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~ MlRESAL MANNERHAYMIN KIZI BiR KONFERANS YERDi 
' m 1· ·:..~: 1 s ·oN DAKiKA: lŞ~ekilimizin ========== t s•• Paris (Radyo) - Alman matbuatının Amerika hariciye gönderilen yardımlara dair verdiği izahat hararetli alkışlar

la dinlenmiştir. O•lerı· .. müsteşarı Vels hakkında yalnız birkaç satırlık soiuk yazı· 
nı...,, --- lar nazarı dikkatı celb etmekten hali kalmamıştır. 

R~·kBaşvekilimiz Dr. Paris (Radyo) - Marsilyada Fin ordularının başkuman· 
Paris (Radyo) - Eski Çekoslovakya cumhurreisi bay 

Beneşin son verdiği konferans çok derin bir tesir hasıl 

etmiştir. Beneş, Nazilerin yalnız Polonyalı ve Çekoslovak
lara değil Alman milletine de rahat nefes aldırmadığını 

• y 1 Saydam'ın rad- danı Mareşal Manerhaym'ın kızı tarafından verilen konfe-
1 çt •P!ığı mühim hitabe ransda Marsilya Valisi bütün kara ve deniz kuvvetleri as-
ııO de e .. ;~duğu kadar dahil. keri şefleri ve pek çok halk ve gazeteciler _ bulunmuş ve 
ıı• h Urkiyenin seferber- Bn. Manerhaym'ın Finlandiya müdafaasında yaratılan kah- onlarca insaniyet, hürriyet Ve? hakikat mefhumlarının mtr· 

dut, yalan ve vahşetin makbul olduğunu tebarüz ettirmiştir. iı~ •e abrb
1
e gireceği, girmek ramanlık harikalarına ve Avrupa ve Amerikadan yardıma 

ec u Qnd - h k •iitü . ugu a kında-
Ia· ırı ~ rıvayet ve dediko. 
u· ~v:ı ökiinden söküp at
if• 'b Başvekilimizin de

• . gı i r- k' 
nı, e V ur ıye ancak Mil-
b •lan· 
u Ye d· 1 menfaatları teh-

·~ röz Uş!Oğü zaman her 
ı.ıı·& e alacak ve her müş-
ıte orıad 
te· rki ve i~n. kaldıracak bir 
er, lfıoı ltdardadır. Gene 

et Şef . 
an Vtçbile ımızin izah et-
nd•ı k bu derece mü-
b. ı •rarıa · ır : ı b· rıoın gızli ka-

. ır sur t . re ı ve 1.. e te verılmiye-
klı ırj . Urk Miletinin Ve
ve ı. 01 siıı · d ~iye B '~ııı e toplıyan 
11

' leyd · Mıllet Meclisinin 
aıı . eıı bab d 
a· ı •e ed· _e.r ar edile
i· ıldıgı mu hak kak-

a· lyı, 
b. te.nıı d' 

ı, nokt e ıyoruz ki bu 
şk'ke.t'ı ahy~ aydınlatan açık 
. ıt b 
ır .ikod I . 8 eden sonra 
te 11 arı 1 ll•ralt k Yapan çeneler 
D tır, 1 

1 alemler kır la-

SIRRI SANLI 

• r. u-----
•. "ı • Mec ı·sı· 

ITALYA iŞE KARIŞIRSA ••• 
Bir Italyan gazetesi yazıyor: Ayni gazete makalesinin daha aşağısında da 
Roma - "Reloçyani Internacyonali. adlı Italyan gazetesi ediyor: 

şunu ilave 

"Italya işe karışırsa,. başlığı altında yazdığı bir makalede "Bununla beraber Sovyet p~trollarıoın müttefik tayyare-
diyor ki: 

"Müttefiklerin Yakınşarktaki tahşidatında muvaffak olması leri tarafından infilak ettirilmesi pek kolaydır. Bunun için 
için Akdenize ihtiyacı vardır. Eğer Italya Süveyş kanalını de Baku ve Batum madenleri üzerinde birkaç yangıa bom-
ve adaları taciz ederse Ingiltere ve Fransanın Sovyetlere bası patlatmak kafidir. ,. 
taarru:ı etmeleri kolay bir şey olamaz. Eğer ltalyan fılosu HALKIN SESI - Bu ltalyan gazetesi acaba bu maka-
bunu yaparsa sırf Sovyet Ru3yanın petrollarını muhafaza leyi neden yazmak ihtiyacını duymuştur? Bu iki iddiada 
suretiyle Almanyanın ihtiyacını temin için yap;labilir! ,. bir hayli garabet göze çarpıyor 1 
~~~~~~-'-~~~-=-~~~~--=~-=-_:_~~....::..~~~~~___:___:::_~~..::..~-=-_:_.:..~~~~~~~~~---- · 

SOVYET - FiN HARBi 
• 

İzzeddin 
Çalışlar -·--

Ankara - Dr. Hüseyin 
Avni Eı canı o ölü ü hase
biyle boşalan Muğla saylav
lığına emekli orgeneral iz
zettin Çalışların, ·genel baş 
kanlık divanınca parti nam
zedi olarak il4nı kararlaştı
rılmıştır. 

Sayın ikiııci müntehiple
re bildiririm. 

C. H. Partisi Genel 
Bııkan Vekili Başvekil 

Dr. Refik Saydam 

Başvekilimi
zin nutku 

-w-
Londra (Radyo) - Bu sa

bahki Ingiliz gazeteleri ilk 
sahifelerinde ve büyük man · 
şetlerle Türkiye başvekili 
Dr. Refik Saydamın radyo· 
daki hitabesini tam metni 
ile neşretmişlerdir, 

Henüz gazeteler bu mü· 
him nutuk üzerinde tefsir· 
lerde bulunmağa vakit bul· 
mamışlardır. Maamafih Dr. 
Refik Saydamın dahili ve 
harici Tü k politikasını tam 
bir sarahatle anlatması Lond
ra resmi mahfillerinde tak· 
dirle karşılarmıştır. ___ .... __ _ 

Afrodit davası 
Istanbul - Umumi efka · 

rı ve gazeteleri haftalar
dan beri meşğul eden Af
rodıt davası Asliye yedinci 
ceza mahkemesinde bugün 
hitama erdi. ı 

Geçeu haftaki celse gü
nündeki izdiham nazarı dik- 1 
kate alındığından ayni va 
ziyetin tekerrürünü JDeydan 
vermemek için sıkı t ,dbırler 
alınmıştı. 

Edip ve A ... ukat Esad Mah
mud Karakurd müdafaa ya
ptıktan sonra heyeti hakime 
beraat kararı vermiştir. Mu
hakeme, eserin halkın ar 
ve haya duygularını rencide 
etmediğine ve müstehcen ol
madı&-ına karar vermiştir. 
Müddeiumumilik kararı tem
yiz etmiştir. 

ı iyet 
~: Öğled unıumi meclisi, 

________ .... _______ _ 
ti rei ~n sonra meclis 

e ilin 
81

• avukat B. Nuri 
r- İır reısliğinde toplan
it 
p leclia re' . - . 

di ı bazı ı~Iıgıne gelıLiş 
yı il evrak dılelderi ihtiva 

lkJ11 rı okunarak aid 
ene· a lıni•t' Uaıenlere havale 

. • ır. 
•lıy, v 

eıı Y•zıd ekaletinden gelen 
r biıı 11 da 1940 senesi 

' il ve a . . - •ıt r11zı vergıleri 

lliy ıaın•nlarının tayini 
z 1 k~rdu. 
n ııni er okunduktan sonra 
• llıeclis na A '-

.. 
B ·I R S O V Y ~E T H AIR P G E M I S 1 

devam kararını Londra - Sovyct tcbli- fsığnaklardan birinde top- 1 dar harbe 
ğfode Sovyet kuvvetlerinin lanmış ve nih<ıi zafere ka- 1 almıştır. 

Roma ya 2iden heyetimiz 
Ankara 2 - Türk-Italyan ticaret müzakerelerini idare 

ed_~n heyetimix bugün Anaraya dönmüşlerdir. 
1 nzalanan yeni ıhukavelenamelerıı göere, Başta 

manifatura, demir malzeme ve mamulatı olduğu 

BU SABAHKi YANGI LAR 
-----.. ····---

Cephane sokağındaki Şerif 
Riza haleflerin üzüm f ab

ri .a ve deposu yandı 
Bugün sabahleyin saat altı· 

ya beş kala Adliye dairesi 
arkasında ve Cephane soka
gında Şerif Riza hıdeflerine 
aid üzüm fılbrika ve depo
sunda yangın çıkıştır. 

likelerin önüne geçilmiştir. 

Ütüm, fabrika ve depo· 

su kamilen yanmış ve ya
nındaki tütün deposunun da 

üst kısmının az bir kısmı 
yanmıştır. 

{A~;;~_..... 

f mı, Tabis 
(bir cilvesi~· 
L~~~:__~ 

- 31- ~ıJ 
-...;._ ....... 

Ba~langıçta mali bır sima 
gösterir. Çünkü gayet kısa 
bir müddet zarfında cesim 
mali vasıtaların tedariki i
cap eder; sonra da içtimai 
ve siyasi müşküller çıkar; 

çünkü inşaatın emrettiği 
masrafları bir tercih sırasıııa 
göre teni etmek ve bu ma
li yükü devlet ve efı at ara· 
sında paylaştırmak lazım 

•• ge.ır. 

Ekseriya aşağıdaki müş-

küll• rle de karşı karşıya 

kalınır 
inşaat malzemesiııin nakli 

ve cem'i, bu ioşaai: ışlerin 
de ehil kollRrın tedariki bu 
muazzam işi başarabilecek 
teknisyeııleri bulmak; topra
jeolojik ve teknik şartların 
dan doğan kasaba ve köy
lerin nakli, yeni sevrüsefer 
vasıtalarının ihdası, ve bu 
yeni bayat sahalarına su 
celbi ve ilah gibi, 

Bu arada içtimai ve tek· 
nik muhitte, açılması bazı 
kere imkansız müşküller de 
varittir. 
ın,aatın teknik ma,ele•I 

Zelzeleye karşı inşaat: Me
selenin, mekanisyenlerin hal-
line memur ol~ıı' ·Lasıı olaı;:ı;.·-• 

lelerin en nazik ve en müş· 
külü olduğunu söylemekle 
yeni bir şey ISgretmiş ol
muyoraz, 

Halihazırda mevcut teknik 
ve fenni usuller gayrikafi· 
dir. Bu afete uğramış olan 
bütün hükumetler mevcut 
eski malümattan ve fennin 
getirdiği yeni bilgilerden 
istifade etmişlerdir. 

ı alak aıına n .. a-
1- 'et b~:ar . makamlarla 

Ilı tsi cesıne yudıaı 

Manoerhaym hıttındaki ta
arruzlar neticesinde Vipııri 

şehrioden iki mil mesafede 

bir köyl işgal ettikleri bil
dirilmektedir. Finler Vipuri 

şehrinin müşkül vaziyette 

bulunduğunu itiraf etmekte· 
dirler. Fin hatlarının muka

vemetini kıı amadıklarını, ya · 
nız bir yarık açtıklarını bil
dir• ktedırler. 

halde evvelce Almı 'lyadan getirttiğimiz başlıca maddeler 
ltalyadan kolaylıkla tedarik olunacaktır. Bunlara mukabil 
ltalyaya pamuk, hurda demirle diğer madenlerimiz ihraç 
edilmek suretiyle hesaplar karşılanacaktır. 

Yangın derhal genişle
miştir. Yangını haber alan 
itfaiyemiz derhal yangı"'. ma
haline yetişmişse de fabri
kada bulunan benzin, mazot 
ve yağ dolu variller patla
mış ve yangın tehlikeli bir 
şekil aldığı halde büyük teh-

Depolar Sİiortalıdır. Tah· 
kikat devam etmektedir. 

§ Bu gün sabahleyin saat 

8 de Kızılçullu civarındaki 

En fenni ve en teknik u· 
suller vaktile Italyada ve 
ahiren büyük zelzele fela· 
ketlerini müteakıp Japon· 
yada takip edilmiş ol•olar· 
dır. Bu hususta elde edil
miş bulunan terakkilere rağ
men nazari ve ameli saha
larda pek büyük müşkülata 
tesadüf edıldiği gibi, bu 
müşkülai bugün dahi henüz 
tamamiyle zail olmuı değil· 
dir. 

r y hususunda teşeb
I- i Ek •Pınış olan heyetin 

re111 O d tefgrlf ran an &'elen 

--
f 
r 

r 

-
0 kunmutur. Hclsinki belediye meclisi, 

Alman / mparatoru Rus Çarını Nasıl Aldattı? 

0SNASARAY 
FACiASI 

Papas Neftimoviç'in 
Peygamberliği 

'Yllst 
1dıı urya, Yeliabd' F 
1• Yapılan s 'k dı roıısova Ferdinand'a Bosnasa-
~111 f uı as net' . d k d' . . ııt eci ölü 

1 
. . ıce11n e en ısının ve ka-

ı ~ak• ın erını ve b·· .. k h L •ıt ayı "At t" k uyu ar in amili olan bu •t l'tıfetti? ha u~ büyük harbi vukuundan evvel 
"t t · " aşlıgı alt d - d'" Ilı afsilat'[ ın a yazacagım ıger bir 

ııı:"- istenı· ı e anlatacagımtl.an burada sadetteo 
il c ıyoruın D -S, '•uslug· · ogrudan doğruya Ru~yadaki 
ta,, una deva d' 

t lı ,tviç f m e ıyorum. 
litn acı ası ve A f b ı· -. .. ı il il dü, \'Usturyanın se er er ıgı uze-

ı_ llıy 11 Yaııııı · 
ıı:ot 11 11 dıı0 • sıyasal ıurdları göz ve kulakla-
i 11111 Çevırmişl d' R . . · · Yorı11 ııturd _ er ı. us ımparatoru ıkıncı 

t tdı Ugu Ç 
"Ö • O ı aresone selo Sarayını tarassud • rıııcıu •ıııan b d · • Su fa . u saray a da hummalı bir faa-

alıyet bir çok telgraflar kaleme 

Şark ordusu takviye oluyor 
Sofy2i - Paristen te!efonlanıyor: General Veygand 

şark ordusunun takviyesı bussuunda Fransız hükumetini ik
naa muvaffak olmuştur. Bunun için de Hindistan çiniden 
ve Fransız generalinden nakliyat devam ediyor. Ayni za
manda Suriyeye büyük miktarda top ve mühimmat geli
yor. Bundan başka daha büyük miktarda mühimmat yoldadır. 

Sosyalistlerin Kongresi 
Sofya - Paristen telefonlanıyor : 
"Bugüokti harbe şerefli bir sod vermek ve bütün dünya 

insanlarına rahat hayat geçirtmek maksadile dünya sosya· 
listleri gelecek Mayısın dördünde büyük bir kongre yapa
rak, dünya sosyalistl~ri teşkilatına bir reis ayırmak üzere 
toplanmaları kararlaştırılmıştır 

Bu riyasete Fransız sosyalistleri şefi ve sabık başvekil 
Leon Blum'un seçileceği de zannediliyor. 

lnSFiliz hava filoları 
Londra - İngiliz bombardıman tayyarelerinin dün gece 

yine bütün Almanya üzerinde bir baştan bir başa keşif 
uçuşları yaptığını bildirmektedir. Frizi adaları üzerinde 
uçan lngiliz tayyareleri, mayn döken düşman tayyareleri
nın faaliyetlerini tatil ettirmişlerdir. 

Londra - Moskovadan alınan haberlere göre, Sovyet 
hariciye komiser muavini B. Potemkin, tahvilen maarif ko. 
miserliğine tayin edilmiştir. 

Londra (Radyo) - Asosiyeted Presin Ortaşark muhabiri 
bildiriyor: Kafkasyada Sovyet kıtaatının tahşid edildiği 
hakkındaki haberlerin ~üphemiyetine rağmen So ıyet Rus
yaoıo Türkiyeye karşı bır sergüzeşte atılmasına ihtimal ve
rilmiyor. Maamafih muhabir Alman entirikalarını yakından 
takip etmek lüzumuna kanidir. 

at koşusu karıısında da yan
gın çıkmışsada itfaiyemiz ta
rafından söndürülmüştür. 

Karadenizde iki liman 
yapılacak 

Ankara 1 (Hususi) - Hükumetçe verilen son karara 
göre Karadenizde Çatalağzı limanını lngilizler yapacaklar
Liman yalnız bir tahmil ve tahliye limanı olacak, Karabük 
fabrikalarının ithalat ve ihracatı buradan geçecektir. _____ .... ____ . --

Çinin tahli
istendi • 

yesı 
Paris - Amerika - Ja

ponya münasebatı, gittikçe 
gerginleşmektedir. Japonya
nın, Çini tahliye etmekten· 

se Amerika ile barbe giriş· 
meği tercih ettiği söyleniyor. 

-o-

Edenin nutku 
Londra - Dominyonlar 

nazırı B. Eden, dünkü be
yanatının sonunda, nazızım 

ortadan kalkmadıkça ve Al
manlar sözün kıymetini an
lamadıkça sulh yapılamıya
cağını söylemiştir. 

Sumner Vels 
Berlin - Amerika Hari

ciye müsteşarı Sumner Yeis 
bugün Hitlerla konuşmuştur. 
Akşam Hariciye nazırı Yon 
Ribentrop tarafından bir zi
yafet verilecektir. 

Sumner Yeis pazar günü 
Isviçre yolu ile Parise gide
cektir. 

Garp 
Cephesinde 

Paris - Dün cephede şa
y~nı .kayıt birşey olmamıştır. 
Sıgfrıd ve Majino hatlarının 
gerilerinde her iki taraf tay
yareleri keşif uçuşları yap
mışlardır. 

Son senelerde geçirdiği 
ağır imtihan üzerine Yuna· 
nistanın ittihaz ettiği yeni 
ve muaddel usullerin gayet 
müfit ve tesirli oldukları bü
tün milletlerce tasdik edil
miştir. Ve Yunanistan bugün 
bu sahada spesiyalize oloıuş 
bazı profesör ve teknisyen· 
!ere maliktir. 

Bu mesele üzerinde İtil"_..; 
metli tetkiklerde bulunmuş 
olan zat A~ina Politekniko· 
mu profesörlerinden Ruşo
pulostur. Bu zat " Korent 
müessese1inin ., teknik mli· 
dürlüğünü üzerina almış, ve 
asistanlarile bu müessesenın 
idari ve teknik teşkilatını 
yapmıştır. Rusopulosun fen· 

;ni ve statik usulleri "zelze
leye karşı inşaat., mesele· 
sinin halline yeni bir cere· 
yan vermiş, ve müşarüoi· 
leyhin eserleri beynelmilel 
matbuat tarafından neşre

dilmiş olduğu gibi Alman· 
yada kain lena'daki "Zelze
leye karşı tetkikat müesse
sesi., ismini vermiştir. 

(Devamı var) 
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378 -
barda IS- içme namert çeş-

h 
1 'il en sonunda ze

oıuna g 
kın olmı · 
1 

'b' - Geçme namert köp-
anı rı ı s , 
_ ........ aıuc..,, .;.ut su apartsın 

HDİ. 
Yatma tilki gölgesinde bı

rak aslan yesin ıeni. 
396 - Külahını sat, pu

lun harcet, sakın baş ejaıe 

aaaorie. 
Cihanda kelle sai olsun 

kllah ekıik değil merde. 
3'7 - Bir gül için bin 

cikcnin nazı çekilmez. 
3'8 - Cesaretin yoksa 

seıı.in biç bir işe gir•c sakın. 
399 - Betbicliğe kapılma 

fakat nikbialiğin de sonsuz 
vo hudutsuz olmasın. 

410 - Dolu mideye tek
rar yeınck veya su atmak 
kalbe hancer saplamak ka
dar zararlıdır. 

4el - Sayın bayan, hem 
günde dört beş kahve içer
sin, h~m de gece gözüme 
uyku gi miyor deye sızla

nırsın. Ya kahveyi kes, ya 
tikiyetlerioi. 

4fl2 - Düşmüş insanlarla 
alay eden kadar tlüşkün ruh· 
lu mahliık'olamaz. Böyle bir 

J adama raatlarsanız onu he· 
••n insanlık vazifesine da
vet ediniz. 

ı., 413 - Hayat bir muha-
rebedir, ne yazık mağliıp 
dişene. 

DUnkl bllmecenln ce
v•ll• : "Masa,, dır. 

Her gin bir bilmece : 

Yüksekten düşerken bin 
parça olur. Biraz sonra top· 
lanıp ıeniş bir şirit olur. 

Bu nedir? 
Cı•alır ·. yarınki niishamıztla ---· .. ---
Seyyar deniz 
atelye~eri 

lnriliz harp gemilerinin 
lıepsinde seyyar tamir atel
yelerinin mükemmeliyeti son 
dereceye vardırıl•ıştır. En 
aiır ve mühim tamirltri en 
seri bir surette icrası pren
sip ittihaz edilmiştir. 

Montevideo harbinde ağır 
yaralar almış olan Ajaks 
kruvazörü iki saat sonra ya· 
ralarını tamir ~ylemeğe mu
vaffak olmuştu. Etseterin ya
raları da ağırdı. Taretlerin
Jen ikisi ha ~ara uğramıştı. 

~ Bu mühim tamiratı süratle 
fı batardığıııdan do!ayı tamir 

zabiti nişaıı almıştır. ---····---
Makine kuvve

; tine karşı 
i t•ı.- - koyun 

..::EZıtı': eydanlarının ba-
'f,hi art darla örtülüdlir. 
• t::HAA ·inişi arızasız ol 
A'li ~I ~ ı otların müm-

1 
8 

.. ilı\lu ·oldutıı kadar kısa • nyav· 1 . . 
uıması izımdır. Makın«\ ıle 

1 
" kesilen otlar kafi kısalıkta 
'Jı _ keıilemez. Avrupanın tay-

ı yare meydanlarından bi rinde ! 
, koyunların otlamasını tecrü· 

be e"",,,..işler. Dokuz yüz ko
yun meydana salıverilmiş. 
Onların otlaması, meydan
daki otların matlup derece 

(ft&LICll'I 5!:51) 2Mart 

Piyango 
Biletlerinde 

1SON HABE 
Şark harbi, 

RLER 
.Yahut 

.............. . ......... .. 
i Şehir haberleri i ................ .. ........ 

spekUl:isyon 
yapılmıyacak 

• İhtikar Yapan 
-o-

Milli Piyango idaresi, 2 
ve 3 üncü keşidelerde fiat 
farkile bilet satışının ve spe
külasyonun önüne geçmek 
için mühim bir karar almış
tır. Bundan sonra bütün ke
şidelerde hiç bir bayi, bile· 
tin üzerindeki yazılı fiatten 
fazla fiate bilet satamıya
caktır. Bunun için Milli Pi
yango idaresi bir esas kabul 
etmiştir. Buna göre bilet sa
hipleri her ayın ancak 4 ün· 
cü günü akşamına kadar 
biletlerini tebdil edebilecek
lerdir. Bu müddetten sonra 
o bilet üzerinde biç bir hak 
iddia edemiyeceklerdir. 

Bu suretle hem spekülas- 1 
yona mani olunacak, hem de . 
her nasılsa evvelki keşide

lerde bilet alamamış olan
lar, ayın 4 ün ı:!.en 7 sine ka· 
dar 2 ikinci ve üçüncü ke
şide biletlerini üzerindeki 
fiatle satın alabileceklerdir. ____ .... ___ _ 

Müsamere 
lzmir öğretmenleri için 7 

mart perşembe günü akşa

mı saat 17'30 da tayyare si
nemasında bir müsamere ve-

petrol savaşı _____ ........ ____ _ 
Zürih - Arbeyten Çaytung gazetesi bu başlık altında bir makala yazarak diyor ki : 

"Şark harbi, yabut petrol savaşı, müttefiklerin harp planının bir kısmını teşkil edeı. Sov
yet Rusya ile müttefikler anlaşmak üzere iken Fransanın hazırladığı bir harp pilanı o 
zaıaan reddedilmişti. 

Fakat bu anlaşma vücut bulmadığı için Fransız b.ışkumandanı evrak arasındaki bu 
planı çıkardı, ki o zaman buna itiraz edenler tarafından hararetle karşılandı. Bn plana 
göre, Lübnan, Suriye, lr:ık, Afganistan tarafından müthiı bir ordu ile petrol kaynakları
na yürümek, Akdeniz üslerinden lngiliz filolarile Kafkaslara yaklaşmak, ve en büyük zırh· 
lı ve dritnavutların uzun menzilli toplarile petrol kaynaklarını bombardıman etmek, eğer 
burada çabuk hareket edemezse bu kaynakları havadan batırmaktır. 

ALMANYADA 
Ve Ermenıstanda Tevkif at 

Sofya - Utro gazetesi Almanyada ve Ermenistanda bir 
çok şüpheli kimselere tesadüf edildiğini ve bunların hapis 
olunduğunu ve tevkifa ta devam olunduğunu yazıyor, 

ŞAR ORDUSU KUVVETi 
Zorih - Se!ahiyettar kaynaklardan öğrenildiğine göre 

yakın şarktaki müttefikler ordusu 400 bin kişiye baliğ olu· 
yor. Bunun 120 bini logiliz, elli bini Avustralyalı, kırk bini 
yeni Zelandyalı, ve 120 bin kad.ır Fransızdır. Saadabad 
paktına dahil devletlerin milyonları geçen kuvvetleri buna 
dahil değildir. 

Türk - ita yan anlaşması 

Mühim bir 
hadise mi? 

-----
Stokholm 1 (A.A) -llsveç 

matbuatı, Sovyet matbuatı· 
nın birkaç gündenberi Sov
yd efkarı umumiyesini si· 
yasi ve askeri mahiyette 
mühim bir hadiseye hazırla
mak istiyen bir şek•lde neş
riyatta bulunduğunu kay
detmektedir. 

- - 1 

Dünyada neler 
rilecektir. Bu müsamere için 
zengin bir proğram hazır-

lanmıştır, • 
Sofya - Utro gazeteai imzalanan 1 ürk - ltalyan ticaret 

1 muahedesinden bahsederken diyorki: Bu muahede s nevi 
j 800 milyon liralık muameleye kadar yükselecek ve bu yüz· 

Elektrik saye- ' den bu iki hükumet arasında ki d~E;uuk da takviye bula-
caktır. 

oluyor? 

Meşe mobilya
larda çivi 

sinde 
lan 

dili açı- S ti h • 1 • d ovye er sa ayı ~E!Dış etıyor 
8 am 1 Sofya - Paristen ve Berlinden telefonlandığına göre 

-•- . Sovyet Rusya deniz üslerini genişletmek için Estonya, Le-
Bir lngilizin dili tutulmuş- tonya ve Litvanya hükumetlerinden ytni üsler vermeleri 

tu. Konuşamıyordu. Doktor· teklifinde israr etmektedir. 
!ar müteaddid tedavi usul
lerini tatbik etmişler fakat 
netice alamamışlardı. 

Bir iki sene böyle geç• 
mişti . Adam bir gün ban
yoda yıkandıktiln sonra e
lektriğı kapayacakmış. Düğ
meye dokunmuş. Fakat düğ· 
me bozuk olduğundan vücu
dünc cereyan geçmiş ve se
nelerdir konuşmıyan adam, 
bağırmış ve o andan itiba
ren eskisi gibi konuşmuş. 

ı1 f~~:i~ o~~.~~~nr~~~a~~~~~s~~?ıan keranç 
verıisitborcundan dolayı mutasarrıf olduğu Karşıyaka Do-

. nanmacı mahallesinin Zafer sokağında 32 34 sayılı ve 9fi0 
lira kıymetindeki iki dükkandaki yarı hissesi tahsili emval 
kanunu hükümleri dairesinde haciz edilerek vilayet idare 
hey'eti kararile 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

.... __ 
Elektrik cer

yanın a 
-o-

HÜKMEDEN ADAM 
Nevyorklu Tomas Cekson 

isimli bir Amerikalının vü· 
cudünden beş yüz bin volt
·luk bir elektrik ceryaııı ge· 
çirilmesine rağmen, ~dama 

1 

ba9ındaki saçlarının dikil- ., 
mesinden ve parmaklarının 
ucundan da elektrik şerare· 
!eri çıkmasından başka hiç 
birşey olmamıştır. 

Kültürpark 
Sinemasında 

Mevsimin en büyük 2 fii
minı takdim ediyor: 

CEZAIR SEVDALARI 
Dahi artist büyük san'atkar 

CHARLES BOYER 
İbda ettiği rollerle bütün 

dünyaya yüksek bir eser 
vermiştir. 

Ayrıca: 4 PARMAKLI CASUS 

Taliplerin 7 3-940 Perşembe günü saat 15 de Vilayet 
idare hey'etine müracaatları ilan olunur. (538) 

17-24-. 3 
-----------~------

lzmir Defterdarlığından : 
Nazlının Basmahane şubesine olan emlak satış bedeli 

borcundan dolayı tohsili emval kanunu hükümleri daire
sinde hacıedilen Gaziler mahallesinin Dönerli sokağında 9 
sayılı ve 960 lira kıymetindeki evi idare heyetince 21 güa 
müddetle müzayedeye çıkarılmasına karar verilmiş oldu
ğundan taliplerin 7-3 940 Perşembe günü saat 15 te vila-
yet idare heyetine müracaatları ilan olunur. (539) 

17-2-4-3 
'-=" ":R ................... ... 

ELHAMRA Sinemasında 
Bugün matinelerden itibaren 

Dört büyük yıldız tarafından yaratılmış Fransızca 

sözlü iki muazzam filim birden 

TATLI HAYAL 
NORMA SHARERE - CLARK GABLE 

z A z A 
Claudette Colbert - Herbert Marshall metro jurnalde 

-

Balkan konseyi toplantısı ve en son harp haberleri 
Seanslar: Tatlı hayal 3-6,30- lOda Zaza: 1,30-S-8,30da 

Ehemmiyetle dikkat: cumartesi ve pazar lOda ve hafta 
arası her güd s .. at 1,30da ucuz halk seansları 

Bütün sinema dünyasında eşşiz bir şöhret yaratan 
dilber ve sihirkir artist 

IRENE DUNNE ile CHAR- SABAHSIZ 
LES BOYER'in çevirdikleri 

Bi ASK GECESi .. 

Meşeden yapılan mobil· 
yalarda evvelce çivi k11lla · 
nılmazdı. 

Sebebi meşede hasıl olan 
asid gallik'in çiviyi küfıet- 1 

meııi ve kırması idi. Fakat 
bilahare ıalYanizli demir çivi 
icad edilince bu mahzur or· 
tadan kalktı, Asid, galvai
nizli çiviye tesir edemiyor. 

---o---
En sert içki 
Dünyadaki iç kiler arasın· 

da en ~erti Ta pi oka ismi ve
rilen bir nebatatın kökluin
de_n çıkarılan içkidir. Visld-

1 
den on defa daha serttir. 

. Minimini bir kadehi bir 
' insanı sarhoş etmeğe kafi· 

diar 
' ---o---
Akuaryomiar
daki deniz suyu 

Hayvanat bahçelerindeki 
akuaryoıııların deniz suyu 
Gasko~ya körfezinden a ı· 1 

nır. Bunun sebebi, körf~zin 
denizler arasında bu suyun 
en saf, ve en berrak kısım 

olmasıdı r. 

---o---

Ki tarının 
Asıl •dı 

Havayan kitaranın asıl is· 
mi ukeleledir. Dans eden 
pire manasına gelir. Havai 
hükiımdarlarından biri par
makların tellere temasını pi 
re zıplayışına benzettiği için 
bu musiki alt tine bu ismi 
vermiştir. 

---'o---
Mermer 
Masalar 

• 

Birçok lokantalarda ve 
kahvelerde bulunan mermer Dr. Fahri Işık 

lzmir Memleket Hastanesi 
Roııtken Mütehassısı 

Rontkenveelektrik ıedaoiı 
yapılır ıkinci Se; ler So 
No. 29 TELEFON 2542 

TAYYARE SİNEM ASI T e3~ :,! ;6 
n masaların hiçbiri mermer 

1 

değildir. Kirsç ve tebeşir 
kıymetli müdavimlerine iftiharla takdim eder nevinden maddeler tazyik 
Proğrama~ ilaveten komedi ve Ekler Jurnal edilerek bu mermer taklidi 

._s_e_a_n_s_1a_r_:_2_ -_4_-_6_.3_o_v_e_9_d_a ___________ -:. I taşlar elde edilmiştir. 

Alınız Milli Piyan o Biletlerinizi ( SAADET ) Kişesinden .. 

Vilayet ihtikar komisyonu, 
ihtikar yaptığı sabit olan 
Suluhan civarında 715 numa
rada hurdavatçı B. Davut 
Nazmi Alkanadın dükkanın 
bir kafta müddetle kapatıl
masına karar vermiştir. 

Feci bir kaza AFRODI 
Seydiköyünün Panayir mev- Polis, 

kiinde müteahhid B. Meh- akşk • 
med Alinin taş ocağında 
dinamit ateşliyen Abdurrah· 
man oğl11 Sadullah kazaen 
patlıyan bir dinamitle kafası 
parçalanmak suretıyle ölmüş
tür. 

zabıta haberleri 
Karantina Şehit Fabrettin 

mevkiinde Mustafanın üze
rinde bır santigram, Ana
fartalar caddesinde de Is
mail üzerinde bir gram 55 
santigram esrar bulunarak 
alınmış, haklarında icap eden 
kanuni muamele yapılmıştır. 

§ Karantina lnönü cadde
sinde Balıkçı lbrahim, Halit 
kızı Zehra Bahaettin kızı 

Behiye Bahaettin oğlu Ke
mal, aralarında çıkan kav· 
gada yekdiğerini darp ve 
çöp t~nekesile bir birlerini 
yaraladıklarından yakalan
mışlardır. 

§ Ikiçeşmelik uzun yolda 
lbrahim hızı Şehriban ve Is· 
mail kızı Nebile, ev mese
lesinden aralarında çıkan 

kavgada bir birlerini döv
düklerinden yakalanmışlardır. 

§ Çorakkapı Servili tepe 
sokağında, Halil lbrahiaı, 
gayri meşru olarak 14 sene
denberi karı koca gibi bir 
arada yaşadıkları llyas kızı 

30 yaşında Fatmayı geçim· 
sizlik yüzünden bıçakla teh
dit ettiği şikayet edilmiş ve 
suçlu .hı çak ile yakalanmıştır. 

§ Kemer Kağıthane cad· 
d esinde Hamdi sarhoş oldu· 

ğu halde • bağırıp çığırmak 
suretile rezalet çıkardığından 
zabıtaca yakalanmıştır. 

§ Kemer Sürmeli soka-
ğında Kahveci lsmail, gar
son Ali Ketenci, kardeşi 

Mustafa ve ve Yunus oğlu 
Mehmet alacak meselesin· 
den 27 yaşında umumi ka
dınlardan Nazifeyi dövdük
leri ve bıçak teşhir ettikle
rinden yakalanmışlardır. 

Su tarifesi 
Su şirketi, yeni tarifede 

za~ yapılması istemişt i . Ta-

macera roma 
Tercüme eden: S. 9, 

-2-
Mütercimin ifadesindeo: 

Ne yazık ki çehresiD' 
müstesna glizelliği, vücud 
nun bulunmaz ve düayı 
pek az kadınlara nasip ol 
tenasibi ile birçok ıuo 
mağazalarına, gazino ve b• 
lara laesapsız servetler k 
zandıran bu çok latif ve Ç 

talisiz Amerikalı Afrod 
Mis Cam Karmin Şimdi b 
hapishane köşesinde ın• 

iı.iım olduğu on senelik b 
pi~ cezasını tamamlama' 
ç a lışıyor. 

Eıki gazoteci arkada~ıdl 
bize bu:""muhteşem Ame 
kan mecmuasından soP 
birde F cansızca bir kit 
uzattı ve ilave etti: 

- Size tercüme işio 
daha kolaylık olmak üze 
birde bu meraklı hikaye~ 

Fransızca terciime edilOI 
kitabını veriyoruz. Mecmu 
da bu güzel kadının baylı' 
ve b:ıyıltan gözlerini, esas 
kendisine Afroditi lakab 
kazandıran beyaz küpükle 
den yaratılmış müstesna ' 
cud.ınun birçok latif, za 
ve cazip vaziyetlerini r' 
dükten sonra Fransızca t 
cüme edilmiş kıtabıııd 
Türkçeye tercümesini d• 
büyük bir zevk ve have 
yapmış olursun .. 

Hakikaten Amerika ıne 
muasındaki kadının mii 
addid resimleri en ağır b• 
bir insanı bile çileden 
knrtacak, deli, divane ed 

cek kadar güıel, tatlı, it 
nüllerde his ve sevda fır 

nalan kaldıracak 
cazip idiler. 

derece 

s .•. 
Afrodltln hay•tı 

zartesl ba,ııyor. 

rife komisyonu su tarife• 
aynen kabul ederek ı 
talebini reddetmiştir. 

Alman imparatoru Rus Çarını N.:ı.sıl Aldattı? -4 

alınmasından ibaretti. imparator, Viyana, Beri 
Londra ve sair sefarethanelerden aldığı şifrelerin 
birine cevap veriyordu. . 
Bütün bu telgraflar Rusyanın Tapolsk ayaletindek• 

Prokoskos nahiyesine çekiliyordu. Çünkü Çarın 8 

hocilSı, Allah tarafındın Çara gönderileu murahh• 
Islav ulusunun p~ygamberi orada idi. Sarayevo f•C 
sının doğurduğu siyasal durum hakkındaki Rus b0 

sunu ancilk bu nahiyeden görünec ek suhuf ve kİİ 
tenvir edecekti. 

Evet, ikinci Nikola ·buköyden İrşad beliyor 
Zira onu İrşad edecek, ona Allahın bu harp hak1'1 

daki rızasını getireek, bu harbin Rusya için b•Y1 

olup olamıyacağı söyliyecek ancak Prokovskoe ıı• 
yesinde bir hastanede hasta yatan babasi Grig' 
Efcoviç Raspotin idi. 

imparatorun mürşidi, suay halkının günah çık• 
cısı, saray kilisesinin muk , ddesat emin Grigori f.fÇ 
viç oraya bir kaç gün için Çarın rizasiyle gitmişti• 

uKimse kendi muhitinde peygamberlik tasarb 
maz.,, 

Diye bir darbi mesel vardır. Bu papas da do 
büyüdüğü bu nahiyede kimsenin nazarında bir ıP 

sahibi değildi. imparator ailesinin bu sıkı dostu, 
rayin bu tafte adamı kendi köyünde menfur bir 
__ _ .. __ L .... ı,. .. h:. C'IAO ,tA;,;ı~: 


