeşte siyasi 
mahfiJleri Macar hariciye nazırı Kont 
Cakinin yakında İtalyayı ziyaret ede
ceğini.tahmin ediyorlar. Son Venedik zi
yaretinden ~ri rahatsız.lanmış olan Ma· 
(;ar qnriciye nazırı İtalyanın ılıcaların
dan birinde bir kaç gün istirahat ede· 
rek nekaha devre · · 

-------------x*x-----------
0 anim arkadan Finlandiyaya 9000 

gönüllü yola çıkmak Üzeredir 
Londra, 14 (Ö.R) - İngiliz tebaaları

nın Finlandiyaya gönüllü olarak gitme
lerine müsaade edileceği, parlamento
nıın bugünkü toplantısında bildirilmiş
tir. 

Fin askeri şubelerine kayıt için la
zım gelen kolaylıklar gösterilecek, gö
nüllülerin hemen hareketlerine mii-
saade olunacaktır. 

Kopenhag, 14 (Ö.R) - Danimarkada 
Finlandiyaya sivil sahasında yardım 
için g(iııiillü kaydeden bürolara dokuz 
bin müracaat vaki olmuştur. 

Londra, 14 (A.A) - Siyasi mahafil
de, hükümetin pek yakında ve hatta 
belki de bugün İngiliz vatandaşlarının 
Finlandiya ordusuna kaydolunmalarına 
muvafakat etmesine intizar olunmakta
dır. Bu mesele bugün öğleden sonra 
Avam kamarasında mevzuubahis ola
caktır. 

B. Prittin soracağı bir suale cevaben 
dahiliye nazın John Andersonun, İngi
liz gönüllülerinin Finlandiyaya gitmele-
rine kanunl bir şekil verecek ve nazır
lar meclisinde taru:im edilecek olan bir 
emirnamenin neşredileceğini bildirmesi 
muhtemeldir. 

Bu karar daha şimdiden Finlandiya 
yardım biirolarına kaydedilmiş olan bir 
çok gönüllülerin hareket etmelerine 
medar olacaktır. Halihazırda hariciye 
nezareti 27 yaşından fazla olan yani İn
gilterede askeri hizmete tabi olmıyan 
delikanlılara ait, bir memleketten dışa
rı çıkma miisaadenamesi tanzimi için 
müzakerelerde bulunmaktadır. 

Kahramanlık ifade eden tipler 
Fin çoC1ıkldrı 

Polonya f 8.ciası 
Tehcir edilen Lehler 
soğuktan ölmektedirler 
Almanlar, tehcir suretiyle Polonya 

neslini imha edeceklermiş 
Londra, 14 ( Ö. R) - Taymis gaze· 

teai, Alman idaresi altında Polonyada
ki vaziyeti şu suretle anlatıyor: 

- 4:Polonya tebaası olan Almanlara 
harp günlerinde casusluk, sabotaj vazi· 
feleri verilmişti. Lehler yakaladıklarını 
divanı harplerden geçirerek kurşuna diz· 
rnişlerdi. Şimdi Almanlar bu hadiseleri 
binlerce Lehliyi öldürmek için bahane 
ollll'ak kullanıyorlar. Polonyadaki Al
man makamatı tarafından kasden en 
cesur, en alim ve en muktedir Polonya
lılar öldürülmektedir. Fakat Hitler bile 
30 milyonluk bir milletin tamamile im
ha edileıniyeceğini anlamış bulunuyor. 

Kadın, erkek, çocuk binlerce Lehli 
garbi Polonyadaki yurdlarından zorla 
çıkararak yük Yagonlarında Varşova 
mıntakasına sevkedilmişlerdir. 

Var~ova, kendi ahalisini besliyemiye
cek kadar kalabalıktır ve açlık artmak· 
tadır. 

Tehcire tabi olanlardan 3 1 1 kişi ıo· 
ğuktan ölmüştür. Garbi Polonyada ya
pılan bu tehcirin sebebi günün birinde 
Polonyada reyi amme müracaat edilirse 
Alman ekseriyetinin teminidir. Polon· 
yadaki Alman şeflerinden biri Loşta 
söylediği nutukta şöyle demiştir: 
'- c Biz burnnın sahipleriyiz. Leh

ler de kölelerimizdir. Bel kemiklerimi
ze demir özünü zerkedelim. Demir gibi 
katı yiirekli olalım. Körü körüne itaatı 
aşılıyalım. Verilen emirleri tatbikten <;:e: 
kinmiyelim. Tanıdığımız veya kendile
rine hürmet ettiğimiz hiç bir Polonyalı
ya müsamaha gösterilemez.~ . - *-

ALMAN • SOVYET 
ANLAŞMALARI 
Roma, 14 (Ö.R) - Alman siyasi, ti

eriri ve endüstriyel )llahfilleri Sovyet 
Rusya· ile yeni iniza edilen iktısadi an
laşma dolayısiyle mmınunluklarmı 

. içıfl 

Bıı Lehli kadm; yıırduntı 11iüdafaa 
silaha sarılınt§tır . ~ 

leket arasında ticari münasebeti~: }>\J" 
niş}eteceği ve her iki taraftan f>ı ~ı-

- k{ıntı ~.W çuk· milynr marklı~ b1r ·ye. ediuıı-,,.,,ı 
ma<;ını temin edeceği tahinın 


