
Alman imparatoru Rua Çarını Naaıl Aldattı? 

ttti'". 
iı halde · hhı.ıd .. .. yıne bu sırrın •ahi yeni öğrenememiş, 

\,~ ogrennıi!Ol d b. k . llu nı ~ e ır ço sıyasi sebeplerden dolayı 'll ey.dana atmamak mecburiyetinde kalmıştır. 
\)· \'aka b' 'k ~ 1)t cil l . ır s•ı asd mıydi, yoksa harekatı har-
llt'j b' \'e erınden doğan bir facıa mıdır? Suallerine 

"' ır ceyap v ·ı . . y h ~'" af' . erı enıemıştır. alnız bu bapta bazı 
•tılard:a Aillerınde bir takım haberler sızmıştır ki 

1' \~kb,sınd nıanları, usulü harp, yallud insaniyet 
ır ıurett:n. ~ahcu~ mevkide bırakmamak için zımni 

111 •
1
t1ai11 haı 1 •tıraf edılen şeylerdir. Bfi.tün banlar hidi-
t ır anmış b' 'k d r teık·ı ır suı as olduğuna kuvvetli delil-

AI 1 etmektedir. 
o' il nıa11Jarın 'f d l . 

laın Rusya 1 8 e erıne göre, lngiliz harbiye nazırı-

? 

. •ber al seyahatine dair Alman casusları vaktiyle 
'"'iı J nıanıışlar, onlara bunu bir tesadüf öğretmiş 

Burad 
~ a •ak' A ~"lfları 

1 
ayı imanların Nöymisterde telsiz tel-

11ıa1:.1 av ıyan 'f 1 • • " iıiaı y ve şı re ernu halleden memurlardan 
.. hli1ıa: uhana Dikesenenin kendi ağzından dinle-

laat·ı· 
~ • ıı zırhı 'H 
1 

•uaı, ısı empaşayrin hareketinden evvel Alman 
'•'- tının g . . . k h "l'dild . emıye gırere ce ennem makineleri yer-
'1,ı_,berıne dair cereyan rivayet duiru değildir. 

•yn adındaki bir Al111aD dahi gemiye girerek 

- Kııım, o gencin seni st.vdiğinden emin misin? 
- Beni o kadar seviyor ki, benimle yaşayabilmek 

llWDİale de beraber yapmağa razı ! 

E 

--o-
Ankaraya döndüler 
Ankara - EvYelki ıün Istanbula ride• 

Başvekilimiz Refik Saydam buılln Aakaraya 
avdet buyurmuılardır. __ _. .. ~ .. ~---
Roma - Moskova ya
kınlaşması hakkında 

-o--

Paris - Sevyetler birliii icra ko•ilerl 
reısı 8. Molotof un pek yakında · Berliai 
ziyareti sırasında ltalyan hariciye nuın 
Kont Cianoaun da Berliade buluaacağıDI 
Roma teyit etmemiştir. 

Jto~a mahfilleri, son zamanlarda Almu-1 
yanın bir Roma-Moskova yakınlaıauım • 
temin zımnında sarfettiil ıayretleri gizi•· 
me•ekle beraber bir Molotof-Ciano mlill· 
katını pek mevsimsiz bulmaktadırlar. __ .......... --.---
Bir Alman vapuru da· 

ha batırıldı 
Londra (Radyo)-Bir Ingiliz tahtelbahiri 

bugün Hamburg sularında büyük bir Alman 
vapurunu batırmıştır. Bu suretle Iaıim 
tahtelbahiri ayni hafta içinde iki Almu 
vapurunu batırmış! oluyor. -



SAHiFE 2 (Halkın sesi) 

Finlere ve Fin ıı 
landiyaya 
bir b~ış 

HAS 
rl 

• .. FINANDIYADA BULUNAN 
800 II~E YAKIN MÜSLÜ

MAN TÜRKLER 

YAZAN: ***** 
-45-

As,rt Fallar.: Salon EAlencelerl ? Şimdi Fin halkı bu kar-
deşlerimize bay et•ektedir-

- 49 -
602-Ey çiçekler, çiçekler, çiçek emen böcekler 
Bari siz söyleyiniz, o sevgilim ne bekler? 

603·1zmirin kebabına, doyulmaz ahbabına, 
Bana güleryüı göster, lle olur sevabına! 

604-Tarlada biter çilek; baYada uçar leylek, 
Çabuk unutulmayım, butlur bendeki dilek! 

605-lpek gömlek biçerim, üıtüne and içerim, 
Öl, desinler öleyim, yartılan nasıl geçerim? 

606-Ay doğar gün kararır, işık benzi sararır 
Ağır giden derler ki; menziline tez varır t... 
607-Aksarayın elması, ağzından ahr pası 
Beni bu hale koydu, o yüreği yanası! 

608-Bornovanın yolları; gene giymiş alları, 
Sarılsaydı boynuma, sevgilimin kolları! 

609-Güzelyalı boyunda, feda olsam uğruada 
Huri mi melek mi var, aceb bilsem soyunda! 

610-Sigarada küJ olu~, baharda bülbül olur 
Sanmayın bu dünyada, .onun gibi iÜl olur. 

611-Ruzgar gibi esersin, bıçak gibi kesersin 
Ufak birşey söylesem, hemencecik küsersin. 

612 Çivi çiviyi söker, acı acıyı döker 
Daha ne zamanedek, gönül bu aşkı çeker? 

613-Bugün hava bulutlu, senin taliin kutlu 
Hergün yanında olsam, benim için ne mutlu 

'14-Denizde sandal olur, aiaçlaıda dal olur 
Ağzında en acı söz, konuşurken bal olur!. ---····---

Her gün bir bilmece: 

Öyle bir kelime bulunuz ki mel:teplilerin 
ağzından düşm ~sin, sonra o kelimenin 
öyle bir harf101 değiştiriniz ki gazete sütun
larında her gil!ı okuduğunuz bir şey olsua. 

ler. Onlar da FinleH karşı 
pek sadıkane Ye dürüst ha
reket ederler.. Her haıasta 
faziletlerini ispat etmifler 
ve uma111i teYeccüla kazan
mışlardır. Kentli aralaranda 
teıkil ettikleri cemaat 2'ece 
ıln41z çalışmakta ye bun
ların Fin milleti ıibi kültü
re pek ehemmiyet Yer•ek
tedirler. Fin liselerintle bir
çok T6rk kızları varthr. 
Erkekleri de muhtelif san
at okullarmda ve ÜDİTersite
de çalışmakta ve hatta te
ferrut bile ltemin etmekte
dirler. 

Müsliman Türk kadınları 
tapkı yerli Fin kadınları ıi
bi hem münevver ve hemde 
eTlerile, çocuklarile meşgul 
olurlar ve dışarıda da çah
şırlar, fabrikalarda ve ma
ğazalarda va-ıife alarak ~a
ra kazanırlar. lay Zabur 
Tahir en ileri gelenlerinden 
Ye bugünün milyonerlerin
dendir. Bu zabn refikası 
bay Zuhur Tahirin · büyük 
magazalarının midürlüğünü 

ifa eder ve kocası kadar 
o da, uğraşır. Yalnız bura
daki Türklerin kendi millet
daşları hakanda fazla bilgi
leri yoktur. Türkler aleyhi· 
ne eskiden yapılan propa
ğandalar bunların kulakları
na k_adar akıtılmış ve tesir 
yapmıştır. Hatta Finler ka-

- !u Nedir - tlar bu müıliman Türkler de 
Cevabı yarınki nü•hamızıltı bizim birçok inkılaplarımız---·· .. ---

DÜNKÜ BİLMECENİN CEVABI : 
"YAŞMAK" dır. 

dan haberdar deiillerdir, 
onlar hali biai eski vaziyet
te sanarlardı. Fakat üç beş 
yıl önce bunlardan birkaç 

.................................... •••• tacir lstanbula gelmiş ve An· 
: Bugün matinelerden itibaren ı ' karaya kadar giderek son 

i hamra sineaasında.! terekkiyatı•ızdan ·haberdar 
olunca buau Finlandiyada 

:Eşi ve benzerini tertip imkanı elmıyan şa·ı yaymış ve oradadaki müsli
ı heser bir proğram takdim ediyoruz. İşte ı maa Türkleri hayli sevın· 
ı geçen haftdd muvaffakiyeti unutturacak ı dirmiştir. 
: güzellikte bi r s inema harikası : -SON-

ıa YAZ P.E~~i Çocuk--k-av- ea ı 
ıBaşröllerde: Fransızca sozluı 
ıJoan Cravvford-James Stevvart-LeY Ayresı Kddarş~yadkad1•3 şimendifer 
• S b ı - ·d ~ ·ı A + c~ esın e 1 numarada 
• ayın ayan ara mUJ e: programa ı ave • K· .1 •1 y d d k. 
ı olarak: en zengin ve güzel tuvaletleri teş-ı :amı og u aşar a ıu a 

1 

•bır ede T b .. R ki ' M d F'I ·• çocuk, arkadaşı Erdoğanı bir • n n ıı en ı en son o a ı mı• 

ııvı tro Jurnalda: en son harp haberleri ve di-ı kargı ile başından yarala-
tger en müh m hadiseler V.S. -Seanslar:berı mıştır. 
ıgün:l .30" 3.30- 5.30- 7.30· 9.30da başlar. cu-ı ________ ..__ 

:martesi ve pa :r;ar günleri 1 l.30da ve baftaı Satılık bahf'•e 
:arası nda }Jergij 1.30da ucuz halk seanslanı •• ~ ..................................... ve uşte .......... ~ .......................... .. 
:Daima en iy' ve en çme filimler gösterme-: Fevkalade sıhhi ve hava ~ 
ı ği prensip ittihaz eden ı dllr bir yer olan meşhur 

ı Taı r . - 1 T e l e f • il ı lzmir Bozyaka emtinde po-
ı i 3' - 4' ı lis karakol11 karşısında bir 
:su h fta Izmirliler.in prestiş edercesiaeı bahçe müştemilitile beraber 
:sevdikleri dilber ve sihirkar DEANNE: sahlıktır. Satın alma!\: isti-
.DURBIN'0n3 b•• ••d••: yenler üçüncü beyler şamh 
: y rattığı iZ ar uyu U: sokak 24 numarala evde 
ı Fransızca öz,i şaheserini taktii• eder ı oturan sahibi Mebmd Ce
Ayrıca:LONDR YA PIAVA 'fAARRUZU vat Sevinçliye müracaat et-
ı1n1'iliz kara, hava ve deniz kuvTetleri ta·ı sinler. 9-2 
:rafından yapılan müdafaa ve düşman tay·: 
ıyar leri tarafından atılan tahrip, b•i•c•ı D F b 
:gaz ve yangın hombaıarının yaptığı tahri-ı r. a ı;i ltık 
ı bot ve pasif koruma teşkilatının ı 
t BÜYÜK F AALIY.EII ı 
ıElder Jurnalde son harp haberleri. oyunı 
ı saatleri 2,30-4,45-7 ve 9,15 de başlar ı ........................................ 

tzmir Memleket Hastanesi 
Rontken Mütehassısı 

Rontkenveelelttrik tedaoia 
yapılır tkinci Beıter So 
No. 2? TELEFON 2542 

Almanyanın Yueos)ayyaya 
Teklifi 

Belıracl - Almanya YuıoslaYya hükumetine bir iktisadi 
blok teşkilini teklif etmiştir. Bu blokun başlıca temelJeri 
Sovyetler, ltalya Ye Almanya arasında ve Balkaa 
milletlerinin bu blokta mühim rolleri olacakbr. Şimdilik bu 
bapta fazla malumat Yerilemiyor. Ticari ve iktiıadi mina
ıebet ve •uameleleri inkişafı edecektir. 

SoYyet - Ramen Paktı 
Olacak mı? 

Londra - Havas ajansından : 
MoskoYa ile Bilkreş arasanda bir a•laşma olacaiına dair 

burada •alümat yoktur. Bllnunla beraber bu mesele Bal
kan deYletleri arasında müzakere olmadan bilhas1a Türki
yeain ıizası alınmadan buna ihtimal yektur. ___ ...... ___ _ 

Amerika - Soyyet 
Mü asebeti 

Paris - Vaşingtondan bildiriliyor : 
Sioator Klark ayan meclisine bir karar teklif etmiştir. 

Bw teklif Finlandiya ile yapıla• haksız muabedetlen dolayı 
So•yet Rusya ile münasebetlerinin kesilmesinden ibarettir. _____ ...... --·--

Tuna Sefer eri Başladı 
Sofya - Tunanın buzları artık seyrisefere müsait bir 

hale geJmişt!r. Bulger vapurları Vidin ile R•JSçuk arasında 
işliyecektir. iskelelerin bazılara henüz müsait olmadığından 
her iskeleye uğramıyacoklardır. Vidinden yukarı olan se
ferler el ~n te is olunmamıştır. 

ııı:ııııınn----

Sovy er M 
Tecavüz 

ncok ya 
~diyor 

Roma - Muctac:i teyid olau haberlere göre Sovyet as
kerleri Maoçok• hududunda beş mil ilerlemişlerdir ve iler
liyorlar. 

100 Fin Askeri urban Gitti 
Londra - Royter ajansı Helsinkiden bildiriyor : 
Sovyetlere terk edilen yerlerden çekilen Fin askerleri 

yorıunluktan günde yedi kilometre bile yol gidemiyorlar. 
Yolda dinlenmek için yatan bir bölükten 110 kişi ölmüştür. 

•~mir Detterd e rhöından : 
• İlya Pardonua Başturak şubesine olan emlak sahş bedeli bor
cundan delayı taasili emval kanunu hükümleri dairesinde hacze
dilea ikinci Karataş Traavay caddesinde kain 374·5 eski 448 ye
ai sayılı ve 480 lira kıymetindeki dükkanı meıkür horçtan dolayı 
İdare heyeti kararile 21 güa müddetle müzazedeye çıkarılmışhr. 
Taliplerin 15 Nisan '40 Pazartesi gfinü saat 15 te Vilayet idare 
heyetine müracaatları ilan olunur. 25-2-9 (992) ...... __________________ _... ________ _.._.......:~--

150,000 LiRA 
Piyan~o Biletlerinizi (SA DET ) Kişesinden ~lınız 

Çorakkapu Polu merkezi karııaı No. 864 Haıan Tahaia ÔadeiTelefoa3497 

MACA BASINI 
Y.ürkiye, Sovyetlerin herllaıtf 

bir kötü niyetlerinden en· 
dişe etmemektedir 

Budapeşte(Belgrad mulaabirimiz bildiriyor ) : Balkan lal• 
kfıaıet merkezlerinde en büyük alakayı Ttirk - Sovyet •'' 
n•aebelleri celp etmektedir. Sovyetlerin Türkiyeye yakl.,. 
mak istedikleri hakkındaki haberler hergün biraz daha t•• 
yit olunmaktadır.ıc Sovyet hükümeti, Ankara sefiri vaııta' 
siyle T~rk hüktmetine mlihim miktarda maden köaıilr' 
Yermeii teklif etmiştir. 

Baa itibarla, Tiirk lııükô•eti Sovyetlerin bu teklifini •eJlf' 
~nuniyetle kabul:etmiştir. Aynı za•anda, Türkiyenin iof' 

yetlere karşı hiçbir taarruz emeli besleaediii hakkını. 
Ankara hüktmetince Sovyet sefirine kat'i teminat yet~' 
111iştir. 

Spor Haberleri 
ALTAY AYDIN ŞAMPl

YUNUNU YEMDi 
Şehrimize ~elen Aydın 

~porcuları dün öğleden sonra 
Alsancak stadında güzel bir 
karşılaşma yapıl mştır. Ay-
dınlıların karşısına çıkan 
Altay takımı gfızel bir oyun 
çıkarmışhr. 

Neticede Altay takımı 
bire karşı iı<i golle g .. lip 
gelmiştir. 

lzmir şampiyonu Altınordu, 
Dcmirspor takımiyle karşı

laşmıştır. Altnıordulular De
mirsorla yaptıkları bu ami
kal maçı ikiye karşı dokuz 
gulle: kazanmışlardır. 

İki takım da iyi oynamış
tır. 

MİLLi KÜME MAÇLARI 
940 yılı Milli küme maç

Jarana önümüzdeki hafta 
Pazar gilnü Ankara, lstan
bul ve lzmirde sekiz milli 
küme takımının karşılaşması 
ile başlanacaktır. İlk hafta
nın maçları mahalli takımlar 
arasında yapılacak ve dep
lasman maçlarının ilk puvan-
ları takımlar arasında kay
dedilmiş olacaktır. 

lstaan bul 24 - Bugünkü 
maçta Feoerbahçe takımı 
Besiktaşı 1 - 5, Galatasaray 
lstanbulsporu 1 - 3 yendiler. 

---o--
En kalın ·~ ağaç 
5E'~Ağaçlar arasında, en bü

yük olanı; sıcak iklimlerde 
yetişen Baobabdır. Bu ağa
cın boyu pek uzun değilse 
de eni 20 metreyi tecavüz 
eder. , 

Türkiye 
aeynalmllel plAnda ~ 
mühim bir mevki lf8 

etmektedir 
(Baştaraf 1 inci sayfa.&•) 

daima tahdit halinde buld' 
nan Maverayı Kafkasda, b' 
mıntakadaki [rmenistanı t 
kil eden bu kuvvetli ve ı• 
yerlerde, dağ muharebelel1 
için ancak cüz'i kuvyetlcl 
bulundurmak kabildir. 

Tiflisten gelerek Karı ff 
Erzurumdan geçen şimeodt 
fer yolunu ,düble ... eden I~ 
zel bir şosedea, biricik iti 
nerer ile, bazı mlihi111 f~ 
lar için münakalat yolu o~ 
rak istifade edilmesi kab 
dir. Aras ve \ Kara çayl; 
ye1'diğerine karışan kuYfİ 
li mecraları ile Türkiye~ 
Cürcistana dotru Yahıi 1 
larını çizmektedir. 

--o--
Çinde cürüml 

• rın cezası 
Evvelce Çinde bir cO 

işliyen kimserıin boyn 
kaug denilen delikli tab1

' 
lar geçirilirdi. Bu tahtal 
kalınlığı ve ağırlığı cürll' 
derecesine göre olurdu. 

---o--
iplik ağacı 

Meksikada yetişen bir . 
vi ağacın lifleri o kadar 

1 

ce ve sağlamdır ki, k . 
iğnelere geçirilmek ~sureti 
bunlarla dikiş dikmek ıoO 
kün olur. Yerliler iplik 
rine bunlara kullanUJ•lit 

dırlar. 

Alman imparatoru Rus Carını Nasıl Aldattı? . 

deniz üstünde süikasd yaptığı bakkmdak rivayeti~ 
doğruluğuna inanamam. Gerçi vaktiyle lngiliz ge11'

1 

rinde zabitlik eden, Ioıilizceyi bir lngiliz kadar bil 
lngiliz bahriyesinin iç yüzüne vakıf olan Miler-

haymin Umumi harpte Almanya ya kaçtığı ve :bu' 
Lord Kiçnere Rusyaya kadar refakat , etmek oı 
hazarlanan yüsksek rütbeli bir Rus zabitini oturd 

otelde öldürerek elbiselerini giymek, rkıyafetini de 
Rus kumandanı hali11e sokan Ruscayı mükedl 

bilen, Rusyada u2un seyahatler yapan, Atına•>" 
Rusyadaki istihbarat teşkilatından geldiği ri~• 
olunan Milerhaymin Hempeşayer gemisine Lord(Ç

1
• 

ile beraber girdiği ve gemide suikasdı keadi):.
111 

haEırladığı söyleniyorsa da ben Milerhaymın bu lı' 
tehlikeli bir işe girişebileceğine ihtimal vereo>edl· 

Casusların barıkalar yarattıklarına: çok ket: 

tehlikeli bir işleri taahhüt ettiklerine, Milerb•Y..,ı 
azıl ı casuslardan biri olduğuna, Moskovadan 

alelacele geldine göre onun hakkında cereyaO 
bu rivayet biraz hakıkate benxer, büyük şiif' 
uyandırırsa da, vatanperverlik bazılaranı bayatf 
kirlıklara sevkederse de, ben Milerbay-' 

• 


