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•• ırltaç glin oluyor ki lto- Biz ona hatırlatalım ki propağandanın ruhu 

ASRİ BiR 
AFRODITj , 

--oo--' -:.ı: 

Af roditin Def teri •t '•clyosa ltalyanın eski -----""--~-- karşindekioe söylediğini inandırabilmektir. Göbelsin 
t tı~rt~i dostu ve yahut hiç Londra _ Deyh Ekspres ı leketia harp olacakmış gibi Fransız dostluğundan bahsedişi Fransızları inandırmak·tan 
,t ,,,:•~ea mDttefiki Alman- g azetesinin Ankara muhabi- hazır bulunması icap ettiği- ziyade kahkaha ile güldürür bunun için propağandanın pisi-

llllden •.rı~ çok can ve ıö- ri, 8. Şilkrü Saraçoğlu ile ni söylemiş, Balkanların tak- kolojisi yalan söylemeınek ve yalan haberler uydurma-
1ttıo1 k ıltıfaflar saçmak fır- mühim bir beyanat yapmış- simi hakkındaki sual üzeri- maktır · 
"••ti .•çırmıyor. Roma ıi· tır. ne de demiştir ki : 
bir tı •ıa dalla tlüne kadar Muhabir, Türkiye Harici- - Böyle bir hareket gay-
.titi ;

1a aax Ye aazmcdeme- ye ve~ ilinden Britanya ve ri muhtemeldir. Böyle bir 
~lift OYyet Kuıya leJıainde Fransa ile, 1 ürkiye münase- teş ebbüse girişiJmes: derhal 
ler, : kuHaadliı güı:el ıöz- babndee. memnun olup ol- harbe sebep olur. Bir kere 
•etiQ ~karak • maltııa siya· madığını sormuş, B. Şükrü Balkanlarda harp çıkınca da 
fi~i ıllt zamanlarda oltluiu Saraçoğlu şu cevebı vermiş- mevzii )Ialmaz. Sjze şunu 
~, .. l•ne ıolb, bitaraf hü- tir : söy!iyeyim ki Türkiyenin va-
1.:lla el tler ve BaJkanları11 ı'ı · I •ı'ltere ve F ansa ı'le '•!{ ~ - 0

• r ziyeti çok kuvvetli ve iyidir, 
l>•rı,1c•• hüriycti leainale müoasebatımızdan memnu- Türkiye verdiği söı ve im-
betle ~iadeler sarfctmeıioi nuz. loriltere ve Fraosanıa zasını yerine g etirecek, yar-
~İı 1 •ıyoruz. Herrüakti ai- Türkiyeye yaptıiı yardımlar, 

• tr dım muahedeleri büki'ımleri-
fiıt1 •ıasen herıeyi iter bizleri tatmin etmiştir." 
'Ytlı tlll daha iyi bır şekilde Muhabirin diğer bir sua- ni harfi harfine tatbik ede · 
L "•tıa Lt d J iine de cevap veren Tu-rk cektir. Qjl 'L· •~ • ır ar. Yalnız 
ıı,11

1~~Qcj Roına istasyonu- hariciye vekili, harbin Bal- Ve sun söz olarak Sov-
a. ır n•ı · t d kanlara sirayet etmiyeceg-ini yetler bir lig· inin irs na taar-ıttlttef· ... rıya ı araııo a 
Jri}'e' :ılder tarafından Tlir- zacnettiğini bununla bera- ruza ihtimal vermediğini 
tırtıl::~ ltatya aleyhinde kış- ber bu sahadaki her mem- söylemiştir. 

t,riı gı hakkmda atılan bir Almanlardan ı 
eli".. t•ıına cevap vererek 

l,.;Ce"• • 

•ey, bıır. in : Türkiye şa esir &)dı)ar •t dG Q devlete karşı dost 
''1a~11111•n davranmak için 
~1aı ... •e buaun tesir ve tel
t --rın 
•ç de"~ Zerre kadar mula-
d, ( ilidir. Daha geçenler-
"lttr~iStampa ) gazetesinin 
tıQJ•tı )e nıüttefiklerden al
doıtJ.1 .. Çekince onlara karşı 
tir., ... ltınu kararetlcndirmi•-.,..,,1. ... 
......... 1nde makale yazışı 
•t d?ıetle ltalyan gazeteci 
l'GrJtı p .011ıatlar1n ltir türlü 
b" trı 1 

0/', ~Oıter . an ayamadıklarını 

btf ıki llıııtir. Türklerin bir 
it •1 e -,,_ . •ly••ı VYel Balkanlarda 

'1 1ddia 11 takviye edeceğini 
il etu ~. ••I) d i• tesanüt davasını 
'"rette oatca ve sami•i bir 
'dili.... :karşıladığı tahattür 

J d' ·•t . 
'•t-. Yenı Türkiye'oin 

1 dıiı11 111 karşı dost davran-
i(; \,., e \'e fakat bu dostluğun 

,. St11, -

---o--
Pariı - Mozelin;;şarkında 

Alman kıtaatı, bir Fransız 
kıtasıaın hticamuna uğramış
tır. İki Alman esir edilmiş. 
Fransız kıtasından iki nefer 
hafif surette yaralanmıştır. 

---o---
Zelzele 

Gümüşhane 25 (A.A) 
Dün; gece saat 20,15 de bu
rada bir fecri :şimali .hadisesi 
vukua gelmiştir. 

Bugün de: saat 12 de orta 
şiddette anıudi bir zelzele 
olmuştur. Hasarat yoktur. 

işe veyahat verdiği_söze bir 
senet, sağlam _bir ..ı-muahede 
t{ibi riayet :etmesini bilenle-

Pol Reyno 

Franıız Başvekili Pol Reyno 

Paris - Başvekil Pol Rey· 
no, radyoda bir nutuk irad 
edecektir. Bu nutuk, bütün 
radyo istasyonlarında din!e
necktir. 

Vel• Ruzveltle bir arada 
Paris - Ruzveltin Amerikan ort'.usu için yapılan en son 

mode-1 en süratli ve en kuvvetli bombardıman tayyareleri
nin lngHtere ve Fransaya verilmesine müsaade etmesini 
tefsir eden gazeteler bunu Amerikanın en büyük demok
rasisinin Avrupa demokrasilerine karşı en parlak bir ıem
pati nişanesi addetmektedirler. 

Paris (Radyo) - "Ôvr,, gazetesi yazdığı çok mühim bir , 
makalede diyor ki: 

"Berlin aylardanberi propagaudasın yaptığı sulh taarruz
ları suya döşünce şimdi Moıkova ile Romayi kandırarak 

Balkanları karıştırmaya ve bulanık suda bir av elde etmeğe 

t 
çalışıyor. Moskavanın kendisinin addettiği bazı yerlerde 
Almanlara nasıl atoynat uıya müsaade edecektir. Balkanlarda 

! bir serğüıeşte atılmak istiyenler Fevzi Çakmak'ın askeri 
dehasiyle idare olunan Türk ordusunun koruduğu yeni Tür
kiye küçük Asyanın aşılmaz bir Majinosu olduğunu unut
masınlar. B. Şükrü Saraçoğlunun Balkanlarda vaziyeb 
değiştirmek istiyenler karşısında Türkiyenio elleri bağlı 
beklemiyeceğine dair soylediği salahiyetli sözler yeni mace- , 
rctlar peşinden koşanlara çok şiddetli bir ihtardır." 

Paris (Rıdyo) - lngiliz bava nezareti Silt adasınıc bom-

1 

budımanınd11 pek çok logiliz tayyarelerinin tahrip edildiği 
hakkındaki Alman tebliğini tekzip etmekte ve bu hava hü-

1 cumunda tek bir lngiliz tayyaresinin üssüne dönmediğini 
( tekrarlamaktadır. 

•ıai iat ruzgarla değişme-
11" it emekte haklı olduğu· 
'd 011ıada t ı· · · ;~elctir es ım ve ıtıraf 

Grlciy~ '
a;uru söze değil, 

rin ta&bhüdüne ehemmiyet 
veren bir devlettir: 

Şimdilik bu kadar ... 

SIRRI SANLI 

Alman imparatoru Ru• Çarını Naaıl Aldattı? 

k· "•kınd 

1: INGILIZ GAZETELERi DiYORLAR 

KARA NiZiN KAPISINI TU
TAN TiJRKiYENiN MERTLIGi 

TAKDiAE LA YIKTIA 
I 1 P.tu,,lı an tanımış olmak itibarile iddia edebilirim 

P.u 'c1'-tıııı11e b'aybaı canını kurban verircesine büyük velce-
ır '-td ır •rek t , ~ı il \'e d.. e e geçemez.11 Yubana bu noktada 
'il 'ıı L uşündü Al k' A 1 ~ QU i t'hb · man casusa teş ılatana mensup 

L '"• •klını ı arat mülazımı ltu davayı mildafaa ~eder-Q-, • Yen· b· • ı./ •111 kald ı ır şey gelmiş gibi bir durakladı. 
" ,~,,ı ırarak .. -,.,. .. lJ soıune devam etti: 

~ 
d,ll autrnıyalım k' L d 
'd dt\'et edil ~ .or Giçner Rusya çarı tarafın-
l ece1r b· R nıedı kı ona Rusyaya kadar refakat 

e o d ır us .h 
- r 11 ra h6Jcu . ~ı .mandarı tayin edilmiş olsun. 
i b'-•tı Ala. aı~tı ıttıfakı bozmak istiyen, daha doğ-
;, 4'Qa •nya ıle m" f 't h 

ır et . ç~rı1a1 kand un .e~ı sut yapmağa meyil eden 
i~ ~•ıtır. 1rmak ıçın Lorda bir seyahat tertip 

el Pttilerlı 
llrdn.L •Yrn, dedikl · ·b· R . . . .. ~ . "'"ten n. erı gı ı, t,s amırını otelde ol-
llıfo • "'•t6ndek' k d· 111ltı101 • 1 evra ve vesaiki aldıktan, onun 
1lctt1a geydıkten, kendi "elbisesini ona geydir-

od, • otel biz t ·ı . '""' 
L. ••ııa . me çı erıne görünmedea • onu kendi 
qitl getırerek k d. v 'diri a en ı yatagına yatırdıktan, onu ze-
'-)1 "Us zab't' · · ~· t ıırbı 1 ıaan ıımaıını verdikten sonra hem-

1)e ııına · · J b. il b-. gırmış o sa ıle biitiin efsaneye ben-
• Dıaceraya kim inanır? t,_ ~1ı,, . . 
~,, 111, Mılerbaym Hemşayer kruvaz6riine rırdik-

• reminin geçtiii suların altında dolaıuı Al-

Londra 25 (Radyo) - ln
giliz gazeteleri Almanların 

Bükreş üzerine şiddetli taz
yik yapmakta olduklarına 
şüphe edilmemesi lazım gel
diğini yazıyor ve diyorlar ki: 

Taymis gazetesi, Almanya 
planının tahakkuk ettirmek 
ıçın Sovyetlerle ltalyanın 

muvaffakatını veya teşriki 
mesaisini bilhassa cenubu 
şarki Avrupası için istemek
tedir. 

L ikin Stalinio Basarabya 
üzerindeki emellerinden vaz 
geçmediği malumdur. Keza 
bu sahada Almanya ıçın 
ltalyanın neler düşündüğü 
de mühimdir. 

Bir taraftan kuvvetli Tür
kiyeyi de nazarı dikkate al
mak mecburiyetinde bulu
nuyor. 

Ayni zamanda müttefik 
ı devlerler, orduları ile Ro

manyaya derhal yardıma ha-

zırdırlar. 

Deyli Herald gazetesi, 
şarktaki müttefik orduları
nın Balkanlar için hazır bu
lundurulduğunu, Almanlaran 
cenubu şarki Avrupasında 

fazla tazyik göstermemeleri
nin en mühim sebebi bu or
du olduğunu yazıyor. 

Niyöz Kronikl de diyorki : 

"Romanya boyunduruğa 
girmemelidir, Buna mani ol
mak lizımdır. 11 

Deyli Herald gazetesi, Ka
radenizin kapısını tutan Tür· 

kiyeıiin merdliiini iakdir e

diyor, Romanya ve Yugos· 
lavyaya da sempatisini göı· 
teri yor. 

Almanya Harbi Kazanırsa 
lstanbul (Hususi) - ltalyadan dönen idhalit tüccarları

mızın anlattıklarına göre, ltalyan fabrikaları teşebbüılerini 
iyi karşılamışlardır. ltalyanların harp karş111ndaki vaziyet
lerinden bahseden tacirlerimiz, Almanya harbi kazandığı 
takdirde Tiryeste ile Fiyomeyi alacaklannı, buna mukabil 
kendilerine Tunus ve Korsikanın verileceğini tahmin edi
yorlar dediler. 

L~~~Y~i!!';~!!!,ı ~~!~n ~~~~~S!re l 
Sovyetler Kara denizdeki Batum limanını tahkim etmiştir. ) 
Limanın ön6nde bir de mayin tarlaıı yapılmıştır. 

Tercüme eden: S. S. 

- 19-
Defter içinde Defter 1 

Dirinkmanm benim için hazırladığı apar
tıman, kendi ifade ettiği veçhile mini mini 
bir apahman değildi. Oo odah, her kon· 
foru haiz, en nef ı s •e modern mobilyal~-

d·ı · b - - k bı r larla tefriş ye tezyin e ı mış uyuce 
dairi! i :li. Burada, lüks bayata hasret ç~
ken b r genç kızın gönlüııd~n ge~en, ~.aba 
doğrusu geniş hayalinin düşü ııc: bılec gı n 

varsa hepsi mevcuddu. 
Hele büyük moda mağazasmın en şık, 

eıı son moda ropları ile dolu bir elbııe 
odası vardı ki fazla süı v~ tuvalet düşkü· 
nü bir kadının burada aklını oynatm••l 
mümkündü. 

Bana bütün bu güzel, zarif, tık, pabah 
şeyler ne tesir yapıyordu? Ayağımın albna 
serilen bu kocaman servet ve saltaoaD 
karşısında ben sevinmek mi, yoksa utan
mak mı lazımdır, diye bir türlü kararı ı 

veremiyordum? 
Sinemalarda görd ~ğüm bazı filimlercl• 

genÇ ve güzel kadınlara, tecrübesiı •• 
cazip kızlara erkeklerin her iıteklerial 
almağa can attıklarını öğrenmittim. Selle
rini beğendirmeğe giden hakikaten .... 
sesli genç kızlarıa daha ağızlannı açtıraa• 
dan, büyük bir ciddiyetle eteklerini kıldı
rarak bacaklarının güzel, muntazam, m••
zun olup olmadıklarını muayene edea 
studyo müdürlerini bile filimde g6rmlftla. 

Hele "Bir daktilonun hayatı" adh re• 
manda iş arıyan fakir bir kızın babra def· 
terinden koparılmış bir kaç sahife baaa 
hayatın ne kadar ibret derıleri ile del• 
acı ve bazau da garip hakikatlanaı 6irel· 
mişti 

Kızcağız başınden geçenleri ıöyle aala· 
tıyordu: 

"Allah ona ~ani gani rahmet eylesia: 
şimdi, üç ay evvel ölen babamı çekiımek 
istemiyorum, fakat o da çoluk çocağaaa11 
istikbalini zerre kadar düşünmiyea "8za 
aile reisleri gibi, güzlerini kapadıfl rlala 
haftasında biz, korkunç sefaletle kal'fll&f· 
mıştık. 

Hayatında bizi hiç bir ıeyen, hattı el· 
lenceden mahrum bırakmıyaa babamın b• 
hali ve bizim diiştüğümüz bu acıklı yaal· 

• yet, ellerine geçen her parayı son ıanti
mine kadar harcayan, israf edea ailel•re 
bir ibret dersi olsa yeri vardır. 

Kızın fazla serbest olmasını pek de ıeke-

miyea rahmetli babacığım sağ olap ta an 
ve namus düşmanı ınaanlara baı V11r••P 
mecb•r kaldığını görseydi, her hal.le bir 
çok lüzumsuz masraflardan çekinerek biai 
böyle parasız, pulsuz sokak ortesında bırak· 
mazdı. 

Bunuhla beraber fUDuda itiraf et••k 
lazımdır ki bir çok aile reislerine pek pk 
faydasız masraflar yaptıran da ekıeriya 
meram anlamıyaa çoluk çocuju oluyor. Her 

-Devamı var-

Baharı:naden ••vermlf? 
Kız - Bahan'nedennb"ü-kadar••e,_Y-.,..-:-;7• 
Erkek .- ·Ataçlar . elbiıe riyer, kadıalar. 

yavaı yavaı elbiıeleriai d6kmeje ........ ela. 



• 

SAHiFE 2 (Halkın •••I) 

f .. $iıriaıierierl1ı 1 

...... *::*...... .. ........ 
Oileyin 

o AB L 

Asri Fallar: Salon Eilencelerl ? 
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615 Evimız sed üstünde, Çiçek, sepet üstünde 
Seni nasıl sevmeyim, her meziyet üstünde! 

616-Hava karlı üşüdüm, Sırtta palto taşıdım 
Ôtmeği sen öğ'rettin, ben bir sessiz kut.idim 

'17-Karanfilio yaprağı, geçti muhabbet çağı, 
Zorlu bir rüzgar esti, söndü gönül ocağı, 

918-Ak gelir, beyaz gelir, bahçeye kiraz gelir 
Yan fettan olanın, çektikleri az geliri • 

619-İğnenin ucu çelik, içime geçti iplik 
Benim sevgim eskimez, olsa da yüz senelik! 

620 Denizin dibi derin, ağaçlar altı serin 
Sevdiğicıc bakarsam, dağılır her kederim! 

621-Çiçektir ele gelmez, kuşaktır, bele gelmez 
Durduk, oturduk yerde, hiç kimse dile gelmez! 

622-Radyolar inlemedi, 1'Öz attım dinlemedi 
Bir r ndevü istedim, neden "evet,, demetli? 

623-Yemek kaynar ateşte, kaybetim yadeşte 
O beni bekliyecek, bu akşam saat beşte 

624-Aynayı attım suya, gördüm bir güzel rüya 
Çeşme başındaki luz, seviyor beni g6ya 

625-Güzelyalı, Karataş, önüne bak arkadaş 
BahribRba parkında, öpüşün yavaş yavaş . 

626-Ateş gönlümü yaktı~ kalbimin yaşı aktı, 
Bir genç bır pazar günü, yarime nişan takta 

627-.Turnalar coşkun gelir,duman göğe yükselir 
Benim t"şkıo aşkımı, Leyla mecnun ne bilir 

---.. ··---
Her gün bir bilmece : 

Güz:el havaları sever, kanadı olduğu 
halde be zin yakmadan uçan bir tayyare 
ile bize gelir. 

- Bu Ne.lir -
Cevabı yarınki nüsh a171ıztl • --·· .. ---

DÜNKÜ BİLMECENİN CEVABI : 
Mekteplilerin ağzından düşmiyen kelime: 

Zarp gazetele .. de her gün okunan şey: 
Harp: .... 

o 
··~~ .......................... .. 
u ün matinelerden itibaren ı • 

sine• sındaf : 
ı 
:Eşi ve benzerini tertip imkanı elauyan ıa-ı 
ı heser bir proğram takdim ediyoruz. İşte : 
: geçen haftaki muvaff akiyeti u~utturacak ı 
: güze!likte bir sinema harikası ı 

! Z PERli 
:Başröllerde: Fransızca sözlü: 

Pasif Korunma Tecr.U · 
llelerl Yapllacak 

Şehrimizde bulunan Fraa
sız Kontr amiralı Muren bu 
gün öğleyin saat 13 te Hü
kiımet konağı d bilinde ya
pılacak bazı pasif koruma 
denemelerinde hazırbuluna
rak ekiplerin çalıımalarını 

röıtlen reçirecektir. 

Ço~ Çocukla 
Aileler 

~ok çocaklu ailelerdea 
ikramiye Ye maaalyaları fel • 
miş olan 112 aileden bir 
kısmının hediye ve hakları 
dağıtılmıştır. Diğerleri de 
peyderpey müracaat etmek
tedir. 

Feci bir az 
Snc aa a~. Şerife Geaç 

adında 22 y· şlannda hir 
katlın, evinin inünde bulu
nan ltir dir ğin üzerine çık
mış, oradan yere düşerek. 
yaralan•ış. öhnllştür. Hidi
senin bir kaz dnn ibaret 
olduğu anlaşılmıştır. __ ......_ ...... --

zı~ıtı ha~erııri 
Karşıyaka Alaybeyinde a· 

mele Süleyman, Ali, Mehmet 
oğlu Süleyman ve Riza ara
ıında bir top yüzün.len çı
kan kayrada birbirlerini; 
dövdt\klerinden yakalanmış
lardır. 
§Karşıyaka Ankara pazarında 
ıarson Şemsettin iş mesele
sinden Kazımı; Kemerde de 
Himmet oğlu Tevfik sarhoş· 
lukla Bn. Hüsnüye, Naviye 
ve kızkardeşi Meleğe sar
kıntılık ettiiindea ve Süley· 

· manı da döYdükleriDden ya
kalan•ışlardır. 

§ Ikiçeş•elik Hatay c•d · 
dednde Selahettin ve Nihat 
kavga ederlerken ayırmak 
için aralarına giren Muzaf-
feri sol bacağından ve Kad
riyi de bacak ve kasığından 
hafif surette yaralamıt ve 
yakalanmışdtr. 

§ Bornava Orta sokağın· 

da .Mustafa ve:'.Mehmet sar· 
hoşluk saikesiyle Hüseyini 
sol elinden 1aafif surette ya-

• raladıklarıadan yakaladmış

lardır. 

§ Burnova Çay sokaiın
da arabacı lbrahim sarhoş
luk eaikasiyle Ki21mı taşla 
başından yaralamış •e yaka
lanmıştır. 

ıJoan Cravvford-James Stevvart-Lev Ayresı 
ı Sayın bayanlara müjde: proğrama ili.ve ı 
ı olarak: en zengin ve güzel tuvaletleri teş-: 
:hir d o Tabii Renkli en son Moda Filmi: 
:ıvı tro Juroalda: en son harp haberleri ve di·ı 
tgj!r' en müh'm hadiseler V.S. -Seanılar:herı 
:gün:l.30- 3.30- 5.30- 7.30· 9.30da başlar. cu·ı 
ımartesi ve pazar günleri ll.30da ve hafta: Satılık bahçe 
:arasında hergünl.30da ucuz halk seansları: •• t ı•Ja",tı 
••••••····~····" ...................... ;ve muş e .......... . .......................... .. 
ıoaima en iyi ve en seçme filimler gösterme-: · Fevkalade sıhhi ve hava· 
: ği pren ip ittih z eden ı dar bir yer olan .meşhur 

: T r sı·a 1 T e 1 c f o n ı lzmir Bozyaka semtinde po· 
: · 36 - ., : lis karakolu karşısında bir, 
:su hafta lzmirlilerin prestiş edercesiReı bahçe müştemilitile beraber 
:sevdikleri dilber ve sibirkir DEANNE: satılıktır. Satın alma~ isti-
:DURB1N'io3 1 b•• ••a••: yenler üç.üncü beyler şamh 
: yarattığı iZ ar UYU U: sokak 24 numaralı evde 

Za2rebte Çıkan Olzor Gaze· 
t si Ne Diyor? 

Zagreb'1e intiıar eden Olzor iıimli gazete de ezcimle 
ş•nları ıöylemektedir : Italyan .liplomasisinin bütia dikkat 
ıaazarları Y akınşarka çenilmiı bulunmaktadır. Tirkiyenin 
Hatay meselesini hallettikten ıonra, Akdeni3de mlttcfikler
le birlikte Akdeniz muyazeneıi politikasını gütmesi ıçın 
hiçbir mani kalmamıştı. Biyle bir politika takibinde bilhas
sa ArnaTutluk hidiseıind.en ıonra dalıa k•TYetli bir lüzum 
hissedilmişti. O sıralarda, Soyyetler beniz Almanya ile an· 
laımamış olduklarından Türk-Sovyet münaaebatı feYkalide 
derin ve samimi idi. Sütün bu mftsait şeraite raimea Tür· 
kiye, takip etmekte elduğu dürüst siyasetten ayrılmamııtır. 

Bugün vaziyet bfisbütiin değişmiıtir. Sevyetler Al•anya 
ile llıirleşmişlerdir. Müttefiklerl ... r, iovyetlere kartı bir taar· 
ruz lıaazırla•akla ınefruldtirler. ltalya htikômetinin, mütte
fiklerle bugünlerde arası pek iyi olmamakla beraber, Tür
kiyeye sempati göstermesi çok enteresandır. Banun da se
bebi, Türkiyenia gösterdiği siyasetin, ltalyan politikuına 
_müıabia görüldüiii şeklinde izah olunabilir. _____ ...... -----

Sovyetler Baltık Denizine 
Yol istiyor 

ttema - Aftonbladet lsveç ıazeteıine rire SoYyetler 
Baltık denizine çıkabilmek içia Isveç Ye Neneçten yol Ye 
l.azı deniz ilıleri iıtcmi~tir. 

B• talep-iki~·lskandinav hüktımetini teliıa düılrmftttlr. 

---.. ····-~~-
Bitler Naden K.ork rmış? 

Roma - Gaı.etelerin yazdıklarına göre Hitlerin teklifleri 
urasında şu da varmış : Eğer müttefiklerin Şark ordusunun 
sabrı tükenir de bir ihtilal çıkarmazsa bu ordu Almanyaoın 

' planını alt üst edebilirmiş. Bu ordu faaliyete gelirse Al-
manyanın istediği ltalyanın da barba karışarak bu orduyu 
şaşırtması imiş. 

Mühim Radyo Haberleri 
Londra - (Radyo) 1- İngiliz tayyareleri dün Almanya

nın ·'şimalinde keşif uçuşları yapmışlar ve yalnız bir tayya
re üsslsae dönmemiştir. 

Budapeşte (Radyo) - Dün burada Ye Tuna boyunca 
saat 21,10 da fecri şimali ~ görülmüt Ye 40 kilometrelik bir 
sahayı kaplamıştır. 

Fecri Şimali 21 dakika devam etmiş ve bu esnada rad· 
yeJarın kısa dalgalarile telsiz Ye telefon muhabcratı da 
sekteye uğramıştır. 

lzmlr Defter.darhjiından : 
l>efter.iarlık merke:ı ve mülhakatında münhal bulunan maaşlı 

ve ücretli me•uriyetlere 3656 sayılı kanunun 17 nci maddesine 
tevfikan Lise ve Orta mektep mezunlarından müsabaka imtiha
nile memur alına~ağıodan memurin kanununun 4üncü maddesin
deki enafı haiz elan ve fili askerlik hizmetini yapmış veya tecil 
edilmiş bulunan taliplerin ellerindeki vesaiki müstashiben Vilayet 
makamından muhavvel isti.ialarile 2-4-,40 :akşamına -kadar def
terdarlığa müracaat etmeleri ve 3.4.,40 günü saat 15te yapılacak 
müsabaka imtihanına gelmeleri ilan olunur. 26-28 (1037) 

• 
lzmir Defterdarlığından: 

lbrahimin Karşıyaka şubesine Mitli Emlak sataş bedeli 
borcuaaan dolayı tabsili emval kanuau bükgmlerine tevfi-
kan haciz edilen Karşıyaka Alaybey mahallesinin müşteri 
ıekaiında ' eski 8 yeni sayı ve 800 lira. kıymetindeki evi 
Vilayet :idare heyeti kararile 21 gün müddetle müzayede
ye çıkarıl•ıştır. Talip olanların 29 mart 940 cuma günü sa
at 15 te Vilayet ida:-e beyetfoe müracaatları ilan olunur. 

12 - 19 - 26 (832) 

lzmir ' Defterdarlığından: 
Bucada berber Ali Rizanın köyler servisine olan kazanç 

vergisi borcu için mumaileyhin tahtı tasarrufunda bulunan 
Sucanın yıkık kemer mevkiinde 4 dönüm miktarında ve 
60 lira kıymetindeki bağı ile Balpazarı mevkkinde 1 dönim 
ve 30 ~ira kıymetindeki zeytinliğin beşte bir hissesi tahsili 
emval kanunu hükümleri dairesinde hacız edilerek vilayet 
idare heyeti kararile 21 gün müddetle müzayedeye çıkarıl
mıştır. 

Talip olanların 29 Mart 940 Cuma günü saat 15 te vili-
idare heyetine müra«aatları ilan olunur. 12-19 26 (833) 

ı Fransızca sözlü şaheserini takdim eder : oturan sahibi Mehmd Ce- • 
Ayrıca:LONDRAYA HAVA TAARRUZU vat Sevinçliye müracaat et- lzmirı Defterdarlığından : 
:1nıiliz kara, hava ve deniz kuvvetleri ta-ı sinler. 9-2 · 

Kasap Mehmet Alinin Karşıyaka şubosine olan kazanç 
:rafından yapılan müdafan ve düşman tay-: vergisi burcundan dolayı mumaileyhin tahtı tasarrufunda 
ıyar leri t rafından .ııtılan tahrip, beğacu: Dr. FaJıri 1.-~ bulunan alaybey zafer sekağında ve 118 sayılı ve 288 li-
:gaz ve yangın bombalarının yaptığı tahri-ı ~ ra kıymetindeki evin borçluya ait olan kısmı beşte bir his-
: h.nt ve pasif koruma teşkilatının : lzmir Memleket Hastanesi sesi tahsili emval kanunu hükümleri «•iresinde hacız edi-
: BÜYÜK F AALIYETI ı Rontken Mütehassısı lerek Vilayet idare heyeti karar ile 21 gün müddetle müza-
:Ekler Jurnalde son harp haberleri. oyun: Rontkenveelektrik teJaoiı yedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 29 Mart 940 Cuma günü 
: saatleri 2,30-4,45-7 ve 9, 15 de ba,lar : yapılır ıkinci BeıJer So saat 15 te Viliyet idare bey'etine müracaatları ilin olu-
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Balkanlar Sulhu Mubaf azı 
Edilecekmiş 

Berlin - Bazler Narilıaten gazetesinde neşrolunan b 
fıkraya ıöre Ma11elini-Hitler mülakatının bir maddesine 
Almanya-ltalya·Sovyetler tarafından Balkanlarda ıulbli 
idamesi resmen taahhüt cdilmiıtir. ------ .. Sovyetlerin Askeri rUssü 

Sefya - Riradao bildiriyor : Moskovadan bildirildiğiı 
göre Sovyet Rusya bir aya kadar Ribora bütün Baltık ku1 

vetlerini toplayarak burada bir üs de ittihas edecektir. 

Sovyet Rusya 
Almaaya 

Stokholm - Aften Bla
det gazetesi şunları yazıyor: 

Sovyetler birliği J~hariciye 
komiseri B. Molotof Berline 
gitmek istemiyor. Çünkü 
Almanların harbin deva
mınca Sovyetlere iyi ortak 
olacaklarına inanılmamakta
dır. 

Macar ve 
:talyan 
aa,veklllerl göru,ıu 

Roma - Macar başvekili 
Kont Teleki bugün 8. Mus· 
soli ile görüşecektir. 

--QIQl--------lster glll, ister ağla 
aıııııı1111111 1!111111 

Kanaryacıjını kafesin
den .. kaçır.maş, •imdi 

de, aAllhyermut 1 
Geçenki nüshamızda değerli 
ve sevimli bir kanaryanın 

vapurla lstanbula giderken 
kafesten kaçırıldığını yazmış
dık. 

Bu dilber kanaryacığın 

havalanması yüzünden sahibi 
bulunan bayanın pek müte
essir olduğu ve acaba bu 
güzel yavru .. un hangi bahti
yarın eline geçecektir, diye 
endişe ettiğini vapurda bulu
nan arkadaşı bize bildiriyor. 
Yine o ilaveten d1yormiş ki: 

"Kanaryam ah güzel ka
naryam, acaba şimdi hangi 
m eftununun pençesindedir. 
iki gündür gözlerime uyku 
. . ' gırmıyor .. ,, 

Sen" de ey okuyucum, dik
katsizlik eseri olarak kanar· 
yasını uçuran ve sonra~da 

aı kasından ah ve vah·çeken 
ve ağhyan bu bayanın ha
re keline: 
ister 601, ister alla _lllll_lilll __ illlll _____ _ 

GAiYDA 
Ne Diyor 

Rema - Popolo d'ltal: 
~azetesinde Gayda, "Ba 
kanlarda eatrika " b&şhı 
altında neşrettiii bir makı 
lede diyor ki: 

"tki, emperyalist demol 
rasinin hainane manenala 
Almanyanın ol.luğu derecı 

de ltalyanın 4a aleyhit 
milteveccihtir.,, 

---o--
Romatizmalı 
Şairin Mezar 

_,,_ 
Fransız şairi ve muharri 

Skaran 1610 senesinde doj 
muş, 1660 da ölmüştür. Hı 
yatının uzun senelerinde be 
romatizma çekmiştir. Mezt 
taşındaki manzum kitabe ~ 
meşhurdur. Ve bu kitabe~ 
şu mısralar vardır : 

"Yolcu burada gürültü yap• 
"Dikkat et onu uyandırmıyaıı 
"Çünkü işte ilk gecedir 1 

"Zavaı lı Skaran uyuyor! .. ---Bisikleti se:ve 
otomobil kra. 

Meşhur 1 otomobilJ" . kr• 
F ord, r. otomobilden= ziya~ 
bisikleti tercih eder. Hergit 
muntazaman üç dört kilO 
metrelik bir mesafede biıi• 
let gezintisi yapar. Takib •1 

tiği yol bir ırmak kenarıd11 

Genç Yaşts 
Ölen Meşhur 
Musikişinas . 

Polonyalı meşhur musilıJ 
şinas Şopen aılında bir F~ 
sızdı. Büyük şöhretine sa 

·~ olduğu zaman pek gençta 1 
genç olarak 39 ya~ıuda atd 

Alman imparatoru Rus Çarını Nasıl Aldattı? ~ 

man tahtelbahirlerine işaret vermek suretile He1 
yiri torpillettirdiği, ondan sonra denize atlayarak I 
man denizaltılarına iltica ettiği, bu suretle canlJll lı 
tardığı da söyleniyor ! fi 

Bu noktada iş çatallaşıyor. Zira bir rivayete 1 ~ 
de Milerhaymın Lordun kruvazörüne cehennem ~~ 
neleri koyduğu, diğer bir ıivayete nazaran d~ f ttif 
telbahirlere işaret vererek lngiliz zırhlısını torpıl.&e 
diği söyleniyor. . ~ 

Halbuki bu suların lngiJiz harp gemilerin•~ I 
dolaştığı bir yer olduğunu bilen Alman denizaltı r 
milerinin önlerine bir lngiliz kruvazörünün ~ılıt~, 
görünce elleri bağlı durmıyacaklarına göre Mılet' 
mın Hemşaire girmesine ne lüzüm vardı?" f 

' Bu hana burada bir dakika düşündü. Tekrar 
başlıyarak şu yolda devam etti: ~ 

"Bu mesele böyle değildir. Bu facianın iç yoı•~ 
tün bütüne başka türlitlür. Bakınız size 00

11 

anlatayım: 

"Ben, düşman telsizlerini avlamak, 
rini çözerek iç yüzünü bilmek: için kurulı•Uf -f 
Noymister telsiz iıtasyonunun zabiti idim. ti•. 
faciaaından çok evvel elimde pek çok mübiot 
birikmiıti. 


