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AFROOIT 

Loııtı d -•••• 
ra an al h b 1 B •' Q•id· . ınan a er er tıyük Britanyanın dinya ı•l-

, lıı btt~ııılb kaylııettifi .~~zırlanma fırsatlarını telafi etmek 
ıı •l&t ilyük •anayıını hemen hemen laarp malzemesi, 

.• daıı ~e edevatı yetiştirmeğe hasretmiş gibidir. Lond-
if arı.~:~~ bu haberlerde• bazı rakamlar kaydedelim : 

ı •rdu /. onbeı haftasınılan Deri, Levazım Nezareti yıl 
Uı lira. çın teçhizat ve malzeme olarak 234,tOO OCIO ln
ıllıy, 1~ ;ar~~~miıtir, Bu meblaf geçen sene lniiltereain 
'\' •ııi f b ~ttıiı pıranın hemen iki mislidir. 
~p 

111 
ı' rıkalar inşa edilmekle beraber eski fabrikalar da 

•rıcıııd Zenıesi . imal için tadil edilmektedir. Harbia baı
t Yirıı/n b~rı Levazımat nezareti 45,000,000 sterlin sar-

ı: rerliıı 
1

1 Y~nı mühimmat fabrikası kurmuştur. 10,000,000 
l••aıı •rfıle 300 hususi firmanın tesisatı genişletilmiştir. 

"ltdır 1/
1•t Nezaretinin müteahhit listesinıle 15,000 firma 

r~ilırıiıt1•1 bnnan 2191 adedi harp haşladıktan soııra ilave 
" r, 

• "'ııe ,.t ka~i~rııı .k~ynaktan alınan baberler loıilterenin deniz-
. ns~ il ıye~ı .•le işin bitmediğini, bitemiytceğini anlayarak 
~ fele e bırlıkte havolar hakimliiini elde etmek için el-
0 hu h 11 her fedakarlığı göze alacağını bildiriyorlar. Bü-
0 :.ktıı 011~zırlıklar gösteriyor ki lngiliıler r;.hat rahat uyur

ba b• •ı•n rahatını bozmak maksadiyle gece gündüz • 
•ııd 21

' anan Almanlardan geri kalmıyacaklarını ve az 
' Q • oııları d •-ı · · · b - . ııuyor) a geçeceıs erını ıs at etmege azmetmış 

ttk ar. 
dı,. dt: gibi bizde onlar için "geç oldu, fakat güç ol

llıekten başka bugün söyliyecek bir söz bulmuyoruz. 

'~-.."'"'"' SIRRI SANLI 

liirk - A•man Ticaret 
' uf,_ Muahedesi 

•ıı,_ .._ Stefani ajansı Ankaradan veriyor: Türkiye ile 
• t ticar ·~~sında 11 ailyon Türk lirası kıymetinde mftba
l·~•ıı tlıı:bı ınu.ahedeai yapılmıştır. Bu kıymet eski Türk. 
, 1 Yilkıeı edesıne tvfikan baki kalı:n iki buçuk milyon lira 

0 ~liııde ecelı.li~. Almanya Türkiyeden tütün alacak, mu· 
, •ğiııe •~rıayı maddeleri verecektir. Bir taraftan da öğre· 

il ç,koi'lre Türk lıükümeti Nisanın yirmisinde bitecek 
taiftir • •vak muahedesi hakkında henlh bir karar ver-

ı Pııti,S~nir harbı değişiyor 
- 'lllrivalr· fi?ll.•tnda ve Belçikaya karşı bir Alman hiica
tııı1 le 1 gıbı görünüyor. Bundaki maksat ta M jino 
blıırııı U~atbak Ye, logiltere üslerine yaklaşmaktır. Al
alıtaıı u •reketı gösteriyorki, artık harp sinir harbı 
1İııde t Çıkacaktır. Almanya bu maksııdını zatea Belçi ~a 
'•ine ayyareler uçurtmak ve birkaç tayyare müsade

e• "'1'111 .r~ydan vermiş olmakla da anlaşıl:Jııştı. General 
• t,nd• 

1 •~esine fÖre müttefikler Belçikanın imdadına 
• t Yıp Ye 1ışebilmek içia şimdidea Belçika hududuna tah, ıı:: illa ıdırlar. 

Pariı (Radyo) - Moıkova·' an son alınan haberlcıre iÖ· 
re Scıvyet Rusya Şll veya bu hük6metin araya ıirmesinden 
vazgeçerek doirudan doiruya Helıinki ile aüzakerelere 
girişmeğe karar vermiştir. iki muharip devletin anlatmaaı
na pek az ihtimal verilmektedir. Çftaktı Meıkova askeri 
zaferle elde edemediğini siyasi manevra ve ~tazyiklerle al 
mağa çalışmaktadır. 

Paris (Radyo) - Alman yanın İııgiliz - İtalyan kömftr ihti
lafından istifade etmek için Fon Ribbeatrcıpu Remaya gön
dermek emek ve zahmetide boşa ıitmiştir, çftnki Almaa 
hariciye nazırı Romaya gitaeden bir ııü• evvel Londra 
Roma ile anlaşmış, nazırın Romıya vasıl oldu;unun ertesi 
günü de ltalyanın en büyük ıazetesi lnfiliz • ltalyan tica· 
ret anlaşmasının metnini neşretmiştir. 

Paris (Radyo) - Hitlerin son tehditlerine cevap veren 
matbuat diyor ki : "Miknatıslı torpilleride dünyayı alt ftst 
edecek bir içad deye propaianda yapan Almanlar gör.dft
lerki gemilerin etrafına konulan bir elektrik ceryanile u-

BiTLERiN YENi NUTKU 
~~~~111111111111~~~~ 

Berlin - Hitler dün Ber- tır ki Alman milleti bu fik-
lio aşkeıi müusinde irad. 
ettiği bir nutukta ezcümle 
demiştir ki: 

Alman kahramanlarının 

ölümü yıldönümüoü vahim 
bir devirde kut lulı 1 or, liya
kdtsız bir bale gelen es i 
nesil ta ı afından senelerce 

re i nandıkç11 namağlüptur. 

Dü r. ya bizim ittibadımızı 
bozmak isliyor. Alman mil· 
!etini parçalamak istiyorlar 
yeminimiz Al ınan ittihadıdır. 

Büyük harbe iştirak etmiş 
bir asker sıf.tiyle Tanrıya 

tek ve naçiz duam var, bu 
büyük milletler harbının son 

evvel söyle~en insicamsız 

sözler bugün mazideki ka-
dar azametli ve şerefli bir faslını Alman milletinin şe-
vakıa olmuştur. rdıe nibayetel erdiğini_ gör· 

Plutokratik demekra.iler meği hep'mize nasip etsin. 
nasyo"!al sosyalist Almanya· Ba gliıı yeminimiz ıa olma-

malıdır. Frınııı ve İn,.iliz ya nasyoııal sosyalizmin ia- • 
hasını ilin etmiş olmakla kapitalistler tarafından btı· 
ancak bizim şimdiye kadar yfik Alman devletlerine tah-
taaakkuk ettirmekte eldu- mil edilen:laarp Alman tari· 
rumuz bir şeyi teyit' ediyor. hinin kaydettii'i nferlerin 
1 r. Düş:nanlarımız~anlamış- en:şerefliıi olsun. --------
lngiltere ile Italya anlaıtı 
Roma, Hl (Radyo) - Ioı-ilterenin Roma sefiri Sir lers 

Loren buıüo ltalya hariciye na"ırı Kcınt Ciyano tarafından 
kabul edilmiştir. Yakında '1 ltalya·lngiliz miizakerelerinin 
t :'< fA · b l}\ıy.tcığı v~ ,bll ,a !ft unu ni bir ~'şekilde bütlin 
ekonamik m.:sele'er üzerinde bir anlaşınaia varılacaiı tala
min ediliyar. 

Hilen yolda bulunan on üç kömür yüklü ltalyın vapu-
runun hamuleleriae bir zarar iras edilmede• ltalyaya d<ln · 
meleri için emir verilmiştir. 

----·--------------
Vels Londrada Sumner 

! 1 ---
· l 1 ~;ııııı::ıııııı:ıııııııııııııııııııııııı:ı:ııı 

.. 1 doğumlu ihtiyat erle-j · 
, ~~t Yoklamalarına başlanıyor 
• :iy11t :'n

1 
e .olduiu gibi bu ser.e de 311 - 331 doğualu 

l terınyo' l l '- ... , • t \ğ-ı'th ~ ama arı ya~rnd• hrn•r askerlık şube5ıoce 
tıı ıber alınrıııflır. 

.ıııı:ııııııııııı:ı:ıııııııııııı:ııııııııııııııı 
9.._ 

/ 
Alman imparatoru Rus Çarını Nasıl Aldattı? 

'Y at1 ııı saat · 
• 11Ya bat• sonra ıa:ıpnatoruıı bir irdesi bütün 

O lz~t tli ~ına Yıt_pıldı. imparatorun başkumandanlığını 
• ı n_ aldıgı ve b k vilayeti r . _aş umannan Nikolanın Kaf-
, 'J "'f ne va 1 tayın olvı:ıduğu ilin edildi. 

11 

lti!f ~ devletlerinin telaşı 
ı. evletleri k 1 t "Urıııınd 

1 
• mer ez erini sarsan bu irade ve 

ıb an ıgın ~ • · ' Org ıefitj M . egışınesi haberi F ransanın Ptct-
01a ile 

1 
oııs Paleloğu harekete g~tirdi. ikinci 

~b· · <ıyısız ve " · 
•ıtni güd muessır görüşmelerde bulundu. 

•rhiyeai ~ iel_e~ ~ezimetler üzerine Franaız erka
,11, •lınrıı us •kıcı sınıf ihtiyatların hemen silih 
Uııu 11 üzas.ını (30 yaşından yukarı olanlar) istendi. 

" erıne ç · varırı f k" ar Papasııı mütaleasına müracaat 
''dı: ev 1 de bir gibi hareket eden papas 

ti Qtrı bunu kat" 
Ilı. 1-faz t• ıyen kabul edemem. Kat'iyen red 

Ilı · re ı Si 1 b 
..., 1 11saııiy t" . ıneon Verkotori başi için Al a 

' "rıık e 1 ımar · · H · · d • ·ı le "•ıziar k ıçın yarattı. arp açın egı , 
ıı'' ko b~ ? Papanın mirasçıları öldürürüşsün-
":~~ gıuleden biz siz sıyrılmağın yolunu 

ıı t •oııra, lst b 1 
~ llıltıhu . an u un ıon hıristiyan imparator· 

! 1 

' 

ı ! 
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B. VELS ROMADA KONT CIANO iLE BiRLiKTE 

GÖRÜŞÜRKEN 
Paris 11 (Radyo) - Hariciye nazırı Lord Halifaks, dün 

gece hariciye müsteşrı Sumner ~ Velsin misafir kaldığı otele 
giderek kendisiyle uzu• müddet ·görüşmüştür. 

Vels, bugün başvekil Çemberlayn ve hariciye ... nazırı Hali
faksla gö~ii,ere:C, salı gü~ü kral tarafından k~bulledilecek-

\.~1~101 r ımparator Nisenin ihfadından olan 
~ti~-· P•P•ıla çıkamıyacaj'lnı anlıyarak 

ille ı•alan bildirdi. 

tirPerşembe-günü"Pariıe avdet edecek olan Vela, derhal 
Ceaevreye ıidecek ve cumartesi .ırlinD de Amer6~a hare-

• ket edecektir. o 

zaklaştırmak mukabil ke9if ve icaılı yapılıııış ve bu tehli
keain inüue geçilmiştir . ., 

Paris (Radyo) - Alman işçileri Fransız ve loriliz işçi
lerine ıönderıaek yolunu bulılukları bir mesajda diyorlar 
ki ki : "Polanyaya yapılan çirkin ve barbarca muameleden 
sonra Hitlerizmin ve demek olduğ'unu biz de anladık, bi
zi• de bu rejim aleyhinde söylenecek birçok sözlerimiz 
vardır. Fakat neçare ki, arkadan hazır pek çok süngüler 
vardır. Hepimizi kurtaracak yeni ve serbest bir idare yeni 
bir Almanya Cumhuriyeti olacaktır . ., 

Paris (Radyo) - (Lihi) me cmuası Hitlerin ıözlarini ten• 
kit ederek bu beyanat ile Aaıerika Birleşik hükömetlerini 
tahkir ettiğini ve bunun af olunmaz siyasi bi r raf olduğ•nu 
tebarüz ettiriyor. 

Paris (Radyo) - Finliin4iyada umumi efkar, Finlerin 
hliriyetlerinin pazarlığa tlbi ticari bir mal alışverişi ribi 
sulh müzakerelerinin idare edilmemesi merkezindedir. 

Sovyet - Fin Müzakereleri 
-----11111ıııııııııu----

P .. ris - Moskovada Fııı - Sovyet mlizakerel<ri devam 
etmektedi:. Sovyetler müzakerelerin 24 saatte bitirılmesini 
istiyorlar. Finler, Moskova ağır şart ileri sürerse müttefik
lerin yeni yardımlarını kabul edecekleriui bildiriyorlar. 

Paris - So1yet Fin müzakereleri başladığından beri 
ilk resmi tebliğ dün Helsinkide ,neşr. d ı lmiştir. 

Loadra (Radyo) - Moskovada mlizakereler devam eder
ken Finlandiyada muhtelif cephelerde barp ayni şiddetle 
devam etmektedir. Sovyetlerin askeri vaziyeti Vipuride 
emııiyetli olmaktan çok unktır. ------·· .. ------
AN KARADA ----Müzakerler 

Devam Ediyor 
Londra radyosu dün ak

şam şu haberi vermiştir : 
Yakın Şarkta kuvvetli bir 

müttefik hava ordusu teşkili 
için Türkiye hüküaıet mer
kezinde •müzakerelere baş· 
laodığı Aokaradan haber 
alınmıştır. Müzakereler, ·ı Ür· 
kiye hava kuvvetleri umum 
kumandanı general Hüsnü 
Kılkıç ile, lngiltere şark or
duları hava kumandanı ma· 
reşal Sir Vilyam ve Fransız _ 
yakın 'şark hava orduları ku
mandanı general Jano ara
sındadır. 

Büyük görüşmeler ve teş
kil edilecek~büıük hava or
dusu, yakın •şarkın emniye
tin temini ;.. için büyük bir 
rol oynayacaktır. 

---····---
Kadınlar da 

1s ten &5 yaşına ka
dar vazife sahibi olacak 

Ankara - r\, illi Müdafaa 
aoükellefıyeti kanuııuııun ic•p 
ve lüzumunda tatbikine ge
çebilmek için bu kanun hü
kümlerinin emreylediği ni
zamname proj<!leri ha.zır lan· 
mıştır . Bu nizamnameler iç· 
timalarını tamamlamak üze
re bulunan Askeri Ş6rada 

müzakere edilı:ııektedir. 
Hazırlanan nizamnameler

de Türk kadınına terettlip 
edecek 1azifeler birer, birer 
zikrolunmuş ve 15 yaşından 
65 yaşına kadar her erkek 
için olduğu gibi her kadı
nında yapacağı hizmetler 
tasrih edilmiştir. ------

Romanya 
benzin verecek 

htanbul - Romanya hü
kümeti ile yapılan anlaşmayı 
göre, Romanya her ay bi:ı:e 
altı bin ton benzin verecek· 
tir. 

Halen bizde bir sene kifa
yet edecek miktarda ıtok 

vv4u, ' 

ispanya 
Kabinesi 

Madrid 10 (Radyo) - is
panya kabinesi bugün gene
ral Frankonun riyasetinde 
toplanmış ve hazirana kadar 
müemmen olmakla beraber 
memleket iaşesini tetkik ey
miştir. 

Yarınki 
Nüshamızda 

LÜTFÜ AKSUNGUR 
Genç muharrir Lütfü Ak· 

sungur'un (Halkın Sesi) oku
yucuları için hazırladığı (İz
mir Akşam Kız San'at Oku· 
lııııde Bir Saat) adlı gDzel 
bir röportajıaı okuyacakaı
ııız. 

Afroditirı 
Defteri 
~ . -1'-

T 
- J.ft •;;J, ercu 11C c!\iO ... ..ı. • 

-7-

Güzellik Başa 
Bela! 

Annemi b .ı yatında ik~~ 
kaybetmiştim. Babam dı akı 
ıcne evnl puaaı:ı:. pul ~:ı: 
l ' dıli'ii için oldukça :ı:enf10 

Ye hııi~ olan dıyımıo evine 
sı(ınınağa m cbıır kalmış· 
tııa. O zaıı:an da taııa on sı• 
kiz y; şı a basmıf buluoıı• 
yordum. D b.. ilk lı. a ftalar
da bilı b11 tamakir at'amı 
bir yük olduğumu ilS te en 
alimetler, dabıı açık ı6yli· 
yeyim iıti killer sezm•ğe 
başl !ldım. Bu~ uıı için, lı:tndi 
bay ı.tııııı, ke ai sayım ile 
kazanmağa karar verdiğiır• 

den, bir mod~ wıığazasındl 
satıcılık eden eski bir mek• 
tep arkadaşım Ceyıı Smıil'e 
fıkrimi e.çtı• : 

- Benim için bir iş bul· 
mak kolay olacak mıdır? 

Beni üç yıldan beri gli • 
memiş olan Ceyn boynuma 
ıarılarak şu ıöderi aöyledi : 

- Sana it bulmaktan da· 
ha kolay birtey olabilir mi? 
Sen o kadar ıtzelle9ıaipiD 
ki... 

- Latifeyi bırak, be•i• 
güzellik maaalını dı u.nu.t, 
benim için b•labilacetımıa 

itten bahsedelia, ol•aı • 1? 
- Olmaz. 
- Bu ne demek? 
- Bu o demektir ki H· 

nin iÜzelliğinden babaedinc.e 
sana arıyacıjımız it ktaılı· 
liğinden bulunacaktır. 

Eski mektep ve sınıf ar
kadaşım beni• gittikçe ar· 
tan şaşkınlıiı görerek bir 
az daha yanıma sokuldu ve 
kula&-ıma fısıldar ııibi. 

- Gene latife ediyorum 
zannetme, fakat senin ıll· 
zelliğin bendl ol1&ydı, btl· 
tün Amerika halkını biribi· 
rine katardım, dedi. 

(De amı var) ............ .. .......... .. , 
Seker ve fakir 

çocuklar 
-o-

Devlet, beynelmilel vı ik· 
tisadi ahval icabı, şekeri oıa 
kurut arttırmak mecburiy•• 
tinde kaldı. Diyecek birt•1 
yok. Fakat şeker çocukl_,-. 
başlıca gıdası olduğun• e;,: 
re, fakir ailelerin yavr~· 
na isdsoai şekilde uc~ _!: 
ker dağıtmak kabil o~ 
mı? Bunun imkanları r-, 
rılırsa elbette makul bi 
bulunur. 

(A 

Müttefiki• 
Almanların her hUcll..., 

nu kartııamaaa 
hazırdırlar 

Sofya - Eğer Almd,. 
Fransız ve lngiliz tehirlarie• 
havadan hlh:um ederae 
onları bomba ile taltrip 
se iki mlittefik hikii•et 
hi .... i ıvetle •aka 
ı•ri .... ,aca)danlır. 
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A•rl Fallar: Salon 
Ellencelerl ? 

- 37 -.. 

,., 
• 

- no 
4' _ Hik>koca arasıaa 

ıllıac.bidir. Hn olu111111, bel
_J.8}~ı; .,,-\ yerain. 

.1\ -
...,L.-

480 - Ket•• kızın pe-
lla••• 11•inle hıp alay 
e4iyer! 

481 - Elli yaııııa kadar 
erta ltir laalde yafıyacaluın, 
talla ıaııa aııl elliden ıonra 
rtJecek. 

482 - Para il~ elde et
•ak iıtedijia kaıılı•ıa elli 
ta•• Atıiı Yar ... 

483 - Karının hırçınlık
ları laep ·"ıeni HYdiiindea, 
lnıkantlıfıntlandır, oaıı ida
re et. 

414 - Sir sıçra çekirıre, 
iki sıır• çekirre sen•nda 
pılı:•r• dl9ersin, çekirre ... 

485 - Çeklıuip tluru· 
yersu, ••n•nda yoralarsun. 

48' - Hayat bir daniz-
4ir, fırtıaaaız zamanlardan 
iıtifatle etmete lıak. 

487 - Har fiizel ıönlüa
tle bir yrra açıp ıeçiyor. 

488 - Seaia için ·;dişiin
tllj'lm bak aedir : 

"Çok flzelain, J•k ılzel· 
Iİ•." 

489 - Har fir4iljlnl ae
•vtia H•İ• kaç bin giıılin 
911'? ___ .... __ 

Her .. n iir 6i/mece : 

hatla• evvelki bil•ece
..... ceYalıı: 

"•yanı•, arkada,111a tak· 
._ attiti bay babasıdır.,, 

* * .. 
lir atla• ıize diyor ki : 
"- I• 9ocafua ben ba· 

lıuaJqi, fakat ae yazık ki 
• Maia •ti•• ıle;il ... " 

I• çecak •eai olayer, aca
... eaaa? .. 

••••11 Yarın. 
(DeYa•ı Tar) .......................... 

Finlere ve Fin 

landiyaya 

bir bakış 
Sinelman orduları lıakkın· 

da fiyle derdi: 

-·-
YAZAN:**-* 

-41-
bialerceıi aer aane bir yere 
taplaoıyor, bir sakaf altında 
yatıyorlar onları uzun mid
det işral ediyorlar bunlarla ı 
uıun middet beraber bnlua
daktan ıoara bu canlı el•aa-
ları çizik veya kırık olarak 
yerlerine iade etmek çok 
tea11üf edilecek bir şey4iir. 

onlar ••kaddeıtir, oaların 
deieri laiç bir Yarlık Ta kıy-
•etle ölçlile•ez. ,, 

Sinelmanııı yetittirdiii ve 
atıladıtı genç, kuvvetli Ye 
kafalı Fin zabitleri de 9iy
le demeğ'e başladılar : 

"Sizim yeni ve milli or
chımuz, rahan yeni, itiyat
ları itibarile de yeni ve her 
şeyi yeni olmalıdır. Nefer 
kışlada beslenen J,ir öl.tiz 
deiildir. Benim daha küçik 
dalıa az tahsilli bir karde· 
şiıadir. 

... Vatanın annesi zabitle
re soracaktır: 

"Kimleri ve ne suretle hazır
ladınız bakalım Sizin elinize 
tevdi ettiiim ylhlerce kanı 

gençleri, ne suretle yetiştir
diniz?,, 

Zabit neferin yalnız kar
deşi değildir. Zabit neferin 
muallimidir. Onun talim ve 
terbiyeıile mükelleftir. Zabit 
neferlere karşı birkaç cihet
le 111es'uldür. Neferin bede
lini zabitin yeddiue mevdu
dur. Zabit onun ahvali s ı h

hiyesinden meı'uldu. Nefe
rin dimaiı zabitin eline ye
rilmiştir. Onun zihninin a
çılmasından ve terakkiyatı 
fikriyeıinden mes'uldur. Za
bitin eline aeferin kalbi mev
du4iur. O, neferlerde sağla111 
bir seeiye husule getirecek 
aaun vicdan Ye karekter te
mizliii, adap muaşereti, ia
aaolara karşı ıüzel mua•e· 
leleri öireterek ve onlara 
Yatan ve milliyet HYfiaini 
telkin edecektir.,, 

(Devamı var) 
---o--

1SON HABERLER 
Garp Cephesinde Harp Şiddetleniyor _____ .... _ ·- ~ 

Paris - Almaıılar büyik hücum güninü tayin ettikleri için o fllntlen eYvel faaliyetle
rini arttır•aktadırlar. 

Top ve devriye muamelelerile haya lılcumlarını da arttırmışlardır. Bitin bunlar kanlı 
bir harbın arifesinde bulundutumuz11 anlatıyor. 

Ôvr ırazeteıi Almaaların yıldırı• laücumwna •artııı oa lçüntle dejil enbııinde yapa
ca;ını öireniyer. Bu tarih Almanlar için uturlu bir 1ıin sayılır. Nitekim Alman h•dutla
rıada blyük askeri harekit da görülüyor. Hudatlar lıviçredeo 9imal deniıine katlu as· 
kerle doldurulınuttur. Sandan Al•anların Hollanda Ye Belçikaya da bir hücum yapacajı 
aııla9ılıyor. -------...... _____ _ 
Bir Harp Filosu Beıaslardan Geçebilir Mi? 

Londra - ATa• kamarasında Henderson tarafından: "Türkiye ile olan •ualaede 
Montro m11ahadesinia 19 uncu •addemiyle teYafuk eder •i?,. diye yapılan ıııale t• ceYap 
Yeril•iıtir : 

"liar Tirkiye ile olan mııahede•iz icra meYkiina konursa, Tfirkiye de muharip bir 
deYlet sırasına ıirecek, Montro •uahedeıinin 20 inci 111addeıiııe tevfikan eter Türkiye 
iıteraa lnıiliz Ye P'ransız filolarının Boiazlardan ıeçmesine müsaade eder. 19 uncu maıl.
tlaye rire Tllrkiye hariç kalır. 

--------. - .. ~··---------
de isterse ı Hıtıerın uourıu Ayı: Eğer Türkiye 

Landra - Deyli Telgraf razetc-si, yakın,aık ordusun· 
tlaa bıı laıcdeı· ken diyor ki : Eğer Ir.ıiliz, Fransız ve Tlirk 
kumanda heyetleri isbrlerse muhte111el bir dllş•an hllcu
muna ka.·şı çok mühim bir cephe tetkil etlebilirler. Bugliııe 
kadar ltöy!e bir karar alınua•ıştır. Zira bw üç laükflmet 
Finlindiya harbınııı alııca&"ı tekli bekliyorlar. 

Lozanda büyük bir infilak 
Bern - .·. avaş Ajansıntlr 'l : 

Laz:ında bir kofokod salonunda bllyük bir infilak oldu. 
Binanın bütün camları döküldü. CiYarda ikiyiz metre ya
kında olan mataıaların vitrinleri de kıııldı, lir ölü ve bir 
kaç yaralı var. Bu iofili ıun sebebi malüm değildir. 

Ankara - Iran demiryolu 
Londra - Ankara ile l•an arasında yapılması dlltünü

ten demiryolunun ticari ve askel'i ehemmiyeti hasebile ln
giltere bu yol için 58 lokomohr ve 300 vagon tahsis et· 
meii taahhüt ediyor. Buoların l.ıymeti iki milyon lngiliz li
rasıdır. Bu yol sene başına kadar bitecektir. 

Sovyet Rusya ticaret 

fefi Sofyada 
Sofya - Sovyet Rasya ticaret başkanı Diaitriyef bu

raya gel•ittir. Bu adam Sovyet ticaret odasıaa şef olarak 
gönderilmiştir. 

Sofya - Moskova hava yolu 
Sofya - Tas Ajansından : 
Martın onbeşinde Moskova ile Sofya arasında halfa yo 

lu postası açılacaktır. Bu yoluıı uzunluğu 2158 kilometre
dir. lu yolun 560 kilometresi Karadeaiz üzerindedir. 

MART GELDi 

Fakat?! 

-2-
Bu taarruz, lnıiliderin 5 

inci erdusunu silip sliplrdü. 
Ludendorff'un, tabiye bakı-

111ından çllkerltiji hasım cep
hesini sevkOlceyş itibarile 
de yarmasına ramak kalmış· 
tı. lngiliz-Fransız ihtiyatla
rını .1 seri müdahalesi ve aç 
Alman a ıkerlerinin bazı yer
lerde, yiyecek, içecek dolu 
lngilız depolarını yagma için 
vakit kaybetmeleri, bu yağ
manın tahakkukuna mani 
oldu. 

Eğer Almanlar, yakınları
na geldikleri Amiens şeb • i
ni alabilselerdi, mtittefikle
rin cephesi yarıl•ıt ve harp 
kaybedilmiş olacaktı. 

1918 Martındeki Alman 
taarruzuna aid olan bu kı

sa laülbadan sonra mevzu· 
umuza, 1940 Martına gele
lim. 

Acaba Hitler de 1940 
Martında, 1818 Martına bir 
nazire yapmak istiyecek mi? 
Altı aylık Alman pilinçosu 
Alman ordusunun askerlik 
tarihintlc misli görülmemiş 

ı bir darbe indirmeğe hnır 
Spor Haberleri Ingiliz olduğunu iddia ediyordu •m-

A •k da Dün Alsancak stadyomun- T J • ma bu darbenin tarıhini kim-
merı a ayyare erı senin bilmcdiaini de söylü. da Altay - Üçok arasında • 

Hırsızlar maklııalı adam ı· apılan maçta 1-3 Altaylılar Londra (Radyo) - lngiliz yordu. 
.kullanıyorl•r gal p acl4iilcr. Şimdilik Almanlar, yalnız 

il '- d f f k A .,_ • tayyareleri dün dirdüncü 
" e a o ara merıaan Ankara - Düıı 16 mayıs denizde faaliyettedirler. Ka-

hınızları, yahud haydudları stadyomuııda Dcmiraporla - defa olara" Prai ve Viyana ra ve banda birşey yaptık-
robotlar4iın makinalı adam· Gençler birliii arasında üzerinde uçarak halka beyan· ları yok. Burada, Alman ri · 
fardan istifade eylem~i• lik maçıarı müsabaka- name atmışlardır. logıliz tay• cali, matbuatı ve radyoları 
kalkmıtlardır. !arına devaoı ediloıiı ve n • 

Hırsııların kullandıkları tic,.de gençler birliği oyunu yareler salimen üslerine dön· lngilteıeye karşı müthiş bir 
Keman nasıl robotların boyu 1,65 idi. 1 ı galibiyetle bitirdi. milş 'erdir. laf taarruzuna girişmişlerdir. 

Gancsterler bunu bir banl.a- - ----·- --. -- Fakat lafla peynır gemisı 
temizlenir nın holüne naı.lederler. Ro- TAYYARE sı"NEMASIT e361 '.'..!4o"'n yürümedığigibi harpt• yi· 

bot bird.ınbire her tarafa " rümez. Müttefikler, Alıı:ıan-
Blr k•aıanın içiai t•miı mitralyöz ateşi yaidırmağa ENDÜLÜR GECELERİ lilmin iıı unutulm..ı mübdiası tarın kendilerine kazandır-

11~ 

(Allahın ;?&;;b~ Pitma 30 gü-1 

( mı, Tabiatin I l lük mütarek 

(bir cilvesi mi?) teklif etti 

[ Yazan: Sırrı Sanlı) ---(oR,_.ı_) Sr 
- Vaşinıton ••YO -=l6=- 1 natir Pitaıan ezcll•le '-" 

- Oğlum AD.met, benim 
içi•ie çok derin Ye çok ız
tırap verici bir aızı Yar [eli
te işaret ederek Ye peııce

re4iea sokağın loş Ye zifiri 
karanlıklarına ve birer ~lü 
gözü ıibi ıönllp yan.tn be
lediye limbalarına bakarak 
mırıldandı : 

Hayır olsun, ben ba rece 
bilmem neden çok korku
yornm, ayni zamanda da yü· 
retiıa burkuluyor, içimde 
sanki yolkanlar varmıt gibi 
ajzımdan nefeslerim ateş 

gibi çıkıyor, ilt&mek aklı

mın köıesintlen bile ıeçmi· 
yor. O-dakikada sokakta Ye 
uzaklarda uluyan bir kllpek 
sesiııi, bahçemizin bir köşe
sin4ie bulunan horoz ve ta
T\lkların yerlerinde dura•ı
yarak çırpını9larını, tekir ke· 
dinin kapı ardında kuyru· 
tunuıı lizerine oturup başını 
a•vaya kaldırarak tavanda 
sabit bir noktaya gözünü 
dikmiş olduiu halci • kartı· 

sında başka erkek bir kedi 
gllrmOş gibi için için hırla

dığını göstererek] şu sesleri 
ve bu bayvanlarııı gece ya
rnındaıı sonra böyle boğuk 
seslerini ·ve kıpırdamalarını 

ve hele köpeklerin acı, acı 

ulumalarından ben pek ür· 
kü iliriim içimdeki sıkıntıda 

gittikçe artıyor, haydi kalk 
ben bunları hif hayıra ala

met ırörmüyorum, sen şu 

kalın paltonu arkana ıiy, 

ben de kürkümü giyeyim, 
[Elile koynuııu göster erci.] 
sen ıelmeden evvel ben, pa
ramızı ve bazı kıymetli eş

yamı:ı~ı buraya yerleştirdim, 

ne olursa olsun bu gece uy· 
kuyu edelim, seninle bahçe
de bir kuytu ve tehlikesiz 
yer bulalım, şu kilimide ba
şımıza alalım, oradıt saba'la
lıyalım, hayır ınangalda da 
ateş var onu da alırız . ., 

Dedi. 
Beo, Anne, anne ne olu· 

neden bu kadar ev-yor, 
hamladın, ne var saaki, bu 
ı•ce sana ne eldu? Dedim. 

Aonem daha şiddetli Ye 
daha t .la~lı hemen ayağa 

kalktı, elimden çekerek be
ııi odadan dışarıya cdeta 

(Devamı v<ır ) 

miştir ki: 
- "Ben ıah1en An•P8 

başlıyan harp laalinin i 
alınmıyacak bir Afet oldu 
na kani değilim .. Bu kan 
tim insanların hali aklı -' 
limle hareket etmek arzu! 
rından mülhemdir.,. 

B. Pitman Avrupa mi11•1 

!eri arasında sulhun teıi•İ 
teminen cereyan edecek •t 
zakereler için otuz güııIP 
bir mütareke teklif etmiftlt 

Nüfusumuzh 

yıl çoialıyot --Ankara - Nilfus U. -" 
tlürlüğü tarafından 1939 ,ıb1 
içindeki nüfus Yukuatına ~
i•tatistikleri teıpit edil•ır 
tir. Bu rakamlar nüfuı idi' 
releri tarafından tanzim ol•', 
nan tali istatistiklerden çı· 
karılmıttır. Jı 

1939 yılındaki nüfusulll 
1938 yılına nazaran 250,1 
fazladır. 1939 yılında 348,9 
doğum vukubulmuıtur. 193 
yılına naza an 1939 yı!ınd• 
ki doğum 33,837 fazladır 
Ölüm miktarı ıse 938 yılı• 

k • 1 
göre 23.487 no sanı1 

218,504 tür. 

Roma 

Görüşmeleri 

Berlia, 10 (Radyo) - G• 
zeteler, Yon Ribbentep•1 

ft.omaya vardıtını yazmall1 

ve Almanya ltalya doıtlui~ 
nun la.arbe rağme• ıaraıl1111 

dıiını ve sarsılınıyacaj"I 
yazıyorlar. 

1'.oma, 11 (Radyo) -1' ff 
Civanonun ıazetesi (Telır• 1 
Fon Ribentrepun, Ital1•fı 
laarbe sokmak için Roın•11 

geldii! hakkındaki hdberl,ı 
katiyetle yalanlaınaktadır· 

Vatikaa - Fen Ribb-'' 
trop bugüıı saat 10,30 '* 
Papa 12 nci Piyu tarafıııcl~ 
meraıiale kabul oluııac• 

tır. ...ti 

Dr. Fahri lfıl' 
ızmir Memleket Haataıa,; 

Rontkeıı Mütehaıııll 

llontkeroveelcJurilı ı~ 
yupılrr ık.inci ~e, ıer, 1 
• o. l 9 l' f.LEFO~ t:r 

lemek için bir miktar arpa başlar. Bankad'l her ket ka· IMP RJQ ARGENTJNA' dıkları altı aylık mühletten 
at•ak klfidir. Arpalar dö- çışır ... Bu şaşkınlıktan isti· jC DID istifade ederek harbe hazır· Alman imparatoru Rus Çarını N.:ısıl Aldattı? -3. 
lllldüğll zaman kem~n fade eden hırsızlar ka1aları vücuda AYŞE TÜRLÇE SÖZLÜ, TÜRKÇE landılar. ~· 
iıindeki biıtlln tozu da al- mükemmel surette soyarlar. getirdiği ve ıSPANYOLCA ŞARKILI Daha ~al.it bulurlarsa ha- - Ben papas l:.ftımkvıçi gördüm. Bana hci ~-· 
aıı el•rlar. Rabot zabıtanın eline döşer. Bu senenin en büyük Şark filmini zırlanıııakta devaw edecek· tuklar söyledi, ikinci ıhtiyatların silihlandırılmıya 

.. ••---- iftiharla takdim eder ğını bildirdi. 
Y•nm ... tte iki Alman KültÜrpark YRI Son dünya lerAcaba, nazi şefleri daha Papasın bu feci nutku ne idı7 

denlzallıeı b•tıran CA"' ·. - Ekler Jurnal hadisatı 1 Papas söz arasında: Jj 

S 
• d "' ziyade kendi millet erinin 1 r u-

yUzb•fl IDemaSJi., a Seanslar : 2-4-6.30 ve 9 da cesaretini ar.tırmak için neş- - Bu çirkin harbe nihayet verilsin. Alman~ lıı' 
ııı,"1938 eylülOnde yüzbaşı Bugün iki filim birdeıı . ..=·.::::z. · rettikleri anlaşılan pilinçoda kardeşimiz değil midir? IBununla beraber Hazret~ t 
c~n Vayt, kumanda ettiii Temsil ettiği filiıulerle kendi- l ı ELHAMKA s· d ~ söyledikleri gibi ınütbiı bir bana: "Düşmanlarımızı da sevmeliyiz,, dedi. Bu d~~ 

ı:lli'ziliı Anttlope denizaltı sini sevdiren ırenç ve güzel i "'ugu~n matı"-,elerdlelln eı"tı"JBbarean Sın a J taarruza geçecekler mi? Yok- len kanlara sebebiyet verenlerin cezalandırılacai"' 
· •e•İaile yarııa saat zarfında artist GABY MORLEY · 0 . , ~ ıa onlar da Sovyet Rusya- İncili şerif de kılıç.· ve harbi m.en?.n.tt~iini, Rus!•d 
' T kd · it· J k metli Senenin en büyük merak ve heyecan filmi -Türkçe Sözlti ' b · d h b d b yuı 2'"ier'· ~;· · · ltı gemisi- a ır ar arına en ıy nın yardımına güvenerek Allahın rızası arıcın e ar e gır ııını ve u . d 

y.' ~\) ·elope ih- eseri KADRiL ŞERLQJ{ ffQLMES •Ve• yıpratma harbini kabul mü Cenabı Hakkın intikamına layik olacağını da bıl 
f- ıunun on Filmiyle Fransız sinemacılığı - edecekler? nıiştir. B d 

' , • ayfaların- ı nıo incelikleri... Hassas bir Baskervı}}erİD l{Öpeiİ Bu suallere doğru bir ce- Bu haber, o zamaıı hükümetin merkezini ur 
• ' .,., ~ "b ·. f ·1t· · "l"h" • ı · vap verebı"lmek ı"çı"n, bı"rçoL nakleden Fransaya gelince ortalıtı büyük bir eP 

ılb" ..;.,('t:*'"IQ ı tıyat e rattır. musı ının ı a ı nagme erı, Başrollerda: Ricud Green - Basil Rathbon "' kapladı. Petersbogtaki lngiliz sefir Lord Bub• 
.lı ,,_. -- servet Ye samana rağmen askeri sırları bilmemiz la- f '•• .,. ~ T h•h tatmin. edilmiyen bir aşkın Ayrıca: Tabii reakli Pompei harabeleri ve Vezuv yanar zımdır ki, buna da imkin dahi Çarskoeseloda imparator nezdinde yaptığı te 

[: 
r:; Q 1 hikayesini tasvir ve terennüm dağı faaliyette - Metro jurnalde: Türk matbuat heyeti yoktur. büsler faidesiz kalmıştı. 
'• Ilı' etmektedir. AYRICA Pariste ve diğer mühiııı harp haberleri, vesaire Bu teşebbüslerden osanmış olan papas bir 

.ı;ı A"e ı rilnkü nüshamızda ! Seanslar: 1,30 _ 3,30 _ 5,3t _ 7,30 ve 9,30aa başlar Hele bekliyelim, bakalım l . . 
lzmlr •~mı.· tahsiye tara- Go··ru··nmı•yen ! Hitler, uc>urhı saydıc>ı Mart Çara kat'i surette şunu söy emıştı: 

Cumartesi ve Pazar 10,l5lle Ye hafta a rasında her gün • • Ah b ı ·ı· 1 Benı"m sabrımı tökettire :.~adan ili Jo1"ef Levi tere- ayında ne yapacak? - u ııgı ız 
Casuslar 

! 1,30 da başlar - Ucuz halk sean;ıları vardır k · · ç bunu bir daha kabul etmeaıe 
1 .ikui ne alt Balçova d aki tar · • -;;;:;;;;;ı;;;;;oi;;;,;::;:;;;o;;;m;;;ı;;;;:;ı;;;;;;;;..,.;;;;ı;;;:;;a;;;ı;aııı;;;::::;:ıcı::;m;;;;;;;;ıı;::;:ıım;;s;:i ( Cumhuriyet) pe azızım ar' 

ı ., onun dediklerine inanmamanızı rica ederim. Ben la~o utııı tarihi 6 - 4 - 941 
---- ruhunu yokladım. Sana söyliyorum ki, bu adam 

Camarteai ılia6 saat 12,30 BiJ J • • • ( T ) Kİ• • d Al B Ml·ııAı Pı·yan o et el""ınızı ~esın en mız hın ıevdiği bir adam deiildir. ıınunla beraber, L-....L..--'-~~·--~·~V~L!la8~ li,3~ ....'._ _ _.::::::::~=-~~::=.::ı.:::..._::.:=..:::.:::.=.::&:.:;::;:::::.:. __ ;:_.:_:_,.........__...::.:ıı:,:;,__: ____ ~'Jr~_,a__,.__ __ _._...___,......,..._ _____ ...J.~~--1ı........~.U..._.lwJ.aıl'J..lllı.L.JUİJrirııllUIDll ... ____________ _ 


