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SOVYET Fil SULHU ON IKi iMZAL SON. 
DAKiKA. TTA 

Stalin, Voroıilof bir arada 

~l:.a Ye . Çlk ••••mz• 
NIOSKOV A iLE HEL INKI 
ANLAŞABiLECEK MI? -----·· .. ··---tı-t alüm olduğu üzere Londra ile Roma Alman l<öınü-

S rünü almak, almamak mes'elesinde anlaştıktan sonra 
~V'YetRusya ile Finlandiya arasında başlıyan sulh v~ mü tare
te~·llıilzakereleri günün en mühim hadisesini teşkil etmek· 
c ır. Daha ilıi gün evveline kadar birbirinin canıoa kıyar-
••ına d.. .. b k 1 d · • · .. Jd h d ovuşen ve arış onuşma arı evam ettıgı mU'l et-

lar • Yekdiğerine en amansız merhametsizce saldıran mil
'flııa': Orduları birbirini rok etmeğe çalışırken onların diplo
kilı. 1'e hükumet ricalinin nasıl bir sulh imzalıyacakları ha· 

0,/tetı ıaerak edilecek bir mevzu ve mesele olmuştur. Fin 
"F~Qndıa yükselen şu ses çok manalıdır: 

lııı, ,1Q orduları hiç bir zaman Finlandiyanın tam manasile 
•iy:'Yc!. •e istiklalini temin etmiyecek bir sulhu kabul et
llir .Ctgı fİbi bunun imzalamak hainliğini irtilıip edecek 

~ Ji,k.:lı.tııneti de devirmeie karar vermiş bulunuyorlar " 
faı11 ~daten yurtlarını kurtarmak ıçın canlarını seve seve 

lıtılı.ii en Fin askerlerin arzuhrıoa hiç bir kimse ve biç bir 
O bet ehemmiyet vermemezlik edemez. 

için h •ide. ne olacak? Eier Moskova vatanl arını müdafaa 
folı. f erşeyı gözüne almış bu kahraman millete karşı daha 
lİbi ~zla cöınert ve insaflı davrır.nırs • , iki taraftan seller 

so•'<an kanluın daha ziyade dökülmesine mani olabilir. 
llltlı: ~ ~lıQan haberlere bakılırsa Moskova sulhu elde et
ı,11111 ıçıa bu defa dahı çok kati karar ve rmaıie bir hazır· 

ış bulunmaktadır. 

~'""-"'-~~""'-~~~"'-"~~~~~~~~52~~~ 
0nıanya Sovyet Rusya ile 

niik ortaklaşıyor 
Ya lıiik~ş -: Eneli Besarabyayı alır diye korkan Roman

•' bcr taku?Jeh ?uıı:ün. korktuğu Sovyetlerle anlaşıyor, Bu ha 
J 'toıııi ~ıp edılmış ıse de buradaki Sovyet elçisi, hariciye 

o'f' 1> ktıs~rı Molotofun Romanyaya gelişi bır ademi taarruz 
dır ırnzası için olduğıınu söylemiştir. 

Alman imparatoru Rus Çarını Nasıl Aldattı? 
llltf 
1 IQe YÜr"dü'• • tıııı t u gunu, lngilterfnİn Hindistan ordusunun 
.,.. 0Prağınd 

1? ,ıttiği . . • an geçerek Istanbulu karadan işgale 
111 ılan etmişlerse de bu sevinçli habere inanan· 

ların sayısı pek az olmuştu. 

~~~ HK~çner Nasıl Batırıldı 
''eket arbıye nazırının 24 saat içinde Jltusyaya 
- etmesi k ı 1 • ı• 0ııulına arar aştırı masına ragmen "Lordun 

• e'• 11 etrafınd k' b lı ıd ııı liz a 1 esrar., aşlı lı fasılda görüle-
r tlılı: ka. ere Lordun Rus imparatoruna götünceği on 

'l•tlıkı sa altın ile bu kasaları hazırlamak ve dig" er 
arı .. k .. 

ıştı. gorme ıçın seyahat birkaç gün geri kal· 

ta.kat p 
~, İ11ıp etresburğdaki lngiliz sefiri bu seyahattan 
'b aratorun b" k tri t b'• u ır me tupla haberdar etmişti. Bu 

Paris (Radyo) - So•yet
Fin ıulhunun imzalanması 
Finlandiyada muhtelif tesir 
ve ceryanlar hasıl etmiştir. 
Müfrit milliyetçi iki nazır 
istifa etmiştir. Diğer kabine 
erkanınında istifası ve hat· 
ta hükümeti tamamen devi· 
recek bir kuvvet darbesi ya· 
pılacağı rivayetleri dönme
ğe ·başlamıştır. 

Paris (Radyo) -
Moskovada Fin 

' heyeti ile Mo- ~ 
lotof ve ar- t 
kadaşları tara
fından 7 Mart-
tan beri ıdare 
edilen müzake

! < 

t 

• 

it·. 

A4 -
Vatanlarını müdafaa yolunda harikalar yaratmı~ olan Fin kayakcıları 

ı reler dün neticelenm'"ş ve şulh muahedesi 12 martta imza
l ıanmış ve Moskovadan hu haber resmen t ebli2'e dilmiştir. 
/ Patis (Radyo) - Bir çok gazet. l ~ r İng • l ı z ve Fransız 
yardımının fıil i bir şek ı lde tabdkkuk etmek üzere bulun
muının sulhun bir an e vvel yapılmasına tesir ett i ğini ve 
bu yardımları\\ gecikmesindt n \s,eç hükümdinin korkak 
ve müteret it siyasetinin sebeb olduğunu yazmaktadırlar. 

Pari9 (Radyo) - 12 madde deıı ibaret olan sulh şaıtları 

aras ı nda Sovyet Rusya ıı ın Viburg Kareli berzahı ve Lado · 

ga gö 1 ü ~e h ı k im ba 11 mevkil er v ! S milyonluk bir kredi 
mukabilinde ve otut sene muteber olmak ütere bir ü1sü 
bahri tesisi mü.aadesi, Fi ulandiyada demi r yolları inşaa.ı 

imtiyazı ve d ıha bazı yerler ve imtiyazlar verilmiş ve t rk 
edilmiştir. 

Lond ra - Bir lngiliz bombardıman tayyaresi bir Alman 
denizaltısını batırmıştır. 

Dahiliye Vekili 
Istanbulda 

Milli Şefimiz ıçEMBERLA YN'IN BEY ANA Tİ 

l taabul 13 - Dahiliye 
Veki limiz B. Faik Öztrak 
bugün Ankaradan şehrimize 
gehıiştir. ___ .... __ _ 
Sovyet Rusva 
Bulgaristandan Tütün 

Ah yor 
Sofya - Sovyet Rusyanın 

ticaret mümessili dün bura
dalıı.i kooperatiflerle temas 
etmıştir. 

Sovyetler Bulgaristanın 

yalnız eyi tütünlerinden çok 
miktarda alacaktır. ___ .... __ _ 
Sened~ 50 bin 

tayyare 

Ankara - Reisicumhuru· 
muz İsmet İnönü bugün öğ
leden sonra .şehrimizde bu· 
lulunmakta olıın lngilterenin 
orta şark ha va orduları baş 
kumandanı orgeneral Sir 
Vilyam C. S. Mitchell ile 
Fransanın şarki Akdeniz 
hava kuvvetleri kumandanı 

general Jauııeaud'ı kabul 
buyurdular. .... __ _ 
IHTIK.ARIN 

SONU 
Bakkal Ragıp iki sene 
müddetle Aydına sUr

gUn yapılacak 

Urlada bakkal Şakir oğlu 
Rağıp Demirkoç dükkanında 
şeker olduğu halde müşteri· 
ye şek~ r v ermediğinden ya· 

kalanarak adliyeye verilmış ve 
mahkeme neticesinde hare
keti 3780 sayılı milli korun
ma kanununa muhalif görul
muş ve ilı.i sene müddetle 
Aydın vilayetine sürgün ya· 
pılmasına, 500 lira agır para 
cezasına ve dükkanındaki 

mevcud 300 kilo şekerin 

müsaderesine karar veril
miştir. 

Bergamada bakkal Adil 
Özsezer : Yağ ve Şeker tüc
carı Şekip Sabuncu ile es
naflıkla alakası bulunmayan 
kamyoncu Tevfik Ertaş a· 
dındaki şahıslar şekerin ki
losuna 10 kuruş zam oldu
ğu hakkında radyo ile yapı
lan neşriyat üzerine bunlar· 
dan kamyoncu Tevfik 35 
Bakkal Adil 15 ve Şekip te 

B. Çemberlayn 

Londra, 12 (Radyo) 
Çemberlaynın, Finlandiyaya 
her suretle yardım edilece
ği şeklindeki beyanatı Hel
sinkide çok iyi karşılanmış
tır. Yardımın resmen bildi
rilmeşi Moskovadada tesiri
ni gösterecek ve Fin mu
rahhaslarının vaziyetini kuv
vetlendirecektir. 

• • 

B. Da/adiye 

Londra - Fransa başve
kili B. Daladiye, Finlandiya· 
ya yardım için St bin kişı
lik bir heyeti seferiyenin 
har<!kete hazır bulunduiunu 

söylemiştir. 
------...... _____ _ 

Sahte Pasaport Fabrikası 

Belgrad - Polis ecnebilere sahte p .. saport uyduran bir 
şirket yakalamıştır. Bu mün:ısebetle bazı kimleri hapsetmiş 
tir. Bir takım ecnebileri de hudud dışına koğmuştur. Bu 
işte milyonlar oynamıştır. Bu kara borsa bilhassa geceleri 
Belgrad kahvelerinde ve barlarında alış veriş etmiştir. 

Bu çete Yugoslavyada ikamet hakkı olmıyanlara ikamet 
tezkereleri verdiği gibi haricten gelecek ve barice gidecek 
olanlara da pasaportlar tedarik etmekte idi. Yapılan araş
tırma neticesinde bir çok devletin boş pasaportları ile pa
saport idarelerininin mühürleri ve her devlete ait pullar 
bulunmuştur. 

'''" a ıı surett .. • · "• N·k . e ogrenmış olan papas Grigori de 
~ bit.ıi;ın~la!evıçe söylemiş o da Alman imparatoru· 
'· A.1111 ştı, Bütün bunlar 24 saat içinde olup bit· 

11\ıı:ı , lltılar d b 

Londra - Hava kuvvet
leri kumandanı büdçe mü· 
zakeresinde beyanatında bu 
parayı her yıl 50,000 tay
yare yetiştirebilmek için is-

i tediğini söylemiştir. 7 Sandık şekeri ihtikar yap· 
mak maksadile evlerine ve 
dükkanlarının kömürlük kıs· 
mına sakladıkları haber alın
mış ve suçlular bu hareketi 
3780 sayılı Milli korunma 
kanununua 25 inci madde· 
sine uygun görüldüğüaden 

yakalanmış ve Jıaklannda 
tutulaa evrakile birlikte C. 

Sovyetlerin Almanyaya 
itimadı yok mu? 

Londra - Sovyet Rusyanın Karadenizden Baltık deni
zine kadar Almanyaya k>'rşı metin bir istihkam . ku a·ı 

't11 k a u seyahıta mani olmak çaresini t oyulmuşlardı. 

flsus Nikolayeviç'in 
~.t ıtı Akibeti 
ı~ llı.ı.. Çnerin 1 •~·L..., f , ne suret e batırıldığına dair olan es· 

""' •cıaya a' • • • d ... •I' ,.ırışımız en evvel imparator Vil· 
1 ve Al•an,._ıa Ruıyıllaki cuu teş-

J 

' 1 

1 

---
Topcu Atış 
Tecrübeleri 
Istanbul - Dün Zeytin

burnnnda topçu ateş tecrü
beleri yapılmıştır. Tecrübe
lere bu{lin de devam oluna· 

~ caktır. 
M. Um~Pii!ı-: 

K 1. . B ı· . . d ş g 
yapması rem ının er ıne ıtıma ı olmadığı suretiyle tefsir 
ediliyor. 

Sovyet şartları ağırlaşıyor 
. Sto.k~~lm - Finlandiyalılar mütarekeyi imzada gecik

tıklerı ıçın Sovyet Ruıya yeni bir ultimıtum ile bu ıartları 
julaıtırmı tır. Bu ·h 

-o- s 
T nıııe ıden : s. . ere . ----:.-9-

Diişt\iğÜDl lıayret ~ :a 
reddüdll ıeııı ~;:n ;.,,.yı 
da kocaıııaD M d" ektii 
en nüfuıhı t•f .e 

1
:r 1 

!erinden birinin g&n UIP 

d 
• hra 

ını ş ol uguıııv. 

ded . lı i: -----: 
• b" taraf• bı _ Aplallıgı ır 

rak, başına lıonao devlet 

Ş unu iki elinle tutaı•Ja• 0 

d" e 
nu kaçırmamağı . ~ kalpli 
Bu adamın heın ıyı h' 

• ••Din ısse 
v" hemde mega.- t 
darlarında n olduğııııU unu 

ma. 

Arkada şı c:. ın kandırıcı ~ar 
. f D . ııının ı• 

lak sözlen , Şe ı ıo iilii " 
sıc s k ve şef Katlı kab GiGll 
r ihayd da) ımd•n g~rJ. kı· 
soğuk ve izz eti nefsııııı 

kara· 
ran muameleler b•na t 

d. · t" Bir ııı 
rımı ver ırmış ı. • k 
sonra şefimiz Çırl Dı~: 
manın hususi çılııına riok· 
sın da bulunuı orduıD· D d 
man bu müddet 11rfın • 

1 • udralan· 
traşını taze em1ş, P ki 
mış, şık, zarif bir ınıo n 
geymiş beni 11bırıııbkl• 
bekliyordu. Zeki ıdaın, bil· 
tün bu tuvalet baıırlık 1 • 

ihtimamlarını beniaı içia 
yapmamıf olduıiunu anlat• 
mak için: 

- Size neş'eli ye kibar 
bir gazi ooda yeaıeğe davet 
etmeğe karar verdıjıaı için 
resmice bir elbiuı tfiy eğe 
mecbı.r oldum, dedi : 

Bu ııun üzerine bende ona: 
- Sizin gıbi şık ve za

rif giyi om > ş bi r bayl~, benim 
gibı üstü nde bir ev elbisesi 
kadar ~ade bir eıbiıe bulu
nan bir kızın böyle kibar 
bif yere gitmeıı dojru elur
mu? diyebildim. 

O, bana bir kom ı• ~ ':-: 
yapmak fırsatını ka c.•.ıoc.~ 

'l:O" - Bir kerre elbiı ';} 
zin müstesna güıe 

son derece ıüılenm · 
leşmiş, sonrada her 
z!laü:ı:e bakmakt .. _ 
ze bakmaia zaDI•• 
mı;acaktır. 

(De · allll .... ) ......... . 
Amerika 

Mo 

ciye Müstef ~ 
-o-

Londra - Amerik 
ciye Müsteşarı Sumner 
muhalefet rüesası ·ar 
vukubulan mülakata b 
bir ehemmiyet atfol 
tadır. 

Muhalefet rüesası 
zafer elde edilmedikç., 
gilternin silahları bıra~ 
ması lazım geldiği ka~ 
de ısar eylemişlerdir. 

Budapeşte - Hli 
memurlarını tehdid 
den aırk kişinin r 



Mekteplerden ' I 
Röportajlar : l _____ _ 

iZMiR 
; Akşam Kız 1 

~\Sanat Okulun-
/ da Bir Saat •• 

•tname 

Siird'den bir mektup al
dım. Şark kiiltiirl.:ıü i} ice 
hazmetmiş, zarif okuyucula· 
rımızdan "Aşık G mlı,, im
z:asile gönderiyor. Afrodit 
için bir de manzume yazmış. 

mna sitemini 
-" ı.u- sitemdir. 

birıün he
fııljiılJı ikramiyeyi ka· 
~'-lij4alenecek, fa. 

almıyacaksın, 
yaalışlıjı 

IP.!'...,.ayma: 

~Rıtil.ıkatın yalan 
P geldiği yer· 

babalar, ho· 
sif491oıiai yapmışlar 

le ile kazanı· 
riliokkak geri ve

le elden hem 
de şeref ve 

çekemiyenL
bir nevi övme 

cdanıaın emret
ıoara birak 

ıni söylesin. 

bettiğia emai· 
~ııtdle etmeğe ça

ederimki her 
ıecektir. 

yat romana, ro· 
benzediğinden 

-0-

Yazan : Lütfü Akauna11r , 

Maarif vekaletine bağlı 
olan bu müessesenin önünde 
İnsan, yurduna ve milletine 
daha candan bir bağlılık, 

ona kartı daha derin bir 
minnet hissediyor .. 

Genç kızlarımızın aile saa
detlerine zemin ve başarılı 
bir istikbal hazırlıyan oku
lun çatısı altında, ben de 
ayni hislerle mütehassis ol· 
muştum. Daha sormak iste

Nazın üslubu, şekli ve ed:ı-
' sile klasik ıaükemmeli}·etıı 

merciven dayıyan bu g";zel 
manzumeyi hiciv olarak da 
pek beiendim. Takdifrıizc 
sunuyorum : 
Şarkta bir ıüneştin eşsiz, 

ridasız, 
Aşk ufuklarında battın 

Afrodit, 
Bilmem kaç asırd , r, sessiz, 

sedasız 

koynunda yattın 
Afrodit 1 

diğimi hisseden sayın Mu- ' Tarihin 
z:affer Aklar, buna lüzum 
bırakmamak için olacak, de
vam ediyordu: 

- Okulda kızlarımız için 
masraf mecburiyeti yoktur. 
Yalnız talimatnamemiz mu
cibince beş parça eşyanın 
ikmal ve ihzarı hususunda 
muktezi bir mecburiyet var
dır. lstiyen talebe, bu beş 
parçayı ikmal edip mecbu- ' 
riyeti bertaraf ettikten son
ra, dilerse enstitünün vesai- ' 
tinden istifade etmek sure· 
tile daha pek çok şeyler 

üzeriode uğraşabiıir. Onu 
buna mecbur edemediğimiz 

gibi istediği gibi çalışmasına 
da mani olmayız 

- En.titüde kızlarımıza 
daha neler gfüteriyorsunuz? 

- Bir ev kadınından ne 
bekliyonanız hepsini.. iki 

Yıllarca ecelik tacını koydun, 
Sanmıştım ş11 fani dünyaya 

doydun, 
Sonradan nasıl bir şeytana 

uydun? 
Hortlayıp belaya çattın Af

roditl 

İşiten: kula.ktan adına mecnun 
Sevenler: maqkeme katında 

maznun, 
Satanlar: isminin karile mem-

DUO, 

Kişiyi kişiye kattın Afroditl 

Kimi doğuşuna: nesebsiz dedi, 
Kimi şöbretine: edebsiz dedi, 
Kimi nu bühtane: sebebsiz 

Ne tadsız 
dedi, 

zehirler tattın Af
roditl 

Lebinden içenler aşk kevse-

Çin2ene kralının iradesi 

gÖç belik Y,O • Çerkiler ya
uk alınaca kılacak --------

Belgrad - Rigadan prem ye bilcliriyc;ır : 
Tarihte ilk defa Çingene ınilletini röçebeliii bıraktıiı 

va:d oluyc;ır. Bura çingenelerinin bunıı kralları Yonuı Lej· 
maıısın iradesile yapıyerlar. G.ız:etenin yaz:cıjıaa göre Le
to•ıya çinienelerinin kralı 8000 tebaasını çaauarak şıı 
e•ri ver•iştir : 

"lu ıüne kadar olan ad.etler bırakılacak, ıöçeltelik ol 
ıaıyacak, Çerkeler yakılacak, herkes bulunduğu yerce ıa
baDa sıuılaeak, bundan senra Letonya hükümetinia e•ir· 
lerine itaat olunacak.,, 

Çingene kralı Bonosun bu iradesine ne derecede riayet 
olunacaiıda bir meseledir.Zira şimdiya kadar her hanıi bir 

1 

hükümet bu göçebeliğin men'ine kadir elamaınıttır. 

Sovyet Rusyada yeni 
ocakları 

kömür 

Moskova - Yeni bir şirket Sovyet Rusyanın Cdkotski 
adasında zengin bir kömür madeni keşfemiştir. Burası alel
acele işletilmektedir. -----
Japonya lngiltere ile anlaşıyor 

Tokyo - Buradaki salahiyettar kimeselerden öğrenildi
ğine göre, Japon hariciye na:ı:ırı Tokyodaki lngiliz sefirini 
müzakere için davet etmiştir. Bu müzakere hem siyasi ve 
hem de iktısadi mahivettedir. Japonya Büyük Britanya ile 
bütüı püriızleri dıizeltmeğe kat'i surette karar vermiştır. 

Irlandada Gizli Mühimmat 
Deposu 

Sofya - Belfortan · ı elgraf:anıyor : 
Polis lrland.a cumhuriyeti ordusunun gizli bir mühimmat 

deposunu keşfederek müsadere etmiş ve üç kişiyi hapse 
koymuştur. 

Müttefikler Finlandiyay 
yardıma karar verdiler 

Sofya - Paristen telefonlanıyor : 

13 M*l 

1r u bı;2azall~ f .. Şi~ .. iiabôrierF .. i 
( mı, Tabiatio l ........................ .. 
fbı·r cı·ıves· • ,_,1 ihracat birliei 

ı l <] Şnbrimizdeki mubtelif mab· 
[ Yazan: Sırrı Sanll] telif mahsuller ihracat bir· 

- 3i--
Fakat seaiaden anlamiş

tı•: 
- Nereye Ali? Decim. 

- Sana geliyordua, eYİ· 
niz yıkıldı mı, annen, teyzen 
nerede? 

- Bahçemizdeki dut ağa
cının diltiııdedirler. 

- Aman kardetim, ar
kaada ltayıın bir halde bu
nan bizim nişanlıyı oraya 
beraber götürelim. 

Hemen geriye döndüm, 
zavallı kızcağızı annem ve 
teyzeme teslim ettik:. leş 
dakika kadar kollarıni, vü
cudunu ovdular, biraz ken· 
dine ıelir gibi oldu, annem 
ihramını arkasına sardı. 

Biz iki arkadaş yine firla
dık. Onların arkamızdan ba
ğırmalarına, telaşlarına ku
lak vermedik. Ara sıra sar
sıntılar oluyor, yıkılan dıvar 
ve evlerin çatırtıları, bağı
rışmalar, feryadlar duyulu
yordu! 

Nereye koşacağımızı şaşır

mış bir halde ' birbirimize 
soruyorduk. Soğuk ta deh
ş ~tli, fakat bir yaprak kımıl
damıyor. O. talık ta derin bir 
durgunluk vardı. 

Arkadaşıma sordum: 
- Nuıl kurtuldun,~oiş.ın

lını nasıl bulabildin. Babası, 
küçük oğl.an kard•şi nerede
ler ? 

O titrek bir sesle cevap 
verdi: 

1 liklerinia umumi heyet top· 
lantısı, din akşam Ticaret 
odasında yapılmıştır. 

Fransa ve lngiltereden bir 
çok ithalat evleri tarafıııdaa 
üzüm üzerine siparııler rel
mektedir. 

Gelenler, Glllenler 
Kütahya saylaYı B. Mııı· 

tafa Bacak, lzmir aebuııa 
Bu. Şehime Yuauı Ankara· 
can geldiler. 
Aydın mebusları 8.Ma:ılaar 

Germen ve Şakir Şaaar 
Ankaraya gittiler. 

Zelzeleler 
Ankara - Bugün Elazıgta 

şiddetli iki zelzele hiaaeclil· 
aiştir. 

Ankara - Mürefteaia Kıraı 
köyllndeki heyelin de••• 
etmekte ve genişlemektadir. 

B. Zühtü 
Vilayet iskanl memuru B. 

Zühtü Çelenk terfian Ço· 
rum iskan müdürlüğtine ta
yin edılmiştir. _ ...... --
zabıta habertırt 
Basmahane Gaziler cc.d · 

desinde 28 yaşında Atiye 
Keskio ve Mustafa Çerçi 
birbirlerine, Sabıkalı Nari 
de B. Mecid'e hakaret et· 
tiklerinden yakalanmışlardır. 

§ Anafartalar::caddesinde 
Arzuhalcı Mustafa, Mehmet 
Celali dövdüğü şikayet edil· 
miş ve suçlu yakalanmıttır. 
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ıece sayıklar· 

bir yatakta 

sene bu okulda okuyan genç 
kızlar şu işleri mükemmelen 
öğreniyorlar: Ev idaresi, te
mizlik, dikiş, nakış, biçki, 
yemek pişirmek, pasta yap· 
mak. eldiven, çanta, şapka, 
ütü, kola, çiçekçilik ve ço· 
cuk bakımı, yağlı boya, ve
saire vesaire .. 

rini, 
Hürmetle selamlar nur,efaerini, 
Hilkatin o ölmez şaheserini 
Yazık ki çamura attın Afroditl 

Finlerle Sovyetler arasında mütareke imzası akşama sa· 
baha beklea;yor. Bu haber üzerine Müttefikler Finlandiya
ya acele yardım göndermeğe karar vermişlerdir. 

- Şimdi onun tafsilatını 

bana sorma. Babası da, kar· 
deşi~de yıkılan evi .. altında 
kaldılar, ben Zehrayı kurta
rabildim, onlarla uğraşmağa 
vakit kalmadı, sonra hepsini 
söylerim. Şimdi biz nereye 
gidelirxı söyle? Dedi. 

§ Karşıyaka Menemen ıa· 
rajında şöfor Riza ~ mtııteri 
almak meselesinden şöfor 
Nevzadı dövdüğünden ya· 
kalanmıştır. 

•e 

•• 

ecenin cevabı : 
tıdı"dır. 

var) 
#4-............ . 

hukuk 

ğı mahalle Na
rıı 9 No. d otur n 

1ı.• ıı Fatma tara· 
•fi# · y rde mukim 

1~ametg"bı m ç· 
t "il ıı Ha an aley-

boşanma dava
k lınan mahkeme· 

medeni k. '!lun 
142, 148 ve 150 

leri lıülıüıı ldine 
tm ile H an;n 

den boş nmaları
baba lı o! 'il Hasa
ı tarihinden iti -
1ene müdd<tle ev

sine ve küçük A
lyt:t bak kının a · 

aya verilme~ine ve 
a ayda vedi Luçuk 
a t~"'dırile Hasan-

' "atmaya veril
niha~uarifi muh . • "7'0 ..... ...., • 

a 71S kuruşun da· 
aidiyetine temyizi 

llare- 30 1-940 
d.Waaaın vicahın· 

Haaaaın gıyabında l 
rildiğ' ve usulen 

-~l.8ı111 ltlkllm gıyıw 
·•••inin müddealey· 

etılltının meçhuli
mai*\. mahkeme ko· 
kiy4~k lalındıiı ı .. ~ .. 

O anda gözümün önünde, 
kelimenin tam manasile ideal 
bir " ev kadını ,, teces~üm 
etmişti. 

Bir z: sonrll oturduğumuz: 
odanın yanın aki atölyelue 
sıra ıle giriyoruz • 

Üzer:erine g ydikl ri bem 
beyaz v ütlilü atölye kıya· 
fetlerile, ellerinde rengareı;k 
lumaşlar taşıyan talebel.:rle 
dolu odal r irilı ufaklı ke· 
1 bekierin rengarenk çiçek-
1.:r üzerine konuşunu andı· 

ran bir manzara arzediyor . 
Şimdi onlardan soruyorum: 
- Doğru söyleyin bana, 

enstitüye keııdi i teğiııizl 
seve seve mi geliyorsunuz, 
yolı.s~ aıleniz'u ı.rarile mi? 

H p beraber bir ağızdan 
cevap v•riyoılar: 

- Seve seve .. koşa koşa .. 
Od rı, eli rine pek ya

kışuı mak; sları, iğnel.:ri ve 
masalarını süsliy n biçlıilik 

bir }lğın kumaşlarile bıış 

başa bırakıyorum. 

Dığer bir od&da mankeıı· 
le uğraşan ayrı bir genç 
kız gurubu provalar yapı
yorlar .. 
Bunlar, hepsi ayni temiz gaye 

nin peşinde koşan, hepsİD e 

her iş yaraşan çalışkan ve 
kabiliyetli geııç Türk h•yan
ları . 

İdealist Türkiyenin idea· 
list kızları .. ve gelecek gün
leriıı görgülü ve dcğerlı ana-
luı... • 

•"• 
Müdür Akların, modern· 

leşdirdiği çalışma tarzını ve bu 
tarz üzerind lü otoritesini 
içime bir daha sindirerek 

Gazaba 
(Gamlı) 

gelmesin san' at ilahı 

nın boynuna atma 
günahı, 

Diyorlar acib bir Konya külihı 
içinde kendini sattın Afrodit! 

AŞIK GAMLI 

EtHAMKA. Sinemasında 
Bugün matinelerden itibaren 

Senenin en büyük merak ve heyecan filmi -Türkçe Sözlü 

ŞE LO HOLMES 
Baskervıllerin 

-ve
Köpeii 

Aklımıza tabii akrabalar 
geldi: 

- Ben amcamgilin mahal
lesine gidiyorum. 

§ Karşıyaka lnönli cad· 
desinde Aptullah Atatalı 
B. Kazımın kendisile ko• 
uuşmamasına muğber olaralı 
evine taarruz ve kapıyı zoı· 

lamak suretile içeriye ıir• 
mek istediğinden yakalı11" 
mıştır. 

Birde bestesi yapılsa bu 
manzume bir Afrodit marşı 

haline gelebilir. Bunu da 
Muhlis Sabahaddinden bek
leriz! 

SERVER BEBI 
(Cumhuriyet) 

Başrollerde: Ricud Green - Basil Rathbon 

Ayrıca: Tabii renkli Pompei harabeleri ve Veıuv yar.ar 
dağı faaliye1te - Mdro jurnalde: Türk matbuat heyeti 

Pariste ve c' iğer mühim harp bab,,rleri, vesaire 

- Öyle 
mın evin" 
ve ablalll 
kalmışlardı. 

ise ben de dayı
koşayını Bab m 
bu gece orada 
D.di, ayrıldı~. 

iıı 

ihtikar yapao" b 

lar. sürüldü : 
Cumartesi ve Pazar 10,lSde ve hafta a asında her gün

1
l 

(Devamı var) -·-kendisini bu büyük muvaf
fakıyet ve :zaferinden dolayı 
bü ün kalbimlt: t ebrik ve 
lütfottiği izahattan dolayı da 
teşekkür cdertk ayrılıy)· 

~ 
S.anslar: 1,30 · 3,30 • 5,39 - 7,30 ve 9,30da başlar 

1,30 da b•şlar - Ucuz halk seansları vardır U 
= ------------- Kevya - Hükümet keO': 

Dr. Fahri iş ' viri 25 1 vaya tenzil etti{ıİ~'. 

rum . 

Ve biri "iı fan,, yolunda 
şanını, diğeri "san'at,, önür;
de d, ğerini gö•teren iki 
kültür m •es esesinin gölge
lendirdiği ana caddeae yal
nız, fakat bir çok sevinç, 
saadet ve iftihar duygulaıile 
dolu yürüyorum. 

1 Liltfil Aksungur 

T yy R~ s·N ........... ASIT 3~e_f;6n 
ENDÜLÜ!~ GECELERİ filminin unutulma:L mübdiası 

1 P~RO RGENTI A'nı 
1 

TÜRLÇE SÖZLÜ, TÜRKÇE 
ve lSPANYOLCA ŞARKILI 

vücuda A 
g.ıtıtdiğı 

Bu 
s .,. 

senenin en büyük Şark filmini 

1 

iftiharla ta.tdiın eder 

~Y~ı- E ler J urnal Son dün~aadisatı 
1 Seanslar: 2-4-6.30 ve 9 da 
-~~--~-------~~·~~---

---_,.,~ ........ ~ ...... ......, ............ _,. 

iz mir 
T.N 
180 

186 

174 

153 

A. 
13 

1 

3 

5 

•• um B· müdürl .. 2-ünden: 
Nev'i 
Balya 

Kaf.;s 

Sandık 

,, 

Kapların 
Marka ı 

K yaıet 
No.su Lira K. 
2/1-18 171 96 JC 

SA 

GB. 

AM.G 
AINO 

4310/15 50 00 
11 

2159/9-3 360 00 
00 
00 

9 
6/10 1285 

Sı · 1 ·t 
Kilo G. 
2271 00 

E,yanın ci si 
Levha halinde tazyik edilmiş 
mukavva. 

188 00 Demirle mürettep adi cam 

000 00 
~1 

1038 
60 
00 

kavanoz. 
Motörsüz velesbit adet 18. 
Boyalı d~mir port bağa j 
Yüzd 50 den yukarı ipeği 
havi ipekli pamuklu mensucat 

1875 96 35 8 60 Yekü" 
Yukarıda müfredatı yazılı muhtelıf eşyad; n son kalemdek' beş sandı muhteviyatı ip~k

li pamuklu mensucat Lisans usulüne tabi olmak şartile yurd dışına götİirülmek ve diğer· 
leri de yurd içine olmak üzere 20 3-940 Çarşamba günü sa t 14 te açık artırma suretile 
satılacaktır. Müzayedeye iştirak edecekler 939 yılına ait mal' ye unvan teskeresıni hamil 
olmak ve yüzde yedi buçuk hesabile. nakdi pey akçesı vermek lazımdır, Milzayede tihalat 
giimrüıJij yanındaki levazıın ve satı, s'!rvisi binasında y pılacııktır. Muayy~n güu ~ saat-
te istekliler komisyona müracaatları ilan olunur. (765) 

haber alan ve sair husu•• 
ızmir Memleket Hastanesi k b0' 

R. ntkeıı Miitebasıısı ta ihtikara sapan birço 
Rontkenvee/ektrik edaııi• yük tüccarlar tevkif edile; 

yapılır ıkinci rle, (.,.r So rek Bulgaristan içlerine pe 

No 'l9 f!iLEF'O ~ 2) 2 edilmişlerdır. 

Alman imparatoru Rus Çarını Nasıl Aldattı? ~ 

kilatının b .• şç~keni olan Nikolayeviç ve arkadaşlarıPıP 
akibetlerinden bahsedelim : 

· b' ali'' Günün biripd~ Novya Vrem,a gazetesı ır 111 

lesinde şıınln görülmüştü : ,1 
"Rus ordusu ~aarruzu Rasputiça de yani göll:..

dur durulmuştur. itilaf devletleri bilhassa Rusya b f' 
bına çalışall Japonya mühimmat fabrikalarının;bu 
lışmanın arkasır.ı kesmişti<. Sibirya hatta üstüııd / 
Uzakşark sevkiyatı tatil edilmiştir. Buralardaki e,-
nakliyatı imkanı kalmamıştır. .JI 

Bu havadis Rusyadaki lngiliz ve Fransız casP"6 
rının gözü:ıe çarpmış ve Rus ordusunun içindeki 
him suikasdın patlak verdiğine hükmetmişlerdi, 
nun arkasına düşmüşler başt;ı Nikolayeviç olnıak 
re bütün bunların Sipograf tarafınd,n Rus umuııııl 
karını ~ulh için ayaklandırmak maksadile yapıl 
öğrenmişlerdi. Ancak bu gizli teşkilatı meydan• 
yacak vesaik elde değildi. Nihayet bu propaıı•" 
nın önüne geçmek için bu Fransız ve lngiliz cat 
rı bu ıki şah,a suikast yapmağa karar verdiler· 

Netekim bir gün bir kamyon Siponafu e:ı 
kafasını parçalamıştı. Polis kamyonu tutmak 
tanımak kudretini göstermec:\i. 

Al 
Nikolayeviçe : Bu adam he, zamaq 

~~:::.:..::E..::]d:~~~;:;::,::A:.::l~~..İ ıOJZ çıkbğı için bımua hukıııda da ,kuauai 

.._,__~L!..~=ma=k~=•::!:l~~d=l:..._~~~~-..:..:..__.; 
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