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• Beşinci Mur•d 
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YAZAN: Şahin Akduman 
Saltanat tarilümn en be1ecanla aalüleleri. .. 

Çar~amba nüahamızJa 
başlıyor. 

-
Ye.i Asır MatbuaiAcla bMı~: 

Halkevi Bayramı heyecanla .kutlandı 
' 

Ankaradaki merasimi Milli Halkevimizin Y ıldönümü 
Şefimiz lnönü şereflendirdi Evimizde dün çok hararetli ve 

hareketli bir gün yaşattı Başvekilimiz Türk Münevverlerini 
Vazifeye Divet Etti Parti başkanımızın hararetle alkışlanan nutku: 

~-----------------~*"ıM __________________ __ 
"ffalkevlerinin faaliyetleri le istihdaf olunan gaye biitün · 
yurdu; doğru, haysiyet duygusu kuvvetli, çalışma arzusu 
devanılı ve bilgili vatandaşlarla dolu bulundurmaktır,, 

Halkevl~rinin değer mesailerini tebarüz ettirdi 
ANKARA, 25 (A.A) - Halkevleri

Y'in kuruluşunun sekizinci yıldönümü 
münasebetiyle bugün Ankara Halkevin
de yapılan merasimde başvekıl Doktor 
Refik Saydam yeni altı Hnlke,·ini ve 
141 halk oda:mıı BŞt gıdaki nutku ıle aç
mıŞtır: 

- Aziz Reisicümhurumuz, sayın din
leyicilerim, bugtin Hall.evlerinin seki
zinci yıldöniimünü l.utluluyoru~- Y cni
den açı1an cltı Halkc,·ı 141 halk odası 
:ıle şu ünda memlekette 520 tanışma, 
ö"rcnme ve ilcr1eme merkezi Türk va
t~~d::ışının emrine fıınndc bulunuyor. 

Holkcvlcrinin ılk t.çılış giinü olan 19 
subatı takip cdf'n tatil günü her yıl bu 
~::ıatte Ankarn Hnlke,·ındcn bu evlerin 
mılli hııy.ıttn gördükleri hizmetlerin va
tandm lura hesabını veren bir hasbihal 
yapmak \'e bıı nradcı yenileri <ıçmak bir 
aııarıe olmuştur. 

'---. Başm?ktlımız nutbn.ıt söylrrkcn - SONU 2 1NCİ SAHiFEDE - Dün Halkcvindeki toplaııtıdan bir intiba 
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Kararları Anudane Sovyet savletleri kırılıyor Parti B~kanı B. Atıf 1tıan 
nutktınıı söylerken 

Halkcvimitln yıldönümü dün halke
vimizde toplanan kalabalık bir münev
ver kütlesi huzurunda çok güzel bir şe
kilde ikutlulanmıştır. Halkevi salonunu 
dol<luranlar arasında bilhassa bayanlar, 
gençler, muallimler, talebeler, muhtelif 
meslekler mensupları nazarı dikkati 
celbediyordu. 

--*-· :_endi arzularına değil 
b diselerin icbarına 
•th bulunuyor ... 

--·--
HAKKIOCAKOCLU 

~ıMarbin dı mda kalmış milletler, ateşi 
t~hi .hudutları haricinde tutabilmek 

ll etıyJe çarpınıyorlar. 
lıtına ınu\·affok olabilecekler ıni? .. 
~ '*')> faciasının talıribatı ne kadar 
tİ) hır salıayn inhisar edchiJirsc bcşc
~ı~1· bu neticeden o kadar memnun 
~ f.'nknt maalc cf knbul eylemek la
dilt •r ~i miJletlcr bugiin kendi arzu , .e 
t111 klcrınc göre karıır nlmnk ıncvkiinde 
~~ı:ınııyorlnr. Bir çok milletlerin mu· 
'İlı eratı hadiselerin zorlamasına. har
lıııı 111'ıcdcccği inkişaf tıırzınn bağlı bu-

.,,ı:~ıır. 
~ııı •lletter hangi istikamete do~rru zor
~t;lars:, o istikametle yüriimçğe mec

lt Urlar. 
'lıtrktii.nkü vaziyete göre harbin ~iklct 
ıı..ı,tı ~ı l\lanncrhaym hattında toplan-

• r. 

~~\'allı Finlandiya, kendisinden en az 
•;,~ ltlisil kuvvetli olan Sovyet ordula
~ hayat ve istiklalini korumak için 

'1ıa !ineğe icbar edilmiştir. 
~e . nu istiyerek yapmanmtır.. Hayat 
'~tiklilinin korunması endişesiyle 
L.~~ siirUklenmiştir. Fin mi)]eti haki
~._ "h ~ eı anan parmaklarım ağzmda bı-
t- ~ kahramanhk harikaları yaratma-
~ bıuvaffak olmustur. 
~ raınan Finlandiya kahramanbkla
S \ı "atan müdafaas1nın tarifini yap
"1 ~e bütün milletlere bir yurdun na
~ ~ karış müdafaa edilebileceğini 

l>i( l<ıstermiştir. 
'~Y~. tarihi bu harikayı kaydeyle

.,. il ovUnç duyaraktar. 
\'- ~t ne yazık ki tecavüze uğrayan 
:-._ ~ÇÜk ve asil nıhlu milletin inıda
"'-r OŞulamazsa bu miidafaa ~onuna 
tfılt d.evaın edemiyecektir. 

''~le~. geçen hafta 1''inlandiya İs· 
~~ fu)a yardım talep etmi , Sovyet
~ harbi kabul mesuliyetini Üz<'..rinc 
s~~ll isveç hiikümeti bu talebi red
..... i( ıştir. Hafta is,·eç kralı çok hazin 
~~de ile milletine hu karan tebliğ 
~\ol! il Yüreklerinin parçalandığını da 

1-'v eyıcınek liizunmnu duymu tur. 
~ "'eç hu karnriyle yurdunu tehlike· 
~iıı Uttnnıuş mı oluyor? Bunu hadise· 
\ lttaı~ahadı ~österecektir. ' Jı bu hareketin nıiinakaşası ~e
~ ~ken Sovyet tayynreleri bir Jı;. 

, hitınhasını bombardıman eylemiş-
~~'ı-aaı !Şiardır. • 
~· l'tlannerhaym hath )ılulırsa 
~ 111 nereye doğru ilerli;) ereiini 

edenler de mevcuttur. 

' 8oNtı 2 tNd SAHiFEDE -

Mannerhaym hattı şimdilik sarsılmış değildir 
Fakat ciddi yardım yapılmazsa tehlike vardır Saat on dörtten itibaren halkevi sa

lonu dolmağa başlamış. saat on beşe 
doğru fıdeta akın halinde halkcvine gi
dilmiştir. Başta vali, kumndan parti 
miifettişi. parti başkanı olmak üzere 
saat on beşte Istiklfıl marşiyle merasi
me başlanmıştır. Radyoda basvekiliml
mı irad ettiği nutuk dinlendikten son
ra kiirsüye gelen parti bnşkanımız B. 
Atıf inan, çok alkıı;lanan şu nutku söy
lemiştir: 

Paris 25 (Ö.R) - Fin tebliği: Karada 
24 Şubat günü düşmanın mevzii hücum
ları kaydedilmiş ve bunlar Sovyet or
dusu İ~in ağır zayiatla tardcdilmiştir. 

Kareli berzahında Fin topçusu çok 
fa~liyct göstererek bir ,cok düşman müf
rezelerini dağıtmıştır. En az 17 Sovyet 
tangı tahrip c<liLnistir. 

Lad.:ıga göliinün şimali :xırkisinde 
düşman teı;cbbiislerine muvaffakıyetle 
mukabele l'dcrck düşmanı püskiirttük. 
Sovyct kıtaları her noktada biiyük za
yiatla tardedi1miş, 25 mitralyöz, ~ 1 oto
matik ttifenk, 5 humbara topu ve diğer 
piyade silahları tnrafıınızdan iğtinam 
olunmustur. iki So\ryet tangı tnhrip 
edilmiştir. 

Hayva civarında topçu ateşiyle bir 
düşman taarruzunu durdurduk. Suo 
Salmi nnnt .. 1·asında hududu geçen bir 

- so~ • ÜNCÜ SAHİFEDE -

Bulgaristanın Siyasetinde Hiç Bir 
Değişiklik Olmıyacaktır 

Kral Boris nutkunda Türkiye ve Y ogoslavya ile 
olan ~bedi dostluktan hararetle bahsetti 

Sofya, 25 (A.A) - Kral dün saat 16 
da yeni mcdisi merasimle açnuş ve söy
icdiği açılış nutkunda ezcümle demiştir 
ki: 

- Şimdiye kadar takip edilen sami
mt sulh ve bitaraflık siyasetinin her tn
raf tan hnl.h bir tasviple kar§ılandığını 
derin bir memnuniyetle görüyorum. 

Vahim !tkibetJerle mahmul bulunan 
şu günlerde milletin arzularıııa ve meın
Jeketin menafünc uygun olan bu vu
zuhlu ve muayyen yolu Bulgaristanm 
hiç inhiraf etmeden takip edect>ğini 
millet mümessilleri olan sizlerin huzu
ı unda tas.rih ettnek isterim. 

Yugoslavya v "fürldye ile" olan sami
mi rnünaS(:Oetler1ıni:z. mevcut ebc<ii 
dostluk mu®edeterindcn mtı1hemdir 'e 

· · diğer komşu . devletlerle mütekabil iti
. mat ve gi{glde daha bilyilk stımiini an

: iaşma münasebetleri idanie:iine· çalışı-
yoruz .. HükUmet keza büyUk ve ktiçiik 

• • diğer bütün meınJeketlerle olan çok iyi 
" münasebctJerinl idame ettirmcğe azmet

mi§tir ve Bulgaristarun sadece dost ka-

PART! BAŞKANIMIZIN NUTKU 
Muhterem arkadaşlar, 
Muhterem başvekilimizin nutkunu 

dinlemenin verdiği haz içinde halkevle. 
rinin kuruluşundaki manayı bütün ü
muliyle duymuş \'C nnlamış bulunuyo
ruz. 

Yurdun 520 köşesinde sayJ]arı on bin
leri aşan yurt~lar; partimizin umum! 
reis vekilini, hükümetimizin başını bir 
anca dinlemiş bulunuyor. InkılAp sada
kati ve !koyıı l.lr milliyet duygusu için-

- SONr ' 1 1CI SAHİFEDE -

lngiliz hava filolarının 
yaptıkları büyük akın 

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

Alman 
meler 

şehirleri Üzerine 
atarak iislerine 

Bir lngıliz hava filosu 

beyanna
dôndüler 

Londra, 25 (A.A) - İngiliz tayyare- kı mevcudiyetlerinden haberdar etmek 
ieri tarafından Almanya üzerine yapı- ilzere ~ehirlerin i.izerinc beyannameler 
len bir akın esna~ında tayyareler Kiel, atmışlardır. 
Hamburg, Bremen ve Çelto:.lO\·akya Londra, 25 (Ö.R) - Heligoland üze-
~irleri üzerinde uçmuşlardır. ıinde uçan lngl~- !~~yarelerinden biri

arelerl ~ -~3~~B-



• 
Adana sular altında 

------~----~---x•x·------~--~--~ 

Ceyhan 
yıkıldı 

nehri taştı sekiz ev 
vaziyet tehlikelidır 

------~~--~x*x----~~---
Adaruı, 2S (Husuıt) - Son günlerde yağan yağmurlardan ta~n 

Ceyhan nehri tehlikeli bir hal almıttır. Ova ve bir çok köyler su al
tında bulunmaktadır. 

Mahsuliye köyünde sekiz ev yıkılmıştır. .. 
insan ve hayvan zayiatı hakkında henüz malumat yok.sa da yuz 

binlerce dönüm maluul hasara uğradığı muhakkak sayılmaktadır. 
Kar11yaka k.öylerile kayıklarla irtibat yapılı:naktadı~ · 
SeylAp tahribatının btançosunun hayli gcnış olacagı alınan rapor

lardan öğrenilmiıtir. 

Veydel'in beyannamesi 
--------~~~~-,x*x--~------~----

Düf man/arın ce•aretinin kırıldığını, ,ark-
ta harp ihtimallerinin azaldığını bildiriyor 

------~-----x*x-----------
Londra, 2S {Ö. R) -- İngiliz Yakın §ark ordusu başkumandanı 

general Veydel Yeni Z.elnd kıtaalarma fU beyannameyi neşretmiştir: 
Umumi harpte hattı hareketiniz Ye kahramanlığmızla büyük şöh

retler kazandınız. Son olarak nereye eevkcdileceğinizi size söyliye· 
mem. Fakat meyüı olmayınız. Yalcın şarka müvasaliitınız düşmanla
rnnıun cesaretini kırmı~tır ve dünyanın bu kısmında harp ihtimalle
rini azaltmı~br.» 

Fransada Anıerika 
• ---·--

Ankaradaki merasimi Milli Milletleri 

Şefimiz lnönü şereflendirdi Kara~~rı--
-·- Kendi arzula1'1118 d 

B k·ı· . 1 .. k M.. I . . blcllselerlalcba ...... 
aş ve ı ımız ur unevver erını batıı w:::'J::'..;~ 

Vazifeye Davet Etti -F~::· ~tzr.!~ 
İneç, mann kalacaiı tehlikelerdd 

- BAŞTARAt•ı 1 !Net SAHİFEDE -
Bugüa de bu kutsal vazifeyi yapar

ken bütiln memleket milnm.rverlcrine 
Lu sahada yapacakları mükellef olduk
ları yüksek milli vazifelerini hatırlatır 
ve bu evlerin sıcak sinesinde toplana
rak m.illetç yükselmek ideali için öğ
renmcğc ve öğrctmeğe koşmuş olan 
) urddaşlıırıı sevgi ve teşekkürlerimi su-
narım. 

Sayın \·atandaşlarım, bu yıl halka ~~
met yolunda Cümhuriyet Halk Partısı
nfn yeni bir teşebbUsi.i ile huzurunuza 
g<:ldiğimden dolayı ayrı bir zevk ~uy
maktayım. Bu köylerimize kadar !1ilfuz 
edebilecek bir bünye taşıyan yem ışık 
kaynakları Halk od.alandır. 

Rejimimiz l-füün vatandaşları duyuş
ta, dilşilnüşte, inkılubı anlayışta cı. ele 
yürür bir cemiyet halinde göı:neği :n 
esaslı gaye bilir. Bu itibarla bırex kül-
tür kaynagı ve halk üniversitesi nam

-· devlet mernurlanrun vatandaki bütün 
entellcktüel ıınıhn bütün ilerlemek iati· 
yen unaurun müıterelc malı. müıterek 
vasıtası olmuıtur. Halkevlerinin her 
hangi bir muvaffakıyetsizliğinden doğa
cak her hangi bir meauliyet hepıinin 
boynundadır. 

Aziz dinleyicileriın; Halkevlerine mü· 
zaheret ve hizmet etmek mevkünde bu· 
lunan bütün müesseselerimize bütün va· 
zife ve mesuliyet arltadaılarımıza bura· 
dan bir daha tekrar etmek iıterim. 

hizmet (ikir ve emel. be !emektedir. 
Muasır medeniyeti yaratan xiluıb'etle 
bu memleketin tabiatını bu milletin kül· 
türünü istemek ve bu suretle Türk var· 
lıiında :yeni kıymetler belirtmelı: her 
Türk müne\'verinin kafaaında vicdanın· 
da ·yer alma11 lizım gelen 'e bu cihetle 
Halkevlerinde ve Halk odalarında belli 
baılı tatbik seai bulan bir vuifedir. 

Milletin düııüncelcrinden ve duygu• 
!arından hiç ıa;mıyan selim hissinden 
ilham ve enerji almalc. için onun yığın· 
lan içine girmelc onlarla lı::aynatmalc. on· 
larla beraber yükselmek liwmdır. Böyle 
mütemadi ııamimi temaslar neticesinde
dir ki sanatkar, edip, Alim, ldareci hU
liıa hepimizin bu millete daha faydalı 
olacağımıza inanıyoruz. Ve sizden bu 
türlü çalışmalar bclcliyoruz. Binnenaleyh 
her Halkevinin Hali.: odasının istemcai 
geU,mesi yolunda ınühitteki bütün mü
nevver arkadaılarımızın başta devlet ve 
parti vazifedarları olmak üzere daima 
dikkatli müteşebbis olmalarını hararet 
ve iıırarla tavaiye ediyoruz. 

tulmuş sayılamu. ... k "" 
Harbin haklld sebeplui ldiÇU ~ 

letleri. lkibetlerinl buıUnden ~ 
dürmeğe yetecek kadar sarih 'c 
tir. ...-; 

bvt."<; tereddüt \·e endişe içind~ 
larken ortaya bir de Altmark ~ 
ç~tır. ingilizlcr:in kendi '1' 
kurtarmak için Norveç kara s&J ~ 
girerek Alınan \'ctpurunu ele. ~~ 
leri bu hükiinıctin de \'8:r:iyctını 

le~tirmüıtir. -Jlll' 
Norveç kara . ulan, Lıgim ~1':........,.. 

için bir gedik noktaM teşkil edı1' 
Alman vapurları, hatta Alman t ..... 
bahirleri Non'l•dn bitarafiığından 1 
iade ederek bu suları kendilerine 
nak ,.e yuvn yapıyorlardı. ~ 

lngiltere bitaraflann bitart\ dıtt 111' 
snygı göstermek için şhn~iy~ ka .

11 
eııı 

,·aıiycte müsamaha cylcnuştı. Likiı;,I 
bitaraflığı~ ~lınanyn. ~~fı.nda.? U...
lehleriııe ıstısmar cdıldığını . go~ ,, 
ve buna dair mibbet delillerı e1u:;~ 
ı;irilikten sonra bu mü amahaya 
edebilir mi? 

Hiç 2.atlflctmiyoruz.. ; 

zedi olan Halkevleri ile şehir ve kasa
balarımızı manen aydınlatır ve oldurur
lren vnsıtalarının aWğı ve muhitlerinin 
darlığı yüzünden Hnlkcvi açmağa .mü· 
salt bulunmıynn köy ve mahallelerı bu 

_._...__ ...... _... __ .. __ Moskova sefare- güzel lc.şcbbüsten mahrum bırakm<b miyeceğim. 
..._ .. ~ •---· mak ve yüksek idealini ayni zam.an . Türk miinevverleri bulunduğunuz 
soara bir teltlll h f oralara da uln.ştırmak için Halkevlerı- yerlerde.iti Halkevlerinl ve Halle. odala· 

Sizlerin muhitinizdeki Halkevi ve 
Halk oda ı faaliyetinden şeref ve doğ
ruluğundan mesuliyet hisseniz \'ardır. 
Ve büyüktür. Hallı.evine ve Halle odası
na maddi ve manevi mümkün olan mü· 
zaheret sadece bir hamiyet icabı de.ğil 
bir memleket ve rejim borcudur. Bir 
yerdeki irfan. heyecan. tcsanüd varlığı
nın en büyük delili oradaki Hallc.evinin 
Halk odasının manzaraaıdır, çalışması· 
dır, verimidir. Bu mühim noktayı böy· 
lece tebarüz ettiri~en bu gün~ kadar 
aldıkları neticelerle biz.i memnun eden 
Halkevleri muhitindeki amirlere, mü
nevverlere. bir daha tcıdtkür ve talcdi .. 
rimi huzurunuzda tekrarlamaktan geçe• 

Sayın yurddaılarım; yirmi senelik i · 
tilclil ve inlc.ılip savaıı hayatımızda ber 
aahada dünyayı gıpta ettirir memalele
re varan milletimizin bu mücu~erden 
de balediği hayırlı feyizli neticeleri be· 
hemchal alacaiına kanaatimiz vardar. 

lıUtere Norvet kara ularının 
bitarafbpna inanmıyacaktu. . _.1111« 

Bu vaziyet daha ~ideu ~ 
hiddetlendirmiştir. NOl"Vtıçe ur:,_ il' 
buat hücumları baflemqtır. Y ~ 
hücumlann fiili uhaya intibl ey 

•epedlldL. ti O j m U a aza nin kUçUk birer nuvesi olan HaUc oda- rını ııizlere ıüvenerek açmıı ve •izlere 
lan ile buralara da girmeği muvafık emanet etmiı bulunuyoruz. Mesud, mü· ---'I*.,_ •decek gördük. .blni tesanid büyijk Türkiyeyi münevver halk 

Şimdi J 7 J Hallı:evine ilaveten 6 Hal
lı:evi ve 1-41 Halle odaımı açıyorum. 
Milletimiz için kutlu oleun. Londra 25 (Ö.R) - DU.ıı Fransız ka- '-' r-~- buy·· ük kurultaydan tasvı 

bineslnlo lçtlmaını ınllteakip netreciilen "'""'çU ak l41 halle Ve .haUtçı rnilnevver birliii yaptacalc. ve Aziz Reitic:umhurumuz huzurunu.da 
bizi tereff eodirdiniz tazimle eiilirim, 
hepinizi eelimlanın. 

ihtimalleri de kuvvedicliT. ~ 
Bjnarn•Leyh Norveç te isv~ :.--· 

«:ndqeli bir duruma diifmlq b~~ reısml teb'llld- bafvekil B. Daladiyenin __ , .... _ alan bu karar bugün ilk 0~ • ilerletecektir. 
Qıdasadl vaz.lyet hakkıncla izahat verdi- Vaşington, 25 (A.A) - Amerikanın odası ile tatbik sahasına gimUŞ bulun- Bu uğurda hepimizden ferarat ve 
. :ı.: bıuı..ıı-ı ... ı.. Alınan kararlar parla- Moskova sefiri Laurence Sleinhaed.in ~tadırhiz.m.. mah' ti . 

1
·ubariy 

aa •·••.uuau09..u. • -~-1-ft- • '---· •• essil1 BJ.%Ce el \'e ıye erı -
mentoııun gelecek içtima devresinde gen ~·-uu ..... ıçin IHU.l mum er r:r.ıı.. l • ·ı Halk odaları arasında 

BaDlara iliveten bi~.-~ 
rlllmen lsbndinavya dev~ ..... 
ret filolan alır zayiata utramakta 

l edilmek üze mecl.ise te di edil tarafından sarfedilen gayretler suya le nau.ev en 1 e 
~t Ha ten re e.1ki ~~ düşmilJtlir Ayan meclisinin tahsilit hiç bir fark yoktur. ikisi de memleJu: Ankara 

Lik 
ve Istanbulda 
maçları 

devamdır. . . . 111~ 
Fa....,. r. rpi1ı:t---~~vv · ı~: --1-L encUmeni Moskova sefareti tahsisatının tin terakkisi inkı!Abm ~nlınsenınesı, 
ransanın ı.şau.ı vuıye ~• ve iri · · · bcslenmesı halkımızın 

mllhlm miktarda iko1çe altının memle- kesilmesi hakkında yapılan teklifi red- L. an sevgısınkaınb'li l . . • ükse. lmesi 

Hatti o kadar ki nisbet ediJirte .... 
ripl.erden fada cemi bybettikldi 

d...._, ... : ıuymel ve ı yet erının Y 
kete getirilmesi netlcesl olarak Fransa- "'~'"r. h da · ·· ·tı · ·ıe nyni hiz-
n1 ın ~tai vdulyeti buglln çok saRlam bu- la~~~-~~~c ı!bu~~:.::8~: m~~: bek~~~ ~~uğ~~uz mUessese-

sürülebilir. ....-' 
Buna ne umana kadar ta 

edebilirler? ~ 
unınaı1. ır. ...._ · lerd' 

-•- ır. -·- İşte ıöriilüyor ki biöe~ ~fi 
navya devletlerini vuiy~in\ def'll
tayine irbar cyleıncktedır. u~ 
harici> e na:ıır1an Kopenluıgda u"iıl!_ 
rak \'Ul\'CtJerini ) eni baştan 111':~ 
eylcıneğe ko~·uldular. Bu ıörii~ 
neticelerini ıu dakikada tahntÜ' r 

Roma 
Tekzip eclllen haberleri 

yaymakta devam 
ediyor 

Rom., 25 (Ö.R) - Askeri mahfiller
den alınan bazı haberlerde Sovyetlerin 
Kafkasya hududuna 1'5 bin kişi tahsi.cı 
ettiklerinden bahsedilmektedir. 

ZONGULDAK 
RaJtıeulnln resim ue 
fotof Paf se,.,,ısı 
Zonguldak, 25 (Hususi) - Bugün 

1-Ialkevi fotoğraf ve amatürler resim 
sergisi merasimle açılmıştır. Merasimde 
vali, Parti ve hUkUmet erk.Anı ve cemi
} etler mümessilleri bulunmuşlardır .. 
Sergide 200 den fazla fotoğraf ve resim 
tqhir edilmlJtir. Sergi 15 gün açık kal
dıktan sonra beğenilen eserler Ankara 

rgisine gönderilecektlr. -·-ANKARA 
Hakak laldiltesl Maarif 
vekAletıne ballanacak 
Adliye Vekaletine bağlı olan Ankara 

Hukuk faltülıesinin Maarif V ekiletine 
devri husuıunda tedki1dere başlanmış· 
tır. 

Devir ili kabul edild&tcn aonra ha· 
:ı.ırlıldar KIN bir zamanda tamamlana
ra\; 1940 - 1941 ders )'llı başından iti
baren FalcOltc Maarif Vekilliği emrinde 
çalışacaktır. 

Falc.ülte Murif Valletine devredıl
dikten sonra, lstanbul HUlc.ulc falcültui 
talimatname ve dera tekilleri talebe ta· 
limatnamderi aynen bu fakültede tat
bik edilece.lc. dört ıene üzerinde tedrisat 
) apacaktır. 

lıtanbul Üniversitesi Hukuk Fakülte
si kütüphanesini ıslah "''e talc.viye etmek 
ü:ıere Fakültede bir lcoı.uiayon tqkil 
edilmiıtir. Komisyon bir kaç gündcnbe
ri faaliyete başlamıttır. 

T k ~z yurddaşlıırıın, çalışma esasları M •• b k ı •• •t b• h o atta dil, tarih, edebiyat, ar, temsil, spor, sos- usa a a ar musaı ır ava 
yal yardım, halk dersaneleri v~. k~la-

itıı yer sarsıntısı oldu 
ANKARA, 25 (Hususi) - Yirmi beş 

~ubat gecesi Tokatta Hd yer sarsıntısı 
olmUJ, Bele&ye dairesi ile bazı evlerin 
ciuvarlnrı çatlamıştır. -·-Danimarka 

vapuru 
Atıantilı denizinde battı 

Koperlhag, 25 (A.Al :- Danimar~ 
bandıralı Anse vapuru lngiltereden J.s.. 
panyaya giderken Allaııtik denizinde 
batmıştır. Vapurun neferlerinden biri
nin ve çavuşunun cesetlerini taşıyan bir 
sal evvelki gün Plymouthda karaya 
vurmuştur. Vapurun milrettebatından 
15 kişi kaybolm~ur. -·-iş nazırı 
Yeni sunfların slldh 
altına ~ırdınasını 
yalaaladı-
Londra, 25 (A.A) - İş nazın yakın

da 35 y~ına kadar bir çok sınıfları si
lah altına çağıran bir kraliyet beyanna
mesi neşredileccğine dair bazı gazete
lerde çıkan haberleri tekz.ip etmiştir. -·-Mahkiiınlar hapisha· 
nede yedikleri 
ekmeğin parasını 

vereceklerdir ••• 
Ankara, 22 (Hususi) - Mahkum

lara ödettirilecek yiyecek bedelleri hak
kında Maliye Vekaleti tarafından bir 
i.ı.ahname hıızırlanmıştır. Buna göre 
bapi.ehanede yedikleri ekmek parasını 
ödemeğe muktedir olanlar parayı ver
mezlerse haklarında tahsili emval kanu· 
nu tatbil.: olunacaktır. Bu iktidarı müd
deiumumiler tayin edeceklerdir. Müru· 
ru zaman mahkumiyetin hitamınchın iti· 
baren beı senedir. 

n, kitap sarayı ve yayun koycülUk, içinde çok heyecanlı oldu 
müze ergi gibi başlıklar altında topla-
nan Halkevlerimizin umumi suktte bu- :.x*x--------...,__ 
güne kadar gösterdikleri mesai ve al- ANKARA, 25 (Husust) - Bugün li re müddetince tek .kale oynadılar. Oyun 
dıklan neUceniıı memnuniyeti mucip mayıs stadında kalabalık blr seyitcl hu- se~ed asab~e 5e\~ctm1Jtir.. Bu 
olduğunu bu vesile ile bütün vatandaş- zunında Lik maçlarına devam edilmi~ yüı:d~Q halk oyunun birln eV\'el blt
iara işittirmekten en bUyük hanı duy- tir. mesini arzu ediyordu. Birinci devrede 
ınaktayım.. Maçlar, Gençler Birliği - Muhafu:gü- (8), ikinci devrede da (6) gol yapan 

Bununla beraber henüz tamamile in- ~Ü ve Haı·biye - Gilneş takuiıları arasın- Fener takımı, şimdiye kadar görlilme-
kişaf etmemiş bazı H&lkev:lcrinden de aa yawlmı~r. miş bir farkla O - 14 Fenerbahçenin Ie-
bahsetmeyi bu wnumi muhasebe hasbi- Neti~de Gençler Birliii 1 - O \'e Har- hin olaı-ak biürdileı·. 
halinde yerinde \'e faydalı görürüm. Bu- bi~e takımı da 2 - 4 galip gelmişlerdir. ŞEREF STADINDA 
E!,ÜDe kadar acılmış ~~ıı 373 Halkevin- Istanbul, 25 (Husust) - Dün öğleden 
den en biiyük kısmı b11:1 memnun edecek sonra Takaim stadınclıı kalabalık bir Beykoz - Kasımpa~ karşılaşınası da 
şekilde çalışmalar ve gelecek senelerde spor meraklısı önünde madara de\•am oldukça heyecanlı devam clmi~tir. Heı· 
daha büyük inkişaflar gösterecek yolu olunmuştur. · jki lakım da kadrolarını takviye ederek 
tutmuşlardır. GUnUn en mühim maçı Galatasaray çıkmış olduklamıdaıı oyun ba lan niha

Henüz kendilerinden beklediğimiz HilAl takunları arasında: vuk:ubulm~- yete ka~ar güz~l bir hava içinde. ce~ 
faydalan verici hali alamamış olan Hal· tur. Oyuna her iki takım da kuvvetli yan ettı.. Netıccde R~>·koz hikım bır 
kevleriıniz de vardır. Onda biri bile bir kadro lle çıkmış olduğundan oyun oyunla O • 2 oyunu k zannn.ştır. 
tutmayan bu geri lcalmıı evleri adlarını baştan sonuna kadar zevkli ve heyecan- Bundan sonr;,ı sahaya bianbulspor 
millet huz.urunda ıöylememelı.: için bu lı geçmiştir. Son dakikalarda Galatasa- Beşiktaş kulUpleı-i çıknuştır. Takurila
aenelik mütaade isterim. Fakat huzuru· rayın hikimiyeti altında devam eden ruı ikisi de kuvvetli idi. İlk devreyi Be
nuzda bilhaua tebarüz ettirmek iıterim oyun, Galatasarayın galibiyeti ile neti· şiktaş güzel bir oyunla O - 1 olarak bi-
ki bu Hallce,,-ferimizin de yarın baılıya· celeruni.ştir. tirdi.. İkinci devn de 1 ttınbulsporlular 
caJc olan yeni çalışma ıc.ncsi zarfmda iKINCt MAÇ muntazam ve scrl oyunlar )'ftparak da-
diier arkadaşlarına yetiımdcrini elim· Fenerbahçe - Topkapı takımları ara- Jıa Ustün bir oyun çıkarmak suretiyl 
deki bütün vasıtalarla takip edeceğim sında yapılmıştır. Fenerliler bütün de\·- neticeyi 6 - 1 olarak ka1.aııdılar. 
bu yalnız bir parti işi olduğu için değil 

cck mevkide bulunmıyoruz. . . ı ili' 
Fakat İskandina\'ya devleti:: ,;F,. 

taraflıklannı muhafaza ) olun ~ 
retlcri.nln wflcnıeie yi.m (U d~ 
~öyliyebiliriz.. Oiinyanın ~u";-J; 
tayin edilirken. l>ütün temız ~ rl' 
nıpaen, mutlaka bitaraf .ka~b df' 
kanları haddi zatında ı.uıf hır dil!! 
dir. ~ 
KoıKmhat buıün bitarafbk ,_,-. 

teyit eylem~ olsa bil<' hadisc1-:r
11 
·~ 

bu de,·lctleri )enidcıı toplaıımaı ·~ 
de geç kalıırakJarı yeni krırarlıı~ 11 flll' 
ıchar edebilir. <;ünkii milletle~ 1ıf' 
kadderata h.:-.di eterin icbanıUI fi 
lunuyoHAKKJ ~A"oli" 

5000 -Tonluk 
Bir İngiliz vapUJ'll 
daha battı- 1'tıt'' 
Londra 25 (Ö.R) - •Cc\iogtoı:.ı. d

hiç bir itinayı esirgemediğimiz bu evle· 
rin muhitlerine faydalı olmalarının h.iç 
yormıyan metodlu bir çalışma ile daima 
mümkün olduğuna kani bulunduğum 
içindir. 

adlı beş bin tonlulıt lngiliz ''8pıı2 
şlmal denlzlndc bir mayna ı\J,.taf'I" 
batmıştır. Bütün mürcttebalı 1 de ~ 

Garp cephesinde Arnavutlukta ~~~: ı::h~clh~i~~:a~:~~~~ıı;ı 111 

"" :inıınrlllz hassa rıyarak zedelenmişti . 

Arlcada lar bu müesseselerin muvaf· 
fakıyetinin ha:z ve ,crefinde o muhitlc.r
deki her münevverin hissesi buluncluğu 
gibi inkişafların geçilc.tiğini haber verdi· 
ğim evlerin ba ındn bulunan arkadaşla· 
rımı.ıın da bu geri kalıştan bizim gibi 
mütee ir olduklarına eminim. 

Bu vesile ile } folkevlerinde hizmet 
görebilecek her vııtandaı için en açık ''e 
samimi Lir ikaz olan Milli Şefimizin ge• 
çen yıllarda bu küraüdcn irad buyurduk· 
lan nutkun bir parçasını tekrnrlıyoruın. 
Milli Şef diyor ki: 

Hallcevleri bütün vatarttiaıların mÜf· 
terek malıdır. Halhderimi.ı:in temiz, 
f C) izli \·e ilerler bir halde olması bütün 

r 

....- Şiddetll zelzele oldu y I 
alayı baskınlar yaptı ugos avya 
Londra 25 (Ö.R) _Son bir kaç giin Tiran, 25 (A.A) - Bernt Vt' Avlon- " 

zarfında Majino hattı karşısında Alman ya ınıntakalannda şiddetli l>ir zelzele İktisat heyeti SofY oı;l•'' i~' 
ileri mevzilerine karşı Ingiliz dc\•riye olmuştur. Zelzele bazı hasaratı mucip Sofya, 25 (A.A) - Bir yug 
kollarının ba.5kınlarına meşhur lngiliz olmuş ise de insanca 7.ayiat yoktur. tısat heyeti Sofyaya gelıni tir. 

hass alayı da iştirak etmiştir. , ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-. .. --Bu sabahki Fransıı. tebliğine güre • 
cephede kayd değer bir şey yoktur. 

Bir tcki..ip 
Mosko\'a, 25 (A.A) - E\•\·elki glin 

:>ıniral Kuznctsof Kızıl ordunun yirmiıı· 
ci ~·ıldönümU mün~ebetiyle beyanatla 
bulunarak Murmanskta buluııduğmm 
dair ecnebi membalardan \'erilen haher-
1<.'ri tekzip etmiştir. 
ZZ? ==-· ,- nmz 

Fitılr tıırpıntdarı: 
-·············· 

Bahar gelmese vol'"v 
LERIT t'EUMi yVR 

Aıırlardanberi inaanlar bahan ne ka- Tramvayda ya9lı bir sat ~? 
dar arzuyla beklerlerdi: ihtiyarlar luım ayırdıft ıöderini ıözlüfÜ"İin. ~ 
iliklerine kadar İflİyen rutubetle ıızılda- yanmdaki arlıadqma dik~ ·dif~ 

DEMiR MASKE 
inccegiz. Fakat <losluınuz Dorföyün av
detini beklemek \'e onu içeri almak için 
gece gündüz birimizden birimizin dıtimi 
urettc nöbet beklemesi lazım .. l;lalbu

ki Pariste hepimizin ayrı B) rı bir çok 
işlerimiz. olacak. 

- Tabii tabü .. Beyaıtavşan otelinin 
kahve ve meyhane vazifesi gören alt 
kat salonu o civarın bütün anıelelerinin 
toplandıkları bir \'erdir. Bunu dostum 
ve ustanı Fnrihol cenapları da çok iyi 
bilirler. 

mrlar; vücudlannda bayrak açan ro- - Bu aene bahar ıdrneae aal'~ 
matizmalarla inlerler; manpl batında Çocuklar bile nerdeyae ~a.r··· b"' 
"Yutarlar ve huretle m.,Jdanırfardı: bahar ıelmesin diye baiı':ı.r ~ ıl". 

- Ah bir bahar ıelae... Ne. olUJ.or? .. Neden İni& ha~ ~ 
Genç)• yafmurlu rünlerin kaavetli harı ••tenuyor? Aurlardtr 

1 
~ 

atmo.feri altmda melinkol*. bir balkı na~. ı~i .•. iatemiyoru• 1 :: ~ 
biaaeclerler; ruldannın üaerinden nqc derıtti, bm mı ~~~1--- 4' 

Büyük tarih ve 
(ıKJNCJ 

macera romanı 
KJSIM) 

- 139 --
- Madam 1 von.. Size kemali sali.hi

l' et ve kU\•velle evet cevabını verebili
rim. Hattl Klemaıu tekrar hizmetiniz

.de bulunmakla büyük bir zevk ve s -
\'inç duyacaktır. 

- O halde azizim Dorfö\· en Özete 
gideceksin. Esasen seni or~ya yollıya
c ktın•. Yazacağım bir mektubu Ekzili
ye verir •. " .. Pari.se donerken de Kle
manc;ı berab0ı getirİNİn 

- Ba iı •lint" Mrdam 
elince siz n 

yerini bi.lmiyorunı. 
Bu sırada Mistufle bir adım ileri yü

rüdü. 
- Madam Ivon. dedi. bir şey söyle

meme müsande buyurur musunuz? 
- Scnı dinliyoruz dostum. 
- Benim kL~ aklıma kalırsa n ıföy 

bizi Ekzilinin evine elerek bulmac;ın. 
Biliyorsunuz ki bu i:zlı melcein ~·olu 
I-:kzilinın eczahanC'c;inden gcçıyor 
Halbukı ee7 h nt• <'pe~ 7. m nd r a-

ti: 
Faribol bıyıklarım burarak ilave et-

- Kuyruğun kop un .. Bu doğru be .. 
Mistufle devam etti: 
- Halbuki oraya pek yakın bulunan 

Beyazlavşan oteline gelir c orada va 
beni veya mösyö F.ıribolu bulahile~e
ğine emin olabilir. 

Ivon ordu: 

- Demek siz, ikiniz d bu dedi'iiniz 
otelde kalmak fikrfode iniz? 

- Hem evet.. Hem hayır .. Omtln bi
rer odnmız bulum~cnk .. Yemeklerimizi 
orada )"İyeceği:z. Blrimızdcn birimiz 
gundiiıleri muh~ k knk oradn bulun cak 
fakat ı!ecelerı orada yatrnı,ra"nğız 

- Bu suretle hrırcket ederken ınu
hakka bir pıoje tn arlnmv ol "'n\sı
nız 

- Evet, Kuyruğun kop un.. Orası 
öyle.. Ve imdi anlıyorum.. Maksadın 
oraya gelen amelelerle dostluk peyda 
etmek. 

- Tamam .. Ve amele suufının itima
dını, dostluğunu kaz.anmak için en iyi 
ve en .kestirme yol onlarla beraber on
ların muhitinde yaşamak, arasıra onla
ra şarap ısmarlamak, ık ık onlarla 
kadeh tokuşturmaktır. 

- VnllAhi yaman adam olnıa~a baş. 
ladın be MI tulltt .• 

- TevcccUhUn u tacıtım .. F111l11t aca
L Madam İvon da benim flkı•lııı ~ftİ· 
rak ediyorlar mı? 

Gene kadın bıuııtıı kaldırdı: 
- Tnmnrıwn !ıkrlnlu• ilf1lı ıı'k edlyö

rum Jmhr rrmn <l<ı tuın, dedi I:>orlü)•, 
ÖZ('tlf>n El\ clttU<' KleınırM dcı 11•u 11 &mt 

ah. il rıd i 

ve haJ-at rüqinu ıeçiren tatlı mevsi- Ne o ... Ne ötekİIİ··· .,.d:Jli' 
mi diitinerek haTJnnriardı: ~mda ufulclayan ha . ~ 

- Bahar ........ iittirdı: ·~~ 
Okuma kitaplanndalU kelebek, çi- • Bal.ar ıelince harp ~ ti 

--L L.L __ L!L!!. el • le -..L- l • • lnlf... Baharda kaYpDlll ~_.W 
~· -...- -1 el"ly ·-rre euna 1 • . iha.!__,: _.. .•.• ~ .....
dolduran küçik çocuk yüaiaü kamç:a.lı- ere ıırayeü .~ v 

1
_..-

-- ..ı:--t..1- ~ .-._ d•" kanlı taamız IÇU1 baJaarln ,J" YM ~ ·-.-- .._. ... ,,e ,._ ... ,.. eve o· . . .l'IP 
nince ADMIİDin yan.na kotanlı; bir yd lenıyOl"IDUf.. ,.. bd' 

.. L.....L.--.1-.L! ..:-ı.ı · __ __. t pi Bunları d•yduldan son 
evv ~ ... ~en - o ayı.p .a· . .l 
ela u - • ................ ~ •· d.ı:..·· --'- baiınıcaianm ı 11or • ·-·· .11.d" .._,_,,..,... l'CK91U-.-.U _,un~ N ol bet.ar ıe....--~ .- fi 
anwlne d.tl..wdi: 0 m:.....: mevsim; '! c ıte ı~ .,1 

- Artdl b.har pı.. anne. ve rtiMUiık anevaimi ~ ~~ 
c .... , Uatı,ar, ~. voc'* wlar- pbeymif... Aıt.k onu .,_ ~ ~ .... 

claütri bMtaın lnlular htlhlın ne kadar altuı kanadla kelebelder' b rot il~ 
ar..,.1a ............ L.. c:M top gimbtirtüleri ile a 

DMn Wr tmt ıdath ftirdüm: J,i;yle -miijd•li1ecek... d_. 
......, .......... daJfiitlattı ı meçhul La. Zavallı büar; har .. ~ 
........... 4'4tltv INıktl, lNti.tı) tonra bir- zav.U. inlanlaı'; ~. 
d ..... ı 



Nafıa Vekili SON HABER 
An karaya 

H .. k.. t• ·· 1 b. k avdet etti Türk-ltalyan ticaret an-u ume ın guze ır ararı ,~-~~~~~u:us~uı...!b::ua::.; 1 ., d·ıd· #' 

-------• Nafia vekili general Fuat Cebaoy bu aşması ımza e ı 1 
Eski mütekaitlerin, dulların, yetimle- ~trm:..::-·· avdeı eyle. 

rin aylıkları yüzde 25 arttırılıyor Hatayda 
----- ·- Talebeler şerefine 

Bütçeye 1,200,000 lira tahsisat konuldu ziyafet verildi 
ANKA&&. :zs (e-1) - len Ve- •ir. . lMO masnfA bütçesine ~ .maksa~ Ankara, 25 (Hususi) - Hataya giden 

kileri lleJ'eli awtm biriac:i pil Bil- Yeni ~tç_e çok rü~l ve yerinde bar ~alan ~.::.:::ı diJU yih b~ siyasal bilgiler okulu talebeleri hara
~· MllJet MecliU- tevtli .,.Jileeek olu karada.~ Mecliae ~~uy~l' ... ~· ~ ~ tabsisa~ .'e :retle kat'Şllanmışlardır. Talebelere bele-
JMI ,..a. bütçe projesi üurincleki mü- Başvekil Refik Say~ h~ti, ~~ Jetilalenn feT . i nisbet' an- diye tarafından bir ziyafet verilmiş, %i-
Ulkenılerinl UmW eylemi.pir. huri1et Halk Partisinin ~~ .~uyük nk yüzde .Yll'ID bq inde 7.alll yafette vali tarafından blr nutuk söylen-

Ymi büqe projeliıün bt'i ~ ma- kurultayı huzurunda verdiii som tuta- J'~llecekür: ec1es· .. .. .. .. nılştlr. Talebeler valiyi makamında zl-
liye vekilıetinde hazttlan••ldM.ır. rak eski mütekaitlerle. d~ ve ye- Vaıyetin müuf m"ı:.!~unluz- yaret elmişler ve vaU tarafından kendi-

Aluumt ve 1•••11aık olM 1tir çok ye- thnleria ınaaşlanna bir milalar zam deki yıllarda 0 -: . _,_ ·ubt~ lerine Hatay hakkında izahat verilm~-
. tedbirlere nPmn tMt maU yah ya,....ı. karar altuuı aJnut ve bu mak- arttm'-•pnm temini ~-.. ı ar11- r 

~tçesi yeküuu ıt:ıt bütçesi yekU.nun- wıtıA ı~e ma.'iraf bütçesine tahsisat ill- le p.liden bbul edilmif ve kararlaştı- ır. _ ;r,..--
dan aşağı obmraaıta tahmin eclilmekte- \'e etm" bulwuuaktadır. nlmşbr. Bisiklet 

Vells Romada Miisabakaları Jngiliz hava filola- Sumner 
r lDI D yaptıkları x*x On llıl IJölgede IJef 

R 1 . f k I "d ·· · ı · hafta deuam edecelı .. büyük akJO UZVC t JO eV 3 3 C mumeSSJ 1 Ankara, 25 (Hususi) - Başvekllet 

1 k l d Beden Terbiyesi genel direktörlüğü ta-

it al yada hararet e ~rşı an 1 rahndan tertip edilen 12 bölge arasın-
- BAS'l'A&An 1 lad SAYFADA - daki bisiklet mü.saballaları beş hafta 

nin d~lirlildü!ü hakkında: Almanlarca x*x devam edecektir. Bu müsabakalarda 
'\erilen haberi hava neureti katı ola- l . A merı· La lehinde kazananlar Ankarada yedi nisanda ya-
rclt tekzip etmi! ve tamamiyle esassız Alman gazete erı " ... 1Acak olan _,.,...e müsabakasına işti-
uldutwıu bildirmiştir. •mrini aldılar :k edecelderdl:.su müsabakada kaza-

Londra, 25 (Ö.R) - Almanyarun şi- neıriyat yapmak '5ir • nan bisikletçiler Balkanlarda yapılacak 
mali ııarblsl Uzerinde uçan İngiliz tay· ROMA, 25 (A.A) - Bu sabah Napo- soora B. Mussolinı tarafından kabul olan beynelmllel bisiklet milsabU:asına 
~areteri daneiken ~ birisi tam tiye gelmesi beklenilen Sumner Veıt. ediJecelc ve alı gUnU Amerika Hfiri istir8k ed~klerdir. 
beı Meaer Şmit tayyaASlnin. taarruzu- nhtımdı Kont Cianonun kltı'bi Marki tarafından mumaileyh §e~~ bir ziy.. ~ -•-
na vo takibine m~ kalmış, fakat çok Daieta tarafmdan karşılanacaktır .. Mu- fet verilecektir. Romadak1 ecnebt sefir. D • ı d 
mahirane bir manevra ile bulutlar era- m.aileyh &maya gidecek ve puarleA led de bu zlyafette davetli bulunacak- enız er e 
s~ y{ibelerek takipten kurtulmuştur. günü abalu Kont Ciano ve ölledıen ııoo- lardu. 
jngiliz tayyarelerinden birine altı defa ra llUS90lini tarafından kabul edilecek- B. Vella s8lı günü lng;ltere, Fransa 

lsabet vaki olmuştur .. Fakat bütün. tay- tir. ve Almanya •firlerifle ~.. Battıgv l so·· ylcncn 
yareler üslerine salimen dönebilmişler- Çarpmba güııU Papa tarafından k~ul 
dir. edilmesi muhtemeldir. Amerika harici- l 

Londra, 25 (Ö.R) - İ.ngiliı: tayyare- ye müsteşarı ayni gün akşamı Berline ye 0 İ V 8 p Ur 3 r 
l~rinden biri denizde siyah bir nokta hareket edecektir. 
ıörerek alçalmış ve bunun bir sal Ü7.e- LONDRA 25 (Ö.R) _ B. Ruzveltin Roma, 25 (Ö.R) - Bir 1nglliz tayya-
rinde tutunmağa çalışcµı altı kişi oldu- Avrupaya y~lladığı fevk.alAde rnUınessil re.sinin iki Alman tahtelbahirini batır-
!unu farkedince kaz~edelcrin e~r~: hariciye müsteşarı B. Suınner Vells clığı hakkında dün bir rivayet çıkmıştı. 
rı_nda blr .~ç ·defa d?nerek kendilerını bugün ötleden J10nr.a ~apoliye vasıl ol- Fakat bu haber ne bahriye, ne hava ne-
ıcordUğUnu ıhsas ttll?Wf ve yakında bu- muş ve Aınerlka sefirıyle ltalyan hari· zaretlerince teyit edilınemi§tir. 
lunan bir İngilU toı-pidosuna haber ver- ciye neureti erklnı tarafından karşı. Buna mukabil .•A.sya~R \'apurunw1 , 
ınişUr .. 55 dakika geçmeden kazazede- luınuftır. Kendisinden beyanat istlyen kaptanı dU.n deruz yUiune çakmakta 
ltti kurtarmak kabil olmuştur. pzetecilere. Amerikan hariciye mi.lst&- olan bir tahtelbahiri takip ederek altr 
. ~d~~· 25 (A.A.) :- Oç güı:~enbe· şan Vqingtona dönünceye kadar mat· surette zedeled~l bildirmiştir.. . . 

n uçuncu defa olmak uzere lngıhı tay· buata hiç bir tebliğde bulunmıya~ Belvolyo İngiliz devriye gem.ısı Lir 
yareleri Almanya üzerinde muvaffalr.ı- bildimllştir ı 'mayne çarparak bat.mışb.r. Mürettebat-
)'etli uçutlar yapmqlardır. 23 Şubatta Paris 25• (Ö.R) _ .A.lmanyada, ba tan on kişinin telef olduğu zannediliyor. 
lnıiliz tayyareleri AYUııturya ve Çekoe· V ı.ı.s•· ' . ·-•: . ·~H __..,.! İskoçya s8hill yakinlarında Royal Art 
l -L • • •• • d ··-t•rdır e ın ztY .... ~ne ın ...... resı ___... _.:ııı __ ,, tonluk ·t--n· 
o~ya arua. u~enn e. u~~ · B SUMNE& VELLS Amerikan plutokrasisi ve bay Ruzvel- au..u. --. .L1J5UIZ vapuru mayo• 

Y-1ne bunun sı"bı bar eefen 12 ilk Unun- . • . . ileyhin eı· '--1-'--da h .. r· h" unıl çarparak batmqtır. 
da muvaffakıyetle yapmqlard«. . A~rika sefiri m~ ~r ıne tın phsı ~· erA tur u . uc ~- Berllnden bildirildiiine göre İnid adb 

23 Şubatta lnsiliz ta1yareleri Alman· hır zıyafet "~~tir... ~ sa~k. ve hatti ~emı:ıM~: bir Norveç vapuru bir Alman tahtelba· 
)'anın timali garbi.inde ve Prag üzerin· Vells, salı gunu ~ngiltere •.. ~~ansa .ve mı ıle Nw reJimi arasındaki Y~ . biii tarafından batırılmıştır. Zira dur 
de de kqif uÇUtlan yapnuşlardır. Cuma Almanya aefir~ri ile .~e goruşecektir.~ r~ ~yde~ek hususunda kat~ :=a~ emrine itaat etmiyerek kaçmağa kalkış· 
va cwnarteai Keceıi yapılan bu uçutlar· Çarşamba gUnil ~elli ın Papa. tarafın \'erı~lştir. Ga.~telu bu yenı Y mıştır. Fakat tahtelbahirln kazazede 
da Çekoalova.kya ve bilhaua Sa.koda dan kabul edilmesı m~temeldir. Vells elleruıden ecldıgı kadar başamıağa çalı- milrettebat üzerine flteş açlığı haberl 
mühimmat fabrikalan civanna ve llıen ayni gUn akpmı Berlioe hareket ed~ şıyorlar. t kıl dil' . 
iiEerine beyannameler atdmıttır. cektir. . Kö~ Zayt~.n~ B. Ruzvelti methü e B~J,ı~Sı. (A.A.) - 23 Şubattan• 

----••- Roma,. 25 (Ö~) - lenBuBsabahR Rekslt'. ~~m~ıyor ~~~uç~cUh. dallninef~ .olarkak reeitll: beri haber alınun1yan Heyıt 78 balıkçı 
B 1 • • v,..,,., .. , ile N•nAliye ge . uzve uı aıc ur seYL"uesı ı tim uvv .. d'" L-L t l izi b. l gilız· de 

t ....--- .,... Us ld .. ~." h . •- .:ııı...ı_· gemwa un .. uan e ı e ır n • u garıs anın Si• fe~ .mlimessil.i B. Swnner Ve o ue~U, asımla.nnın bıleo :a.enu.rnııı niza.ltw tarafından çevtildiğini ve Har-
Napoliyı zıyaret etıilcten sonra Romaya kuvvetli bir devlet adamı olarak tanı- · h 1. ..tu .. ··1d··v .. ·· bild" ;,.. 

h• b• tan wıc ımanına go ru ugunu ırm"'Y-

yasetl• ode JÇ Jr hareket ve saat 19 da buraya muvasa- dık nı yauyor. tir. Cemi aerbeıt bırakılmtt n limanına 
llt etmiftir. Amsterdam, 25 (A.A) - Telgraf gn- d v ·ı ekted' 

d • •kt•k 1 Roma. 25 (Ö.R) - Sumoer Vells pa- utesi yuıyol': oını gı m ır. 
eğışı 1 o mı- Avrupa eeyabatinde Avrupa İf]eri dai- Sumner Vells'in ziyareti Berlinde sa- Alman -·- Rumen 

resi reisiyle husus! kltibl B. Comon re- btnııilıkla beklenmektedir. Çünkü Al-

yacakt'r fakat etmektedir. Nazır beyanatta bu- manya henUz tavassutta bulunulmasın-
iwımU:tan çekinerek sadece kendisine dan ün'ı.idinl kesmemiştir. 

_ BAŞTABAFI 1 tNci SAHİFEDE_ tevdi~~ vazifeyi süra~ ve i~ .yap- . ~öylendiğlne göre Vells Almanyada 
z enf ti · reği gibi hUr- malt ümidinde olduğunu soylemittır. ıyı karşılanacaktır. 
1:e~n:::ıı:si ~ e:: ruh1 haletine Par~, 25 (Ö.R) - .sumner .!ells'e H1tle~ m~~aileyh.i kabul etmek iir.e-
"Uyanık her türln mesaiyi sarfedecelrtir. zartMı sebahı kont Cıano ve ogleden re Berlme donecekllr. 
Sulhçu bir ruhla birleştirilen bu siyaset 
ınemleketc huzur getirmekte millet ve 
devlet hayatının lıer sahasında hayırla 
ı:cticeler vermektedir. 

l<ral bundan sonra mali islAhatı ve 
bütçenin tcvazünUnU hatırlatarak bu 
gayelere vannak icin Bulgaristanın 
muhtelif memleketlerle anlaşmalar ak
d~ttiğini ve bu anlaşmaları istihsalAta 
Yeni bir hamle \.'ertneğc hariCı ve dahi
li ticareti kuvvetJendinneğe matuf ol
duğunu söylemi.ftir. 

Kralın nutkunda bundan maada Bul-

Şimal memleketleri ha
riciye nazırları toplandı 
Norveç, lngiliz 

Kopenhag'ın 
notaıına 

kararları 

Yeni ticaret ıörö.pne
lerl bat!tin baslıyor 
.Roma 25 (5'.R) - Bilkre;ten bildiril-

diğine göre bazı Alman iktısadl eksper
leri yarın bu şehre gelecek ve Rumen 
eksperleriyle birlikte iki memleketin 
tic.ari mücadeleleri hakkında mtiza'ke
ratta bulunacaklardır. 

Bükre~. 25 (Ö. R) - Alman iktısa
di elçili Doktor Klodyüsün Bükre~e 
beklenen .ı:İ)ı1ueti münasebetile Alman
yanın Ley - Mark kambiyo foraunun 
bir marka mukabil 60 ley olarak tesbi
tini istiyec~ii söyleniyor. Büyük Alınan 
bankalarının miimeaeilleri bu müzah· 
relerde huır bulunmak üzere Bükre~e 
gelmiflerdir. 

laristamn umumi refalu balmnıııdan x* x kümetlnin gönderdiği notayı Lord Hali-
ço_k lüzumlu olan adhwı \'e memlek~ Roma. 25 (ö. R) - Kopenhagda terin merkezini ıe,kil ediyor. Oç Skan- faksa tevdi ederken ayın on yedLctlndeki 

cevabını verdı 
be/eleniyor 

IÇttı hU%urunun mevcut kanunlar çerçı- Skandüıavya Hariciye nazırlara itonfe· dinavya devleti müşterek bir hattı ha· millAkatta Lord H.ılifaks tarafından ~o
\'eai. ~tinde ve kanuni v.e müstek~r ransa mesaisine başlam~. Gueteler ih reket teıiıine c;alı9acıdtlardır. rulmu~ olan \ıa7J suallere de cevap ge-
iaay~ ınuhılfazası ayesınde temın tiyatlı bir liaan kullamyorlar. Salibiyet- Dördüncü fimal devleti olan Finlan- tirmiştir. 
"<iilıniş olduğu söylMmektedir. il mahfillerde Almanya ve Nornç ara• diyanın vaziyetine gelince, bu memleke- Londra, 25 (Ö.R) - Norveç sefiri 

kral bunilan soora yeni kabine deği- 110da bir ticari anlatmanın akdi sure• tin maruz bulunduğu tehl~e Slcandinav Foraynofıs1e hariciye nazırı Lord Hali
şıkliğinden t.haederek şöyle demi§tir : tile harp zamanında ticari mübadelele- mendekctterinin her birini tehdid et- f&ksı ziyaret ederek Altınark hMisesi 

15 tubatta vukua gelen hükilınet teD- rin tanz.imi ve cPravdu gazetesirün lı- mektedir. Bu sebeble Finlandiyaya KÖ- hakkında hilkUmetinin noktai na1.anm 
dil~ Bulgaristaıun dabill ve haricl siya- veç tarafından takip edilen siyaseti nüllü yanJım meselesi de müukerl" ~di- tavtlh eden bir nota vermiştir. 
~tınde hiç blr değişiklik yapmıyacak- medheden bir makale.i iyi birer iıaret leoektir. İskandinavya hariciye nazırlaı1 kon-
ltr. Bu siyaset aynen bakidir ve bu iti- telakki edilmektedir. ALMANLARA GÖRE feransında bulunmak ilze.rc 'Kopenhaıa 
barla hükümete lam mtlıaheret göste- Mevıuk bir kaynaktan öğrenildiğine Roma, 25 (Ö.R) - Almanlann yan \'armış olan Norveç haTiciye nazın bay 
~~linizden füphe. ~tmiy~ı:m'· ~a ki göre Norveç. deniz ~icareti hallmda, ıesm\ .. Siyasi ve diplomatik Korcspon- Kot ta gazetecilere beyanabnda bu me-
~terek gayretlerim.izle butün miiikil- lngiltereden bazı tavızler elde etmittir. dans• gazetesi Kopenhag konfe-ransı sele)·e temas etmiş ye demiS,tir ki : 

L::r• Yenmeğe muvailak olalım. Kral Oç Skandinav Hariciyl" nazarı deniz hakkında şunları yazıyor : - Bu meselede lngiltere ile Norveç 
iiöderini fU cUmle ile bit.i.nniftir : münakalatı meaeleeinden ba,ka altm nAlmanya İskandinavya ıuemlekl:'tle- arasında büyiik bir mütalAa farkı olma-

-: Mesainiz.de verimli ve muvaffalu- eaaatndan feragat caasını bütün Skandi- tinin bitarafhklanm rnuhafa7.a etmele- dığı zannedilebilir. Biz Altmark \'1lpu
l~tü. ~r fa~ye.t ~~enni ~rken m~: nav memleketlerine te~mil meselesini r:nden başka bir şey istemiyor .. Bütün runun bir harp gemisi olduğunu kabul 

nı&ın 2 5 ancı ıçtamaının ıllc cclseaını de tedkik edeceklerdir. bitaraflık haklan, fakat ayni zamanda edebiliriıı;. Fakat i~te asıl~unun için bu 
~çıyorum. Pariı, 25 ( ö. R) - Kopenhag Skan- va7.ifeleri muhafaza edilmelidir.. Artık geminin bitaraf sulara iltica imtiyaz.ı 

P --· -- dinavya devletleri konfennsı bilhana belli olmustur ki İngilter~ şimali ve ce- vardı. Biz, bir ınuhasıın harp gemisinin ortekiz iktısadi meıclelerfe ve harbin bunlanl\ nubu şarki A\TUpa memleketlerini llet durmadan hitaraf ~ularda.n geçebilece· 
üzerindeki tesirlerile metıul olacaktır. <•larak kullanmak suretiyle Almanya- ğini kabul ediyoruz. 

d Bitaraf oimal memleketlerinin "ira- ya karşı mücadeleye de\'arn niyetinde- Fakat bıtaraflık hukuk Ye \'ecibeleı·i Vapurun a dıldan deniz zayiatı da miiza\.ere mev· dir. C-enubu şarki Avrupe milletleri muhasımlarm her birl tarafından ayn 
" zuu olacaktır. Karasuları meselesi hatlı- Belgrad konferansuıda hu biya.wte ~et ayn telakki edildiği cihetle bitaraf 
•.flPdan Gl'llfl,,.......,. ca müzakere mevzularından biri olmak- ohruyac&klarını temin etmişlerdir. Is- memleketler müşklil me\•kide kalmak
Lizbon, 25( A.A) ...... Bir Fransız harp la beraber Skandinavya devletlerinin kandina\-ya memleketlerinin de şeref ve tadırlar. iskandlnıwya hariciye nar.ırları 

1erniainin Asso adalan ile :Madera ara- bir netice vermediği sabit olan proteeto iatiklMJerinin müdafaası namına ayni konfcransıınn en milhim bir sebebi bu
llll\da Liman ismindeki bir Portekiz. va- fonnüllerinden vazıreçtiltleri · anlqd- hattı hareketi ihtiyar edeceklerini iimit GUr. Bu konferan5 neticesinde üç l~an
~ arqtuma)at- yaptağt ve asker- nuııktadar. Muha1UD devletlerin Skaa- ediyorU7-.• . dina\•ya. devleti arasında hareket müva

iki Almanı tevkif diaavya kuuulannda .eyri.efain rnae- Loodr,. 25 (Ö.R) - Norveçin Lood- &iliğinin t~ınis edeceğini ümit ediyo-

ltalya gazeteleri alınan neticeden 
büyük memnuniyetle bahsediyorlar 

Londra, 2S (Ö. R) - halya dün Türkiye ve Almanya ile yeni bi
rer ticaret mubvelcti imza etmiıtir. Almanya namsna bu mukave
lelere Doktor Klodyus imza etmiıtir. Bu mukaveleler, ltalyarun Al
manya ve Türkiye ile ticari münasebetlerini geniıletccck mahiyet
tedir. 

Paris, 25 ( Ö. R) - «Koryera ditalya» gazetcşi Türk - ltalyan 
muhtelit iktıaadi komisyonunun Romada müzakerelerinin neticelen
mesi münaacbctilc şu izahatı veriyor: 

1938 Türk - İtalyan iktısadi an\atmaamın imzaaındanbcri muhte
lit komisyon iki memleket ticari mübadclelerinin tanzimi için ilk de
fa olarak toplanmıf ve bu sene zarfında mübadelelerin ne tekilde ya
pılacağını tayin için ilk celsesini Romada akdetmiıtir. Hakikatte An
kara anlaıması 30 haziran 1939 tarihinde nihayet bulacaktı. Fakat 
iki memleket lderingin müvazeneaizliği aebcbile müddetini .ene so
nuna kadar uzatmağı iki taraf muvafık buldu. Şimdi memnuniyeti 
mucib bir tekilde biten müzakerelerin hedefi Avrupa vaziyetinin 
Türk - ltalyan ticari mübadeleleri üzerinde gayri kabili ictinab olan 
mahzurlannı karıılamak ve me\·cud tecrübe neticelerinden de istifa
de ederek, mübadeleleri vaziyete uygun bir tekle sokmakbr. 

Türkiye harbi istemez 
~--------------..... x*x----------------

F aka t milli menfaatleri tehdide 
maruz kalırsa hareketsiz kalamaz 
Roma, 2S ( Ö. R) - «Ünaytcd Pres» Ajansının lstanbul muhabiri 

salihiyetli mahfillcnlen Milli korunma 'kanununun tatbiki münue
betile fU izahab elde etmİftİr: 

Türkiye harbi istemez. fakat milli menfeatleri tehdide maruz kal
dığı talcdinle hareketsiz durmıyacakbr. Haklarım müdafaaya hazır
lamnaktadır. Fakat memlekette ne tehlike vaziyeti, ne de seferberlik 
ilan eıdilmcmiftir. Kafkas hududunda da hiç bir hidiee olmamıttır.» 

Romanın haberine göre 
~--~~~~·x*x~--------------

Mô ffef ikler harp idareıine yeni iatika-
metler verecek kararlar alacaklarmıı 

Roma, 2S (ö. R) - Belga Ajansının Londra muhabiri bildiriyor: 
Salahiyetli •İyasi mahfillerde, müttefiklerin harp idaresini değiftir
meleri ve harbin ya Avruparun şimalinc veya Karadenize tevsii bek
lenmektedir. Diğer taraftan Almanyanm idhalat ve ihracatına brtı 
iktıeadt harp t~ edilerek nereden gelir ve nereye giderse gittin, 
bütün Alman mallatı zaptedilecektir. Sovyetlerin Almanyaya petrol 
vennelerine kartı mukabele olarak müttefiklerin bütün Sovyet ha
mulelerini müsa<lereye karar verdikleri söylenmektedir. 

ilk bahara ka.dar 
--------x*x 

Hindiçinide 600 bin müstemleke 
askeri hazırlanacaktır 

Londra. 25 ( Ö. R) - F ra.nsanm Hindi çini valiai Lizhondan ge
çerken ilkbaharın sonundan ev\'el Franaanm bu müatemlelcede ailih 
altında 600 bin ki§ilik bir kuV\•eti olacağını, Cezayir, Fas ve Tunus 
Jrnvvetlerinin bu sayadan hariç olduğunu söylemi~tir. 

)talya ile Alman ~ a arasında 
yeni anlaşn1a imzalandı 

~-~--~x*x--------~-----
Roına, 25 (A. A.) - Alman İtalyan iktısadi anlaşmasının İm7.a

sını müteakib bir tebliğ ne~redilmiıtir: 
ltalya ile Almanya arasında yapılacak mübadelelerin tanzimi için 

teşekkül eden bir komisyon sene içinde yapılacak mübadeleleri tesbit 
etmek üzere Romada toplanmıştır. iki memleketi alakadar eden bazı 
mali meseleler de tetkik edilmi§tir. 

Müzakereleri takib etmit olan Mussolini bizzat müdahale ederek 
bazı direktifler ırcrmİftİr. iki memleket arasında ayni zamanda hu
dud münakalatına dair bir mu~avelenamc İmr.a cdilmittir. 

Alman radyosunun iftirası 
/ngilizler Franaız kadınlarile evlenebilirler 

Londra, 2S ( Ö. R) -- Alman radyosu bir iftira neşrederek İngiliz 
Ba,kumandana Lord Cord'un lngiliz ukerlerinin Fransız kadınlarilc 
evlenmelerini meneden bir emirname ne§l'cttiğini iddia etmiftir. Bu ha
ber tamamen esassızdır. Almanlar herkes kendi ırkçılık tclakkilerile 
muhakeme ettikleri için bu gibi yalanları uyduruyorlar. ingiliz mil
leti bilakis asırlardanbcri kendi kanına ikantmış olan Fransız kanilo 
daima iftihar etmektedir.· 

Almanyanın teşebbüsü 
Finlandiya ile Sovyetler arasında 

topal bir sulh tesisi içinmiş 
Londra, 25 (A.A.) ..._ Sunday Dispetchin siyasi muharriri Al· 

manyanın Finlandiya ve Sovyetlet" arasmda topal bir sulh tesis ctmiyo 
çalı,tığını >·uıyor . Bu maksad için Moskova ve Helainki arasında 
müzakerelere be§lanmı§tır. Almanyanın bu tarzı hareketi Hitlcrin 
siyasi mü,avir\eri ve Alman erkanı harbiyesi ile yaptığı konu~mala
rm neticesidir. 

Muharrir Sovyeticrin bu planı sempati ile karşılandığını fakat ev
vela Finlandiya vaı:iyetini kurtaracak bir galibiyet istediğini ilave 
ediyor. Şayet Mo.skova bu galibiyeti elde cdinciyc kadar döğü~miye 
de\•amda ısrar odcrae Sovyetlere bu galibiyeti biran ev\•el temini için 
Almanya aerek karadan ve gerebe denizden Skandinavya tarikile . . . 
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Çemberlaynın Nutku Halke_v_im_ı_· z!!1 _____ Y_ı __ ld_önümü 
~~~~~~~~~~-oww. 

Evimizde dün çok hararetli ve 
hareketli bir gün yaşattı 

"11W11$ 

Başvekili sulh lehinde enerjisini 

Çemberlayn nutuk söylerken .• 

Bitlerin 
lngiliz 
Führerin 
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Londra, 25 ( ö. R) - Britanya Baş· rinin daima tutulacağına dair müsbet 

vekili, B. Çemberlaynin radyoda verdi- deliller. 
ği nutukta müttefiklerin harp hedefleri- Deniz harbi ha.llmda B. Çemberlayn 
ni kuvvetle tehar etmcııi her . tarafta iyi §U pyanı dikkat sözleri söylemiştir: 
tesir yapmıştır. Altı aydanberi devam eden harp ee-

cSondey Taymis> gazetesi şunları nasında denizlerde müttefik hakimiyeti 
h ı_ t~is ve idame edilmiştir. Müttefik c!o-ynzıyor: Avrupada aKiki sulhun tees-

süsü için Nazi rejiminin ortadan kaldı- narunaları Alman ticaret filosunu açık 
rılmasının elzem olduRu hakkında Baş- denizlerden uzaklaştırmış veya bitaraf 
vekilin sözlerini alkışlamakla bütün Jn- ~ulara 81ğınmağa mecbur etmiştir. Esa· 

glliz umumi efkarının hissiyatına tercü
man olduğumuza eminiz. Bohemya ve 
Polonyadaki hareketleriyle Naziler bir 
milletin nasıl imha edildiğini bütün dün

f yaya göstermişlerdir. 
J Nazi sistemine göre mağlup milletin 
yalnız harp sahasında azalması kafi de
ğildir. Onun bütün kültürünün imhası, 
milletinin aç Ve susuz bırakılması, va
tandaşlarının kurşuna dizilmesi Nazi za· 
ferinin icabıdır. 

B. Çemberlaynin tekrar ettiği mütte· 
fik harp gayeleri ise şu auretle hülisa 
edilebilir: Çek ve Polonyalıların istiklal
lerinin iadesi; Alman yanın yaptığı bü· 
tün haksızlıkların tamiri, küçük devlet
lerin emniyeti, askeri tahakküm prensi
binin ortadan kaldırılması, silahların 
toplanması, Alman teminat ve vaidle· 

retten kurtulan Alman vapurlarının ek
serisi yakalanmak tehlikesi karşısında 
kendi mürettebatı tarafından batırılmış, 
ancak bir kısmı Norveç karasularından 
istifade ederek Almanyaya dönmeğe 
muvaffak olmuştur. 

Roma, 25 (A. A) - B. Çemberlayn 
Birminghamda bir teşekküre cevap ve
rerek demiştir ki: 

Belki de tezadlı ~örünebilir amma 
hissediyorum ki harpten evvel ve bu 
harbin çıkmasına mani olunabileceği 
tahmin edilliği sıralarda mevcud ger
ginlik hali hazırda mevcud değildir. 

Başvekil bu sözlere şunu ilave etmiş
tir. önümde müsait zaman vardır. Ve 
iimit ediyorum ki ıulhün davaııı için 
enerjimi kullanmak fırsatını bile bula
cağım. 

nutkunun akisleri 
_,.. 

gazeteleri diyorlar ki: 
-*-sözlerinde, hiddet ve ümitsizlik 

alaimi tam bir tezad teşkil ediyordu 
LONDRA, 25 (Ö.R) - B. Çemberlaynın Binningham nut- 1 - Kendi hayat sahası içinde emniyet ve selamet. 

kundaki sakın emniyet ve itimatla Führerin nutkunda göze 2 - Almanyaya ait olan müstemlekelerin iadesi .. 
çarpan hiddet ve ümitsizlik alfümi tam bir tezat teşkil etmek- LONDRA, 25 (Ö.R) - Britanya başvekili dün akşam Biı·-
tedir. •Sunday Taymis• gazetesi diyor ki : minghamda beyanatta bulunduktan sonra, dün gece Hitler 

Bayan Sevim heyecanla Halkevleri 
şiirini okurken 

- BAŞTARAJo'l 1 İNCl SAHİFEDE -
de bir tek insan halinde teneffüs eden, 
kardeşlik hislerinin de üstüne çıkan va
tanperverlik hisleri içinde gönülleri ku
caklaşmış on binlerce yurt~, en temiz 
bir samimiyet hava.siyle göğsünü şişi
rerek liüküınet reisinin söı.lerini dinle
meJde b;ıhtiyarhk duydu. 

En ileri medeniyet seviyelerinin fü
tünc çıkmak iddiasiyle, beşeriyet haya
tının kaydedebildiği en muaz?.am inkı
lapları birbirine ekleyen büyük mille
timiz için çok bliyük ve asil bir ınanza-

Kii!;ıik L~clil r 
ra teşkil eden bu topluluk, hiç şüphesiz 
yurdumuz için en büyük kudret kayna
ğıdır. Cümhuriyct halk partisinin esas 

Hitleı· harp hedefi olarak hürriyet ve hayat sahasından bah- de MUnihte bir nutuk söylemiştir. Mumaileyhin söylevi meş
se<lerken sc'ii boğuk ve yorgundu. Nutk..ınun bilhassa ron bur bir devlet adamının sözleri olmaktan ziyade kendi vic
kısmı dikkate şayandır. Kırılacak gibi titriyen bir sesle: Mil- daniyle bir münakaşa mahiyetindedir. Çok sevdiği Versay 
letim t'sir olamaz, olamaz, olamaz! diye bağırmıştll'. Bu wı- muahedesine tekrar temas ederek Hitler İngiliz devlet adam
lcr soluyan bir sesle, kendini işkence altında zanneden ve lapna hticwn etmiş ve eski Alman müstemlekelerinin iadesi- umdelerini, siyas'i, içtimai, iktısadi gö
vicdanı müsterih olmıyan bir adam tonu iJe söy]enınişti ve ni istemiştir. Diğer taraftan Almanyanın Sovyet Rusya ile rüşlerini ve düşünüşlerini milletimize 
ıı.tl kik d" k d" · "kn nl•~• d mun·· asebetlerm· ın· degıv"ştigıv ·nı· ve artık Sovyet Rusyanın du··ş- anlatacak yerlerin mükemmeli olan bal-ı er san en ı en ını ı aa <{cu.apyor u .. 

Bem, 25 (A.A) - Salfıhiyet1ar Jsviçre mahfillerinde Hitle- manlan arasmda olmadığını söylemiş ve nihayet Almanya kevlerinde sarfedilecek emekle alabili
rin nutkunda gösterdiği şiddete işaret edilmekte ve mumai- için neler yaptığını anlatarak kendi kendini methetmiştir. ccğimiz neUcc1erin en kuvvetlisi ve en 
leyhin Almanyanın harbe girmesine sebep olan hareketlerini Hitlerin arasıra asabiyetle bağırışmnsı istisna edilirse ruh- kıymetlisi, sağlam karakterli bir cami-

H kk h •V• • k d 1 kt d" suz ve yeknesak bı"r nutuk so"yledı'gvı' kanaatı· İngı'ltcrede umu- anın en kuvvetli vasfı ve ı:ineti ohm va-örtmek için Cenabı a ı iş at ettıgını ay ey eme e ır. 
LONDRA, 25 (Ö.R) - Resmi mahfiller Führerin dün ak- midir. ı.ifeperverlik duygusudur. 

şamki nulk..ınu tefsire layık telakki etmiyor. Bemden alınan Führerin nutkunu nerede ve ne zaman söyliyeceği son da- Vazife hissinin maddi mülaha2aların-
haberlere göre saH\hiyetli İsviçre mahfilleri Hitlerin nutkun- kikaya kadar gizli tutulmuştu. Bu ihtiyati tedbirlerin aksine dan ziyade mnncvt tesirler altında bi.i
daki şiddete işaı·etle Almanyanın harbe girmesine sebep olau olarak, B . Çemberlaynı Birmingham dinleyicilerine takdim tün hayatımıza ~amil olm;:ısiyledir l:i 
hareketlerim örtmek için Cenabı Hakkı işhat ettiğini kaydet- ederken Birıningham valisinin söylediği sö:dcri 1akrarlamak hudutsuz vatanperver, Ccrngatli yurl.tP.,, 
mcktcdirJcr. faidelidir : yılmaz asker ve yorulmaz mC1'nur o1nı ::-

Roma, 25 (Ö.R) - Nasyonal Sosynlist partisiniri kuruluşu- •Bugün burada bir araya gelenler , meçhul tutulmuş bir mız m iimkündür. 
nun yirminci yıldönümü münasebetiyle Hitler Münihte kur- yerde son d:ıkikada toplanmış kimseler değiilerdir. Burada ne Bugün, hepimızi heyecanlandıran. ay
şuni vde g<!nçlerc hitap ederek Almanyanın harp maksatla- kurşun işlemez mahfaw, ne sivil polisi, ne .diktatör vardır .. nı zamanda nynı d~ünüşle binlerce v -
rını tasrih etmiş ve zaferi elde edinceye kadar mücadeleye Buradaki kürsü hürriyet kürsüsüdür. Burada bulunanlar, tandaşı kon~turan bütün h.,1kederi 1'·
clevam azmini teyit eylemiştir. kendi nrzusıylc gelen, tahakküm altında bulunmıyan insan- bi Izmir Halkevimizin de her ÇC"' İt i a"'-

Fiihrcrin beyanatına nazaran Almanyanın harp hedefleri lardır. • liyetlerinde en çok göz öniinde bulun-
ş-unlardır : Valinin bu sözleri pek fazla nlkışlanmıştır. durduğu nokta, ilmi içtimai, iktısadi sa-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... •••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Finlandiyad<:t harp bütün şiddetile devam ediyor 
-------

Anudane Sovyet savletleri kırılıyor 
- BAŞTARAJ-'J l iNCİ SAHİFEDE -

düşman müfrezesi Sovyet arazisine tar
dedilmiştir. Petsamo istikametinde 10 
kişilik bir Fin devriyesi 180 kişilik ka
yaklı Sovyet müfrezesini püskürtmüş
tür. Bu müfreze daha sonra muhasara 
edilmiştir. Diğer noktalarda şiddetli 
devriye ve pusu faaliyet ve muharebe
leri. 

Paris a5 (Ö.R) - cGazeta del Popo
lo> Italyan gazetesinin Helsinki muha
biri bildiriyor: 

Sovyetler Fin müdafaa hattını kudur
muşçasına top ateşi altında tutarak an
cak muayyen bir iki noktada hücuma 
geçmek taktiğini bırakmış gibidirler. 
Artık Mannerhaym hattında bir gedik 
acmağa çalışmıyor ve denizden Ladoga 
gölüne kadar bütün noktalarda muvazi 
olarak ilerlemek gayesini takip ediyor
l:ıt. Bu şeklin tatbiki muhacimler için 
b iiviik rııiişkiilfıtı mucip olmamakla be
rabC'r Fin müdafaasına ağır bir gayret 
tahmil etmektedir. Bununla beraber 
cliinkii cıün z;ırfında vn?.iyct vahimleş. 
rıı Mnic;f ir 

Mo kova 25 (ö.R) - Leningrad as-
keri mıntakası kumnndanlığının dün 
nksamki tebliğidir: 

24 ~ubatta Kareli berzahında şiddetli 
kar fırtınası askeri harekata mani ol
muştur. Kıtaatunız Finlerin 26 müstah
kem mevkiini inal etmişlerdir. Bunla
l'ln 19 zu toplarla mücehhez beton is
tihkamlardır. Kıtaatımız muharebe ne
ticesinde Kovisto, Diyorko, Bisaro ada
larını kuvvetli beton istihkimlariyle be-

pusluk ağır sahil topu olmak üzere 22 
top, sahil ve hava defi topları ve külli
yetli mitralyözle mUhimmat ve techizat 
depoları elimize geçmiştir. Cephenin di
ğer noktalarında ehemmiyetli değişiklik 
yoktur. Hava şartlarının fenalığı sebe
biyle hava faaliyeti keşif uçuşlarına 
münhasır kahnıştır. 

Helsinki 25 (A.A) - Finlandiya res
mi tebliği: 

Kareli berzahında Fin kıtaları Fin
landiya körfezi ile Molajervi arasında 
yapılan taamızları geri püskürbnilşler
dir. Sovyet kıtalan Koivisto ve Kais
lantiden Viborg körfezindeki adalarda 
bulunan Fin mevz.ilerlne taarruz etmiş
lerdir. 

Salmen Kaita ve Tapalede ve Ladoga 
gölünün şimali şarldsinde Sovyet taar
ruzları tardedilmiştir. Dilşman büyük 
zayiat vermiş ve mühim miktar& pıal
zemc terketmiştir. 

'.Londra 25 (ö.R) - Finlandiyada kah
raman Fin ordusu Sovyetlerin Manncr
haym hattını yarmak te cbbüsi.ine Plan 
muvaffa~ıyetlç karşı durmaktadır. Dün 
geceki Fin tebliği yalnız Cuma günü 
cephenin muht<'lif noktalarında Sovyet
lerin 3000 den faz.la telefat verdiklerini 
kaydetmiştir. 

Londl".a 25 (Ö.R) - Finler, bir kaç 
gün evve1 Isveçte Tamlay şehrini bom
bardıman eden Sovyet tayyarecilerin
den ikisini yakaladıklarmı bildirmişler
dir. Bu tayyarelerden birisi avdette Fin 
arazis in<> inmeğe mecbur kalmıştır. Esir 
edilen Sovyet pilotu, mensup olduğu 
hava filosunun Isveç hududuna yakın 
blı mevkideki F" umumi karargihını 

kat rötarlarını kaybettiklerini söylediği 
bildirilmektedir. 

Londra 25 (ö.R) - cTaymls> gaze
tesinin askeri münekkidi yüzbaşı Fords 
Fin harbı hakkında şu mütalaaları yü
rütmektedir: 

Sovyet kuvvetlerinin Mannerhaym 
hattına karşı elde ettiği neticeler ne 
izam edilmeli, ne de azımsanmalıdır. 
Vaz.iyet Finler için ciddidir. Bununla 
beraber müdafaaları da devam etmek
tedir. Şimdi ne olacak? Ben bir bedbin 
değilim. Bununla beraber şuna kaniim 
ki hariçten clddi bir yardım görmedik
çe Finlandiya uzun uzadıya dayanamaz. 
Şu takdirde bir kaç ay içinde ezilmeğe 
mahkUmdur. Önümüzdeki ilk baharda 
Sovyet taarruzu devam ettiği taltdirde 
Finlerin imdat kuvvetlerine ihtiyacı 
.binlerce ~il. on binlerce olarak hesap 
edilmelidir. Silah ihtiyacı da ona göre. 

Roma 25 (Ö.R) - Harp vaziyeti Ro
madn şu suretle tef c;ir edilmekte<lir: 
Hakiki harp ancak Sovyetlerin haksız 
taarruzu~ hedef olan Finlandivad:ı ce
reyan etmektedir. Kahraman Finlandi
ya bu mücadelenin galiba -ıturbanı ola
caktır. Zira kiiçük devletlerin emniyet 
ve istikllili namına harp ettiklerini id
dia eden büvük garp devletleri Finlan
diyaya ancak ehemm;yetsiz yardımlarla 
iktüa etmekte ve Sovyet dalgaları kat'i 
olarak durmak için elzem olan tcşkilat
h kuvvetleri göndermekten sımsıkı sa
kınmaktadır. 

Bu harbin en mağdur milleti Finlandi
ya olmakla beraber, üç Skandinav mem
leketi de menfaatlerinde aiır eurette ze-

!eriyle l lo1landa ticaret fi lolarının uğra
dığı ağır zayiat malumdur. Altmark ha
disesi ve lngiliz deniz kuvvetlerinin şi
mali Norveç sahillerinde dolaşması, ni
hayet lsveçte Tayama kasa başının Sov
yet tayyareleri tarafından bombardıma
nı bu müşltil vaziyetin bazı aafhalandır. 
Bütün bu hadiıeler Skandinavya Hari· 
ciye nazırları arasında Kopenhagda açı
lan konferansı tahrik etnıİftir. Bu konfe
rans da bilhaaea nazarı dikkati celbeden 
mesele ,imali Avrupa bitaraflarının gar
bi münakalat meselesinde maruz kaldık
ları güçlüklerdir. Bu aktam bir tebliğ 
neşredilcceği haber veriliyor. Sovyet 
bombardımanının uyandırdığı endişe ee
bebile lsveç parlamentosu bugün içti
maa davet edilmi,tir. 

Kopenhag konferansında ittihaz edi
lecek kararla çok muhtemeldİT ki lııveç 
ve Norve~ muhasımların taeyikine mu
kavemet etmek ve keneli hükümraniyet 
sahibi devlet mevkilerini müdafaa ey
lemek karannı teyid edecektir. 

Bedihidir ki bu dc.vletler harbe mec -
bur edilirlerse istiklallerini müdafa 
edeceklerdir. Fakat bu müdafaayı her 
biri kendi arazisinde, kendi müdafaa 
hattı üzerinde yapacaktır. Netice itiba
rile Finler Mannerhaym hattı üzerinde 
yalnız kalınağn mahkumdurlar. 

Lonôra, 25 (Ö.R) - Mannerhaym 
hattında vaziyet değişmem~tir. Fin or
dusu şark kısmında daima sağlam istih
kamlarında tutunmaktadır. Garp kıs
mında ise SovyeUer Vi'puri istikametin
de ye,ui terakkiler yapmamışlar ve ma
reşal Mannerhayının vaziyet ettiği kud
ıetli müdafaa battiyle henüz temasa lir-

Kız Enstitüsii 9 111eşale temsilinde 
halarda her yurttaşın ileri bilgilerle, fi- Muhterem arkadaşlar; 
kir inkişafiyle müşkül karşısında karar Sayın başvekilimizin nutkunu dinler· 
almak ve hareket yapmak kabiliyetle- ken duyduğunuz zevki ve neşatı dah• 
riyle mücehhez olmak zaruretini anJa- ziyade ihlal etmiş olmaktan çekiniyo· 
mak ve anlatmak noktasıdır. rum. Münhasıran programa riayet * 

Yeni zamanın nihayet.siz enerji, sar- ruretiyle huzurunuzda bir kaç söz söY• 
sılrnaz mukavemet istiyen şartlarına ledim. Bitirmezden evvel, Atatürk id~ 
uyacak, her mü§'külnt karşısında ne ya- ali tahakkuk ettirilen mamur bir yurt
pacağını ve müşkülden nasıl kurtulaca- ta bize uzun yollar başlık yapmasını 
ğını tayin edebilecek Tür.k vatandaşı milletçe dilediğimiz Reisicihnhurumu~ 
ancak bu anlayışla ve böyle anlayışla Ismet Inönünün halkevleri için daha 
yetişebilir. Halkevlerinin kuruluşunda- 1934 Şubatında siiylediği sözleri, sayın 
ki idealin tahakkuku; ilim, fen sahasın- ba.Fekilimizin hareket tarzına tabi ola· 
da olduğu kadar ahlaki, bedeni ve mad- rak ben de tekrar edeceğim: 
di kudretler sahasında da hayatımızın «Halkevleri bütün yurttaşların m~Ş: 
en ıniitekarnil ~ekle erişmesi demek ola- terek malıdır. Halkevlerimizin feyızlı 
caktır. ve ileriler bir halde olması, bütün de\'" 

Bütün maddi kudretlerin millet haya- let memurlarının , vatandaki bütün en· 
tını her türlü 1ehlikclerden koruyabile- tcllekücl smıfın, bütiin ilerilemek istİ· 
rek bir silah olarak kullanılması ve mil- yen unsurların müşterek malı, müşte

rek vasıtnsıdır. Halkev1erinin her hangi 

konserlerini ııerirlcrken 
let hayatının şereflerle süslenebilmesi 
için, maddi dcudretleri kullanan ferdler
den müteşekkil camıanın her şeyin iis-
tünde ahlak salabeti ile ve ancak duy
guları mütekamil milletlere nasip olan 
vatanperverlik hisleriyle birle~miş ol
ması şarttır. 

Ak~i takdird~ maddeten en kuvvetli 

bir muvaffakıyetsizJiğinden doğacak her 
hangi bir mesuliyet hC'pimizin boynun· 
dadır.» 

Vatandaslarn vazifelerini hatırlatır
ken en aı;ık bir lic:anla konuşulması 1~: 
zumunu millet karsısında daima en kat 1 

bir sekilde ifade eden ve her hangi bir 
işte bir muvaffakıyetın te:nelini vazife: 
11.'rin açık söyknm<'sinde bulan Milh 
~efimizr, Cümhu riyet Halk Partisi ' '8 

Hıılkevi ailesi icinde bulunmakla öınür· 
lcrinin <'n hüyiik fahrını duyan Izmirli· 
ler adına ve duyuşlarınızın, dii şünüşle
rinizin beraberliğine inanarak arzed~ 
yim ki; işaret buyurdukları vazifeleri 
if atla m uvaff akıyetsiz1i~e uj;,'fama~a~ 
için, açık yiirelde, doğru göriişle, ıyı 
düşünüşle yorulmaktan usanmadan ça· 
lışacağı?.. En büyük bahtiyarlığı böyle 
çalışmakta duyacağız. 

Adına Halkevi dediğimiz milli ın~· 
bc.tlerle yurdun her köşesini güç1enrnış 
ve süslenmiş görmek idealimizdir.» 

Parti başkanımızın alkışlarla karşıla
nan nutkundan onra kız mua11im :rnek• 
tebind<>n bayan Sevim halkevlerinin Ç~ 

Kız Öğretmen mektebi Koro lıeyeti . k ı 
bir taı·wa rnücehhe:t olduğu zannedilen cuğu şiirini gayet güzel söy)enuŞ. ~ 
varlıklar ıınilşküller kar~,sın<la peri~an lisesi talebeleri tarafından bir konsf e• 
!.Ürüler haline gelebiliyorlar. Şeref koru- verilmiş, kız öğretmen okulu tale~ rı 
mak için elde tutulan silahlar, yere se- rinin koro heyeti de .. eçilmiş parça ;1' 
rilen milJet hayatının zillet ve sefale- teganni eylemiştir. En son olarak te 
tine kilid vurmak için kullanılıyor. enstitüsü talebelerinin dokuz nıeŞ:ıj .. 

Biraz evvel dinlediğimi?. kıymetli nu- temsili hararetli alkışlarla tekrar e 
tukla te-krar edilen ve içimize sinen ha- rilmiştir. . fa· 
lcikat şudur ki, halkevlcrinin faaJiyetle- Halkevinin musiki kolunda d~ını:,Oerı 
riyle istihdaf olunan gave hiitün yurdu· aliyet ve gayretleri ile temayi.ız ıaıı 
doğru haysiyet duygu~u kuvvetli, ça~ kız lisesi musiki öğretmeni Bay Ac. af
lışma ' an.usu devamlı ve bilgili vat::.n- Artek dünkü musiki z.iyafetini~ı ırıt' ııl< 
..J - J 1 dol b 1 nd kt B··ı·· fakıyetinde de en hüvtik amıl o ırı 
uaş ar a u u u urma ır. u un . . · . 
yurttaşlarca iyiyi ve güzeli sevmek ve şefe~~{~.nı kazanmıştır. saJıı" 
takdir etmek, doğruya inanmak ve bağ- b" KBuçuykler arBası,~a ?aJthız~~~ JJlel<" 

. . . ~. .. .. ı ay aşar erıuııenın en uz dıı· 
lanmak, ~er~lıgı oı;ıek tutmak,. o~nek- tepte bulunan oğlu Macidin k.~nı8ditl 
ten d?ha ılerı olmag~ çalışmak gıbı h~~- kızı Gönülün de piyanoda goster ,ğı· 
letlenn artmasına ugraşmak, moral ıtı- kudret bütün dinleyicilerin hayrarıl 
bariyle olduğu ikadar maddi bak~m?~n nı Üzerlerine çekmişlerdir. . e bll" 
da dayan_ıklı ?lrnak .. . Işte par:ım~v~ Halkevimizdc sık sık hareke~lı v :ıcaııı 
halkevlerı yolıyle de ulaşmak ıstedıgı raretli ~ünler yaşatan Halkevı ~aş e-
hcdeflerin en kısa hülftsası . .. Bu hede- bay doktor Hüseyin Hulki Cura il: ;:ı
fe vusill yolunda vazife alan halkevi sai arkadaşlarını dünkü muvaffa ~)e" 
mensuplarına ne mutlu.. Onların biz- lerinden dolayı da ayrıca tebrik 
m~tleri ne mü'barek bir hizmettir. meği bir vazife bilirfa. 

-~--~------:--~~~~-----.---~---',_,_:._... ___ ~~;;......-----_..;....-".'~ 
kamının zaptına dair Sovyetle.rin iddia· 
!arını tekzip etıniş:lerdir. 

Helsinki, 25 (A.A) -.Finlandiya teb
iiği : 

Kareli berzahında Finlandiya gölii ile 
Moajervi arasında evvelki gün Sovyct
ler tarafından yapılan taarru:tları Fin
J;ındiyalılar piis'kürtmüşlerdir. Düşman 
Kiovisteden ve Kainslahtiden Viborg 
körfezi adalarında Summa Naykijaeric 
ve Kalmaeredeki Finlandiya mevzileri
ne taarruz etmiştir. 

Kızıllar ağır zayiata uğramışlardır. G 
tank, 6 top bataryası ve hatlarınuza gi
ren iki Sovyet müfrezesi imha edilmiş
tir. Sovyetler Salmankaitada püskürtül
müşler ve yüz ölü bırakmışlardır. 

Finlandi ahlar k · ~ ve 

etJefW 
pala~a Finlandiya kıtaatı So~1 taaf' 
müteaddit t.aarru7Jarını müte1ca

8
b! çok 

ruzlarla piiskürtmüş)erdif. ır 
Sovyet tankı ta!irİJ> edilmiştir. J(ıııl-
l.adoga göliiniin ·imali ~arkisin~1rrıiştir· 
ların taarruzları keza tarde 1 krtıış• 
Sovyctler takrih~n 1000 ölü h('uı"efj 
lar ve bunların tahklarından 1 keıİ"' 
tahrip edilmiştir. Finlandiya ~tlc0J111r1 
de Kuhmo mıntakasında keşı 

3
50 c;lil 

müsademesi olmuıtur. Düşman 

vermıştır. Ü"de 
S il . t "kaf1le " ' Şimal cephesinde a a ıs 1 ,uı;I•rl 

Finlandiyalılar Sovyetlerin ta.ar ta~· 
akim buakmışlard ır. F.inlandıy• uçutl ... 
releri keşif ve bombardırnan jılİO ~ 
yapmıtlardır. Sovyet ıaayyareloı 

· eti Finlandiya · 


