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imtiyaz aahibi: ŞEVKET BiLGiN 
Batnıuhanir ve umumt nqriyat mUdUrll: • HAKKI OCAKOOLU 

ABONE ŞERAiTi 
DEVAM MtroDETl Türkiye için Hariç için 

Sftelik - 1400 2900 
Altı aylık - .. " 750 1650 
GUnu ıeçmi:I nüshalar ( 25 ) kuruştur. 

L__ TELEFON: 2697 

_ t1&o rnllnderecatından guetemiz mesuliyet kabul etmez. 

Mu ola 
Kızıl 

Beşinci Murad 
ve Annesi ••• 

YAZAN: Şahin Akduman 
S.ltenat taribin.ia • ı.q.....ı. mifel.L .. 

Çarıamba nüshamızda 
baılıyor. 

---------' Y etli Aaır Matbaaamda 

Kızılordunun yıldönümünde Viborga yapılan 
taarruzlar kahramanca müdafaa edilmiştir --·--Yüzlerce Sovyet tankı 

kara &aplandı, mühim 
ganaim elde edildi 

Paris, 2·1 (Ö.R) - Fin tebliği : Kara
da Kareli hen.ahında Fin kıtalan dün
kü gün Sovyet ku,·vetleri tarafından ya-

"' .. x*x pılan hücumları deft•tmişlcrdir. Bu lıü-u h • • •• t rnmlar Finlandiya körleri He Muola 

ç arıcıye nazırı muş e Jc~:,;;~s=~·7a::n:~,~~~r. Altı tank .. k b • h k kt ve altı batarya Finler tarafından tahrip (e ır cep e uraca ır 
1 

edilmiştir.1'hıol~ J~rbinin şa!kınd.~ Fin-
ler, hntlarınn gırmış olıın bır duşman 
müfreze ini tam olarak talırip etmişler-

Şı-- x*x • • • .. d I dir. Salm<'n Getnya taarruz eden Sov. 
qqaJ memleketlerinin İStiklalı liÇAft muca e e• yet kuvvetleri tnrdcdilmiştir. Bunlar 

ele bulunan Finlandiyanın konieransta bulun· ıarp sahnesinde 1000 den fazla ölü bı-
k. b . ·ı edir rakımşlardır. ı~inlcr bir çok mitralyöz. 

l( mayJŞI ÇOk acı 1 ır Cl V . " k h . . Ier , .e diğer silahlar ele gcçinnişlerdir .. 
llQ 0 Penhag 24 (ô.R) - laveç, Norveç ve Danı"!ar a ~ıcıye Taypala karşı yapılan bir çok hücumlar 
d ~ırları •aat 12 de ilk toplantılarını yaptılar. lçtımada bıtaraf Fin kun·ctleri tarafından püskiirtül-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Jtalyan 
--.. --

Maarif nazırı 
Zagrep'te 

Roma, 24 (Ö.R) - İtaıyan maarif 
nazırı B. Bonnax bugün Zagrebe 
gelmiş \'e hükümet t>rkfını, İtalyan 
kolonisi, kültür müesseseleri mü
messilleri ve büyük bir kalabalık ta
rafından karşılanmıştır. 
İtalyan nazın öğleden sonra ensti

ti.idc verdiği bir konferansta İtalya
da kültür ışlc>ri, Mussolininin genç
lik planı ve İtalyan gençliğinin ye
liştirilınesi usulleri ile İtalyanın 
komşuları ve bilhassu Hırvatlarla 
olan kültür bağlan hakkında tafsi-
lat vermiştir. . ~ 

laeufetler aeyrüaefaininin günden güne m~u:z k?ldı~lar~ müıkülcit- - SONU 6 iNCi SAlliFEDE _ 
~Yet Ruayadan bQfka bir devletin Fı~landıya. ıfler!ne açıktan Yurdunu 111üdafaa eden asil lıir Fjn kadını 

Nazır, gerek konferans esna~ındn : 
ve gerek enstitüden çıkarken , halk : 
tarafından uzun uzun alkışlanmış-: 
tır. : 

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

Halkevleri 
'l'tb-k hdul:bını 
~e§tirecek kuv
etlertn başında gelir 

açığa mudahaleaı halınde alına- ,, 
cak tedbirler ve Skandinavya 
devletlerinden birinin iatilmına 
kCJTft takip edileulı miiıterek 
politika gözden geçirilmiıtir. Mü
zakerelerin yarın nihayet bulaca
ğı ve konleranaın hitamında bir 
reami tebliğ nepedileceği bildiri
liyor. 

-•-- Paris, 24 (Ö.R) - Stokholmdan bil-
BAK.KJ OCAKOGLU diriliyor: Isveç hariciye nazırı B. Gun-

ilk Hedefimiz Polonya 
ve Çekoslovakyayı 

kurtarmaktır ,, 
-noru 

)tiı ~ k Yurdun muhtelif köşelerin.de 
' kü beş Halkevinin ve Halk odaJa-

Jt.ı ~t. resmi icra kılınacaktır. 
'ı...P~rı ınkılap aşkiyle çarpan yurd
)l)dönu u . h~diseyi, llalkcvlerinin tesisi 
~. ltlü ıle birJikte, kutlulıyacaklar· 

~kevJerinin Tiirk ihtilal tarihinde 
tttirif. lllcvkiin ehemmiyeti göz önüne 
>"tttlı: ~se, bu mesut hadiseden sevimni
~ lı.1]( ek ''?tandaş tasavvur edilemez. 
' k~~·l~.n. Halk odaları Tiirk inkıla
~r halklt~r. müesseseleridir. onları bi
li>iı, iinıvcrsitesi diye kabul edebi

titt 
~."1 ~~ın altında toplananlar i~hi:n ahı·k 1 ruhunu yaymak. milletimi
~1lıta \'e karakterini yükseltmek, 

'1r "a!Ü g~z~l sanatlar aşkını aşıla-
~JJett e_sını Uzcrlcrinc almışlardır. 

Sd er!11 ıncdeniyct ''asıOarı kültür 
~it ltttıt~~ .. kudrctleri ile ölçüliir. Yük
r hudut' u ınilletlcr, vatnn sevgişin
tt\tlltarı~ İanunazlar. Feragatkiırhğın, 
ti~diit e~ azamisini göstermekte te
'-ı 1 lrılll U ~er. Bunun içindir ki bu 
~ yek erı yıkmak, zaafa uğratmak 
'tıııer o . tur. 

~:..._,,~:;~ şiikranla kaydedebiliriz ki 
_, """l'lln {. t~ fedakar ve feragatkar 
..... ~ lıi.t Çok ın hır iirneğini bütün dünya
,~. CÖsterın .28!"Jlnlard:ı \'ermek kudreti
~rta11 kı~ll'. Tarihimiz göğsümüzi.i 
U*~t 0 : ~amanlıklar)a doludur. 
~ek arıh~ layık yeni nesiller ye· 
. ~ır ~esutıyeti de bizim omuzla-

•lt 7~ intu1 ~ \ , ti' 8ı>çılar yalnız yaptıkları 
,~n ~~~e?1~2~er. Böyle bir düşün-

:.~ . . esı ırınde kalmak tehlikeli 
s~•ıın 
ltt llılnr, ~Oi hadiselerinden övünç 
~f ~IU'atacak ~lde ondan üstün şercf
ııı::~ıt Jniilı:e~~tlcr yeti~iirmek n
liı· riJt bulunan <;trler. Bu ''azifeyi 
~ k.ranlıkta kal:;:~uriyet Halk Par
lııi )'~' ıneınl ~ tifurddaşları ay
h.L Ukse1t11ıek "e e. "<iiltür seviyesi-
L ..... llllt • .iCnı ne., · ub 
""ri ı aşılamak liere ınkıua ın 

ile t . me5'1l w . il Ik . 
)ıbrıdaı ev~ı f'Ylemi!? huı{? 1 • a ev
•Iıı ..__ tcsıs «'dilen H lk 1 ı~or. 1932 
•·- :'9 hın • · · a ev c"in adedi b'lların ~_!.dı. Bugfüı faali~·" .. b 1 ıqlh.._ Vel\llnU .. •• t . U u-
lJ, .... '8 hu.:.. uç yuz ,.e mı ... t" 
.,.." -..;tın ..... k k b · ·ıç ur. 

1 
t tdiJ' "H7. ır eş tane_4, ~ h 
1lı •Yor. a a 

't~Paratorluk .. iti eııind it • uç vatanda~m ~~Y 
M... ntı~n UŞkulanır, ürker. ~er t~ 
~ ~an Yasak ederdi. 'Milet işi 
i:"· bir h\eşgul olmaııı lazı~eJnıi
~ Yoh:::le sayardı. Hunun ı.in in. 

- SO futtu. 
fl1U Z 1Nct SAHİFEDL. 

ter dün sabah, Isveçin Kopenhag konfe
ransında takip edeceği hattı hareket 
hakkında hariciye komisyonuna izahat 
vermiştir. Hariciye nazırı bu sabah Ko
pcnJmga hareket edecekti. Fakat hare
ketini tehir ettiğinden ancak bu akşam 
yola çıkacaktır. Diğer taraftan Norveç 
ve Danimarka hariciye nazırlnrı konfe
ransa iştirak edecektir 

cSosyal Demokraten> Danimarka ga-

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Londra vaziyeti . 

izah ediyor 
f..ondra, 24 (Ö.R) - Beynelmilel 

hadiselerin fevkalad" nezaketi hase
biyle Tilrkiycdc ihtiyati mahiyette 
fcvknl:ide bazı tedbirlere te\'essül 
edildiğine dnir yabancı kaynaklar
dan gelen haberlere I..ondrada ina
rulınamıştır. Bu rivayetlerin, mem
leketin H~tısadi konınmasını istihdaf 
eden milli korunma k:ınıınunun 
yanlış anlaşılmasıııdan ileri geldiği 
kanaati mevcuttur. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bunu Çember/ayn &öylüyor · 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Londrn 24 (Ö.R) - lngiliz baş,·ekili 
Mr. Çcmberlayn Binninga.'TI şehrinde 
bir nutuk söy)emi.,,<;tir, Bu nutuk harp 
kabinesi rızası t<ırafından verilmekte 
olan nutuk serisinin sonuncu::udur. 

Çcmberlayn evvela Britnnya impara
torluğiylc Fransanın tesanüdiinden si
ta~le bahsetmiş, Alman istibdadı hak
kında şu sÖ7Jeri söylemiştir: 

- «Almanyaya yakın olup ta Nazi 
pençesine karşı nefislerini müdafaa için 
ıkfıfi askeri ve silahı olmıyan küçiik 
mill~tlerin daimi korku içinde ya~adık
larına şaşmamak lazımdır. Alınmılar ta
rafından gayri kanunt olarak tevkif 
edilen üç yüz Ingilizi kurtarmak için 
biiyük Britanyanın, Norvcçin bitaraf
lığına dair mızar'i hukuku guya ihlal et
tiği iddiasiylc Almnnlar biiyük bir in
füı1 uyandırmağn çalışmışlardır. Halbu-

- SONU 4 'ÜNCÜ SAHİFEDE -
:················· ·····•···········. 
: Birmingham nutı:unun E 
i en mühim hısımları i 
: SON SAHİFEMİZDE E 
~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••= lngiliz bQ.§'L·ekili B. Çcmberlayn 

Müttefikler bir milyar dolarlık 
tayyare mübayaa edeceklerdir - ·-İngiliz tayyareleri 

Avusturyaya beyan
nameler attılar. 
Uçuşlar çok rahat 
geçmiştir ... 
Londra, 24 ( Ö.R) ·- Geçen pazartesi 

günü Maltada Britanya hava kuvvetle
ri için asker kaydı~a başlanmıştır. Ha
\'a kuvvetlerine yazılma tamamen ihti
yari olduğu halde ilk günde yazılanlar 
500 kişiden fazla idi. 

Londra. 2;1 (Ö.R) - İngiltere - Fran
sa ınühayaa komisyonunun Aınerikaya 
yeniden mühim mikd.trda harp tayyare
si sipariş edeceği dün akşam neşredilen 
resmi teb1iğden anlaşılmıştır. Komisyon 
bir milyar dolar (200 mllyon İngiliz li
ıu.sı) kıymctiıide tayyare satın almak 
niyetindedir. . 

Londra, 24 (Ö.R) - Dün gece Bri
tanya hava · kuvvetlerinin Alınanyanın 
hir ucundan diğer ucuna kadar uçuş
ları hakkindaki aşağıdaki talsilat veril-

Şehir ve Fuar işleri 

Reis Dr. Behçet Uz An
karaya hareket etti --·--

MİLLİ ŞEFE 
lzmirlilerin tazim/eri 

arzedilecektir 
Belediye reisi Dr. Behçet Uz, İzmlrin 

1:lzimJerini Milli Şefe nrzetmek ve İz
mir şehrine ait işleri vekaletler nezdin
de takip eylemek üzere bu sabah Anka
raya hareket edecektir. 

Reis Ankarada alakadar \'ekaletlerc 
Onuncu İzmir Enternasyonal fuarı hak
kında icap eden malumatı verecek, ça
lışmaları iwh edecek. vekfıletlerin fuar 
iı;in yapacakları kolaylıklar, yapılacak 
teşebbüsler hakkında ic.1p eden karar
ları çıkartacaktır. 

Bu suretle İzmir ~"hri, fuar sezonu
na dahil oluyor, demektir. Fuarın tehir 

- SONU 2 iNCi SAHİFEDE - Rcıs Dr. Behçet l. : 

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

Afrodit 
Divası rüyet edilirken 
bazı hidiseler oldu 

------------------x*x·~------~------~ 
Jstanbul, 24 (Telgraf) - Afrodit davası Adliye tarihinin sayılı davala-. 

.rından biri halini almııtır. Davaya, bugün devam olunacağını haber alan: 

:münevver halk kitlesi, binleri bulan ünivenitelilcr erkenden Adliye koridor- : 
:ıarında toplanmıştı. : 

: Alınan inzibati tedbirlere raimcn halk, davanın görüleceği Aiırceza 8 a .. E 
:lonuna hücum etmiştir. Bu vaziyet karıısında Müddeiumumi Hikmet dava_: 

Enın Asliye dördüncü ceza mahkemesi salonuna naklini istemiştir. ~ 
: Nihayet saat on biri çeyrek geçe salona yalnız gazeteciler kabul edilerek: 
:Davanın görülmesine başlanmıştır. MaBTif Vekaleti ta1im terbiye dairesinin: 
:Afroditin t>debi bir eser olduğuna, müstehcen neşriyattan madud bulun-: 

:ınadığına dair raporu okunmuştur. Müteakiben Müddeiumumi 8. 1 likmeı: . . . 
:davasını teşrihe başlaını,, fakat bu sırada dı~anda kalan halk arasında izdi-: 

Ehaın arttığından sesler yükselmekte devam •et miştir. Müddeiumumi bu va-E 

~ziyeıte mahkemenin devamı imkansız olduğunu ııöyliyerek inzibat kuvveti! 
~jandarmalarla tal viyc edilmi;ıtir. ~ 
: Mahkeme bir müddet tatilden sonra Avultat muharrir Esad Mahmud' un: 
:talebi üzerini'! davaya tekrar deva·m edilmeğe başlanmıştır. Bu sırada Hikmet~ 
:onat'ın 'llÖzlf'ri tekrar kesilmiş, dı§arıda samiin bu defa da istiklal marşını hep: 

:bir ağızdan söylemeğe baılamıştır. Müddeiumumi d11arıya haber göndererek: 

S - SONU 3 ONCO SAHiFEDE - j . - . ...................................................................................... 
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Kahinler titrediler, Romalılar Isa .. 
nın ölümünü kabul etmiyorlar 

---------------x*x----------------
Isanın, arkasında deli gömleği o1duğu dılar. Derhal safları arasında bir kımıl-

h de saraya getirildiğini pençereden danma oldu. Bir fısıltı bir rüzg8: ~"bi 
gören Pilatın karısı bu genç. filozof ta- sürü üzerinden esti ve bu fısıltı ruzgan 
vırlı tatlı bakışlı mahzun ve mütevek- bir kasırga gibi yükseldi. 
kil halli adamı ne yapıp yapıp vahşi ya- - Hayli'- Isa değil, Barabası salıver .. 
imdi sürilsü elinden kurtarmak istiyor- Barabas isyan çıkarmak, halkı birbirine 
du. Kocasının da bu fikirde olduğunu katmak suçu ile ölüme mahk\.lm bir ser
sezdiği için cesareti artmıştı. seri idi Onu truumıyan, bilmiyen halk 

Tarih bu kadının bir takım batıl iti- sürüsü, yükselen ere uyarak bağn-
katlarla karışık bir felsefe ilmini oku- şıyorlardı. 
duğunu ileri silrüyor. Belki de bunun - Barabası salıver .. Bara bası ... 
tesiri ve yahut Cenabıhakkın kalbine Vali tekrar sordu: 
verdiği ilham ile olacak, kocasına cari- - Barabası sılıvereyim, fnkat fula 
yelerindcn biri ile şu haberi yolladı: hir lütuf olarak onunla beraber ikinci 

- Tetik davran.. Ayağını denk al.. bir mahkumu, lsayı da affedeyim. ister 
Ol salih kimse ile senin işin olmasın.. misiniz7 
Zira bugün ben rüyamda onun için çok Sürü tekrar uludu: 
zahmet çektim - Hayır... istemeyiz.... . . . . 

Karısının bu ihbar ve ihtan Romalı - Peki o halde yahudilerm melıkı 
valiyi ilk vermi§ olduğu kararda kalma- olan lsava ne yapmamı . istiyors~~uz? 
ğa sevketU. EveL. ısa suçlu değildi. O . Kahin t•r arasından bır ses yuksel
ooşkun bir hülyacıdan başka bir şey dı: 
değildi. Onun aleyhinde bulunanlar bü- - Çarmıha ger ... 
tün yahudiler değil, bu yahudiler için- Bütün mcyd.a~. çarmıha ger .. çarmı-
de kendilerine mümtaz bir mevki veren ha J;?er.. csfon ıle çmlad~. 
yobazların rakabet hisleri idi. Şüphesiz Pilat haliı tereddüd cdı~~r ve .Isayı 
sarayının önüne gelmiş sürüyü de yine kurtarmak ici~ başka n.:.g~bı .~~b~rlere 
burllar teşvik et.mi !erdi. Isa hakkında baş vurması lazım geldıc.ını duşun~yor
vcrilmlş olan ölüm karannı tasdik ede- d~ .. Kahinler bunu sczdıler. Içlennden 
cek olursa belki bugün bu sUrilyü mem- bın: . . .. .. . . 
nun edecekti Fnkat yarm diğer yahuai- - O .. kendım bulun yahudiyedc hır 
1er ayaklan~ 0 zaman Romaya ne ce- ~al diye ilan etti. Her kim ~le. bir 
vap verecekti. Jdaresi altında bulunan curctte bulu~~rsa Roma Kııysenne ı~
halkı hüsnü idare edememek suçu ile n:t eder. Bızım Kays rde~ başka hu
Roma onu cezalandırmaz mı idi? kümdarımız. yoktur. Ve eger sen on~ 

işte Pilat kendi mevkllni de düşüne- affedersen sen de Kaysere ihanet etmış 
rek tekrar sarayında halkın karşısına olursun.·· 
çıktı: Kahinler Pilatı tam can alaca.le yerin-

- O adamı Hirodcsc gönderdim. Ga- den yakalam~. 
lile valisi de onda bir suç görmedi. Ben Romalı vali !lsayı artık kurtaram.ı,l-:•: 
tekrar sorguya çektiın ve suç bulma- cağını anlndı. Aynı zamanda kendısıru 
dım Roma nezdinde mazur gösterecek sebebi 
~"kahin ve kühinler titrediler. Ro- de yine bu kUhinler vermiş oluyorlardı. 

malı !sanın ölümünü kabul etmiyordu. - Peki .. de:li· iste?i~niz. o~n. 
Bu kadar zamanda peşine düştükleri ve 'V_e !sayı getirmelennı maıyetine em-
nihayet ele geçirdikleri Isa tekrar el- ıretti. .. .. .. 
lerinden kurtulacak mıydı'? Dışarıda ~alk ~urusu: ~Ça:ınıha ... 

- O suçludur .. O ölmelidir.. Çarmıha~ dıye ~agrışırken ıçende, sa-
Sesleri etraftan yükseliyordu. ray avlusundakı muhafızlar da Isamn 
Romalı da yahud;. kabinleri de ~mdi arkasındaki deli göml~inl çıkarmışlar, 

burada ve hrşılıklı son kozlarını oynı- çıplnk bir halde bir ağaca bağlamışlar 
yorlardı. ve kırbaçlamağa baş1.amışlardı. ~ 
Romalı vali, bir putperestü. Tanrıya Bu.. Çamuha gerılccek mahkCıma 

inanmıyordu. Yahudiler Musa dininin ölüm cezasınm tatbı"kinden .cvvcl yapı-
tiibil idiler ve kendileri gibi Tanrıya t.il- lan cc-uı idi. . 
bi ve kendilerinden olan bir adamı bu Isa, kırbaçların altında vilcudundan 
putpereste teslim ediyorlardı. kanlar fışkırırken bile ~kin duruyor, 

işte bu sırada uzaktan bağırıp çağıra- ses cıkarmıyordu. O sarlkı artık bu fı.lem 
Tak gelen bir kalabalık belirdi. Bu ka- üe, bu insanlarla alakasını çoktan kes-
labalık: mişti. 

- Bugün bayram günüdür. Bir rnah- Dayak fos~mdan son~a Romalı mu-
kfunu sahver. hafızlardan bıri alaylı bır sle: 

Diye haykırıyordu. - B~. dedi, m~d.:~. ki k~ndisin~ ya-
Pilat tekrar ümide kapıldı. Bayram hudilerın knılt susunu venyor, bız de 

günü bir öllim mah1rumunun affedilme- onu kendisine yakışacak bir hükümdar 
si adet olduğunu hatırladı. işte affedile- şekline sokalım .. 
cek mahkUm halka hitaben: Muhafızın bu fikri kahkahalarla tas-

- Size, dedi, [sanın hayatını bağışlı- vip edildi. 
~·ayım mı? Askerlerden biri Isanın omuzuna süs-

Bu hitabı derin bir sessizlik takip et- lü bir harp ?il'nti ntlı. B!r d!ğ~~i .. eli~e 
ti. SürU dil§ünüyordu. Bir evet sesi yük- asa yerine hır kamış v?rdı. Bır .uçuncu
se~ olsa idi Isa kurtulmuş olacaktı ve sü bahçedeki çitten bır kaç diken ke-
bu ses belki de yükselecekti. sip taç yerine b:ıc;ına kov<lu. 

Kıllıin1er vaziyetin nezaketini kavra- -BITMEDl-
,~Ja!IRl ........ ftlllmilL"ml!ll!!P.!ll~lllriB....- ., 

Sinemasında EL HAMRA 
İkinci Ş E R E F H A ... TA S 1 ularnk 

BUGCIN MAriNELERDEH İTİBAREN 
Türk sinemac:ahfuun meclan iftiharı \'e senenin en munz.znm sanat ve deha 

abidesi Büyük Sanatkiınmız 

ERTUGRUL MUHSiN 

ŞEHVETrolünKÜRBANI 
Diğer rollerde : CAHİDE - FERDİ TAYıfı'UR -

SUAVİ - GÜ~ERf;N 
TECl,,A - i IBVİN - SAİT 

DiKKAT : Bu filim bu hafta sonunda istanbula inde edilecek \'e bu :.ene 
şclırimizde başka hiç bir sinemada gö terilmiyecekfir .. 

EHEl\IIUiYETLE DİKKAT : Cumartesi ,·e Pazar 10.15 te ve hafta arası 
her gün saat 1 de UCUZ HALK SEANSLARI yapılat'aktır. 
YENİ METRO JURNALDA en son harp haberleri ... 
SF..A SLAU : Her giin 1 - 2.45 - 5 - 7.15 - 9.30 DA .. . 

! ..... _. .................................... . 

ŞEHiR H Halkevleri _..,_ 
Türk inlulibmı 
ebedileştirecek lmY• 
vetlerin ba1111da gelir Kuduran hayvan 

uı--

Evvela sahibini ısırdı .... 
Dün öğle üzeri Başdurakta Alipaşa 

meydanı civoırında bir havyan kudur
muştur. 

Balçova köyünden Abdullaha ai 1.14 
numaralı yük arabası ile sebze ve saıre 
getiren Mustafa adındaki sürücü yükü
nü bıraktıktan sonra hayvanını nallat
mak üzere Başdurakta bir sokağa ara
basını bırakmış ve hayvanını da araba
nın tekerleğine bağlamı.c;tır. Bir aralık 
hayvanın ayaklarını ısırdıf(ını, ağımdan 
köpiiklü salyaların aktığı, saga, sola sal
dırdığı görülmüştür. 

Sürücü Mustafa, hayvanının yanma 
gclmiş ve z.aptctmek istl'misse dl' hny
van şiddetle sürücüye hücum etmiş ve 
g~sündcn ısırmıştır. 

lş baytar direktörlüğüne habc>r Yeril-
miş, hadise mahalline gelen baytar. hay
vanın kudurduih!nu ve derhal öldiirül
meo;ini bildirmiştir. 

Atılan sekiz mermiyle ha •van itlaf 
edilmiştir. Sürücü hastahaneye kaldı
rılmıştır. -*-, J;:D~N TE W\İ E i 
Kanu n tatb·kine 
ıta· nizamname 
Beden terbiyesi genel direktörlüj?ü

nün teşkilin dair olan kanunun bir 
maddesi, hu kanunun hükümlerini tat
bik icin bir nizamnomc cıkanlmasını 
amir bulunuyordu. Genel direktörlük
çe hazırlandıktan sonra merkez istişa.re 
heyetinden geçirilen nizamname proıe
sinin yüksek başvekalet yoliyle devlet 
Şı1rasına gönderildiğini evvelce haber 
vermiştik. 

Haber aldığımıza göre. devlet Surası 
nizamname projesi üz.erindeki tetkikle
rini bitirmiştir. Proie, bugünlerde baş
vekiilete takdim edilecektir. 

Çok yakında tatbik edilmesi bekleni
len bu nizamname. bölge (viUiyet) ve 
merkez. istişare heyetlerinin, merkez ve 
taşra teşkilatı mensuplarının ve umumi
yetle kanunun muhtelif hükümlerinin 
sureti tatbikini mufassal bir şekilde iz.ah 
etmektedir. -·-1940 BtJTCESİ 
Hazırlıkları 
devam ediyor... . .... 
Muvnzcnei umumiyeye dnhıl butun 

'Vekaletler ve umum müdürlükler 1940 
mali yılı bütçe projelerini hazırlıyarak 
maliye vekfiletine tevdi etmi~lerdir. 
Maliye vekuleti bütçeler üzerindeki ça
lışnuılnnna devnm etmekte diğer taraf
tan da varidat bUtçesini hazırlama~ta
dır. 

1940 mali yılı devlet bütçesi, önümüz
deki günlerde icra vekilleri heyetince 
tetkike başlanacak ve bütçe bir Marta 
tesadüf eden gelecek Cumn günü Bü
yük Millet Meclisine verilmiş buluna
caktır. 

Mülhak biitçe ile idare edilmekte olan 
dairel<'I'in 940 bütçe projeleri de pey
derpey maliye vek!ıletine gelmekte ve 
tetkik edilmektedir. -x-Kalay ve teneke ihtiyacı 

Ingiltereden kalay ve konserve ku
tuları imlil için ithal edilecek tenekeler 
için t~lutlandırma baş lkontrolörlil
ğüne kış vurularak bir taahhütname 
verilmesi icap etmektedir. Ondan sonra 
takas limited Izmir şubesi icap eden 
muameleyi yapacaktır. -·-Tahtadan araba yapan 
müesseselerin vergileri 

Tahtadan hayvan ve el arabası imfil 
eden, muha?Tik kuvveti beş beygiri, 
gündelik çalıştırdığı işçi sayısı onu geç
miyen müesseselerin vergilerinin de 
rnaktuan alınması kamrlaşmışt.ır. -x-

PASİF KORUNMA 
Önümüzdeki günlerde yurdun her ta

rafında hava taarruzlarına karşı pasü 
korunma kurslan açılacaktır. Bu kurs
lara seçilecek olanlann pasif konınma 
n.iıamnamesinin istediği evsaf ve kabi
liyette olmasına bilhassa dikkat edile-
cektir. · -·-HAVACILIK VE SPOR 

(Havacılık ve Spor) mecmuasının 
257 inci sayısı çıkmıştır. Tavsiye ede
riz. 

zmirde on ithalat birliği 
kurulması kararlaştı 

-'11:--
HAKKl OCAKOGLV 

- BAŞTA.RAFI 1 İNCt AJJiFEDE -

------------------~*x---------------
Milli korunma nizamnamesi Vekiller Heye· 

tinden çıktı. Tebliğine intizar ediliyor 

Cümhuriyet, \•atandaşlara =: 
her köşesinde toptanlı yerleri 
~ or. On1an çatılar alhnda. &por ~~ 
danlannda toplanmalanndan zevk ' 
heyecan du)'Uyor. 

------x*x Millet dhalannın büyük halk lside: 
Milli korunma kanununun tahmil ey- piyasalarda temin olunacaktır. lcrini llalkcvlerindc meşgul ey~ 

lediği vecibelerle iç ve dış ticaretimizi Kurulacak ithalat birliklerinden mua- inkılıipçılann yüreklerinde istikbale ~ 
organize etmek gayesiyle kurulmakta meleleri ikmal edilenlerin faaliyete geç- emniyet ve itimat ~uygularuu ku~P 
<ılan ihracat birliklerinin ekserisi kurul- meleli iruvvei bribeye gelm~. Teş- lencliri)·or. 
muştur. lzmirde henUz kurulamıyan di- kilütlandııma baş kontrolörlilğü, yeni nıJi Şefimiz ismet lııöeaü, ~ 
ğer birlikler de peyderpey kurulacak- birliklere dnhil olacak ithalat tüccarla- rinde yapılan top\antılann her ~ !j 
tır. nndan taahhlltnameler almıştır. misle plan bir inkişaf aneyJ -
Aynı şekilde ve aynı kanun iktizası ltha1at ve ihracat birliklerinin vazife müteadclit nutuktannö pyri ki& ..,. 

olarak kurulacak ithalat birlikleri icio ve snlfilıiyetlcrini, çalışma sahalannı mü , daima da1ıa yübek nkJı r'r" 
son hazırlıklar yapılmıştır. Şimdiye ka- gösterecclt olan milli korunma nfaam- clde etmefi bir ideal olarak tavSif eıte" 
dar [z.mirde kurulması iktiza eden it- namesi hanr1.aruruştır. Ni7.amnamenin miştir. . 
halat birliklerinden sekizinin muamele- Vekiller heyetinden çıktığı Ticaret ve- Bunun böyle olması da wet tal9ii-
1cri ikmal edilmiştir. ithalat birlikleri kiletinden şeh.rimi.zdeki alakadarlara dir. Çüakü inlı:ılibm, mkı~ 
şimdilik ona iblağ edilecektir. bildirilmiftir. Bu hafta için~ formali- ömiirlerine lıaih bWn mem'elrıl IC111 

Ayrıca bağ ve üz.üm levazımatı bil'- tcleri ikmal edilerek alikadar nWaun- en bll)iik teJWketlir. 
liğinin d teşkiline karar veri'.lmiştir. lara tebliğ olunacaktır. lnkdim Tiirk lllilletinill iıK __. P" 
Bu suretle bağ ve üzüm levazımatı bir- Bu suretle birliklerin faaliyetleri için mak lizunChr. Onu lir m.. hal" h ,.e
lik hası tarafından lüzumu kadar, hü- icap eden nobanlannı tamamlıyacak- sillerden nesillere iaba bnetti ~ 
kiimetln de müzah ret ve yarchmiyle iç lardır. m teslim ,'Ui.fesi)ie aefshpbi 

lef tnfüliwnuı: ıün inkı1ip ~ 
olacaktır. _ --"lık Şayanı hayret bir hadise 

---------x*x---------

Sahte hukuk mezunIJnun 
başından geçenler 

Cünlburiyct Halk PartisİllİD ~'"':'" 
Hslflarmdan biri t1e bachır. ~.e 
bet- gü7.cl şe)i ihaBan mala kı ..... -:
Ciialhuri)·ct HaJk PaıtisiDi ffnya dr 
mokrasilerinde mevcut partilerden aft' 
ran en büyük kıymet te budur. _,. 

Demokrasilerde partiler, '"-~· 
prensiplerin, muayyen fikir ve ~ 
lerin muvarrakıyctlerine çalı.şan ~ 
i~llc.rdir. fiitlı x*x Ciimhuriyet Halk Partisi ise tlı"t 

Ihsan, sahte şahadetname ile Selçuk nahiye milletinin lrurtulu unu temin ~ 
müdürlüğünde bulunmu1, sonra Elmahya git- ~:~~~:sı:ev~i~ ç~ı::::.'4::.ı ı.1-
miş, en son olarak Başköy nahiye müdürlüğün· kn bir teşekküldür. . u1ı1 

de vazifesi başında yakalandı.. o, proınmını Türk milletinin ......-
lzmir adllyesi çok garip ve dilşündü- edilerek Izmire getirilmiştir. ihtiyaçlarından uJnustu. _. 

rücU bir sahte şehadetname hadisesinin Sulh hakimliğinde ifadesine müracaat l\lffii ''nrlıl.<ımızın yükselmesi ~et.,.-
tahkikiyle meşguldur. Hadise şudur: edilen Ihsan hakkındaki tevkif kararı Juıda neye miitevakkıf ise onun ıca -

Istanbulda Kasımpaşacla Tabakhane yenilenmiştir. uygun bir çalışma sistemi Jrunnail 
nı.eydnnı karşısında Fırın sokağında 7 Bu zat, başından geçenleri şöyle an- üstün bir \'Uİfe 'bilmiştir. 1;. sayılı evde oturan Trabzon Sultanisi )atıyor: 1~te bu düşünce iledir ki Hnlk~"til'! 
mczu.nlarından B. Ihsan adında bir~ ge~ç, _ cBen muhtelif nahiye müdüdükle- ııe en :ığu, en mcsu1iyetıi, faknt ib=.,, 
Şevkı adında bir arkadaşının delfiletıy- rinde bulundum Bu hadisede adı geçen tarihi bakımından cıı dcğetli, en şeı--·
le Istanb:'lda hu~uk. fakültesinden mc- Şevki halen K~yscrinin Hacılar nahi- \"ftiifcler tahmil edilnüş bulunu~· _,t• 
U10 oldugwıa daır hır şehadetname el- l "d•' ··d·' a· 1 ~- b ld ş k. l\filletlerin hayatiyet lrudret.lerilli ...,. d . k . . . . k daş _,_. ycs mu uru ur. ız s .... n u a ev ıy- el ~: 

c e;mış. endisi gıbı ar. a ı Şevl:U le aynı mahallede oturduk. ikimiz de Oran bilgi, müsbet ilimler, güz .Jff' 
de bır şehadetnameye sahip olmuştur. işsiz.dik Onun delaletiyle bir Hukuk lar a kı, iılkı1apç.ı ruhu bu çnblar 

lhsa.n aynı uun~nda bir de sahte nü- mezun~ vcsiknsı elde ttlın. da halkın malı olacaktır. bil" 
fus cüzdanı tedarik ederek şehadelna- . . . Halktwleri knraııhldan yaran ~ 
meyi ve nUfus cilz.danını bir istidaya O~an ~nr~. 1~~r vtl~yetıı:un. selçuk nur ocaitdır. Bunu ],öyle 1Mlip, bu:---*• 
bağlıyarak Dahiliye vekaletine gönder- nnhıy~nın m~uru tayın cdıldun. Se.1- Is çatı tığımız giin Türk millcilnin il""' 
miş, bundan yedi sene evvel Vekaletten çukta ıken ayagun kınldı. Burada hır halinden hiç bir rndişcmiz kalarıt,.. .-A" 

iş istemiştir. kadın yüzünd~ beni Vekalet. ~ne Yeni Tiir:k cemiyeti aünya .... :W 
Kendisi Kuşndası nahiye müdürlü- a~dıl~. A~ iken ~r ~ıllye ~·e- \<ası olmıyaıı bir 1."U'lık halinde ~ 

ğüne, sonra Elmalı kazasının Bayat nn- ikaleüııe rnuracaat ettım. Erzincan vilü- nır. Atatiirk ihtilaline cnnfa b:ı.şb ~ 
hiye mildilrliiğline, Seltek nahiye mli- yelinin Bnşköy nahiyesine müdür ta,yin lmlunanlann, hakiki Hlcalls&rit' ~" 
dUrlüğUne ve en son olarak Erz.lncanın olundum. feleri Hnlkcvlcriain çatılan altın-~.#' 
Başköy nahiye mUdUrlüğüne tayin edil- Ben hakikatte Hukuk mezunu deği- Bu sahndn fom~ edecek knl~bif 
miştir. lim. Ar1mdnşun da zannederim böyle bir lımn harp saha~rındakilerdcn Jıı( 

Bu şahsın sahte nüfus cüzdanı ve vesika ile iş bulmuştur.> {arla lolthu. ~ 
sahte şehadetname ile nahiye müdürlil- Hadise dün Istanbul adliyesine de bil- Adetlerini beş yüz on sckiıe ç~ 
ğü yapmış olduğu anlıışılmış, bazı zim- diri~. orada da tahkikat yapılması ğmıız HaJkc,•leri, Halk oclaJart ııi"' 
metleri de görUlmUş, Erzincanda tevkil istenmiştir. n idealistlerin fcra:atli inkdiipçılaflfl 

met ye gayretini bekliyor. -· .-JI 
TELGRAF VE PAKET 
MtiDtiRLEIU 
TERFİ ETMİŞTİR 
b.mir paket postahanesl müdUrU B. 

Mehmet Ali ve telgraf mUdüril B. Ali 
Refik birer derece terfi etmişlerdir. -·-GIDAMADDESİ 
İSTİYORLAR 
Fransadan bir firma odaya müracaat

la kuru sebzeler istediğini bildirmiştir. 
Isviçrcden bir firma da her türlü yiye
cek maddelerine talip olmuştur. 

Kız kaçırma vak'aları 
Yuk.a.n Sinekli mahallesinde makinist 

Halil Dönertnş, Yako kızı Matildayı ve 
aynı yerde Isak oğlu Mnnoel Zoi de !sak 
kı.z.ı Alegriyi evlenme vaadiyle kaçır
mışlar ve tutulmU§lardır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E Gelenler, Gidenler E 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Aydın mebusu B. Mazhar Germen ve 

famir mebusu B. Rahmi Köken şehri
mize gelmişlerdir. Izmir mıntakası sa
nayi ~ müfettişi B. Fahri Sunar da An
karadan gelmiştir. 

ÇANAKKALE Halkevlcri mukaddes iclcal ~il' 
VAPURU GELDİ müne\•verleri seferber olmus gö 

Fırtına yüzünden Perşembe günün- tiyor_ HAKKI OCAKolJıJI 
denbcri limanıınız.a gelemiyen Çanak- -*- • 
kale ' 'apuru, dün Mersin hattından gel- Ş h• F . Jeti 
miştir. Marmara denizinde fırtına SÜ- c 1 r ve U arış 
kUrı bulmll§, dün sabah Istanbuldnn . ~f1)t: ""' 
Bandırmaya bir vapur hareket etmiş- - BAŞTARAJi'J l iNCi SAtt11' 

tir. J(.lr -*- edilmesi \'eya geriye bırakılması. 
MEMURLARIN iyen mevzuubahis değildir. ~ 
•• d Rcis Ankarada ayni zamanda, ~ ucret ereceleri tcden getirilecek belediye oto ~ 
Yeni barem kanununun neşrinden ev- işini, otobüslerin yedek parçaıaı:! .... 1'e~ 

vel ilga edilen derecelerden en yalan lesini d ticaret vekaletiyle Jl\l>""" 

üst dereceye geçmiş olan memurlann \'e halledecektir. ~ 
Uiğvedilen derecelerde geçirdikleri üc- Dr. Bch~t Uz Ankarada b~ .. ~ 
:ret mliddelleıi terfi etmiş bulundukları kadar kaldıktan sonra Js~?~ ~ 5" 
maaş derecelerindeki geçmiş gibi sayı- çek, lstanbul Ticaret müdürl~ 
laca'ktır. nayicilerle bir görüşme yapa~ 

-!!'!'!11!'1~----~--------....... lililiD.. ~ Filıir lıırpıntdarı: 
••• • ••••••••••• 

Fikir 
~ umtr FEHMi vvıı '-

·························································••t••···················································································································· 
Bir zanwılaı· Cim kitapçı dükkanla- , ücudumuzla dfi§ünürüz .~iY0r!ı;tl' J 

Tının camekanlarına kadar gelir, orada biraz daha değiştirerek so!1e[ 11P~ 
~ürürdü. Dikkat ediyorum .1.n,allı ar- insanlar mideleriyle düşüouı. e~ 
Uk buwı bile kavuşamadan beyinlerin dersinde yegfıne g1dası pc'ordıı : 
girinti ve sıkıntılan arasuıd.a ufak re- olan bir arkadaşa hoca ~orıl ~- ı' 

flr'/TJ/YT/.7.7.Z:XZ7.JU7JJli€.O:TJ..7.l'!Y7iTZZYıl e~çmalığı~ı anlamı:ıtım. Kocamın kalbi· şeninle evlendiğim zaman da öyle ye· 

A k d 
nı kırmaga ne hakkım vardı} Benim mek yiyorum, imdi de ... 

r a a Ş ı m l n -= - iizerimde ~~ıııl. olan menfi tahavvüldcn Bende bir değişiklik yok yavrum .. 
o suçlu degildı. Değişen sensin .. Sen bana değil, kendi-

- Hemen yerimden fırladım. Nejadın ne bak. Düşün.. . Düğün için yaptırdı-- - K d • yanına koıtum. Ba mı omuzuna daya- ğım elbisenin yakasını o zaman ne kn-OCQ S l n l sev ım dım. dar beğenmiıtin. Hatta yakanın aynis.in-
- Kocacığım, dedim. Beni affet. Bir den kendine bir tayyor yaptırmak bile 

Yazan: Üc Yıldız -----~ • 
- .SJ-· 

Hde sofrada Nejadın bütün hareket
leri, amma bütün ltarcketleri sinirime 
batar oldu. 

Onunla yemek ma ası başında karşı 
karşıya oturunca çatal tutuşundan, ye
mek .>iyi inden, ekmeği koca koca ko
parma ına ''e hntıii ekmek dilimindc-n 
ağzı ile lokma koparmasına kadar her 
hali beni .ı;inirlendiriyordu. 

Bir gün yine o bö.> le ekmeği ağzı ile 
koparırken kendimı tutam dım 

- ~ejad, dt"dim, sofrada yemt"k ) i-
m..ı. ini hil"'i ~ · L-

Bn~ını kaldırdı. 
Yfü:üme hem mahzun hem muğber 

baktı .. Baktı.. Ve sonra acı bir ihtar 
okutan bır sesle: 

- Zehra hanım, dedi. Bu ekmeği 
kazanmak için o kadar çok çalısıyor ve 
o kndnr çok yoruluyorum ki onun nnsll 
yeneceğini öğrenmeğe vaktim almıyor. 

Kocamın bu cevabı beni o kadar 
mahcup etti ki .. Hayatımda o günkü ka-
dar m hcup olduğumu hiç hatırlamıyo
rum Kıpkırmızı oldum. Gözleri bir-

qşeklik yaptım.. istemiştin .. Hatırladın değil mi? Peki .. 
Nejad büyük bir hayretle yüzüme Şimdi iki sene evvel güzel, mükemmel 

baktı. Ben izzeti nefsime çok düşki.in- olan bu çeketin yakas.ı iki sene içinde 
düm. Öyle ki kusur bile yapsam bunu kendi kendine deği ti mi ki senin gözü
itiraf edemezdim. Ağrıma gelirdi. Şim· ne çirkin glizüküyor ... 
di kusurumu itiraf etmek ve hem de bu Nejadm yerden göğe kadar hakkı 
kusuru izzeti nefse çok uzak cE.şşelı:> ta- vardı. Fakat ben ona: 
biri ile tavsif etrlıek haklı olarak Ncjadı - Şimdi bnnn senin her şeyin batı-
hayrete düşürdii. yor .. Fena geliyor .. Çünkü kafamın içi-

Halbuki benim böyle söyleyişim Ne- ne yabancı bir kurd girdi .. 
jndın verdiği acı cevabın tesiri altında NnSJl derdim.. Haydi bunu dcmiyo-
kalmış o1mnklığımdandı. rum, diyemiyorum, bari hiç değilse ko-

Neiad beni hemen affetti. camın gözüme batan taraflarını bana 
Ba ımı elleri arasına nldı. gösteren hakiki sebebi kendi kendime 
-Koca bebek .. dedi. haydi bir kerre olsun itiraf etseydim n ... 

söyliyecdhni söyledin.. Oku yaydan O zaman bunu da inkar ediyordum. 
çıkardın. Knrsındakini üzdün .. Bari ken- Eğer inkar etmes<'ydim, eğer hakikati 
din üzülme.. Hem yapıyorsun hem de görseydim o zaman kocamı beğenme· 
i•zuhiyorsun... mekte, küçiik görmckt<>ki hislerinin 

ıintiler yapıp byboluyor \'e doğmadan B · · d k .11 ne ~ 
(ilüror. Budu ccphelf'rden, çelik istih- cyıne gı en en L<;a k ·~~ ı 
'-"mla çer? Di,}c... Zavallı ço~ .. p, 
rw rdan, diplomat ma'i.alaruıdan sızan ~lmış sesiyle hal iz b'sız ce' 
ajans haberleri münev,·crin düşünme Bh~ • .ı ..JtJ . . . k - Vfi ....... an... . ,._ .. ~~ 
sist. cmmı te muam1DJtya .. iviJedC harp. ·· ı fikır~ fi"' 

r Kıyınel knntun' oy e .. -~ ..... 
1 tc hu köşeden size günlük politika ki eşcleyia üaJerde ~e .~ ~ 

,.e harp dedikoduları arasında fikir lor- lursunuz lı'eyıı">fwı bırı ~f#I": ... 
pmtıları daiıtılacak_ nen hlll~:nnd diyor; gözÜDliiO di1'_ 

Ben fikri çocuğa benzetirim : Rahmin ideal insan ıpi o1nrnk ~-ağla~1· '~ .. b'lı' 
tnkalliisü aylardan heri içinde büyii- • k.. · h edı "' 1 

ldime in ~ o~sıne aps 
len, toranıanlaşan yavruyu ortaya rıka- d --t• 
rır, dü iin<'enin çahşınası da fikri.. . iki- hindi rr an '·· ~~ 
c;i de ıstıraplıdır bu i )erin; fakul giiç do- Fiki•11r hiitiindiir böliiı~cnıct:rP'': _. 
~ ı·ın 1 canın eskimiş oylarıyJe .. 

1
,n>l.,,,. 

gan <:'(>Cuklar nasıl daha iri ic;cler giiç / d 1ııı .Afi" 
do~an fikirler de daha olgundurlar. Ak- yıV arı Prnsındn ne kn nr 

1 
·t·ir ~ 

.. k·· ı ı ı· ] k. f'ki k (ı.. il""' l:ı kolay geliveren fikirleri hic SC\'Jllem.. , a, · ıı ut ım c ı 1 • r ' ıüı>" c 
Yeni doğan insan taı;;lağının hakiki kıy- niıları rırnc;ındn da o Jwdar o 

t . • l 1 . •arljr ..i)~ me 1111 an ıyaınn:nz, sene erce cemı:rc'' · JIJI .,. ~ 
· ~ ~ · Sı:c hu k'tc..d " '-d Eflatıtn ... cı u:mde yogrııldııktan sonra ona değ . . <:,.. .. c u uı '. • [i.lcİI' ,.. ti' 

\erebiliriz. }'ikirlcr de ortaya atıı.,d· fctııdc~ı gıbı o)gun ' 'C re ~tlı. (•~' _.. 
nndan senelcrre sonra kıymet ter:-' i- ' 'tem ıkram etmek i terduıı. _,,... 

ne 'ıırulnhilirler; yeni doğan fiki..tr .. ne ~ak ki Cakiriııı, dağa~ı~ ' 
kadar parlak olursa okun da;,.., ilegcr- 1 kırpıntıdan ba~laı bır ~ 

· . :er teneuül ede 



lsveç köyünü bombalıyan tayyare
ler Sovyetlere ait değil midir? 
Moskovanın 

Protesto 
bu taarruzdan 

notasını Sovyct 
haberi yok. lsveç • 

ısc 

hariciyesine verdi 
~~~~~~~~~~~•.-.w~~~~~~~~~~ 

Moskova 24 (Ö.R) - Tns ajansı Sov- Isvec hükümeti Moskovaya ikinci bir testo notasının Moskovaya tevdii. esna-· 
Yet tayyarelerinin Finlandiya hududuna protesto notnsı göndermiştir. Nasyonal sında aynı şekilde şifahi beyanat.ta bu
Ylkın bulunan Payjala Isveç kasabasını Tidende gazetesine göre bu köye atılan lunulduğu hariciye nezaretince öğrenil
bombardıman ettiklerini tekzip ederek bombahırın Sovyctlcre ait olduğuna da- ıniştir. Bununla beraber Isveç mnkam-
bu husustaki ı vcc iddialarını redde ir inkar kabul etmez vesaik mevcuttur. ları ynpılan tahkUtat nefo.:esinde mcv-
ÇQlışmaktndır. Stokholm 2 l (A.A) - 'l'ideninğarnnc; 7.uubahs tayyarelerin Sovyet tayyarele-
Aynı ajans Sovyetleriıı Letonya - Lit- 'rdegrnm Bureau bildiri.yor: ri olduğu tcsbit edildiği ııoktasmda ıs-

"~Ya \'C Estonyadan yeni deniz ve ha- Ne Payjnln ne de sureti umumi.yede 1·ar ctınektedil'ler. Diğer cihetten Günt
~ıt Uslerı talep ettikleri hakkındaki ha- Jsveç arazisinin i.izcrinden hiç bir SO\·- herin iınal menılekctleı·i hariciye na-
el'leri de tekzip etmiştir. ret tayyaresinin UÇ-"llaclıf,ınn dnir Sovy- zırları~ın toplantısına iştirak etmek 

. l<opcnhng 24 (ö.R) - Isveçin Pay- yet Rusyadn neşredilen haber üzerine üzere pek l'akında Kopenhagn gideceği 
Jttla köyiinUn bombardımanı hakkında yapılan tahkikat neticesinde Isveç pro- haber verilmektedir. 

Tebliğler 
-*--

l'RAN&IZ rEBLİGİ : 
l>A.RIS, 24 (A A) - ~ubnt 24 tnrihli 

S<ıbah tebliği : 
l<ayde değer bir h!dise ,roktur. 

4LMAN TEBLİGİ : 
noma, 24 (Ö.R) -- Alman tebliği 

Gr.ırp cephesinde gün sakin geçmiştir .. 
'F'ransız tnl•ynrcleri bir çok defalar Al
tnQnynnın garp huduLlaı·ı üzerinde uç· 
tııu~arclıt·. Fakat Alman avcı tayyare
lcırlyle dafi tayyare bataryalarının mü
dabaıesı Uzerine derhal geri dönmeğe 
~bur kalıruşlarchr. Alman tayyareleri 

r1nsa. Uzerindeki keşif uçuşlarında bir 
Çok noktalarda Fransız avcı tayyareleri 
~-:'-YYare da.fi bataryalarının ateşiyle 
~oarşllaşrnı.ş iseler de vazifelerini mu
"lffaklyetle ifa etmlşler ve :zayiata uğ
l'&ınadan gerl gelmişlerdir. 
PtH TEBLİGİ : 
}{eJsinkl, 24 (A.A) _:Finlandiya res

tıtl tebliği : 
Sltmiyeml)'C taarruz etmek üzere 

~~.rapran, Jervi gölUnU geçen Sovyet-

l
erut 800 ölü vo 100 kadar esir Yerdik
•riıu bildirmektediı·. 

. 
Ticaret Vekilimizin 
Anadolu Ajansı 

Gazetelere 
vasıtasiyle 

hitabı 
-~~~~~-·x*x~~~~~-

Anlı:ara. 24 (AA) - Ak!fllm ga· eedilınektedir. Esasen gazetelerimizden 
l':etesinin 20 ıııubat tarihli nüshasında iz· beklediğimiz, dar bir ın~hit i7inde de 
mirden Homanyaya 1 4 bin balya pa• olsa bu gibi mev:ı.ulardakı dedıkodulan 
muk satıldığı başlığı ile ıntışar meydana çıkararak aydınlatmaları ve bu 
eden bir makalede biiyük pıutiler halin· suretle memleket efl.:in umumiyes' 
de olan bu satışların piyasada bazı kim· önünde bunların hal ve intaç olunmaaı• 
seler arasında lüzumlu ,·eya lüzumsuz nı temin etmeleridir. Bu gibi hususlarda 
dedikodulara ebebiyeı verdiği yazıl· hattA yalnız gazetelerin değil bütün va· 
mıştı. Bu münasebetle Ticaret Vekili tanda~ların bile duydukları yolauzluk
Nazmi T opçuoğlu, Anadolu Ajansına )ardan kime ait oluna olsun hükumete 
ıu beyanatta bulunmuıtur: derhal ve açıkça haberdar etmelerini 

üzerinde hassasiyetle durarak mem· beklemek doğrudur. Şahsi menfaatleri· 
le.ket lehine çalışılan bu gibi nazik ve oi ı,u veya bu şekilde haleldar olmuş le· 
mühim mevzularda gazetecilerimizin lakki edenlerin yapabilece4deri küçük 
memleket efkarı umumiyesine sarih ına• veyn büyiik hataların ve bunlnr etrafın· 
lumat verecek yerde mübhem bir takım da doğabilecek dedikoduların ancak bu 
ifadelerle menfi filcirler ''e tema,·ülleri suretle önlenebileceğini matbuatımızın 
kuvvetlendirecek neşriyat ynpmalarının ve efkarı umumiyenin takdir edeceğine 
tehlikeli bir İş oldu~unu, bu münasebet- dair olan kırnııntimi tekrar etmek iı1te
le bir daha hıttırlatılınasına ihtiyaç. his- rim. 

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

. Sovyctlcrin Mulanjcrvi ile Ağrapran 1 1 1 • • 
let\rl gölü arasında yaptıkları iki taar- ta ya - spa ny a muna-
~da keza iki tabudan imha cdilmi.c:
lır. 

Almanya da 
Yeni bina insası 

"' 
yasaktır 

Berlin, 24 (A.A) - Mühendis Todt, 
inşaat endüstrisi umum komiseri sıfati
ı~ Alrnanyada yeni blnn inşasını ıncnel
ıni~tir. 

Askeri ehemmiyeti olan binalada ~ 
bin marktan fazlaya mal olınıyacak bl· 
rıalann i~sına mil!aade edUml~lr. 
İnşa edilmekte olan binalar, ancak 

hu.sus! bir müsaade ile tamamlanablle-
ccktir. Twnlrat i !eri için df' müsaade 
almak la~ımdır. -·-Giresunda 
Bay Hasan Feridunun 
fedakArlığı 
Giresun, 2.t (A.A) - U:ı.wı yıllar ti

caret odası reisliğinde bulwırnu~ ulan 
B. Hasan Feridun, 4 mavunasının yıl-
lık geliri olan iki bin lirayı her yıl i~in 
fChriıııiz çocuk esirgeme kurumuna te
bcrrü etmiştfr ... Hasan Feridunun zen
ginlerimize güzel bir ııüınune teşkil 
eden bu şefkat duygusu. muhitimizde 
tı kdirle ka~ılanınıştır 

-:ı:-
KayseriKızdayının 
senelik kongresi 
Kayseri, 24 (A.A) - Kızılay kuru

munun Kayseri şubesi senelik kongre
sini dün valimiz açmıştır. İlk olarak Kı
ulay şubesinin nomtal merasimi ile Er
zincan feU\ketini takip eden çalışmala
t·ımı ait olmak üzere iki kısma ayrılmış 
bulunuyordu. Şubenin normal merasi
mi içinde umumi mcrkt~ze yolladığı üç 
bin dört yüz be~ lirn tebarüz ettiril
mekte idi. Büyük yer sarsıntLı;;ını mü
teakip ıniUi y.~ .. rlım koınitcsl deliletiyle 
toplanarak gönderilmiş olan paranın da 
29035 liraya vardığı, ayrıca l~ bin pal'
ça giyecek \'C oturae~k e,şya ile 45 ton 
muhtelif cnakm toplandığı da l'lıporda 
bilhassa i.~rc\ olunuyordu. 

Yine bu raporda felaketzedelerden 
1200 yurddaşın Kayserinin sıcak kuca
ğında Kayserlilet· kadar refaha kavuş
tuğu kaydediliyordu. Bu yardım sava
şında Kızılay umumi merkeziniıı Kay
serinin gösteı·diği yardım hakkındaki 
takdiri, kongre üzalaı·ı arasında heye
canlı tezahürata vesile oldu.. Kongre 
merkez heyetinin inhilal ("('fen aı.alıkla-
1'11\.ı yenileri seçildikten .sonra Yalinin 
toplantıyı açnrkcıı olduğu gibi Kayser
lilcrc kıvanç \'eren bu iyi neticeyi teb
rik eden söylevi \'C önümüzdeki yıl 
içinde iyi muvaffEıkı) etler temenni ·j ile 
kapandı. 

'~~~:i!:ct::z:~.iled:::vh:; sebetlerinde yeni devir Ba-yb-~-rd-'un 
;:. Naykijerı.i, Kam:ıra istasyonunu ve 

YPasun istikameUnde yaptığı tanr- B fed · k t ) •• •• 
l'UtJt aı·ı püskürtmüşlerdir. 60 Sovyet Roma, 24 (Ö. R) - italya krallık akademisi reisi . erzonınin Uf U UŞ gunU 
lnk tahri ..._,.1 dir mı..... S lspanya seyahati münasebetile ABC gazete9i mumaileyhin iepanyada 

1 ı P e.u~er · ~~··anın a- k 1 Bayburt, 24 (A.A) - Şehrimizin 
~nlcayka ve Taypala şarkında yaptı- büyük bir dost milletin delegesi gibi karşılandığını ~zara şun arı kurtuluı günü olan 21 şubat büyiik bir 

taarruzlar da defedilmlştir. Ladoga ilave ediyor: ispanya dahili harbi İtalya ve ispanya arasındaki mu· heyecan içinde kutlarunıştır. 
~iilUnUn şimali şm·ki<tlnde Finlandiyalı- kareneti gittikçe daha ziyade derinleştirmiştir. Bolşevizme karılı yap- Merasim snntlndcn evvd bütün hU-
ı'• daha evvelki gUn zaptettilderl siper- tığı harpte İspanya, İtalya ile birlikte iştirak ettiği latin kültürünü mü- küınct erkanı, teşekkUllcr, okullar, bin-
ttrin temizlik işini bitirmişlerdir.. Bu- k k h d lcrcc halk Cümhuriyel bulvarında top-
"da 12 t 100 d f l •t ı ·· 10 clafaa edı·yordu. ı·talva da, çocuklanmn anını nezredere tt müca c-op en az n mı ra yoz, J hmmı~ ve saat 10.30 da Halk.evi bando-
~~~·~ aı· mutbah, traktör, tank gibi klil- leye iştirak etti. Bu sebf'ble, B. Federzoninin seyahati asıl bir elçilik su İstiklal marşını ~;alarak hükümet ,.e 
~etli ganaim elde etmişlerdir. şeklini almakta ve menfaat, his \'e kiiltür birliğiyle bir kat daha kuv- laleye bayraklar çekilmiştir. Belediye 

b l<'inicındiyn tayynreleı·i keşif ve bom- vetlenen dostluk bag~ larmın kuvvetini isbat etmektedir. bu mUnnsebetle yaptlan geçit resmini 
llrdıınan uçuşlarına devam etmişlerdir. 
So c Ya• ispan_vol gazetesi de Rumen gençlik teşkilatı reisi B. Side- nıütenkip şehitli~e gidilerek aziz ölüle-

llı' \'Yet tayyareleri de faaliyet göster- R ı imizin hatınıları dizl1. olunmu tur. 
ıslcr ''"' nttıkları bomba1

--
1a 1'> kadı rovı0rı'ıtı0 ıı Roma zı·yaretini P-le .-!arak şunları ınü=hede ediyor: o-

t " .uın - - ;s - •• r- Kurtuluş bayramı milnasebetile ka-
'1 Ve Çocuğu öldUrmüş1erdir. man)'a, kendisile ltalya arasında akrabalık tesis ec:len Roma menşeini b 1 ı ı 
l • 

l>uraşutlarla yere inen So~.·ct ru ker- sa n baştan başa bayrak ar a sils enmiş-
<ırı ı---~ daima hatırlamaktdır. tir. Yine bu vesile ile bUyUklerimize tA-
~'!ir ~~tl~~dlirülmiiş ve kıc:men de Bükres bugün her zamandan ziyade Romaya inanmakta ve ital- tim telgrafları çekilmiş ve memleket 

-*- yanın &°Ikanlardaki faaliyetinin bütün bu mıntakada adilane bir mü- camına belediye reisi tebrik edilmiştir. 
Gece beledi.ye tarafından bir zi}•afet 

Altınal'lı Jttidbesi vcızene neticesi vereceğine emin bulunmaktadır. verilmiş \'e Halkevi tarafından dn mi.i-
l llornn, 24 (Ö.R) - Oslodan bildirili- Romn. 24 ( Ö. R) - İspanyada neşredilen bir kanunla farmason samereler t<"rtip olunmuştur. 
v Ot : Re mi Norveç ajansına göre Nor- cemiyetleri ve bütün gizli cemiyetler ilga edilmiştir. Diğer bir emir- -Jf..-
h ee hUkUmeti Altmark ht\di~ini Ll- name, cumhuriyet hükumeti tarafından 1932 - 36 arasında n~redi- Romanya maliye 
'(;:· hakem divanının hakemliğine ar- len :zı·raAı kantınl"'rla zaptedilmis. olan ar, .. zivi eski sahiplerine iade et- be a at tnın~~cği in •ilb: hükGmetine teklif et· "' " J ft3Zlftftln Y n 1 
~ ... · ___ ___, ____________ ın_i.:.~_ti_r. ____________ -;---------------- Sofya, 24 (A.A) - Sofyayı resmen 

ziyaret eden Romanya 1naliyc nazın B. 

Afrodit 
Davası rüyet edilirken 
bazı hidiseler oldu 

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

- BAŞT ARAFJ 1 iNCi SAHiFEDE -
~ürültüyc devam olunursa kanuni takibata tevessül edeceğini bildirmıştir. 

Neticei muhakemede Müddeiumumi: Kitapçı Semih LütFiniıı ve matbaacı 
Kı-n;lntn matbuat kanununun 31 inci mı:ıddesinin birinci fıkmsı deliıletile 426 

Ve 42 7 İnci maddeleriyle cezalandırılmnlnrını istemi~tir. Ceza kanununun 
426 ıncı maddesi müstehcen ve hayasızca ne riyat suçlarının bir aydan 2 se

n~yc kadar hafif ve l 5 lirndnn 5 lirn}'n kadar ağır para cnalariyle tecziyele-
tin· -1 amirdir. 

Piemont 
Prensinin bir lıızı oldu 
Napoli 24 (A.A) - Piemont prensesi, 

bir kız çocuğu dünyaya getırıni~tir. Ço
cuğa, Maria Gabricllc ismi verilmi~tir. 

ltalya kraliçesi, prensesin başı ucun
da bulunmakta idi. Kralın bugiin Na
poliye ge1rııesi beklenmekted!J·. Bu ha
ber, Napoli halkına 31 pnre topla haber 
verilecektir 

Koı:tnntincsko, Bükreşe hareketi esnn
sındrı su beyanatta buluıımuştur : 

- Bulgaristan1a Romanya arasındaki 
<lo tluk A\rrupamn bu kısmında sulhn 
kıymetli bir hizmet ifa etmiş ve her iki 
memleket arasında mevcut h•i münase
betlel'in takviyesine çok müsait bir ha
va. yaratnuştır. . 
INGILIZ 
GöNtJ'Ll.t) FIRKASI 
Homn, 24 (Ö.R) - Londradan bildi--*-- riliyor: Finlandiya için toplanan lngiliz 

FmTINA HAFİFLEDİ gönüllüleri on bin ki.-ıilik biı· fırka ıcş
i:;tanbuı, 24 (Telgraf) _ Devam et- leli edcC'cklerdir. Bunların Finlandiyaya 

mekte olan fırtına hafiflediğinden bek- se\'ki mart ayının ilk günlerinde ha~lı-
lcncn vapudnr gelme~ başlaınışlardıv .. ~a_c_a_k_tı_r_. ------------

-*-- 'tı!"CI ·-·--·~~ NASYONAL SOSYALiSr 1'El.El<'ON : 3Mfı 
Programının yddönümü T 

Roma, 24 (Ö.R) - Alınan gazeteleri ayyare 
24 şubat 1920 tarihinde B . Hıtlcr tara
{ından Miinihtc ilan edilen Nasyonrıl lll• 42 7 ınci ma~ göre ise ,bu kabil eserler müsadere edilir. 

1 
Lalenin bu haftaki Demir programı • Sos)·alist programının yirminci yıldönü- s j 0emaS1 0 d 3 

ıniiııi.i bugiin tcsit" ediyorlar. Gazeteler 
bu ınünnschetlc, partinin iktidar me\•- HUGÜ~ 

1 ~ 'rüı·k<;!c Stat i1uhlar1 hakiki Bcrlin oliınpiyntları 
2 - 24 KISlM HEPSİ BİRDEN 

kiine geçmek için dahilde giriştiği mü- Garp cephe inde ''.atanınuı ınüdafa-
cadele ile Alınanyanın .;imdi hayat hak- a<;ında hayatını foda eden ve ölü-
larım ıııUclafaa ve t(>min için giriştiği ınüyle sinemacılık aleminde hüyük 
harici mlicndelc arac;ındaki benzerliği hıl' hosluk bırakan 

ALTIN HIRSIZLARI belirtiyorlar. Albert Prejean'ın 
-*-- En son y«rattığı e~er 

3 ••• Yeni Paramunt Harp Jurnall ········ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ital~a Amer.ilıadan 
lıöınür alacalı ••• 
Londra, 24 (A.A.) - Haber veril

diğine göre, haza mahfil ltalyııya lngil
tereden aldığı kömüriin fa.dasını Ame
rikndan tedarik etme i tavsiyesinde bu-

Monmart gece_leri 
Fran ızca sözlü ve şarkılı 

Programa ilfı\•cteır 

Yeni TANDA 
1 ••• Türkçe Stat ilahları 
2 - 5 l<URUŞLA DEVRİ ALEM FERNANDEL 

l ··· Yeni Paramunt Harp Jurnalı 

' 

lıınduğunu Vt" Amerika kömürü ~ tikli.i 
mütcaddid geminin ;>akınlarda Skandi

f nav limanlarına geldiği haber verilmek-
1 le, bunun da Amerika tıırafından harice 

1 ·;miir veıilmesi imkiını mevcudiyetını 
i •> ıt ett o; lemcktcdır. 

Çılgın mektepliler 
Fe\•kaHide gtilünç komedi· Ayrıca 
EKLER Jurnalde son dünya hfıdi~tı 
O~un ı:.aatleri: HC'rgün 1,30 • 4-G, 
VC' 'l dn. 
P , .,. unlı 11-l.:W - 4..fı,30 ,.e 9 da. 
CA".r,:,CH'~.l:Z,LiCl'iNW~ tt'IZ4• 

-aıcuı • .. AZ 

Adliye Vekilinıiz 
Kütabyada hararetJe karşılandı 
Balıkesir 24 (ö.R) - Adliye vekili B. Fethi Okyar dUn akşam ~chrimizi 

terketmiJtir. Vekil hareketinden evvel §unları söyleın~tlr: 
- cBalıkcsiri çok inkipf etmq ve gli.ıellcşml.ş buldum. Yalnız hapish~ne 

.ıblıUı ı fenadır. Burada bir hapiaha~ binası yap1lmaı.ıına calısaeaE;tm. Ieap 
eden tahsisat verilecektir.> 

KUtahya 24 (Ö.R) - Adliye vekiünuz Bay Fethi Okyar dün a~m seh
rlmhe gelmi,ıir istasyonda vali, parti ve askerl erkan ile muhtelif cemi~ et 
müntessilleri ve halk tarafından k&J'fı~tır. 

Vekil öğleden evvel vilayet, parti, belediye ve askeri makamları zi}'arct 
ve adliye mliosseselerinl teftiş etmiştir. Bu a~-uu belediye tarafından \·eı-ılt -
cek ziyafette bulunn<~ak ve yarın 'E<>kişehire hareket edecektir. 

Yurdun muhtelif yerle-
rinde zelzeleler oldu 

~~-~~~-~--;x*x.~~-~---~--
Aukara, 24 (Ö. R) - Yurdun muhtelif yerlerinde yer sareıntılan 

olmuştur. Dün 16.16 da Orduda, 11.46 da Trnbzonda, 23 de~
rumda muhtelif şiddette zelzeleler kaydedildi. 

Bu sabah yarımı 12 dakika geçe yine Orduda 2.40 ile 2.SS arasın
da Bodrumda yer sarsıntısı olmuştur. Giresunda, Gümüşanede, lne
boluda ka}•dedilen sarsıntılardan hasarat yoktur. 

Londra, 24 (Ö. R) - Son günlerde Türkiyede vukubulan zelze· 
lelerin tahmin edilenden fazla insan zayiatma sebeb olması Londra 
mahfillerinde derin teessür uyandırOU§tlt. 

Ankara, 24 (Hususi) - Stvas zelzele mıntakalarında orman i~
letme işleriyle meşgul olmak üzere Koyunhisar ve Refahiye orman
larında tedkikat yapan orman emenajman grupları tedkiklerini biti
rerek Ankaraya dönmüşlerdir. 

Koyunhisarın lgdir ve Refahiyeııin dumanlı ormanlarında kesile
cek kereatc, bu sahadaki felaketudelere yapılacak evlerin kereste ih
tiyaçlarım tamamlıyacaktır. 

Tirebolu, 24 (A.A.) - Biri dün sabah saat 2 de diğeri altşam 
saat 22,30 da olmak üzere 5 ,er saniye süren şiddetli iki zelzele du
yulmuftur. Huar yoktur. 

Edirne. 24 (A.A.) - Dün &a..'\t 11,30 da iki saniye siiren hafif bir 
zelzele olmu~tur. Hasar } oktur. 

Kayseri, 24 (A.A.) - Dün gece saat 5.30 da De\•elidt': şiddetlice 
bir yer sarsıntısı daha olmuıtur. Zile köyünde 30 ev yıkılmıştır. 

Nüfusra zayiat yoktur. 
Kızılay genel merkezinden 2000 çadırla buraca tedarik edilen ya

tacak. ve oturacak eşya felaketzedelere te,·zi edilmek i.izere DeYeliyc 
gönderilmiştir. 

Niksar. 24 (A.A.) - Bugün Niksardan ana:m: ve baba117.. 18 yav
ru, çocuk esirgeme merkezine gönd~rilmiştir. 

Nazi propagandası 
yapanlar mahkemede 

~~~~~~~~--:x*x.~--~-~-----

Londra, 24 (ö. R) - Büyük Britanya hükumeti harbin baflangt
cmda lngilteredc bulunan Alman tebaalarından mi.ihim bir kısmını 
tevkif etmiş ve on bine yakın Alman hakkında da serbest yaşama 'ka
rarı Yermi§ti. Fakat bunlar polisin nezareti altında bulundurulmakta 
devam ediyordu. Hükumet şimdi bu serbest yaşıyan on bin kadar 
Almandan altı bininin mahkemeye sevkine lüzum gönnüştür. Deyli 
Heralda göre İngilterede alttan alta nazi propagandası yapmakla it
ham edilen bu Almanlann tevkif edilecekleri ve tecrid kamplarına 
sevkolunacnklan .muhakkak sayılmaktadır. 

Finler daha iki ~ınıf 
silah altına davet 

askeri 
etmişlerdir 

-~~~--~~~----x*x~~--~~~~~~~---
Romn 24 (Ö.R) - Helsiııkiden alınan haberler 1914 \'e 1915 sınıflarının da · 

silah altına alındığını bildimlektedir. 
Roma 24 (Ö.R) - Ktıreli berzahı, Sovyet l.aaıruzunun bu 24 üncil günün

de indifn halinde bir wııı,an .krateri manzarası göstermektedir. Sovyet kuv
vetlerinin mUsbet neticeler elde ettikleri inkar edilemez Fakat, billuuısa kul
J:ınılnn ınuazzaın miktarda aS'ker ve malzeme göz önünde tutulduğu takdir
.de, bu netiC'elcr lıi:.scdilecek bir ehenuniyette dcgildir. Finleı-in adını adım 
mUdn!aa Pttikleri harcklit sahnesinde Sovyctler heı- gün binlerce olü bırak
maktadır. Seri Sovrct kollarının bugün Soltarul'lra i:;tikaınetinde yaptıkları 
taarruz tcsebbüc:ü Fin müdafaa ı tarafından açık bir t;e'kilde kırılmıştır. 

1 !) ten 22 Şubab kadar süren hafta içinde Sov.ret ln)•yareJerı Finlandiyaya 
ıo l in bomba atmışlardır. 

lngiltere, ltalyanın kömür ihtiya-
cını tenıine razı otacak mı? 

ROMA, 24 {Ö,R) - Jtalyıının Londra elçisi & tiyani Iııgilız hariciye na
urı Lord Hali.faksla güı·üştükten soru·a bir kaç gün kalmak üzere Romaya 
gelıuiştir. Slııyör Ba.sti)'·ani önün1üzdeki hafta içinde Londra~·a dönecektir .. 
Roıılll'da kaldığı müddetçe Ingiliz - ltalyan tic:ıret münasebetleri ve bilhas..~ 
Italyarun hariçten temin~ mecbur olduğu ki>ınlir nw.ı;;elcsj görüşıileccktir .. -
Iııgiltcı-e, Italynnuı kömür ihti)·acmın .bir kısmının Almam•adan teminme 
mu\•afaknt etmişti. Fakat bu kısmı ihti)·acı kat·~ılamaktan Çok uzak olduğu 
gibi lııgiltcre:nhı Almanyadan ithal edılecek köınürlc·rc nınbargo voz'ı tehdit 
ve tehlikesi de Italya.yı fena bır mcvkie koymaktadır. ?.fannıafıh Ingıliz-Ital
yan tıcarel göıiişmdcrinden ve Sin)'·ör Bastiyaniııln Roma) a gelışinden ilci 
tarafın <la mcnfutine uygun 'bir hal sureti ümit edllım•kk>dir. 

.... ;m.. .................................... .. 
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Balkanlar Bir otobüs kaz oldu Si 

Yeni Bulg;-:Başvekili Bir kadının kolu kırıldı 

KISACA: 
•••••••• 

ELAMSIZLAR ... 
-.ı:-.-

YAZAN: Ec.uıcı K . K4mil Aktq 

Filofun hayatı d .. t ı ı d Bnzı insan tipleri vardır. Yoldn siii 
Küse lvanofun istilasından sonra yeni or y o cu yara an 1 ~ördükleri halde gönncmezlige gelmek 

· eyi kuran Bulgaristanın yeni baş- ı;ibi mun.şeretsiıliği kendilerine fldeı 
kil ve Maarif vekili doktor Bogdan x•x <.dinmişlerdir. Bu gibilerJe miyop1an 
"lof 10 Nisan 1883 tarihinde Stara - Dün öğleden aonra saat 19 eulannda Bn. Makbulenin eıığ kolu kırılmı~ ve di- l irbirinden nyırt etmek için benim gibi 

~..agorada dünyaya gelmiştir. Memleket hastahanesi arkasında bir ğer bir kadınla iki erkek de yüzlerinden, gözlükçü olmak gerektir. Miyoplar 
Uk tahsilini Knr1ovo'da yapan genç otobüs ka:ıAsı olmuş, bir kişinin kolu ve vücudlarıııın muhtelif yerlerinden \ '2aktnn görcmcıder, bu gibilcri bakışla

Fılof bu tahsilini Sofyada ikmal etmiş, kırılmış diğer bazı yolcular da muhtelif yarnlanmışlardır. Otobüsün de sağ ça- tından veya gözlüklerinden tanımak ve 
bilahara eski tarihler, klôsik filoloji ve yerlerinden yaralnnmı§lnrdır. Yaralılar mu~lu~u il~ radiyat~r~ ~arça~a~m~tlr;. eınlnrın bu meşru mazeretlerinden ken-
nrkf.?Oloji tahsiline başlamıştır. derhal hastahaneye k8Jdınlmıııl rdır. ~ofor bır muhamrımıze hadıseyı fO)'· dilerini ho gönnek mümkündür.. İs-

Bu tahsilini 1901 - 1906 seneleri zar- Kaza etrafında bir muharririmizin le anlatm~tır: lanbuldn Üsküdardn bir seltırnsıı. ma-
f1rn:fa Vurtburg ve :Frayburg üniversi- yaptığı tahkikata göre h~dm: şöyle ol- - c T orbnlıdan hareket etmeden e, •• , hailesi vardır. Bu isim İ.struibullular 
tt>lerinde yapmı tır. Nelckim 1!106 se- muştur: vel makinemi muayene ettim. Hiç bir ara.sJnda şakaya ve nükteye sebep ol-
llt' nd de doktorluk tezini Frayburg - dzmir belediyc::.ine kayıtlı 'e ŞO• ar~ası yoktu. Sıhhiye dairesinin önünde ınuştur. Yolda biri diğerini görmemiş 
imhıcr İlesinde müdafaa etmi tir. för Yusuf Yücdin idaresindeki 45 1 sa- rot koptu, hemen ayak fireni yapmak olsa ve .seli'ım vermeden geçse cMaşaal-
J~ 6 w.ne_ inin Mayıs nyında Bulga- yılı otobüs Torbnlıdan saat 4.5 de ha- istedim, maalesef onun da arızalı oldu· lah Selamsıza mı naklettiniz?• derler .. 

r na avdet ct.miı? olan Filof Milli mii- reket ederek lzmire gelm~tir. Otobüs ğunu gördüm, vites değiştirmek istedim Bu ı.ö:ıü hmirde İzmirliye söylemek 
MMle çalısmağa başfamı,ştır. 1907 elen park üstünden ~ağıya doğru ineık~n fakat mesafe kalmadığından bu hadise mümkün değildir. Se1Am alıp vermek 
1liJ09 S<'nt'sine kadar Poıris ve Ita1yada 

1 

Sıhhiye dnires.i öniindc direksyona tabi oldu.> toplu yaşama adabının başında gelen 
t.isas ~ aptı .. 20 Şubat 1910 tarihinde olan Tolu kopmu , makine beş yolcu· Hadiseye Adliye d koymu., ve bele- şeylerdendir. İslam dini bile selfımüna-

So/ya Milli müzesi direkWrliii!ün~ ta- siyle hastahane duvarınn çarpmıştır. diye makine mühendisliği kaza yerinde JeykUm diye bu selüm alıp vermeği düs-
yin olundu. Bu çarpma htidisesinde yolculardan keşi( yapn11~tır. turlan içine almıştır. 

1911 ~ene.sinde lstanbul, Yunanistnn Diin dostlarımdan biri geldi: - Aman 

e Anadoluda bir tetkik 5eyahati yaptı. Maca~. lar kadın go·· nu·· ııu·· asker Kemal Kamilciğim, şu gözlüklerimin 
1!114 senesinde Sofya iiniversitcsinde numarnsını deği~tirelim, ben bu gidişle 
arkeoloji der i vermcğe başladı. 1920 sclt\ıruıı~ mahallesine· nakledeceğim ga-
cnesinden itibaren de aynı üniversite- kaydına başladılar liba!· dedi.. 

nin !isarı atika tarihi ve arkeoloji pro- Dosttun bu sözüyle İstanbullu olrlu-
fcsörlü"'iünü deruhte etti. 1921 sene- -------x*x------ 11unu da işaret etmişti. 
·ndc üniven;itedeki kürsüsünü muha- Ö R M · h""k'" · b" - Hayrola'. dedı"m .. Budapes:ı:te, 24 ( . R) - csmi acar gazetesı u umetın ır 

fuza etmekle beraber Bulgar ıırkeolojik - Birader bu gözlük ile u:Lakıan gc-
. · · d" k ·· l"" ·· ti ·ıd· A kararnamesini ncşretmİs:ı:tİr. Bu kararnameye göre norma] kuvvede- ı enstiliısiı ırC' tor ugune gC' rı ı. ynı len eri göremi~orum, selfun almnk ver-

~·oe zarfında Almanya:;a. Italyaya, rin kifayetsizliği karşısında hükumet mi11i müdafaa için gönüllü kay- mek mesclclerınde mahcup oluyorum.• 
Pr.:m~aya. In~iltereye, Suriye, Filistin dedebileccktir. Kadınlar da bu kararın dahilinde bulunmaktadırlar. Dedi .. 
'e Mısıra tt'tkık st'yalıatleri yaotı. 1931 Bundan başka yabancı memleketlerde ve bilhassa ziraat i lerindc ça- Gö;,Jüğü değiştirdim, gidiyordu .. 

nec:inde ünivnsilc rekiörü oldu. 1 · - Nereye? dedim .. 
Profesör Filof Bul ar ilim :ıkademisi lışan Macar amelelerin Macar toprak1arı haricinde iş kabul etme erı Semte ded" 

lı2nsı ,·e r<."i idir. Alina ünivcrsiteo;inin de yasak edilmiştir. = Yok ~anımı.~rtık mahalleyi dcğış-
fahri doktorluğunu nlmış olan doktor Alt k v pu ru k dı· esa· t•le tirmck ırııım, Selfımsızdan nakledecek-
Fılor aynı Zll!lıanda B('rlindl'ki Prusya m ar a en v 1 1 tiniz dedim, gülüştük. 
ilim akademi i, Münlhtcki B:wvcr ilim •• .., muvaffak oldu -·--
;akademi i, Viyanadnki Avust~ryn ar- yuzmegc H Ik d 
l:c~loji enstitii ü muhabir azası ve Ber- a evı• n e 
Jin ünivcrc:itcsi fahri profesiirUdür. -------x*x.------

Doktor Filof l93S C'n<'~indenberi Bul- OSLO, 24 (AA) - Altmark vapuru 23 şubat günii öğleden sonra kendi 
gar ihUkiimetindC' Mırnrif mı21rlığı yap- yesaitiyle yU2:meğe muv::ıffök olmuştur. Vapurun tetkiki neticesinde yalnız 
mıtkbı idi. teknesinin hasara uğradığı tcsbit edilmiştir. Tahkikatn yarın da devam eôi

Doktor Filof iki ;1: ilzd<'n !azhı esere Jecektir. Bu hususta resmi bcyanattn bulunulması beklerunektedir. 
s:ıhivfr. Bunlnrın bir çokları Almanca Altnuırk mürettebatından bir kişi daha hastaneye yntırılmı.ştır. Bu suretle 
\'(' Fr.ınsızc::ıya çevrilınio;tir. hastL)Dc.J;')'C yatırılan gemicilerin adedi yediyi bulmuştur. 

Bu <'S<'rlerin hemm hepsi Arkeoloji- Kopenhag, 24 (Ö.R) - Norveç hariciye nazırı buray muvasalfıtında Alt-
.)'<', eski hıristivan mimarisine ve Bul- mark harlisesi hakkında kısaca şunları söylemiştir : 
l'nr 5sarı atikasına aittir. - cNorvc~ mevcut ihtilMı lngiltere ile halletmeği tercih eder. Buna im-

Y cni 'Hnrici ıe na~m Kimdir? kan hfısıl ol~azsa i.:.i beynelmilel bir mahkemeye tevdi ederek hnkem usu-
Bulr,ari tanın yeni hariciye nazırı lüne müracaat cdect'ktir. Mnamafih Norveç meseleyi Uthey beynelmilel ada-

mösyö Jvan Popof da 1890 senesinde Jet divanına vermek tasavvurunda değildir. 

Şiştovdn dünyaya gclmis ve lise tah"İ- Romarı..yanın Alman yaya sevke-
Jini :burada ikmal etmislir. u 

Popof bundan sonra Puatil ve Bcrlin 
füıiversitelerindc Filoloji tahsili yaptık- dccegv j petroller OlCSelesi 
tan sonra nüıayet Sofya ünivcrsitesjn 
de de Hukuk tnh ilini ikmal ctJniştir. 

1914 senesinde Mfü;yö Popof Bulgar 
matbuat ve telgraf ajanlı~ında calısma
j!a ba"lamı'l, 1921 ten 1931 ene.:.inC' ka
dar hariciye nezareti matbuat m""dUrli.i
j!ünü ifo etmic;tir. 

Hari-<.'iyt' havatına intisap etmiş olan 
han Popof 1933 sen<' inde Bulgnrista
nın Bükreş scfareline tayin olunmuş 
l93G da Prag sefaretine nakledilmi<ı ve 
nihayet l!J37 den hariciye vekili oldu
b'll güne kadnr da Bulrt:ıristanın Belgrnd 
•dirliğini ifa etmistir. ili' __ _ 

Müttefikler 
Bir milyar dolarlık 

tay yare mübayaa 
edeceklerdir 

- BAŞTARAFI l İ 'Ci SAHİFEDE -
mcktedir: 

- İngi117. tnyyareleri Prag üzerinde 
nçnrken schirdekı bütün ziyalar mas-
1\denmi ti. Hnmburr. ve Br('men istns
yon1an saat yediden sonra susmağa 
mecbur olmu lardı. Bremcn radyosu 
dört aat neşriyatını tatil etmişlerdir ... 
Münih ve Viyana üzerindeki uçuşlar 
bu şehirlerde nlarm iSnrcti verilmesi ve 
ıki şehrin koyu karanlıklara gömUlme
s!ni mucip olmuştur. Tayyareler bilhas
!ıa Viyana üzerine fazla mikdarda be
~ nnname atmışlardır. 

Alman tayyare dafi lopl n şidetli 
• te a('mış]arsa da hiç bir muvnffnkıyet 
elde edememişlerdir. 

ıu---

İ ALYA A 
Romn 24 (ö.R) - Nafıa mızm Itnl

yada otomobillerin, kamyonların ve 
traktörlerin Gazojenle isliyecek suret-
1c makinalarında tadilfit yapmalnrını 
Mllretmiştir. 

----------x*x---------
Londra, 24 (A.A.) - Yeni petrol kontrol ofisinin faaliyeti hak-

kında lngiltt-re hiikunıctincc Romanyayn sorulan sualleri mevzuu 
lxıhscdcn gazetesinin diplomatik muhabiri diyor ki: 

Zannettiğimize göre, Romanyanın Londra sefiri Tilea tarafından 
l.Ard Halifoksa tevdi edilen notada, Almanyaya sevkedilen petrol 
miktarının yeni bir karar neticesinde değil, harpten evvel akdedilmiş 
olan bir itilaf mucibince adtmlmış olduğu bildirilmektedir. 

Fi ÇOCU LARI 
iSVEÇTE ••• 
Stokhoın;, 24 (Ö.R) - İı>\'CÇ r~dy~ 

merke7.İ elli İsveç nılesinin tehlikeli 
mıntakalardan tahliye edilen 50 Fin 
çocutrunu manevi e-..:Hitlığa kabul etme
leri müna ebetıyle İ \'eç, Norveç ve Da
ninıarknda bir çok aılclerin ayni suret
le hareketi im.ani bir yazifc olar.ık tc
lfıkki edeceklerini ümit ediyor. 

--*
Kordel Hulün 
notasına ceva 
Vaşington, 24 (A.A.) - l·fonciyc 

nazırı B. Kordcl Hul, Alman ihracnt 
mallarına konulan lngiliz nbloknsına 
karşı protestoyu muhtevi 8 kfınunu ev
vel 19 39 tarihli Amerika notasına ln
giltereden cevap aldığını bildirmiş, fa
kat bu hususta mütalen beyan etmemiş· 
tir. - ·-Eski Yugoslavya 
başvekili yeni bir parti 
teşkil edecek... 
Belgrad, 24 (A.A) -- Eski başvekil 

Mılfuı Stoyadinoviçin bugün toplanan 
do tları siynsi p rtilcr hakkındaki yeni 
kanundan istifade ederek Radikal par
ti adını taşıyacak olan bir parti teşkili
ne karar vermişlerdir. 

İngiliz hava 
nezaretinin tebliği 
Londra, 24 (A.A) - Hava nezareti· 

n.in bildirdiğine göre, jngiliz tayyarcle
rı evvelki gece Prag üzerine muvaf.Cakı
l etli bir akın ynpml§lardır. Harbin baş
langıcmdrın bc.ri kraliyet hava kuvvet
leri tnrnfından ikinci defa olarak Prag 
i.izeriııc akm ynpılmaktadır. 

'? 

"IEUOH YARALANMIŞ 
Roma, 24 (Ö.R) - Fölkişc Bcobnhter 

Alman gnzctesinin bildirdiğine göre 35 
bin tonluk Ndson İngiliz zıihlısı bir 
mayne çarparak ağır surette zedelendi
ğinden şimdi havuza alınmış bulunmak
tadır. -·---

Denizlerde yeni 
hadiseler 

Londra, 24 (A.A) - Şimal denhlnde 
iki Alınan tnhtelbahirinin batırıldığına 
dair 23 şubat akşamı Londrada bir ha
ber dolaşmakUı idi. Bu husustn yarı res
mi membnlardan tafsilfit verilmektedir .. 

Kraliyet hava kuvvetlerinin bu işte 
bir rol oynadıkları zannedilmektedir. 

Londra, 24 (A.A) - Bir Uıarruza uğ
rıyarak 30 jkinci htınunda Firth of Forth 
açıı:rında karaya oturan 900 tonluk Stan
court vapuru, bugün yüzdürülmüş ve 
kendi vesaiti ile limamı kadar gelmiştir. 

ba vardı. 

DEM MASKE 
Kahraman ve sadık adam hanımına 

büyiik felaket haberini birdenbire ver
memek için kendini zorlamakta, dudak
laruın cebri bir tebessüm vermekte jdi. 

Büy 
w ••• 

k tarih ve 
(ıKıNCJ 

•@@) • 

macera romanı 
KJSJM) 

- 138 --
B:ıhçenin büyük kapısını açtırarak 

<lı.şarı çıktılar. 
:Faribol, hayvanını vali konağının et

rafını çeviren duvar kenarından sürdü 
ve konağın arka kısmından Saov nehri 
istıkrunetinı tuttu. 

Bir taraftım da homurdanıyordu: 
- Ah .. Bu sefil ve alçak Markiyi mu

hakkak öldüreceğim ve yahut bu uğur
da kendim ol ccğim .. 

* Kırmızı arslan otelintlc, 1 vonun isgal 
ettiği odadn dl'rin bir sükunet hiiküm 
aüriiyordu. • 

Moru nvor l uı ıdclı bır atten 

fazla olmuştu .. 
Genç kadın yavrusunu yatnğına ya

tırmıc; ve kendi gelip ocağın kenarına 
oturmuş, basını elleri arasına alnrak 
düşünmeğe dnlınıştJ. 

Üzerinde derin bir ~eis hali vnrdı. 
- Halti ... Haltı gelmedi ... 
Diye mırıldnndı .. Bu esnada birden 

sarsıldı. Dışarıd\ bir at nalı sesi duy
mu tu. At nalı sesleri otelın tam önün
de durmustu. 

Jvon h('men yerinden kalktı. 
Jntiuırı cok sürmedi. 
Odn kapı ınd~m i""ri M.istufle girdi. 
Iki koltu u • ltınd:ı ~ltın do)u iki tor-

Geç kalmış olmnsının sebeplerini he
m berinde getirdiği nltınlann snyılma
sına yükledi: 

- Elli bin altın .. dedi. Birer birer s:ı
yılmnsı kolay değil ... 

lvon onun söziinü s:ıbırsızlıkla kes
U: 

- Monsenyör Lui ne oldu, nerede 
kaldı? 

Mistufle kekeledi. Ba~ını önüne eğdi: 
- Şey .. Mııclnm Ivon, dedi. Nasıl söy

liycyim ... 
Genç kadın canhırns bir feryada ben-

7Jyen bir sesle hnykırdı: 
- Mistufle .. B.ısımızn yeni bir ff'lft

ket geldiğini hissediyorum. Benden lık 
bir şey saldamn ... Metin olm[lğa gayret 
edece·im Haydi, sövle .. Anlat.. Mon
enyör Luiyc ne oldu? 

- Heyhat madam .. Ne olduğunu da
hn ben de bilmiyorum... Senmars alıı: 
<Hürmfü:. Fnribol p<'~lerinden ko~u ... 

Bell-i bir haber getirir ... 
Bir saat son'"a ll7nk1:ın aiirt n-ıla J'f.'

len bir at ~l' i duvdular. 

Büyük tören yapılacak 
Halkev1crinin tesisinin sekizinci yıl

dönUmü bugün sant 14.30 da Karşıyaka 
Hrukevinde merasimle kutlulanacaktır .. 
Zengin bir program haz.ırlannuştJr. 

Amatör ressamlar tarafından tertip 
edilen resim sergisi de saat 16 da Hal
ltevinde açılacaktır. Bugün yapılacak 
törene biitün İzmir hnlkı dııvetlidir. -·-Köy Enstitüleri 
Nisanda açılacaı~ 
enstitiilerin yerleri 
Ce it edildi ... 
Maarif vekilliğinin önümüzdeki Nisan 

, ayından itibaren memleketin :muhtelif 
yerl rinde köy enstitüleri açmak üzere 
f tkikJere başladığını ve bu hususta bir 
kanun layıhası h:ızırlıyarak meclise 
verniğini ynzmıştık. · Kanun layıhası 
tasdik edildikten sonra Türkivcnin on 
iki vilfıyetindc köy enstitüleri· fnaliyetc 
geçeceklerdir. 

Enstitülerde okuyac:ık talebeler vila
yet maarif müdürlüklerinde teşekkül 
edecek komisyonlar tnraf ından seçile
cclrtir. Ilk olnrak JsUınbulda kurulan 
komisyon tnlebc seçimine başlamıştır. 

On iki iköy enstitüsilne seçilecek ta
lebe miktarı 2000 dir. Bunlar enstitü
lere 50, 100, 150 ve 200 kişi olmak i.izc
re dağıtılncn.ktır. Hazırl.'Ul.'ln projeye 
göre bir Nisandan itibaren faaliyete ge
çerek enstitülerin isimleri ve vilayetleri 
sunlardır: 
- Srunsun<la K:unlık. Kastamonud.ı 
Gölkövii, F..skişchirdc M::h..-nudiye, Es
ki§ehirde Arifiye, Iz.mirdc Kızılçullu, 
KırJdarelide Lüleburgaz, Seyh:ın Ha
runiye, Isp:ırta Gönen, Karsta Cılavuz, 
Trabzonda Beşikuzü, Mnlntya Akçadağ, 
Knyscridc Pazar gören köyü en.<:titüle
ri. Bu cm.titiilerin direktörlüklerine 
MMrif vekilliği tarafından ynkında ta
yinler yapılacaktır. 

-*-
orveç vapurunun 

kurt rdığı yo!cular 
Oslo, 24 (A.A) - Kirkones ile Ber

gen nrnsmda sahil seferleri yapan Nor
veç vapuru dün gece denizden 17 erkek 
ile bir kndını kurtnrmıştır. 

Bunlao, 24 (A.A) - Kristamsud ile 
Tronthcyıns Fiyoru nrnsında fırtına 
l üzünden bir kaynya çarparak batan 
Estonya bandıralı Bro.silt vapuru kaza-
7l'<leleridir. 

Gelen Farjboldu. 
Faribol, hiddetli, asabi adıml::ırla oda

ya girdi ve girer girmez de: 
- Kuyru(.'11 kopsun, dedi, ta Vaiseye 

kadar gittim. Orada yirmi süvari ile çev
rili iki !kapalı arabanın süratlc Paris yo
luna doğru geçtiklerini öğrendim. 

- Eyvahlar ol.sun .. Anlıyorum pat
ron.. Monsenyör Luiyi Bastile götUrU
yorlnr ... 

lvon, sesini çıkarmıyor ve dii.şünii
yordu. 

Bir müddet sonra kahraman arkadnş
lanna döndü: 

- Aziz dostlarım. dedi. Yarın sabnh 
erkenden Pnrise gitmek için yola çık
mı<: bulunmnlıyız. 

Jt'aribol ve Mistuflc cevap \•erdÜt'r: 
- Biz de nynPn si7Jn gibi düşünii

romuk.. 
- Çocugumdan nyrılmıık ve onu tek

rar kaybetmek. elimden kaptJrrmık iste
mediğim için Parislc emin bir yer bu
l ı'."lm<>sını siz.clen rica edecc>ğim. 

Fnribol: 
- Böyle emin bır yer şimdiden hazır

dır Madnm .. HatUl bu yer sizce de mn
l(ımdur. Bu yer, Metr Ekzilinin Bru-t:. 
1in karsı ın0t1 ve yn :ıltmd:ılti ihlifa
ı!iıhıdır. 
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Ş~mal ~~nferansı f B O R s A fJ 
Uc harıcıye nazırı _ J 

' • k h ÜZÜM muf tere cep e 672 Jira ve §Ü. 9 25 
9 50 

10 50 
12 50 
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12 50 
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17 

"'-uracaktır 478 M. j. Taranw 
R 51 Akseki J!nnkası 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -

zetesi 1'unları yazıyor: Kopenhag müza
kereleri hakkında husU.5.f hiç bir prog
ram luı:.cırlanmı.~ değildir. Fakat müza
kere edilecek meseleler ~'Ok ciddidir. 

Ga7etc Finl:ındiyanın konferan5t.ı 
temsil edilmemesinden dolayı teessürü
nü biklirmcltle beraber müzakereler es
mısında fikirlerin hep Finlandiyaya dön
müş olacağını temin ediyor. 

cSvedska Daghladeb gazetesi de şu 
m~hedcd.c bulunuyor: Kopenhag kon
feransı §im61 hariciye nazırlannın de
ğil, Skandinavya hariciye nazırlarının 
içtiınaıdır. Şimal memleketlerinin is
tiklali için mücadelede bulunan Finlan
diyanın bu konferans haricinde kalma
sı acıklı bir ciJvedir. Fakat her ne olur
sa olsun, bitaraflıklarınm muhafazası 
hususundaki müşterek menfaatleri se
bebiyle, üç hariciye nazırının müşterek 
bir cephe tesisiJle muvaffak olacakları 
ümid edilmektedir. 

Roma 24 (Ö.R) - Kopenhagdan bil
diriliyor: Finlandiyanın İstiklalini mü
dafaa için mücadeleye dev m ettiği üç 
aydanberi Isvcç ve Norveç bir çok de
falar bitaraflık hakkındaki telakkilerini 
izah etmi<lerdir. Ahiren krnl Güstav ve 
lsı;eç hariciye nazırı bu izahatı teyid 
etmişlerdir. F.inlandiyaya İkru1ı yapılan 
taarruz. Skandinnvya hariciye nazırları 
arasında ynpılacak toplantı münasebe
tiyle ihtiyatkfırlık muhafaza edilmekte
dir. Bu içtimada ynlnız Finlandiya ha
riciye nazırı hazır bulunnmıyaenktır. 

--ıJ:--

"ılk hedef imiz Polon
ya ve Çekoslovakyayı 

kurtarmaktır,, 
- BAŞTı\RAFI 1 iNCİ SAHİFEDE -
ki biz ne bitaraf bir insanı öldürdük. 
Ne de bitaraf topraklara tecavüz ettik.> 

Çembcrlayn Sovyctleri ustasından ez
me hususunda ders alan, fakat ona yc
tişemiyen insan, diye tavsif etmiştir. 

Başvekil, Britanyanın insan ve mal
zeme kaynaklarından bahsederken do
naruna ve hava kuvvetlerinin elde et
tikleri neticeleri medhetmiştir. 

Çemberlayn müttefiklerin Türkiye ile 
mün.-ıscbet1eri hakkında şunları söyle
miştir: 

- cFransa ve biz Türkiye ile her sa
hada çok sıkı münasebetler tesis etmiş 
bulunuyoruz. Geçenlerde imzalanan ti
cari ve iktieadi anlao;malar, Ankarn yar
dımlasma paktının esaslarını genişlet
miştir.> 

Çcmbcrlayn nutkuna şu söz.lerle ni
hayet vermiştir: 

- cMüttcfiklerimiz ve bizler millet
lerin hlirriyeti l'mniyet nltına alınınca
ya kadar harpte devam edeceğiz. Ilk 
hedefimiz Polonya ve Çekoslovakyanın 
mutlak istiklfillerini temindir. Şunu ka
tiyetlc söyliyebilirim: Harp büyük zor
luklar ve nıahrwniyetler arz.etse bile 
sonunda kııt'i zaferi ka1.anacağımızdan 
eminiz.> --·--Romanya trolleri 

BU.kreş, 24 (A.A) - Siyasi müşahit
ler Italyanlarln Almanlann bu aralık 
Romanya petrolünü paylasamadıklarmı 
beyan etmektedirler. Faşist eksperlerin
den mürekkep bir heyetin 24 şubatta 
Bükrcşc gelmesi beklenmektedir. İtal
yan ekonomi inin zimamdar1ariylc fikir 
tentisinde bulunan Clodiüz de Romn-
dan gelmiştir. Verilen baz.ı haberlere gö
re, Roma müzakereleri Almanlann bek
lediği neticeyi vermemiştir. Siyasi mU
şahitlerin kanaatine göre, Almanlarla 
Jtalyanfar, Romanynda iktısadi bakım
dan ortak değil rakip vaziyetindedirler. 
Çünkii, her ikisinin de iptidai maddele
re \'C petrola ihtiyaçları vardır.. Jour 
Nalül ismindeki Rumen gazetesi, Ro
manya ile İtalya arasında başlıyacak 
olan ticari miiznkereler münasebetiyle 
şunları ~aı.maktadır · 

İtalya, Avrupanın cenubu ~rki kıs
mını harp doğurabilecek olan her türlü 
hulul teşebbüsün" karşı korumağa az
metmiştir. Fakat bu siyasi aksiyon, nn-
c..-ık Romanyanın sonradan Türldyenin 
iktısadi bir aksiyonu ile takviye edile-
bilir. İtalyanın bu nııntakadnki siyasi 
foaliyeli bir çok bakımdan müttefikler
lP yaııyana yüriidüf•ünü göstermekte
dir. 

lvon: 
- Evci.. Hakkın var dostum.. Ben 

orasını kfunilen unutmuştum, fakat bü
tün isteğim bu kanar df'ğil .. PHimmı tat
bik için sık sık gaybubet etmeğe mec
bur kala<!4'!ğım. Bu itibnrln Pvlfidımn 
bakacak sadık, emin oocukfarn karşı 
muhabbeti olan bir kadına da ihtiya
cım var. 

Mistufle: 

- Vallahi Madnm Ivon .. dedi. Bu is
tediğiniz şartları hrıiz bir kadın muha1'
ka 1< hı:>m sağır hem de dilsiz olmalıdır. 

Dorföy itiraz etti: 

- Yanılıyorsunuz. mösyö Mistufle .. 
Bilakis b<'n Madam Jvonun ar:r.u etti1;i 
f!İbi bir kadın biliyorum. Bu kadın 

Özet kasnbasıncla bıraktığımız ve Ma
d •11 Jvona cok sadık olan KJemans'tır. 

Jvon t:ısdik elti: 
- Evet .. Bu kadının bana karşı cicl-

• n büyük bir m~rbutiyet ve ""dakati 
\'vı·dı. Otuz be ynşındadır. Güzel dc-
ğildir ama güçlü, kuvvetli ve cesar~tli
:lir. Ona endişesiz olnrak evlfıdımı tes
lim ve emanet edebilirim. Fnknt acaba 
Parise ı::elm~" rnzı ofocak mıdır? 
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Edirne Şehir plAnı .... 
Edirne (Hususi) - Edfrne şehir pla

nı son durumunu almıştır. İki seneden 
beri sürüp giden bu iş elde olmıyan se
beplerle bazı noktalarda takılmıştır. 

Bu sene Nafın vekfılcti Şehircilik ınü
tahassısı B. Hilmi ile profesör Egli son 
olarak birlikte çalışmış ve Kadastro he
) eti ile umuınt müfotfü~likte ve Beledi
ye dairesinde toplanarak bUtUn düğüm
lü noktaları çözmüşlerdir. 

Bunlnrın düzeltilmesi için kıs bir 
müddet kabul edilmiştir. Öğrendiğime 
göre bundan sonra iş normal bir seyir 
almış bulunmaktadır. 

KırJıpınar güreşleri 
organize ediliyor 
J'~irne, (Hususi) - Milli ve anane· 

vt bir sporumuz olan güreşin yaşatıl
masında bUyük rol oynıyan Edirne 
Kırkpınar güreşlerinin bu seneden iti
baren beden terbiyesi umum müdürlü· 
l ü tarafınd:ın tertibi kararlaştırılmış ve 
umum müdürlüğün bu karan Uzerine 
nlakadnrlnr şimdiden harekete geçmiş
tir. 
Öğrendiğime gi5re, güreşlerin yapıla

cağı (Sarayiçi) nde bu 6Clle bir hayli 
para sarfedilerek muntnznm tribünler 
inşa ve bu müsabakalar her bakımdnn 
mükemmel surette organize edilecektir. 
fZ727'~ l1!7.7.Zl, ............ mt. 

DOKTOR 

fua~ Naim 
Bay aktar 

Eşrerpaşa hastanesi 
CiLDiYE EFRENCIYE 

MUT AHASSISI 
Şamlı Sokak (3 üncü Beyler) No.S ı 
Her crün 1!1 ten sonra .. 

TIK<C 1 i 1 P llU t il O 

DOKTOR 

Celal Yartm 
IZMİR MEMLEKE'J' 

HASrANESi DAHILfYS 
MV'l'AHASSISI 

1\fuaycnelınnc: ikinci Beyler s'Jıı.aJc 
No. 25 TEJ..EFON: 3956 

·········································~ 

!Bir genç iş arıyor~ 
Türkc;«', F'ransızcn, İtalyanca, in~-~ 

liuc lisanlanna vakıf bir genç JŞ: 
arnmaktadır. 
ilıtiyat"ı olanların Gö:ıtepe trarn'11) ' 

caddesi Küprii mevkiinde 802 n\J· 
mnrada 1\1. 1\1. ndrcsinc mektup yııı.· 
ması rica olunur. 

1-3 S.4 
•••• 

~~--i Birinci Sınıf l\tütahassıs 

Dr. em·r Ali 
KAMÇIOCLU 

Cilt ve TenasUl hastalıkları 
VE 

Elektrik tedavileri 
~ Birinci Beyler Sokağı No. 55 ..• 
• imıir - Elluımra Sineması arı.asınb 
SabahUın akşama kadar hastalarıJIJ 
kabul eder.. TELEFON : 34:. i 

O'tDll t 'TP"'«n'W *+ -ı 
... 3 1 

' KARSIYAKA 

~felek sfnenıasında 
1\; İki fevkalade filim birden 
N 

Racanın hazinele~~kli 
N Türkçe söıJii sarkılı ve şark rn~~i 
N Biiyiik ::ışk, he~ ec:ın ve esrar ı) 

Oynıyanlar · (Ramon Novaro ' 
(Madge Evans) . 
İKİNCİ ŞAHESERi 

Barones ve uşağı . 
(Anna Belin), IVilliam Po0""ec!!ı~ 
sen, şuh ve nül:teli zarif "'

61
5.9 

N SF..ANSLAR: Her gün 4,45 - 'ıs-9 
Cumartesi, Paz..ır12,45 - 3,30 - 6, 



lzmir Yün Mensucaıt 
r. A. Şirketinin Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumatlar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZOUR 

Yeni yaphracağınız elbiaeler .için bu· mamulah tercih .edin 

• SATIŞ Y~RltPll 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK . HALI T. A. Ş. 

lzmir Defterdarlığından: 
Adedi Ciui 

1 Piyano 
2 Vantilatör 

Sahibinin verp borcundan dolayı haciz edilen Birinci kordonda Yeni ma· 
!iye ıubcıinde bulunırn bir piyano ile iki vantilatörün 26/2/940 tarihine 
teaadüf eden pazartesi günü saat 14 te aleni müzayede ile satılacağından ta· 

liplerin mezkür gün ve saatte Yeni Maliye ıubesine gelmeleri ilin olunur. 
23 24 25 S96 (321) 

lz~ir Defterdarlığındarı: 
. Muhammen B 

Lira K. 
San, 
No. 
s 71 (Alaancak Mesudiye Cad. Hıı!lı: ııokağında 12 7 7 Ada 9 parsel 

(saY'it ı6- 16/• tai Num-aralı Hane 1200 00 
474 1 inci Tepecik M. 1229 Gelincik Sokak 100,91 M.M. 18 tajt. ana 50 -44 
475 1 c c c c c c 148,05 « 14 c ana 92 07 
476 2 c c c 1165 Zeytinlik. 5 c 54 « 25 « araa 1080 
477 1 c c c 1206 Celadet çıkmaz •~0.13 « H / 1 < arsa 9S 06 
478 1 c c c 1210 Kerem Sokak S0,32 c 13 c arsa 40 26 
479 1 c c c 1209 Nevkiişat c 56,24 c 14 « arsa 22 50 
480 1 c c c 121 O Kerem « 5 5, S 7 « 1 4 « arsa 2 7 79 
481 1 c < c 1202 lzmir bahçeleri 54.72 cA 2 c aTSa 2189 
48Z 1 c c c 1216 Boikurt 78,07.S « 19 « arsa 46 85 
483 1 c c c 1230 Çobaa Sokak 26,56 « 20 « ar!la 18 59 
4&4 1 c c c 1211 Yemişçi c 97,.30 c 13 c arsa 6811 
48S ı c c « 12J3 Meydan c 94,87 c 88 c arsa 66 40 
486 ı c c c 1213 c c 186,93 « 26 «arsa 13085 
487 1 c c c 12t 1 Yemişçi c 56,46 c 11 c arsa 39 53 
488 1 c c c IZlt c c 34,97 « 9 «arsa 2798 
489 1 c c c 1209 NeYltüşat c 77 c 14/ 1 « arsa 26 95 
490 1 c c c 1209 c c 91,37 c 3 c arsa 45 69 
491 1 c c c 1210 Kerem c 126 « 10 c arsa 63 00 
41)2 ı c c c 1213 Meydan « 36,50 c 98 «arsa 25 55 

Yuk.anda yazdı emvalin mülkiyetleri peşin para ile ve açık arttırma usuliyle 
2112/940 tarihinden itibaren 16 gün müddetle müzayedeye lonulmuştur. 
lha1eleti 7 /3/940 tarihinde pel'fCmbe giinü saat 14 de Milli Emlalı: Müdürlü
iiinde yapılacaktır. Taliplerin mulıammen bedelleri üzerinden 'ıiı 7,5 depo
tito altçaa1 yataarak yevmi mezkürda Milli f..mtak Müdürlüğünde toplanacak 
•atı§ komisyonuna müracaattan ilan olu nur. 5 89 ( 342) 

(Halıcıların nazarı dikkatine) 
TAMPON GRESöR GARNITORO (Halı dokuması) ALI 'ACAK 

Devlet Demiryolla~ı 8 ci İş et
me komis~·onunc an: 

• 
Muhammen bedeli (5340) lira olan 10650 adet muh.telif ebatta 

'f ampon gresör garnitürü 1.5 .3. 940 Cuma günü saat 16 da kapalı zarf 
Usuliyle lzmirde tşletme binasında satm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin ( 400.50) liralık muvakkat teminat ile 
İşe girmeğe mani bir hali olmadığına dair beyanname ve teklif mek
tubunu ayni gün saat 15 e kadar komisyon reisHğine vermeleri 1a
?;ımdır. 

Şartnameler parasız olarak lzmirde işletme kaleminden lstanbulda 
l-laydarpaıa 1. ci işletme komisyonundan alınır. 

25 29 3 8 639 (347) 

Turgutlu Belediyesinden: 
1 - Ke~if bedeli 490 lira beş kuruştan ibaret yedi eylül yolunun 

1050 metre murabbaı sahasında yeni kaldırım inpsı. 
2 - Keşif bedeli 490 lira beş kuruştan ibaret Dumlupınar sokağın

da 1050 metre murabbaı sahasında yeni kaldırım inşaası. 
3 - Keıif bedeli 490 lira be§ kuruştan ibaret Akgün sok.ağının 

1050 metre murabbaı sahasındaki yeni kaldırım inşaası. 
4 - Keşif bedeli 160 lira 20 kuruştan ibaret ve 360 metre murab

baı sahaS1nda Güneş sokağının yeni kaldmm İn§88Sı. 
Yedi Eylül, Dum,upınar ve Akgün ve Güneş sokaklarının yeni 
~mm inşaları hizalarında yazılı keşif bedelleriyle 19/ 2/940 tari
hinden 4/3/940 tarihine kadar on beş giin müddetle açık cksiltrnc
Yc konulmu~tur. 
l Tatiplerin 4/3/940 tarihine müsadif 

Urgutlu belediye binasında müte§Ckkil 
~tlan. 25 27 29 2 

pazartesi günü saat ikide 
encümeni daimiye müra-

638 (343} 

Turgutlu Belediyesinden: 
9 

Otomobil garajındaki kulübe inşaası 19/2/940 tarihinden 4/3/ 
'40 tarihine kadar açık eksiltmeye konulmuftur. 

l:_ lh~le 4/3/9"40 tarihine müsadif Pazarteai günü .saat ikidedir. Ta
~lerın yevmi mezkurda belediye bina11nda mütqek.itil belediye cn
~"rnenine mÜr&c::N\tları. 25 27 29 2 637 (344) 

llergama su işleri 2 İnci şube 
nıübendisliğinden: 

Sürvcyyan aranıyor 
Betonarme köprü inıaatında çal~mış tecrübeli en az orta mektep 

ie~unu hir 5Ürveyyan alınacaktır. 60 liraya kadar iicret verilecektir. 
h •lıplcrin VC3İkaiariylc be'fabcr Bergamada su işleri ikinci şube mü-
~sliğinc müracaatları. 607 (326) 

~a. Z A Y İ Kiralık lrazıhnnPlP.r 
l'l~ ?lisa Askerlik şubesinden alınış <>l· J 
~llın ~kerlik vesikaıru zayi ~tiğim- Ga~i buh""arı Ziraat bnnkası yanında 
tı~e~ini alacağım. &kisinin hükmü 18 numaralı hanın Ust katı resmt ve hu-

' '?ını ilan ederim. su.si daire \'C ynzıhnne \'e tütün deposu 
i8 il 7ısanın Bö1cek sedid mahallesinin olarak istimale elverişlidir. 

0 
u hanesinde kayıtlı ·Raif oğlu Taliplerin 2 inca Kordon 88 numarada 
~u Abdurnız:i.ak diş doktoru Hatice .AZra Demirelliye 

,------------------------------------, Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
SPERCO VAPUa 

ACBN'J'ASI 

BİOGE1'il'lı'E· en. !>irinci kan, kU\:vet, iş"tiha yaratan , .e tesirini derhal gösteren bulunmaz bir de\'adır .. 
Grip, nezle, cnflocnza, sıtma gı'bi h:ıc;tnlıklara tutulmamak için sağlığınızı BİOGENİNE kan \ 'C derman haplariyle 

sigortalnyınız.. 
BiOGENİNE; daima lauu tazeleyip km·vetlmdirir, halsi7.ü~ giderir, haristen rclccck JıCl' tiirlü mikroplan öldii· 

riir. Tatlı bir iştiha temin eder. Sinir '-e adaleleri sağlanılaştınr, :zekayı 3iilcie.ltir .. Bel g'C\"Şekliği \'e ademi iktida
rın en birinci de.vasıdır .. 
BİOGENİNE; kullananlar kafin:en kardan, kıştan, soğuktan ve havaların deği mcsinden müteessir olmazlar. . . 

Çünkü viicudu ber uman renç ,"\'e .dinç bulundurur ve ha ~aycde mütNş il:ibctJerJe neticelenen GRİP nezle eflo
ewna, sıtma ~ibi hastalıklardan korur Bu hastalıklardan korunmak için bü7ükler sabah, öğle, ak..,am ' bizer ' sekiz 
ya-şından iistiin ~ocuklar yalnız sabah, akşam birer RiOGENİNE almalıdır. Hasta olanların kurtulması 

1

icin de 
1
bu bir 

mikdar arttınlmahdrr. HEK ECZA...."JEDE BULUNUR.. ~ "• . . 
• " · 2 · ~ r . 

Giymek 
. .. 
ıcın 

t 
.H i ı a 1 Eczane&i~e uğramak 

· lazım 
. ' 

Eczacı Kemal Aktaş'ın · 

( Nasırol K.emal) 
Nasır ilacı. cidden şaheserdir 

ALTIN RÜYA 
Kemal .Alıtcq lıolıularının içinde in.sana 

sarışın rüyalar gösteren fevlıaJade,,,,. fey 
· llUmem IJu Jıofıiıyu ben pelı seudfm.. 
~ · .. 

,• . ~ ... ~ ~ ~ .• ~' : 

tZMtR BELEDIYEStNDEN: 
- Birinci kordon Atat.ürk caddesi 

şehir oteli sahasında sondaj yaptırılma
sı, fen işleri müdürlüğündeki keşif ve 
sartnamesi veçhile açık :eksiltmeye konul
muştur. 

l{eşif bedeli 400 lira olup ihalesi 
16/2/940 pazartesi günü Mat 16 dadır. 
iştirak edecekler 30 lirıılık teminatı iş 
bankasına yetuarak makhuzile encüme
ne gelirler. rn. 15. 20. 25. 336 (235) 

Yoksul hastalara \'erilecek reçeteler 
iizerine ilaç satın alınması, yazı işleri 
müdürlüğündeki .şartnamesi veçhile 
acık eksiltmeye konulmustur. Muham
men bedeli iki bin lira oluo ihalesi 1-3· 
940 Cuma ,ı?ilnü saat 16 dadır. I ·tirak 
edecekler 150 Hralık teminatı iş banka· 
o::ına yatırarak nıakhuıile encümene ge-
lirler. 15-20-25-29 (272) 

ı - Belediye otobüs garajı için bir 
adet silindir dahilini torna etmeye mah
sus torna ınakinnsı, bir adet silindir da
hili taslama makinası. bir adet silindir 
dahili kut.runu ölçmek için motren ci
hazı satın alınması. yazı işleri miidür
lüi!ündeki şartnamesi vechlle .açık ek
siltmevc konulmuştur. Muh.,mm<'n be
deli 2180 lira olup ihalesi l..::h!MO cuma 
aünii sant 16 dadır. iştirak edecekler 
163 lira 50 kuruşluk teminatı iş banka
sma yatırarak makbuz.ile encÜm"ne gc· 
Urlcr. 

2 - 913 neli sokakta belediyemize ait 
8 e5ki 36 yeni nurnaratajlı dükkanın 2 
sene müddetle kirava verilmesi, yazı iş
leri müdürlüifündeki sartnaınesi veçhi
te açık artırmaya konulmuştur. Muham. 
men bedeli 700 lira olup ihalesi 1-3-940 
cuma günü saat 16 dadır. I~tir::ık cde
:.'ckler 52 lira 50 kuru.şluk teminatı iş 
bankasına yatırarak makbu.tile encüme
ne gelirler. 

3 - 1381 sayılı sokakta 57 nci adanın 
892 metre murabb::ıındaki 11 ve 12 sa
yılı arsaların satışı, yazı işleri müdürlü
~ündeki şartnamesi vcçhile açık artır
maya konulmuştur. Muhammen bedeli 
3568 lira olup ihalesi 1-3-940 cuma günü 
c;aal 16 dadır. iştirak edecekler 270 lira
lık teminatı iş bankasına yatırarak 
makburjle <'ncUınene gelirler. 

16-21-25-29 (275) 

1 - Bir adet motosiklet satın alınma
sı, makina mühendisliğindeki fenni \'e 
mali şartnamesi veçhile açık eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedeli 500 li
ra olup ihalesi 11.:3.940 Pazartesi günü 
saat 16 dadır. Iştirek edecekler 37 lira
lık teminatı iş bankasına yatırarak 
makbuzile encümene gelirler. 

SIHHAT VEKALETiNiN RE.SMt RUHSATINI HAtZ 
KAŞE 

Şkldetll BAŞ, DIŞ atn· 
laraıu, ROMATtZMAsan· 
cdaruu. SİNİR, rahatsız· 
hkla!'llll derhal geçirir 
GRtf)~ NEZLE ve SOCUK 
aigınl.tğına ka1'$1 mües
sir llA~tır. 

tcabaıda sünde 1 - 3 kaıe 
Her Eczanede bulunur. 

T. iş Bankası 
Küçük cari hesaplar 1940 ikramiye planı 
KEŞİDELER: ı Şubat, ı Mayıs, ı Ağustos, 
ı ikinci teşrin tarihlerinde yapılacaktır 

• 

ıf6Dlil 940 lkramiyeleri:CZ72XZ7zz:rnJ' 
J Adet 
3 Adet 
6 Adet 

JJ Adet 
40 Adet 
75 Adet 

210 Adet 
•••••• 

2000 Lil'aldı 2000 Ura 
JOOO Llralılı 3000 Lira 
500 Llralılı 3000 Ura 
250 Liralılı 3000 Lira 
ıoo ı.ıralılı 4000 Lira 
50 Llralılı 37 50 Lira 

25 Uralı~-~!? Lira J' 

1 
347 24000 Yelıiin 

'· IV67.~ 
Türkiye 4 Bankasına para yatırmakla yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda taliinizi de denemiş olursunuz. .• 

~ . ": 
. . . . ... 

T:· rkiye Cümhuriyeti Ziraat 
Bankası lzmir şubesiııden: 
İzmirde Meyveler gümrüğü mcvkiinde kain ve Banka hanı namile 

maruf Bakırcıyan hanının Bankamız tasarrufu altında bulunan dörtte 
üç müfrez hissesi açık arttırma suretile satılacaktır. 

Talip olanların maktuan on bin lira pey akçesile birlikte üç nisan 
1940 tarihine müsadif çar§Mlba günü saat 14,30 da T. C. Ziraat Ban· 
kası İzmir ıuhesi muhasebesine müracaat etmeleri ilan olunur. 

Arttırma şartnamesi bu günden itibaren Bankanın ilan tablosuna 
talik edilmiştir. 23 26 28 616 (325) 

-·~-ADalATIKA SOS RTA ANONlMA 
Dt NA VIGAZYO. 'E 

CİITA Dİ BARİ motörü 27/21940 ta 
rihinde limanımıza gelerek İstanbul, Pi· 
re, Napoli ve Ceno\o:ıya hareket ede
cektir. 
BRİNDtst mcıtörl.i 2812194-0 tarihind6 

limanımıza gelerek er1esi günü saat 17· 
ele Pire Brindisi Zara Fiume Tricste ve 
Venccliğe hareket edecektir . 

E. MORANDİ moförü 28121940 tari-
hinde beklenmekte olup Cenova, Rivie
ra limanlarına hareket edecektir. 

LANGANO vapuru 213 940 tarihinde 
beklenmekte olup Ccnova, Riviera li
manlarına hareket edecektir. 

ZARA motörü 6/3/ 940 tarihinde li
manımıza gelerek er!esi günü saat 17 
de Pire, Brindisi, Zara, Fiu~. Triyes
te ve v~nediğe hnreket edecektir. 

NOT - BUtün bu \'apurlar 'l'riyeste 
veya Cenovada ŞimaU ve cenubl Ame
rika limanlarına hareket eden İtalia 
Anonim seyriscfain şirketinin ve Afrika 
\'e Hindistana hareket eden LLOYD 
TRlYES'rtNo anonim seyrisefain şir· 
keti vapurlarına tesadüf ederler. 

NEERLANDAİSE ROYALE 
KUMPANYASI 

R H E A vapuru 4/31940 tari· 
hinde beklenmekte olup Anvers, Rot
terdllfl'\, Amsterdam 1imanlanna hareke.t 
edecektir. 

SERvtCE MARiTiME ROUMAiN 
ARDEAL mdlörü 26/2 '1940 tarihin

de gelerek Malta ve Marsilya limanları
na hareket edecektir. 

NOT: 
Ahvali hazıra dolayısiyle navlun n 

hareket tarihlerinin katı olmadığıru va 
bunların hiç bir ihbara ltlzum olmaksı
zın değişebilir olduğunu ve bu husustan 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 
ctmiyeceğini muhterem yükleyicilerin 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Daha fazla tafsl1at için Climhuriy~ 
caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapur 
acentesine müracaat edilmesi .. 

TELEFON : 2004 - 2005 

............................................ 

OLfVfER VE 
ŞtlREKASJ LTD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESi Rees binası 

'l'ELEFON: 2443 

Londra ve Liverpol hatları için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
naıız. sefer yapacaklardır. . ........................................ .. 

UNDAL --·-UMUM1 DENİZ ACENTAUOI LTD. 
ZETSKA PLOvIDBA A. D. KOTOR 
LOVCEN vapuru 12 Martta K&rtence 

ve Varna için hareket edecektir_ Yolcu 
\•e yük kabul edecektir. 

LOVCEN vapuru 19 Martta Kösten· 
ccden gelip 20 Mortta saat 12 de Pire 
Hayfa, Beyrut ve Triyeste için b.attket 
edecektir. Yolcu ve yük '.kabul edecek
tir. 

GOUI....ANDRİS BROTHERS 
LTD. (HElLAS) 

PİRE 
•NEA HELLAS• 

Lüks transatlantik vapuru Pire -
Nevyork hattı: Pireden hareket tarihi: 
14-3-40. Yolcu ve yük kabul etmekte
dir. 

Gerek vapurların muvasaltt tarfh.1ert, 
gerek vapur isimleri ve navlun1an bak· 
kında acenta bir teahhUt altına gireme%. 
Daha fazla laf.!ıillt almalc için Birind 
Kordonda 15.2 numarada • UMDALı 
umum! deniz. Aceotalığı Ltd. m«lracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefcn : 4.072 MUdürlyet 
Telıelon : 3171 A<-enta 

W. P. Renry Van der Zee 
Ve $lirekl\sı 

- -~
Al\IERİCA~ EXPORT LİNF.S lNC. 

NEY\'ORK 
NEVYORK İÇİN 

EXCHESTER vapuru 27 şubatta be! 
!eniyor. 

EXFORD \ 'apuru 29 şubatta bekleni· 
yor. 

EXERMONT \'apuru Mart iptidasın
da bekleniyor. 

EXMOOR vapuru Mart ortalannda 
bekleniyor. 1 

2 - Fevz.ipaşa bulvarı ile Mimar Ke
malettin caddesi arasındaki 131 S sayılı 
<K>kağın belediyece verilecek kesme taı::-
1.arla döşettirilmesi, fen. işleri müdürlü
ğündeki ikeşü ve şartnamesi veçhile 
açık eksiltmeye konulmuştur. Muham
men bedeli 530 lira olup ihalesi 11-3-
940 Pazartesi günü saat 16 dadır. Işti· 
ra'k edecekler 39 lira 75 kuruşluk temi
natı iş bankasına yatırarak makbuzile 
encümene gelirler. 

EXPLORER vapW1l 20 ınart.a doğru 
bekleniyor. 

------------------------ STE ROYAL•; HONGROİSE DE 
3 - Koklucadaki asri mezarlıkta ya

pılacalc kemik muhafaza deposu ile me
zarlığın bir kısım muhit duvarları in· 
:;;ası, fen işleri müdürlüğündeki keşif ve 
~artnamesi vcçhilc açık ek<;i)tmeye kö
nulmuştur. Muhanuncn bedeli 2576 lira 
81 kuruş olup ihalesi 11-3-.'l40 Pazartesi 
ı::ünü saat 16 dadır. iştirak edecekler 
193 lira 26 kuruşluk teminatı iş banka· 
sına yatırarak ınakbuziyle encümene 
gelirler. 

25-1-5-10 641 (346) 

OPERATOR 

Dr. Asil Mukbil 
Atakan1 

MEMLEXE'I' BAS'I' A· 
NEStOPERA'l'ÖRV 

Hastalarını her gün üçten sonra 
A1sancakta Birinci Kordon 312 nu
maralı Jı:ıkiny<>n nparbnnnında ka
bul eder. 

lzmir inhisarlar Başmüdürlü
ğünden: 
Dikilide yaptırılacak ahşap idare binası İn§aatı 5. 3. 940 günü saat 

1 S de ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 
Kcıif bedeli 2673.55 muvakkat teminatı 200.52 liradır. 
KC§if, proje ve fartnameleri. levazım şubemizde görülebilir. 
isteklilerin tayin olunan gün ve saatte ba~ müdürlüğiimüzdeki ko-

misyona gelmeleri ilan olunur. 
21, 25 .552 (300) 

NAvfGATtoN A "\'APEUR 
BUDAPEŞT 

EZEGED motörü mart iptidasında 
bekleniyor. Budapcşte için yiik alacak .. 
tır .. 

BUDAPEST motöri.i mart ortaların
da bekleniyor. Budapcşte için yük ala
caktır. 

SERVİCE MAKİTİME llOUMAİN 
BUCAREST 

KÖSTENCE İÇİN : 
PELEŞ vapuru 6 martta bekleniyor .. , 
Vapurlarm isim \·e tarihleri hakkında 

hiç bir taahhüt alınmaz. 
------------------------- ---- ATiD NAVİGATION CO - IIAİ1''A 

Karadeniz : Ereğli lıöıniir havzası 
ınis~onu BaşJıanlığından: 

l)oktor Aranıyor 

sağlıö fıo-

Zonguldal.:ta sağlık te ·kilatı hastahanesinin 300 lira ücretli Dahiliye mü
tehassısltğı münhaldir. 

Talip olanların diploma, ihtisas ve sıhhat sicil numaralarını gösterir kısa 
bir tercümei hal varakasile bir kıt'a vesika fotoğrafını 1 / 3/ 940 tarihine ka· 
dar Zonguldnkta sağlık komisyonu ba._.J,;anlığına göndermeleri. 

ı• ı• 610 (339) 

Beput .Tela,•iv, llaiCn, Jafa, Portsait 
, .e iskenderiye iı:in ... 
ATin motiirii 4 martta hcldenirnr. 
Vapurlann harelı:et ~riyl; nu· 

lunlaroaJd detiıiklik~en acenta m• 
ıuliyel kabul etır.u. 

Daha faz.la tafıUit !~ln ATA Tt1RK 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
Zee ve Ş.ı. V •pur acentalıiuıa mUrace. 
at edilmut rica olunur. 

TEi.DON ı Zll'J/z. 



lngiliz Başvekilinin mühim nutku 
. 

''Ferdi ve dini vicdan hürriyeti için harbediyoruz. Nerede olursa 
tazyike nihayet Vermek için harbediyoruz,, zulüm ve 

olsun, 

••Itltlitaris zih. iyetl ·119a l~ln harbedlyoruz,; 
~~~~~~~~~-~_...._._.._.-,-~~~~~~~~~-

B. Çemberlayn diyor ki: Hor Belişa "Finlandiyaya 
- *-

zaman müttefik dost''Harp bittiği 
luğu nihayet 

yardım etmeliyiz,, diyor 
Londra 24 (Ö.R) - Ingiliz nazırla

rının harp vaziyetinin inkişafı hakkında 
umumi efkarı tenvir maksadiyle son iki 
ny zarfında söyledikleri nutuklann 50-

nuncusu dün Birmingamda ba§vekıl B. 
Nevi) Çcmberlayn 1arafınd~n söylen
miştir. Bu nutkun başlıca kısımlan şun
lardır: 

cGünlcr geçtikçe, Almanya evvelce 
kabul etmiş olduğu beynelmilel huku
lrnn bütiin prensiplerini birbiri ardınca 
terketmiş ve en sade insani duygulara 
bile riayet kaygısını elden bırakmıştır. 
Kendileriyle hali harpte bile olmadığı 
memleketlerin müdafaasız vatandaşla
Tına karşı hareket tarzı bunun delilidir. 
Tesisi için asırlarca gayret sarfedılıni~ 
olan ve noksanlarına rağmen, bizi orta 
çağın brırbarlığından kurtarmağa matuf 
namuskür bir teşebbüc; olan meaeniyet 
sistemi oncak rnüttefklerin zaferivle 
ikurtarılabilir. Şimdiden bu hakikat bir 
rok milletlerin göziine haykırmaktadır. 
Bahsettiğim mıl1etler, bitaraflıkJnrını 
muhafaza ettikleri halde Avrupadaki 
<'ibin ve vahşi haydutların di~er millet
)t'ri maruz kıldıkları iskenccleri kendi
lerine de tevcih etmelerinden bila fa
sıla en-dişede olan milletlerdir. Yalnı1 
şimdiden bir hakikat vardır: Bu müca
dele ne kador uzun olursa olsun. hunun 
Deticesindcn biz.im endişe etmemiz için 
hic hir sebep yoktur. 

buJmıyacaktır,, 
~------~--~~----NllW*~~~~~~--~~---

F ransız gazeteleri "Sovyet zaferine 
mutlaka mini olmak lazımdır,, diyor 

Londra, 24 (Ö.R) - Eski İngiliz harbiye naı.ırı Hor Beli
şa, ilk defa intihnp dniresi olan Devantfotda beyanatta bu
lunarak Finfondiyaya acilen yardım yapılması ve Finlandi
ya hnrbine yardım edilmesi lüzumundan bahsetmiştir. 

Hor Deli~a, kendisinden kırk defa kuvvetli bir orduya 
karşı 1ıfacık ordusu ile muazzam bir mukavemet gösteren 
Finlandiyanm, Sovyetlerin temel1eri sağlam olmadığı hu
susunda dünyaya bir kanaat verdiğini söylemiş ve ~unları 
ilave ı'tmiş1ir : 

• - Sovyet - Fin harbine ınüdahalı! etmekle lngiltere teh
likeye finniş olabilir. Fakat müdahale etmeınek1c daha 
büyük tehliku karşısında kalacağımız muhakkaktır .. • 

Hatip, Fin davasının müttefiklerin de davası olduğunu 
kaydettikteıı sonra İskandinavyanın, Alman - Sovyct kont
rolü nltıno sirmesinin İngiltere ve Fransa için bir hcı.imet 
mahiyetinde olacağını, halbuki demokrasilerin Finlandiya
ya muvaffakıyetli bir müdahalesi neticesinde İngilterenin 
Gallivar dcı.ıir madenleri yanında yer alacağım bu halin ise 
Alınan nsker~ endüstrisi için pek ağır bir darbe teşkil ede
ceğini söylemiştir. 

GAZETELERE GÖJ!E 
B. Çemberlaun.n yardımlanndan bahsettiği Kanadalılar karaya çıkarken Paris, 24 (Ö.R) - Paris gazeteleri Finlandiyanın cesura-
dadnn dört milyon tondan fazla buğday cVaktiyle serbest olan milletlere ya- ne mukavemetini metheden yaz.ılar yazmakta ve Viborga 
mübnyaa ettik. pılmış haksızlığı tnmir için harp ediyo- karşı yapılan hücumlann a'ltametini memnuniyetle kaydet-

Kanada ve Ternöve muazzam miktar- ruz. Bu maksadı istihsal edeceğimizi ve mektedirler. 
lnrda kereste sipariş ettik. Almanların. diğer milletleri esaret altına almadan Ordrc gazetesinde Rive diyor ki : 
mahrum bulundukları biitün bu muaz- bu gayeye erişeceğimizi ümit ediyoruz. •Viborguıı zaptı bile Finlandiyanın mağlQbiyetini ifade 
zam kaynaklardan. istifa~em_ iz. ln

0

giliz Ferdi vicdan hürriyeti ve dini vic:dan ettrıiyecekti. Sadece Sovyetlere cesaret verecekti. Kızılların 
d d l h -k olduklan yerde mıhlnnmayıp talilerini tecrübe edeceklerini 
o~anması.?ın .. enıı ere a ım~~e1ı sa- hürriyeti için harp ediyoruz. Nerede 

y~s~?dc murnkun olmak~adır. Du~nnı!1 olursn olsun, zulüm ve tazyika nihayet gösterecekti . Sovyet znferine her ne bahasına olursa olsun 
butun taarruzlarına rngmen Ingılız tı- vermek için harp ediyoruz Almanya da mani olmak lazımdır. İsveç ve Norveç Almanyanın kudre
careti günlük mesaisine deilam ctm<?k- ·. . . tin:i, Sovyetlcrin adetçe fazlalığını ve bu iki ortağın takip 
tedir. Harbın iptidasmdanberi lngiliz 11- dahfl olduğu ~lde ~crk~sı fakırlcştıre- ettikleri tedhiş usullerini göz önünde tutarak korkak~a bir 

Fransayı son ziyaretim esnasında fa
t1ılasızea büyümekte olan ve müttefik 
ordulariyle birJiktc garp cephesini mn
hnfaza eden biiyük ordumuzu iftiharla 
gördUm. Bu ordunun sert ve abus bir 
kışa ne kadar neşe ile tahammül ettiği
ni göğsüm kabararak gördüm. Bu as
kerler, düşman taarruza cesaret ederse, 
onu her an kıırşılamağa hazır bulunu
yorlar. 

1 . b ı· l rd cek surette sılfilı yıgmaga matuf olan bı'taraflık t-'-! di ı man arına gıren ve u ıman a an çı- ')'ta . t 'h . . . .
1 

. . h d' wup e yor ar. ı.ı 
kan emtea yekunu 50 milyon tondur mı 1 rıs z.ı nıyetını ı ga ıçın arp e 1- Bu Litaraflık Almanya ve Sovyetlere yardım mahiyetin- dıran odur. Almanya İngiltereyi garpte vurmanın i~.: 
Gemilerin himayeli kafileler halinde s~ yoruz. Ancak bu zihniyetin ilgasıdır ki dedir.. lığı karşısında şarkta vurmak için Sovyet Rusyayı HindiS 
yahati sistemi en müessir bir şekilde ~~rupaya muhtaç olduğu emniyeti ~ere· Er Novelde Alber Milo diyor ki : tana sevketmeğe çalışmaktndır. • iıı 

Ingiliz askerlerinin Fransız askerle
riyle tam ahenk dahilinde yaşamaları 
heni daha az mU!tehir etmicı değildir. 
Bulundukları Fransız kövlerinin ahali
siyle mllnasehetleri de aynı merkezde
dir. Gfirüştüğüm bütün Fransı:z.lar bu 
dostluğu bana medhü sena elmic;lerdir. 
Bu dostluk zaft>rimizin ve iade edilmesi 
icap eden devamlı sulhun E'n emin ga
rantisidir. Çünkü harp bittiği zaman bu 
dostluk nihayet bulmıyacak. bilakis ye
ni Avrupanın bütün me!elelerini hal 
için, biz.imle aynı ideale iştirak eden 
milIPtJ,,rle birlikte. çalışacaktır. 

tatbik edilmiştir. Ingiliz harp ~emileri- bılır. Ancak bu sayede Avrupa mıllet- - ıAlmarıyamn Sovyetler üzerinde her giln biraz dnha Muhakkaktır ki şarkta bir şaşırtma hareketi yapmak ıç • 
nin himayesi altında kafile halinde se- leri iflas ve harabiyetten kurtulabile- nüfuz kazandığı aşikardır. İskandinavya devletlerini kendi Moskovaya oynanılmak istenilen oyun ona çok bahalıY 
yahat eden 9000 müttefik ve bitaraf va- ceklerdir.> tehdidi altına almak için Sovyet Rusyay. Finlandiyaya sal- mal olacaktır. •••••' ............................................................................................................................................................................ 
ourun ancak binde 2 si batırılmıştır. k 
!r~~/1 ~ug~;:i~~11e::inc~~e;y:.~:;:h:1:ıe~ğe~ Muola Jervı·nı·n şarkında . ı· ı· 
gibi devriye seferlerinde ve Laplata de-
niz harbı gibi göz kamaştırıcı zaferle>rde, 

keza Alman cebrü şiddeti altm<la kalan K b e b d e 1 e t e 
300 esir lngiliz gemicisinin geçen hafta iZi ta ur ım a e I mış ır kurtarılması gibi h::ıreketlerde ispat et-
mislerdir. 

Diğer taraftan, dominyonlar yardımı 
hudutsuzdur. Bize sad~ce tasviplerini 
vermekle kalmamışlardır. lmparatorlu
i,run her köşesinden nsker ve malzeme 
yığın halinde gelmektl'dir. Gelecek son 
b::ıhara kadar yalnız Kanadadn harp 
m::ılzem,.,si için 100 milyon lira sarfct
miş olac'lğız. Avuo:tııralva ve Yeni Zc
land ve cenubi Afrika ile yiin rnübaya
nsı için yaotığımız mukaveleler dünya 
yün istihsalatının yarıdan fazlasını bize 
temin etmiştir. Avust~ralya ve Kana-

Hava ordumuz düşmanın kalpgahına 
kadar girmi.ş W' bir çok vesilelerle gös
termiştir ki Alman avcı tayyarelerini 
ve havn bataryalarını hiçe sayarak is
tedikleri yere istedikleri zaman gibnek 
kudretindedirler. 

Başvekil nutkunu ~u sözlerle bitir
mi tir: clngiliz milleti, kötü kuvvetlere 
karşı giristij!i mücadeleye bu kuvvetleri 
ezinc<'ye kadar devam azminde her za
mandan fazl:ı birleşmiş bulunmaktadır. 

Paris 24 (ö R) - B. Çemberlayn Bir
mingn:n nutkunda müttefiklerin harp 
gayelerini şu suretle tekrar etmiştir: 

Buz deniz.nde b·r hava 
harb1 mı oldu? 

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

Kopenhag, 24 ( Ö, R) - Danimarka gazeteleri bir lngiliz harp fi
losunun Petsamo - Murmansk arasında dolaşması münasebetile Mos
kovadan aldıkları haberlere atfen lngilterenin Murmansk sahillerine 
kadar ablokayı teşmil etmiş bulunduğunu yazıyorlar. 

Ayni gazetelere göre Buz denizi üzerinde meçhul tayyareler ara
sında bir hava harbi olmuştur. 

Romanya maliye nazırın1n Sofya 
ziyareti çok manalıdır 

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

Roma, 24 (Ö. R) - Sofyadan bildiriliyor: Siyasi mahfillerde be
yan edildiğine göre Romanya Maliye nazırının Sofya ziyareti ve 

Rulgar nazırlariyle muhavereleri iki memleketin aralarındaki ticari 
miibadeleleri tevsi etmek hususundaki karşılıklı arzularını inşa et
miştir. Bu ilk temasın diğerlerini takip edeceği tahmin edilmektedir. 
Yugoslavya ticaret nazırının da Yugoslavya ve Bulgaristan arasmda 
ticari münasebetleri genişletmek için müzakerelere girişmesi bekle
nivor. 

Roma, 24 ( Ö. R) Budapeşteden bildiriliyor: Macaristan ve Ro
man va arasında matbuat münakaşalarına nihayet vermek için bir an-
laşma imza edilmiştir. . 

Sofya, 24 (Ö. R) - Romanya Maliye nazırı, Bükreşe dönerken 
,unları öy]emiştir : 

Bulgaristanla Romanya arasmdaki d~stluk Av;uPcınm bu kısmın
da sulha kıymetli bir hizmet ifa etmiş ve çok müsaid bir hava yarat
mıştır. 

Kızılordunun yıldönümünde Viborga yapılan 
taarruzlar kahramanca müdafaa edilmiştir 

Havakmn bozukluğ4 yüzünden ıar;. 
yarelerin faaliyeti keşif uçuşlarına 

- UAŞT.\RAFI l İNCİ SAHİFEDI-.: -
miiş ve iki So\yct lnnkı tahrip edil
miştir. 

Ladoga giilünün ~imali şnrkisindc 
düşmanm biitiin hiicumlan piiskiirtül
müştür. Sovyetlcr hin asker kaybetmiş
lt·rdir. 15 tank tahrip olunmuştur. Kü
nıo mıntnknsıııdaki keşif muharebele
rinde dii:jnıan 350 n~ker kaybetmiştir .. 
Salla istikametinde Finler Sovyet taar
ruzlarmı piiskiirtmüşlerdir. 

Havada dünkii giin Fin hava kuvvet
leri kc~if \C bombardıman uı;uşları 
~ apınışlardır. Sovyetlerin ha'a faaliye
ti Finlnndi~·ıının şimalinc inhisar etmi~
tİr. Petsaıno mıntakasında pek mühim 
olmıyan Sovyct Jıa\'a kuvvetleri Kaya
ni \•e diğer ha·ı1 ıjehirlcri bombardıman 
etmişlerdir. 

Roma, 24 (Ö.R) - Hcbinkiden bil
dirildiğine göre, Fin Jrnnetleri Sovyet 
ku,·vctlcrinc karşı bugün de yeni 1.a
f erler kaydctmislerdir Bu zaferler hem 
müdafaada, hem taarnızda olmustur. 

Finler So,yetleri :\fanla gölü clvann
da ağır :zayiata uğratmı tardır. Üı;tüste 
J aptıkları tnarruzlarda Sovyetlerin iki 
taburu tamamen imhı. edilmiştir. Tay
pala gölii iizerinde sabahtan ak.şama 
kadar nrk:ısı kc.\ilmeden devam etmiş 
olan Sovyet taarruzu akşam iistü kınl
mı~tır. Finler düsmandan 12 top, elli 
mitralyöz ve miihim mikdarda harp ga
naimi eldt• etmi~Jer•lir. Cenupta da 
Finlerin hıarru:dar1 Sovyetlere miihim 
:ıayiata mal olrnıı~tur. Bu cephede iki 
So\')·et tanarcsi dii~iiriilmii!oitiir. 

Sovyctleriıı altmıs tankı tahrip cdil
ıni.;, yiizlerre makineli tüfenkle hiicuın 
nrabaı.ı. top, mermi. sıhhiye malzemesi 
'c cephane ele get:irilmiştir. 

Ladoga rivarında Finler diln ele ge
c:irdiklcri mevkiler i~inde temizleme ve 
t:ıhkim işle.ri ile mesgul olmuşlardır. Bu 
mevkilerin sayısı o~ beştir. HelSinkiden 
' erilen mali'ımatn göre dün Sovyet tay-
• __ .,.., __ : ı..:.J::.- -.!!- W'.'.. 

Pin delikanlıları vazifeleri başında 

balaınakta devam etmişlerdir. Buna 
mukabil Fin 1ayyarccileri de Sovyet 
iisleri üzerinde uçmuşlar ve isabetli bir 
çok bombalar atmışlardır. 

Roma, 24 (Ö.R) - Leningraddan bil
dirildiğine göre harekatta bir durgun
hak kaydetmektedir. Sovyct makamlan 
~3 şubatta askeri harekatın nisbetcn 
hadisesiz get;tiğini k.ı)·dediyorlar; 

İtalyan ga:Letcleri, Sovyct resmi teb
liğinde hadisesiz geçen gün tabirine bil
hassa dikkati çekmekte ve en küçük hô.
diı.elcri iı:aın eden Sovyet resmi tebliğ-

LETONYA • İNGİLTERE 
TiCARETİcu 
Londra 24 (Ö.R) - Bugün Londraya 

varan Letonya heyetiyle büyük Britan
ya arasında harp zamanında ıki memle
ketin ticari rnünnsebetlerl hakkında gô-

, 1 'I • t 

lerinin bu ifade tar.ılannda Finlerin 
hesabına yeni zafer ihtimaU~ri görmek
tedirler. 

Moskova 24 (A.A) - Leningrad er
kanıharbiye dairesinin 23 Şubat tarih
li tebliği: 

Mühim bir hidise cereyan elmerniş
tirr. Kareli berzahında şiddetle yağan 
kar ve sis, askeri harekatı güçleştirmek
tedir. 

Sovyet kıtaları, 12 müstahkem mu
kavemet ıiokta<ıını ele geçirmişlerdir. 
Bunlardan dördü betonlu ve toplarla 
techiz e<lilmi.ştir. 

MACA R· tTALYAN 
TİCARETİ ... 
Roma 24 (Ö.R) - Bugi.ln bir Italyan 

heyefi BUkreşe hareket etmiştir. Heyet 
Romanya ile Italya arasındaki ticaret 
görüşmelerini inkiş:ıf ettirmek gayesini 

hisar etmiştir. r(lu• 
Londra 24 (Ö.R) - Dün Kı.zıl 0$0,,. 

nun yirmi ikinci yıldönümü ıdi· le bıl 
yetler Mannethaym hattını yarara ğjJıl 
yıldönümünde Viborgu zaptedcc~o1' 
ilan eden B. Stalinin sözünü faha 
ettirmeğe çalıştılar. dilıl 

Şehrin on kilometre uzağında uhtl" 
bütün gün şiddetle devam eden rn f'itl' 
rebe gece de inkitaa uğramamıştırgöste
Jer kahramnnca bir mukaveme.t t.rrııJ.Ş' 
rerek Viborgun dUşmeslne ınanı 0 

lardır. . bfö·e· 
75000 nüfusu olan bu şehrın ta 15000 

!!İne çoktnnberi başlanmıştır. So;Jdiğitl" 
kişilik kafilenin sevki ikınal e VibOtS 
den ağır Sovyet topçusunun t si }ll9 
üzerine açtıkları bombardıman a ~ 
bir netice vermemiştir. .. }lıırc· 

Şiddetli kar fırtınası yüzunde~ı }cll' 
kete geçirilen yüzlerce Sovyet ur· toP)Jı• 
ra saplanmış ve Finlerin tank. de ~ijtit• 
nna güzel birer hedef teşkÜ ~di>'' 
Finlerin yeni müdafaa hattı ,ktl~t
kndar tahmin edild!ğ.inden o~?a ··ıuctiit• 
lidir. Arazi sıkı ormanlarla ort~ığııııtı 
Akşam Kızıl ordu kumanda ı;ıa1 

neşrettiği bir tebliğde, harek5~~?rııf et• 
yüzUnden sekteye uğradığını 1 1 

mektedir. . ttıır ~s· 
Londra 24 (Ö.R) - Sa~fıhıyeöre ~!: 

keri mahfillerin kanaatlerı~e !ıd 1.•sı11 zıl ordunun Viborg cephes~nd J{ı..tJ~, 
yeti gittikçe köti.ileşrnektecltr.. ccb ıl 
Koivisto ile Vooksi arasında ?1r ıııar. ~e 
cuda getirmişlerdir. Finla~dıY~e..;lerı)'e' 
ceb'i mütemadiyen şiddetlı ~·ç 'bir c 
Kmllar için muhafazası pek ~u ,. 
hennem haline koymakta~la~ btl ~I 

Son Sovyet tecavüzü. b. 'rg şeb bit 
kıntıyı gentş.letmek ve Vıbo nııevt t.ıf• 
zaptederek Sovyct halkını rn pılı11.ş ei 
tiıvizat vermek maksadiylc ~a so"1'· 
Finlandiyalıların mukavemetı, tıılı' 

1arınt 
'kumandanlığının bu ;ırzu 


