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SON DAKiKA: 
Paria (Radyo) - Mussıilininin maiyeti ile birlikte Alman 

hududu üstünde Hitlerle görüşmek üzere hareket etmesi bir 
çok tehirlere meydan vermiştir. Bu tefsirlere göre Riben· 
trop B. Musıoliniyi bugünkü harplerdeki vaziyetini daha 
açık belli etmesi So•yetlerle hugüııkü vaziyet icabı bir an
laşmaya ra:ı:ı olması ve ~ büyük ve kat'i bir sıdh hücum 
yapıldığı takdirde Romanın takip edeceği hattı hareketi 
,imdiden bildirmesi hakkındaki suallerine tatmin edici ce
vaplar alamaclığı da vardır. 

Paris (Radyo) - Kont Ciyanonun gdzetesi (il Telgrefo) 
nın bir yıpratıcı uzun harbin müttefiklerin lehine çıkacağı
nı ima eden bir yazısı pek çok calibi dikkat görülmüştür. 

Paris - Molotofun 26 martta harici siyaset hakkında 

söyliyeceği nutukta Almanya ile olan anlaşmanın esasları 
ve Moıkovaoın rejim ve siyasi istiklali anlatılacaktır. Bu 
münasebetle makale yazan matbuat diyor ki : 
Moskovanın 22 Şubatta Finlandiya ile sulh yapması ,çın 

lngiltereye müracaat etmesi Berline itimadı olmadığını gös
terir. 

Paris (Radyo) - Eski nazırlardan Ameri Radyoda ltal 
yanca verdiği bir konferansda Almanyayı müntazam ordu 
lar mağlüp etmese bile petrolsuzluk bir gün muhakkak 
mağlüp edecek demektedir. 

Paris - Romanya başvekili beyanatında siyasi vaziye· 
tin gittikçe emniyet aitına girdiğini ve bunu diplomasi yol
larından ziyade orduııun kuvvet ve kudretile temin edildi
ğini söylemiştir. 

2 Alman lDenizalısı l>aha 
Batırıldı 

Loııdra 17 (Radyo) - Paristeki Fransız: bahriye makam
lari, iki Alman denizaltı gemisinin daha batırılmış olduğunu 
bildirmişlerdir. 
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Londra 16 (Radyo) - Leon 

Troçki "Niyoz Kroniki,, ga
zetesinde neşrettiği bir ma
kalesinde şunları söyliyor: 

siP1 

v' 

Şııtıd 
~.,11 11 buraıl.a yeni yeni 
Yeııl ıalıaları yaratmak iııti
t,1,i~e, belki birıün buna 
'•re edilenler şu cevabı 

ttklcrdir : 

a,;:61iarbi çok özledinizse, 
"''d tde kocaman bir harp 

••• d k ~tk· . var ır, ılıçla:rınızı 
... lııızde b' d .. ""'>'d ız e sızı bu er 

••ıında görelim. 

SIRRI SANLI 

"Sovyetler birliği Fransa 
ve logiltere aleyhinde bir 
harbe rirerse mutlak surette 
çikecktır. Sovyetlerin ne 
iktisadi, ne ınali, ne siyasi, 
ne de askeri sahada kendi· 
!erinden kat kat faik kuv· 
vete malik olan Fransa ve 

loriltere ile boy ölçüşmesine 
imkan yoktur. ,, 

'53_ 
;, . Alman imparatoru Rus Çarını Nasıl Aldattı? 

_,,. •st· 

.,. 
' ,o ı 

lııJI 

1 •Yenterd 
trdi : en idi. Netekim Kiçner dostlarına söy-
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• fer harp uzarsa lngiltere galebesinden istifade 
1ı: 1Yecekf z· h b k Urba 

1 
ır. ıra ar ın ısa olmasile vereceğimiz 

rı b arın sayısı - f •ıaı ve yapacagımız edakirlığın mikda-
1) ~ış elacaktır. 

b ovıng St 't K' tr ı reı ıçnerle aynı fikirde deg" ildi. Onlar 
fi 8 DJan K' · •tt4 E r ıçııerıR polotikasına aykırı giderlerdi. 
dı ki Lo:~ •c:n~ servis şefleri arasında öyleleri var
•ııd, idi k' KRıçnerden nefret bile ederlerdi. Böyle bir 

1 uıya oyunu bozdu. 

, .19~~ısJ:a Oyunu Bozdu 
tjl kı cıııusı yıaında ıdı. Entelicans servisin Rusyada 
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"•crdikle ~rının şefi maiyetindeki yüz kadar casusun 
"b rı rap · · ''llsyada b" ora ııtınat ederek Londradaki merkezine 
•erdi. Bu ~!ü~ hadiseler hazırlanıyor,,, yollu bir şifre 
tiııe Ru b_ııdıse de Rus harbiye nazırının teklifi üze· 
~ s U~ü f . Al llıuıi bi ıne ının ınanya ve ortaklarile gizli ve 

B11 lı : •ulb müzakeresine girişmesidir! 
bereç • er Entelicans Servisi de büyük bir telaş ve z· •na sevketti. 
b- ıra l>ovin St t' f'k · tr •ulh . g re 1 ~ • ı rıne ıröre eğer Rusya ayrı 
'llıi ı~ıa ederse ıtılif devletlerinin ittifakının e

" Yetı kalınıyacaktı. 
~ rij,· . 

lzmlr yabancı asker
lik 'ubeslnden tebllj 
edilen ilin ikinci say
famızdadır. 

1 '"'olar 

TEfSiRLERI 
ltalya ve Sovy tler arasınd kii 
mukarenet1 haberleri asılsızdır 

-~~~-1111111 .. ~~~~ 

Paris 17 (Radyo) - "Koryera del Teuino,, ga;zetes~pin 
Berlin muhabiri tarafından bildirildiğine göre latalyan res
mi mahfilleri Fon Ribbentropun Romayı ziyaretinden sonra 
ltalyanın Sovyetlere karşı vaziyetinde her hangi bir deği-

şi klik olduğunu -kabul etmiyorlar. Muhtelif menfa.at mıntııka 
larında ltalya ve Sovyet Rusyanın menfaatleri asla telif 
edilmemiştir. Italya ve Sovyet Rusya arasında mukarenet 
rivayetleri esassızdır. 

Esasen Italyanın Türkiye ile münaşebetleri ıamiınidir ve 
her iki memleketin de Balkanlarda ve Akdeniz havzasında 
Bolşevik nüfuzunun yayılmasına mini olmak istedikleri kay
dedilmektdir. 

Türkiye ve Sovyet Rusya araunda yeniden müzakere 
açılması da müht emel telaki edilmiyor. 

Mussolini ne .eye gitti? 

Henüz teyid edilmiyen şa
yialara göre Mussolini Bren
nerde Hitlere mülaki olına

ia gitmiştir. 
Berlin (Radyo) - Hitler, 

.. 
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Af roditln Def teri 
Tercüme edeıı: S. S. 
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"Gönül eğlendir,, gazinosundan çıkar

ken bir çok gazeteciler fotoğraf makina
larını ilzeriınize çevirdiler.. Ben ha;p:fetle 
Drinkmana sordum : 

- Bu adamlara ne oluyor, bu ne d.eJUek? 
Şef gururlu bir gülümseme ile bana ı• 

cevabı verdi : 
- Bu o demektir ki : Mis Coır Karmla 

bir iki saat sonra bütüıı ~Amerik•lılarıa 
ağızlarında dolaşan bir . isim,· g6nDlleria.A• 
tutuşan bir hayal oluyor. Bunun 1ı:1a11Hı 
Mis Con Karmin yalnız beş on k_işitlea 
ibaret bir heyetin seçmesiyle~dcğil, -büttta 
bir Amerika halkının intihabiyle l.b_lUtla 
dünyanın yalnız güzellik kralıçeıi·de(il fa
kat (güzellik ilahı) ilan ediliyor. 
Beş dakika sonra Şefin muhtete• ete

moi:ıilindeki çok mükemmel radyoıan• .iia
liyerek gidiyor, koşuyor, uçuyorduk. 

Ben kendimi bir a:ı: topladıktan sonra 
gene B. Drinkmandan sordum : 

- Nereye gidiyoruz. ? 
- Evvela bir az istirahat etmek, bi~ az 

temiz hava almak için bir kır lguiııuaaa 

gideceğiz. Bu gazinonun çok ıth:el, '9k 
şairane bir ormanı,vardır. Oracla-.katlarııı 
şarkılarını akar suların ahengini, talJiaba 
sinirleri okşayacak yatıştıran tatlı ken1e· 
rini dinledikten sonra bir gece e(leacMi 
programını yapacağı:ı:. 

- Fakat ben gece nasıl kalabiliria. i
sasen bana daima asık surat rilııterea ıl.a
yıın bu defa beni eve de sokmaz. 

- Bunun için dayınıza telefon eııl.erek 
müsaade istersiniz. 

(De• amı ·Hr) 

[li;J;-;; gazabı ;;,.Ta-) 
Bitlerle Bir Asker Ara ında l biatin bir cilvesi mi? 1 [ ----@---- J 

Rom (Radyo)- Mussolini 
bugün öğleden sonra saat 
bir,.buçukta hususi trenle 
Milano istikametine hareke
etmiştir. Bu ani hareket bü
yük alaka ve ınerak uyan
dırmış ve bir çok tefsire 
sebebiyet vermiştir. 

refakatinde hariciye nazırı 
Von Ribentropi olduğu hal
de bu gece Italya- Almanya 

ı hududlarına hareket etmiştir. 

Konuşma L,____ Yazan: sırrı .s-.n11 ı 

Politiken gazetesinin !!erlin muhabiri Hitlerle temas eden 
temas eden askerlerin ağzından şu muhavereyi duymuştur. 

Hitler askerlere : 
- Nasılsınız? .. 
Diye sorunca onlar : 
- Çok iyiyiz, fakat canımız sıkılıyor. 
Cevabını vermiştir. Hitler şu suretle mukabele etmiştir : 
~ Endişe etmeyiniz .. Harp başlayınca iki aydan fazla 

sürmiyecek. 

mesleii değiştirince : 

- 41-

Erzincan kayaları --·-
Diln · bir kafill' gibi geçti ikuılar baraıl.aa 
Bir lale gibi bu gün yanar oldu Erzi•ca• .. 
Gözlerimin içinde bir küme yapralt • sarı, 
Ağlar gibi kalbimde Erzincan kıyalanl .. 

Artık ne kaval ıesi, ne de şen çoban kaldı. 
Bu yıkık harabeye ne bir hüıbül alçaldı, 
Şu mavi semaların rengini kimler:çaldı, 
Ağlar gibi kalbimde Erzincan kayaları?. 

Hani bakraılarını doldurunca pınar.lan, 
Türküler;ıöyleyerek inen kızlar bayır.ıla11? 
Sana şu viraneler biri yuva mıdır ~ılaa, 
Ağlar gibi kalbimde Erzincan kayaları?. 

Burhı;nettin ŞARBALKAN 

AL 
-o-

ln2iltereye bir hava 
hücumu yaptılar 

Londra (Radyo) - Neşredilen resmi bir .... 
tebliğe göre Heinkel tipinde 14 Alman ~ 
hombardıma.n tayyaresi dün akşam ıaat 
19.~?de lngılterenin şimali şarki .. hilleri 
ve Skapa Flov,, üzerinde dolaıarak bir 
çok bombalar atmışlardır. 
A~l~n bombalardan bir tanesi burada 

de~ırl~ bulunan bır harp gemisine isabet 
e~m~ş ıse de yaptığı hasar pek ehemmiyet
sızdır. 

Düşman tayyareleri karaya da birçok ~•d-, kı fu kı bu casus müessesesi bu haberden bu 
0ıkullandığı halde, Bunu Lord Kiçnerden Haydat - Kımıldama yakarım ! 

bombalar savurmuşlardır. Askeri hedeflere 
hiç bir isabet vaki olmamııtır. 
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Fallar: Salon EAlancalerl ? 
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538 - Aşk ateşini s&ndllrecek sa 

yek tur. 
539 - Ateşi aşkı söndüren yusleti 

yardır bilin. 
540 - Gözlerin konuştutu anda dile 

sıra gelmez. 
541 - Cananına can vermiyen 

denemez hiç .. 
542 - Bahar gelince gönülde bir 

nar d•ğ tutuşur. 
543 - Evladını okutmıyan ondan 

yır göremez. 

aşık 

ya· 

ha· 

544 - Aya&"ıııı sıcak tut başını serin 
Bir işle meşgul ol düşünme derin. 

545 - Sıhhatın bir hazine olduğunu 
unutma hiç. 

546 - Hiç ölmeyecek gibi dünyayı ve 
yarın öleceksin gibi de ahreti düşün. 

547 - Bir aşıkın islediği derdi aşktan 
kurtulmamak r 

548 - Seni hu gören seviyor kabahat 
kimde ? acap .. 

549 - Sevildiğini bahsettiğim zaman 
ııaz etme. 

550 - Aşlı: bımbaşka bir hayatın baş
langıcıdır. 

551 - Sevilmek istersen sevenlere alaka 
gö;ter. 

552 - Biraz aşk, biraz gülmek ve bir 
parça ağ'lamak, 

Nihayet burdan kaçıp, gözlerini bağla•ak. 
553 - Son bir defa olarak af dile on· 

dan, 
Bu aşkın cilvesidir, kıskançtır cınan. 
554 - Neden bugün daha fazla sarhoş· 

sun, 
Biraz da sevdiğin kız arkandan koşsun. 

555 - Hayatta kahkahayla gülmediği
niz bir gün yaşanmamış bir gündür. 

Ver2i Kanunlarında 
Yapılacak Tadiller 
Maliye Vekaleti, 1940 Mali yılı bütce

sinde tavazünü dolayısiyle bazı verri ka
nunlarında yapılacak olan tadillere ait ka· 
uun projelerinin hazırlanmasını ikmal el
tmi~tır. Yeni projeler, açılma günü olan 
18 Marttan evvel Büyük Millet meclisine 
sevkedilmİş bulunacaktır. ........................................ 

ı HAZIRLANIMIZI •• t 
: Sesli sinemanın icadından baıüne ka4lar ı 
fyapılmış en mu..ızzam ve muhteşem mlizik,ı 

Kı,ıadakı Her Bir Net•r "Türk Dostlarımız'' Mevzul11 BESiNDEN: 
Bir Elm••tır Konferans -·-YAZAN: 

-43-
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talasilli Kardeılerimizdir. Va· 
tanın anneleri, onları talim 
ve t erbiye edilaek üzere 
kıtlara göndermiştir. Onlari 
bize emanet etmişler4lir. 

Biz onlario gerek ruhları 
ve ıerek kafaları üzeriııde 
işliyerek, iailıilerioi, ııhhat
larını ve insanlıklarını arttı · 

rarak tam ve elr1111 bir hale 
getirdikten sonra yerdlarına 
ve aile kucaklarına teslim 
c.dece;iz. ,la, bizler içia en 
mukadıles ~vazifedir. 

Nefer leri111İz tezkerelerini 
alıp memleketlerine, köyle· 
rine döndükten soara vata· 
nın anneleri biz zabitlere 
seracaktır: 

- Kimleri ve ne suretle 
onları hazırla4lıan: bakalım? 

Sizlerin ellriaize teslim etti· 
ğiniz yözbinlerce ham yav· 
rnlarımızı nasıl yetiştirdiaiz, 

onlara bütün yaşama yolla
rını ve mes'ud olmanın çare· 
!erini öğretti niz ve aşıladı

nız mı? Çünkü zabit neferın 
kardeşi değil4lir,.oaua yalııız 
ağabeyisi değildir. Zabit 
neferin maaliimidir. Onun 
taliıı:. ve ted.risiyle •lkellef 
mürebbisidir. Zabit neferlere 
karşı bir ka~ cihetle mes'ul· 
dür. Neferi .ı varlıiı zabitin 
yeddine mevdudur. 

Zabit onun rahi avalinden 
mes'uldür. Neferin dimağı 
zabitin eline verilmittir. Onun 
zihninin açılaıasından ve 
fikri terekkiyatından mes· 
al4lür. Zabitin eline neferin 
kalbi de teslim edilmiştir. O, 
neferlerde sa&"lam bir ıeeiye 
meydana getirecek, onlara 
yicdaıı temizliği, muaşiret 
adabı, in1anlara karşı en iyi 
••ameleri ve onlara vata• 
ve milliyet malaabbdlerini 
telkin e4lecektir. Biz onları 

zabitlere kölelik etıin, onla
rİn zati itlerini ııörsla diye 
göaderaiyoruz. Oaları~ada• 
etsinler vatanı ve milleti içia 
hirer fedai olınnlar diye 
gö:ıderiyoruz." 

Pariı, 17 (Radyo) - Fransız mebu1an reiıi B. Heryo, 
"Türk dostlarımız" mevzu• üzerindeki seri konferanslarının 
ıouuscusunu vermiıtır. 

Bu son konferans tanzimat devrinden, ikinci Abdülha
mitten, Mustafa ke•alin rençliğinden Erzurum, Sivas kon
ırelerinden, inkılap kanunlarından ve Balkan antantından 
bahsetmektedir. 

Bay Heryo eski Türkiyedea bahsettikten sonra Tirkiye· 
ain son vaziyeti hakkında şu sözleri ıiylemiştir : 

Biz Türkiyeye daima yardı• etmeii ve ona inanmalıyız. 
Fransızlar hil•elidirler ki Ankarada hiikiimeti idare edea 
askeri bir diktatörlük deiildir. Bizimkilerin ayni, bizimkile· 
rin kardeşi, büyük Fransız inkılap prensiplerinden doğ
•ut bir cumhuriyettir. 

Türkiye, tarki Avrupada liberalizmi•, demekrasİnİn en 
kuvvetli müdafiidir. 

Fransızlar banu böyle bilmeli ve unutmamalulırlar. ...... ~~~~~ 
SPOR HABERLERi 

Üçoksporun daveti üzerine şehri•iıe bir maç yap· 
mak üzere gelen Aydınspor ile Üçok takımları dün 
Alsaneak stadyomnnda karşılaştılar. 

1-Tarihi ilanından itibaren 939 senesi ihtiyat yoklatJ• 
rını şubemizde yaptırmış 311 dahil 331 dahile ka«ar 
ğ'umlu yabancı erat aşağıda dercedilen ıünler ııarfıııd• 
beye ıaüracaatlerı ile 940 ihtiyet yoklamalarını yaptırac:kl•rİ 
2 · Birlikte getirecekleri vesaik şunlar olacaktır : 

A) • Nüfus cüzdanı ye ayrıca altında Iıımir adresli bir 
ğ'ıda yazılmış örneği. 

B) • Askerlik terhis vesikası. 

C) ·Terhis vesikası olmayıpta arıza raporu olanlar raporl 
D) • Muhacir veya mülteci elmasından delayı ihtiyııJ• 
kil etmiş:olanların bana dair vesaikioi. 

3 ·..ı Yabancı olup 939 yoklamalarını şubemizde yaptı 
yanlar ayni veçhile zikredilen vesaikile tayin edilen 
detler zarfınde,..940 yoklamalarını şubeye müracatla 1 
racaklardır. 

4 • Yabancı olup yaşı bu doğumlar dahilinde olup t• 
bir nüfusta~kayt yaptırmamış nüfus mektume olanlar!• 
diye kadar nüfus ciizdanı almadığından şubeye mür• 
etmemiş bulunanlarda müracaatları menfaatları icabıılıt· 
5 • Şubeye bu maksat için müracaat günleri şunlardır : 
A)-331 Doğumlular 21-22 Mart 940 günleri saat ta 

öğledeıı • 
Çok heyecanlı dakikalar yaşıyan maç Üçok oyuncu- 8)-~30 

!arını büylik bir gayret sarfına •ecbur etmİf ve büyük C) 329 
bir enerji sarfeden Üçok oyunruları çok geçmeden D)-3!1 
iiçüııcü ve bir düdük yanlışlığı eseri olarak dördüncü E)-327 
ve bunu müteakib de beşinci goll rrini yaparak oyunu F) -326 
3-5 olarak kendi lehlerine neticelendirmişlerdir. J)-3 L5 

İstanbul,. 18 (Hususi) - Dün 1 aksim stadında ya· K) -324 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

25-26 27 " 
28·29 " 

1- 2 Nisan 
3. 4. 5 • " 
8· .9-10 " 

11-12-15 " 

" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 

" " pılan Taksım • Beykoz maçında Beykoz yenilmiştir. L)-323 
Antakya, 18 (Hus'ısi) - Dün yapılması mukarrer M)-322 

16-17-18 " 
19-22-23 " " " 

" " 
" " 

" " lan (5000) metrelik koşuyu Mehmed Ener kazanmıştır. N) 321 
An1;ara 18 (Husuıi)-Dla 19 Mayıs stady<>munda ıenç· T) 320 

ler birliği ile birlikıpor takımları karşılatmış ve neticede · 

" 
" j 

" 

24 25-26 " 
' - 29-30 N.lMayıs 

2- 3- 6 " 

" 
" " " 
" " " 

S)-319 
o yut l· 4 gençler .birliğini!.!:~iyetile =neticelen.ı. ittir. Ş)-311 " -.... .. 

7. 8-~9 " 
10-13-14 " 

" - " 
" " 
" " 

Roma Radyo- Dahiliye ve ik- g~-~~~ 
V d

• v • • K)-315 

" " 
" " 

15-16-17 " 
' 20 21-22 ~-" 

23-24-27 " 

" " 
" ... " 

s·au n er 121 tısat~ ' vekilleri uı.314 " " 
" " 2i 29-30 

" " 
" " it 

Haber Ankara (Husuıi)- Birkaç 2·-313 
gü•denberi:Istanbulda Lbulu- G )-312 
nan Dahiliye Vekili Faik 1) 311 

" 
l·L4·~5 Haziran ·" 

6- 7-18 -·" ~ " 
" " 

" Roma - Sazı müttefik 
gazetelerinin yazt1ıklarına gö· 
re Türl· limanlarına mütte· 
fik ıilahları yai•aktadır. 

Fu vaziyet bir ~Tlirg·Sov· 
yet harbi •anaaını:ifade et
mez. Hatti ltau gazeteler; 
yeni bh· Türk-Sovyet anlaş· 
masından bile bahıetmekte· 
diri er. 

Gümrükte 

Ôztrak ile . iktisat: Vekili 
Hüsnü Çakır '. bugün şehri
mize d!inmlişlerdir. 

Alman yadaki 

talebemiz 
lstanbul - Hülı.ômetimiz 

Alm~nyadaki Türk talebe
sine •lifus başına ayda beş 
kilo •iırlığında gıda mad· 
deleri ıöoderil•eıi için Al
manya hükfıınctinden müsa
ade almıştır. 

" " 
" " [ 11-12-13 . " " 

" 
6 - İhtiyat yoklaması başladığı günden itibareıı 

d~ğıımlu yabancı erat yoklamalarıJ öğleden evvel def 
edecektir. 

7 - Yabanci 311 ve 331 doğumlular dahilinde ask'' 
yapıpta vesikaları cüzdanlarına geçirilmemiş olanlar 1 
muayyen',bir müddet yoktur. Her hün öileden:evyel fil 

caat edebilirler. 

8 - ihtiyat yoklaması bilakaydüşart resmi, hususi b
6 

devair ve müesseselerde çalışan ihtiyat yabancı erler' 

şumuli olduğundan ayni tarihlerde müracaatleri li~1~ 
Gdmiyenlerle bunları gönderaıiyen •müessese ·imirlerı 

1 • d · ö eil-' kında kanuni muamele yapı acagın an ışe ne• ye 
dir. 

f aşk, ses ve gençlik, güzellik harikası f 

fAŞKJN • ESi ŞAHESERLERINf .. ;?evamı 
f ŞAHESERiNDE: 

var) 

Gümrük başmüdür muavini 
Azmi 35, ihracat gümrlk 
müdlirü Şerif 43, muayene 
memurlarından Ibrahim ve 
Ali Feni'.de• ayni ·. müddeti 
ikmal ettilderinden hepsi 
tekaüde sevkedilmişlerrdir. ~üfus Sayımı 

istatistik umum müdürlü· 
ğü umumi nüfus sayımı et
rafındaki hrzırlıklarına de
.ı.am etmektedır Umumi nü
fus sayımı önümüzdeki birin
ci Teşrin ayında yapılacak
tır. Sayım masrafları için ge· 
nel müdürlüğün 1940 bütçe· 
sine 226 bin lira tahsi ,at 
konulmuştur. 

9 - Tayin olunan mihiller zarfında şubeye yoklaıD•1' 
y ıptırmıya~lar hakkında kanuni muamele yapılacağı, 

olunur. -~ 
fDünya sinemacılığının en tatlı sesli bül~üliit Yeni keşfedi- Falsolu Bir Ses 
ı JEANET l E Mac DONALD ve Amerıka f 
ı sanat aleminin en büyük ve kudretli ı l en 2ramof on 
ı yıldızı LEVV A YRi:.S t ,... 

Gazetelerden birinde bir 
serla•ha : 

ı Bugün matinelerden itibaren ı plakları 

f Elha ra sin masındaf 

"Comedie Française ls
tanbulu soymağ'a mı geli· 
yor? 

ı Bugüne kadar görülmemiş bir ihtişam f 
f hariküladeliğiy e lzmirimizin bütüı:ı müzikf 
f gençlik ve güzellik aşklarını sonıuz hay· f 
ı ranlıklar içinde bırakacaklardır f ........................................ ........................................ 
f J Nt 1 ıTelef•n ı 
ı •• 1 36-4, ı 
ı Sınemacılığın bıı güne kadar yarattığı cnf 
f~üzel, en mükem el ve en büyük şaheseri: 

ı NA KALBJOynıyanlar:Fran-ı 
f çoıse Rosay Pı-ı 
ı erre Renoır Fransızca sözlü f 
ı Bir haftadan beri gösterilen ve bir sene f 
f hasılat rekorunu kıran dilber ve sihirkir f 
: yıldız lmperio Argentinanın en ıon eserlC 

ı AYŞE TÜRLÇE SÖZLÜ, TÜRKÇEf 
f ve ISPANYOLCA .,AKKILt: 
ı Talep ve umumi arzu üzerine proğrama f 
ı ilaveten gösterilecektir. - Ayrıca : Ek- f 
ı ler Juroaı en son dünya ve harp haber· ı 
f leri. Oyun saatleri : Ana kalbi 2-5,30 ve : 
f 9 da Ayşe 3,30 ve 7 de f ........................................ 

Şimdiye kadar bildiğimiz 
gramofon plakları, musiki 
parçalarını kısa olarak ,alı
şıyorlardı. Şimdi Almaoyada 
bir nevi yeni rramofon pli· 
iı keşfedilmiş; bu plaklar, 
şimdikilerden dört 111.isli uzun 
musiki parçası çalmaktadır
lar. Yeni musiki plağile, bir 
kompozisyon soıuına kadar 
hiç kesilmeden bir plakla 
çalınabilecektir. Yeni keşif 

rağbet bulmuştur. lık olarak 
ilkbaharda Leipzi: panayı· 
rında teşhir olunduktan son· 
ra piyHaya tıkarılacaktır. 

Siyasi nezaket icabı bir 
dost devletin giicüoe gide· 
cek tek söz yazmıyoruz. Kı· 
lı kırk yarıyoruz, İçtimai ve 
kültürel cephelerde ıle aynı 
temkin va vakarı istısnasız 
göster•eli 4leğil miyiz? 

Bahusus hakikatte de kim· 
seyi soyacai'ı yektur. Tem· 
sillere giden ihtiyarile ve 
memnuniyetle gidecek, ve· 
receği bir kaç liraya kıyas· 
la kat kat fazla zevk alacak, 
istifade edecektir. 

Böyle yüksek kıymette 

trupların gelmesi medeni 
bir şehir için şereftir ve 

F 
Fransızlar, Come4lie França· 

Dr • alıri lfık ise'i memleketimize gönder· 
ızmir Memleket Hastanesi mekle cemile ı&ıteriyorlar. 

Rontken Mütehassııı iöyle sözleri güzel bir 
Rontkenvec/ektrik tedaoi• dostluk ahengi içinde falso 

yapılır ıkinci Beı ler So dan beter sayarız. 
No. 29 TELEFON 2542 (Alışa m) 

Fırında yan2ın 
Dün Balcılarda Filibeli B . 

Nazminin fırınında bacada
ki kurumların ateş alması 
yüzünden yangın çıkmış, der· 
hal söndürü!müştür. 

K..adın parmağı 
Kuruçay mahrllesinde bir 

valı:'a olmuş, kadın yüzünden 
Abdullah ve Ahmet adların
da iki kişi kama ile Ömer 
adında birini agır surette 
yaralamışlardır. 

SumnerVels 
Roma - Papa 12.inci Pi

yu, bugün saat 10 da Ame· 
ı ika hariciye müsteşarı Sum· 
ner Yelsi kabul etmiştir . 

Biletlerinizi (SAADET) Kişesinden Alınız 
Çorakkapu Poliı merkezi karıııı No. 864 Hasan Tahıia Ô doıTelefoa3497 

Milli Piyan~o 

i• Oado• 'l' oıetoD lS4Y ı -

ıııımııııııııımııııııııııııııııımııımııı;•· . 

/' 
Alman imparatoru Rus Çarını Nasıl Aldattı?_/ 

saklamıştı. il~ 
Fak at bir tesadüf eseri olarak Lordun bu ıD 1 

seye bağlı olan yaveri bu şifreden bir kopya 
ederek Lorda verdi. 

Bu haber Kiçnerin dimağında bir cehenneıD j 
kinesi gibi şiddetli •ateşler yaktı. ilk önce' b11ıı~ et 
mak i~temedi. işi yeniden anlamak üzere eıı>~ı~~ 
tiği adamlardan bir ikisini Rusyaya gönderdı. Jı 
rın bu haberi teyid eden şifre lorda gelin-:e alı t 

b h ek' şından gidecek kadar kızdı. Rusyanın u ar 
önüne geçmek üzere paçaları sıvadı. I ~ 

Dakika kaybetmedi. Kalktı gece yarısı kr• ;,. 
rayına gitti. lngiltere kralını yatağından kaldır 
rada sabaha kadar müzakereler yapıldı. ~ 

Kral Lord Kiçnerin bizzat Petresburra gidc'ee · 
pürüzü düzeltmesine razı oldu. Rus hükiımetile "o: 
retle mümkün ise o suretle hareket etmek 
Lorda büyük ve açık seliihiyet verdi. l 

Harbiye nazırı da üç gününe kadar yola ç ~ 
üzere bir kaç harp' gemisinin . hazırlanması "e 
son derece gizli tutulması e .nriui verdi. 

Yarım saat sonra Entelicans servis bütün b~ 
rar ve emirleri öğrenmişti. 

1
, 

Bu haber casuslar mahfilinde bir ayaklanıD~ 
cip oldu. Zira casuslar ocağı harbın devam e 
si taraftarı idi. 


