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'_ MATEN--01-YO-R K-1: ,-,-, F·-R --ISZIZ~AR DÜ M L 

·'' ~-.,~.:türlü SULHTAN BAHS ETMIY CEKLE Di 
, •nlıy~°!~orlar ~~~l~~~~~~_:_s~[o~~!N~:Jo~~A~~K~ __ i[JK~A~~: ~~~~~~ı 
ilf - ir A!man gazetesi re- Paris (Radyo) - Bura ıazeteleri Berlinden uçurulan ye matbuat diyor ki: "Italya bu işte umumi efkarı ayaklan-
JI lıiy •. ne bııi, bugünkü Tür· ni Ye hayali sulh şartları ha~ kında müthiş bir hücuma ge- dıracağına bu meseleyi ticari bir muamele -gi oi görm~k yo· ı 

~yı ze k d 1 çerek diyorlar ki : lunu tutarsa herşeyden önce r kendi menfaatini kurumuş dı~ rre a ar an ama-
ııı:hııı, anlamak istidadından "Hitler bütün Avrupayı avcunun içine almak istiyor fa olacaktır. 

1 
f bir ruın olduiunu gösteren kat unutmasın ki yakın bir zamanda ona Almanyayı da Çfinkü denizlerin ve müstemlekelerin hakimi Iogiltere 

kaı llldalıale yazdı. lu ma- dar yapacağız. Onun şimarıklığını yakından gören Ame- ile bozuşmak onun hiç bir zaman menfaatine uygun ola-
t e M'll" h-k rika hariciye müste•arı bay Sümner Vels ihtimal kendisini maz. Italyan siyaseti Vatikanın dediği gibi sulh kapıcılıg" ı ' ı lı • ı ı u ftmetimizin Y b k k f d 

• tr tilrlti f h Vaşingtonda zan edildiğinden daha çok çılgın bulacaktır. ve e çiliği yapma la ikti a e erse hem kendine ve hem 
· d,11 İ utu at ıeYdasıa- de insanlık ve !atin medeniyetine hizmet etmiş olacaktır. 

• ıli• 'tt'h d d Maten, ancak bu düşmanı ezdikten, har bı kazandıktan 
lı, b'f 1 1 a 1• veya a- Paris (Radyo) - Ber!io matbuat ı Is!randinav hükumet-
bi lı 1 llleın neler ittihadı gi- sonra sulhtan bahs edebiliriz, diyor. !erine teretdüt ve korkaklığıodan, lsviçr. de müttefiklere 

~ 'Yali l't•k 1 d Paris (Radyo) - Bulgar komitacıları Romen hududları "e t'•· , PO ı ı a ar an vaz- karşı gösterdiği teveccüh ve muhabbetten d,,Jayı ürkücü 
• ç ı"ın1 • b · civarında bir bukın yaparak bir hadise çıkarmı•lar ve bir b' ı· 1 I · 1 · d k i fedak ıs at ıçin ne gibi " ır ısan a çatıyor. svıçre gazete en ver i Ieri cevabta Is· 
ıııı. lı irlıklarda bulunduiu- çarpışmaya sebeb olmuşlardır. veçlilcrin hür olduklarını i~tedikleri gazeteyi okumakta, ar 

1 
.,,, atırlamak istemiyerek Bu kanlı çarpışmada üç kişi ölmüştür. zu ettikleri radyoyu dinlemekte serbest bulunduklarını bil· 
ı,,:khıı.d bilmemezlikten ge- Paris - (Radyo) - ltalyaoın protestosunu tefsir eden dirmektedirler. 

e rıı. tu garip sualleri so
e. ıor: 

~ "T 
lıedcf~r~ politikasının asıl 
bıırada r'. Asyadadır. Türkiye 
kııdr .1u. nüfuzunu artırmak, 
baıe etını derin ( eştirmek için 

> llı;ık~~ehlikeli yollara s ap
ıı1111 • • kaçınmamıştır . Bu-

ıçın 1 ltbH· şu ~ua !er akla ge· 

O 
tefi•-'ır: ~ürkiye şimdiki müt-
1 "erı y · d : ri t ' •nı ga•p evlet-

ı •raf d 
~h ithar ıo .an açıktan açı· 

llıtık edılen maksadlara 
llVeın t d ~ taıııa e e ebilecek ve 

t llıen ·ıı· b' . 
11 •kib mı ı ır sıyaset 

'l'etı1· ~debilecek kadar kuv· 
lllıd. ? 

lıııilt ır Yoksa Türkiye, 
1 ere 

•• •ıııııakı ~e Fransaya bai-
1tirJ1ı. a, ıstikliliııden feda 

" ed' leyh· ıp, sonunda kendi 
liyetı~ııe dijnebilecek mes11-

1 -
•. Yiikıe' •ırır bir Yazifeyi mi 

lıı1 nıııiştir? 
ı' Bu Al " 

lııdJer· ınan gazetesi bu 
•ra hı· s~rınadan önce An-

lıG ukuıııetinin islim hü-
ıııetıeri · ı 

1 ttlend' 1 e rabıtalarını kuv-
1tıtlıştı· ırıııek için pek çok 
ay.1 .ırıııı da manalı ve ki

~ ı cii ı 
l irııı k ın elerle tebarüz et-

r ' he · jr 'ftırk . Vesıne düşüyor! 
~ıığ 11lerine vukufu ol-
~li51111~nu. oldukça fiyakalı bir 

e. ll•tetıt .1ddia eden bu Alman 
ıl"' tsıııe b' d 
•erı:ıı ı. ız e şu suali 
d ı. •"tan k d' .. ~ ı•: en ımızı alama-

'' A 
1eiddiaı c•;a her şeyi bilirim 
•1 tete .1

10 8 bulunan bu ga
' .. cı er y . T- . ,,.,ıııı le enı urkıyenin ne 
~&tr ' olduğunu ne zaman 

en ece lderd. 
ır~., 

SIRRI SANLI 

Türkiye Aleyhinde Neşriyat 
Yapmıyacaklar 

ıanıı mıııı 

Bclgrad - Tütkiye ile Sovyetler birliği arasındaki siya
si müoasebctlrrde bir inkişaf başlamı ştı r. 

Sovyetler birlıği bük um eti; Türkiye ı leybi ıe neşriyat ya· 
pılmama sı için, gerek matbuata ve gerekse rod}o mÜ s,e 
s ~s i n e talimat vermiştir. 

A lakadar Sovyet mahfı!lerinde sôy!eJdiğine göre; Tür •• 
kiye hariciye Vekili Şükrü Sara çoğ lu c, un, Moslcovada ıken 
derm eyan etlliliş olduğu şartlar dairesınde bir an evvel b .r 
anlaşma yEpılması için Sovydl~r birliği hariciye komiseri 
Molotof tarafından Aııkara Sovyt t Sefirine talimat veril
miştir. 

-----· ·-----
GARP CEPHESiNDE 

Paris 4 (Radyo) - Gırp cephesinde bu son günlerde 
devriye faaliyeti çok genişlemiştir. Vazj arda Almanlardan 
bir kaç esir alınmiş, Lavterde Fransız pususu büyük mu
vaffakiyetle neticelenmiştir. 

Yalnız garp cephesinin büyük Britaoya orduları tara· 
fından işgal edilen kısmında harbin başıodanberi düşfırü
len Alman tayyarelerinin adedi 50 yi bulmuştur. 

--------····--------
Vladivostokta 

-o-

Tokyo - Ingiliz donan· 

masınıo, Vladivostokta ablu

ka harekatına başladığı bak· 
kıodaki baberden Japonya 

alakadar mattamları malü
mattar değildir. 

Londra (Radyo) - Henüz 

teenüd dmiyen bir habere 

göre; logiltere hükumeti, 
Almanyadım iki ay daha 

kömür alması için Italyaya 

müsaade edecektir. 

Summer Vels 
-o-

Lozan - Ameıika bari- ı 

ciye müsteşarı Summer Vels 
geç vakte kadar oteldeki 
hususi dairesind e çalışmak 
ve Alman ricaliyle yaptığı 

temaslar halıkıcdaki rapo
runu hazırlamakla meşgul 
olmuştur, Yarın, Paris se
yabatı hakkındaki progra
mını tanzim edecektir. ---····---
lngiltereden 
eşya geldi ·•3-

/ I Alman imparatoru Rus Çarını Nasıl Aldattı? 
•lav d 

Türk - İogiliz yardım ko· 
mitesi tarafından S.S. jess
mare vapuriyle Londradan 
gönderilmiş olan 80 ton el
bise ve ilaç, limanımıza gel
miştir. Bunlar, Erzincan ve 
havalisi zelzele felaketzede
leri için göode•ilmiştir. 

İlyljk kor uları baş kumandanı Grandok Nikola iki 
, 11 uvvetten b' · N' .. '-ord ırın ıyem ın cenubuna saldıraraı:; 

1 
.le Iİııı 11

;u ~.eneral Renenkampf kumandasına diğerini 
) lin8 ga .. e gondererek Samsonof kumandasıoa verdi 
' ti ore bu iki o d 'lk d · Şterek h r u ı önce müvazi sonra a 
Ol lleııenlı: areket edeceklerdi. 
~ leıı ile 1 aınpf krşısında hiç bir mukavemet görme

P ••siretı: e;ekte iken Saınsonof'da pişdarlarıoı büyllk 
trinin h denenberg ormanlarına yani Mazurya gölle-

en ekler' k d ~ ıne a ar uzaniyordu. 

, 

ilr~#i !iDW#~!iii~ 
~~~~~~~- ı 

Piyan~o 

FiN-SOVYET HARBi 
... _ • , t 

VIBURI ŞEHRi 
Londra - lngiliz gazetelerinin Finlandiyadaki;.harp mu

habirleri bildiriyor : Kızıllar Viborga girm işlerdir. •f.Viborg 
tüten bir enkaz halindedir. Kızılların bombardımanıodan 
masun kalmış olan bütün mühim binalar r cattan evvel Fin
landiyalılu tarafından dinamitle uçurulmuştur. 

~~~-~-.... ·· 
ISKANDINAVYA HÜ .. Ü-

ETLERI iL TICA EDiYOR 
Sofya - Paristen telefonlaoıyor: lskandinavya devletleri 

başlı başına istiklallerini muhafaza kudretinde oLı.adıkla 
rıodan Fransanın yardımına ilticayı )üzümlü görmektedirler. 
Finlandiya ancak Fransa ile beraber yardım edebilecekler
dir. Aksi balde Almanyanın de!aletile Rusya ile sulh yap
malarını Finlandiyayada tavsiye etmişlerdir. Almanyada Fin 
Sovyet sulhu temin edilmedikçe demir ihracatına imkan 
veremiyeceklerini bildirmişlerdir. 

Türkiyede Soğuk kanlılık 
Sofya - Romadan bildiriliyor: ltalyan gazeteleri bütün 

Avrupa paytahtlarından gelen haberleri günıi gününe tef
sir ediyorlar. Yakın şarkta ve şimali Avrupada.harbın ateş
lenmesi beklendiğini, Balkanların harp harici kalacaklarını, 
bu münasebetle Türklerin de ateşe girmeden gaileyi. sava-

• bileceğini yazıyorlar. Ve şunu da ilave ediyorlar: Türkler 
herhangi bir devletin tahşidatından koşkulanmağa !üzüm 
görmiyorlar, soğukkanlılıklarını muhafazada berdevam bu
lunuyorlar. Binaenaleyh Türklerin müttefiklerin yardımı ol
madan kendi topraklarını muhafaza edebileceklerine kana
atları olduğu gibi bu kanaat her devlette de mevcuttur. 

VEYGANDI . 
NE iMiŞ ? 

\ls Ordusu kapana düştü Sofya - Romada çıkan Popolo di Roma •gazetesi yakın 
l\ 7 sinde şark ordusundan bahsederken general Veygandın pilaoının 

GENERAL 
PLANI 

Millı 

Her Ayın 

ıı. esııadl Al Sovyet ordusunu harp safından çıkararak Almanyanın Sov-
llı manlar N'k ı · - - - .. Ç k•l ! ilt ~rduıunun he h ki o ayevıçten gunu guo':ı°e e 1 ir yetlerden aldığı petrol münakalatını durdurmak olduğunu 

0 •Yeviç Al r are etine dair haber alıyor u. söyliyor ve bu pilanına muvaffak olmak için Saada bad 

SEKER 
HAKKINDA --
iktisat, Vekı1iletlndeu 

Bu günkü~şeker fiyatları 

pançarın azami 39 par~ ~i
ması esasına müstenıltır. 
Halbuki 939 senesi kampan
yasıoda p~~çara 40 p~ra ve 
rilmiştir. Onümüzdekı ~a'll 
panyade bu miktarı yenıd n 
arttırmak lazım gelecektır 
Diğer taraftan ecnebi mem
leketten temin edilen işlet· 
me nıalzemeİ~rinin fiyatl&
rıda yükse l miş bu\u ı:; makta· 
dır. Bıoaenaleyh bütün ibu 
farkların karşılamak için şe· 
ker fiyatını arttırmak zar u
reti hasıl olmuştur. Esas n 
hariçten getiril cek şeker· 
!erde bizim şimdiki fiyat se· 
vıy.sioden fazlaya mal ol
maktadır. Bu sebeplerle şe-
k~rin •atış fıy tına kiloda 
10 kuruş zam yapılmasıca 
loord inas} on he) eti~ ce ka
rar \" eı i lm iştir 
Martın dörcıüncü Paza.rttSİ 

gününden itiLar<n bu y~ci 
fiyat üzerinden ş e er satıl
mas için şek r şı küi"e 
emir ve rihniştir. 

Topta n cı şeker tüccarları 
yeni fiatla satışa başladık
ları anda eski fıattan elle
rinde bulunan stokları en 
çok 24 saat içinde bir be
yanname ile şeker satın al
dıkları fabrikalara veya t.ış· 
kilatına bildirecek ve kendi
lerine ait olmıyan bu fiat 
farkının hesabını mezkur 
teşkilatla göreceklerdir. Bu 
esaı dahilinde hareket et

~menizi rica ederim. Umum 
müfettişliklere ve bütün vila
yetlere tellenmiştir. ---····---
Italyan notası 

-o-

Tetklkeedlllyor 

Londra"'4 (Radyo) - Pek 
şiddetli bir lisanla yazılmış 
olmasına rağmen, İtalyan 
protostosu itina ve süratle 
tetkik edilecektir. Britanya 

hükumeti, mevcud dostluğa 
binaen bu vaziyete mümkün 
lllertebe bir- çare bulmağa 

çalışacaktır. Bununla bera
ber, ablukanın icap ettirdiği 
tedbirlerde fedakarlık yap
mamak tasavvurundadır. 

Paris ' 4 (Radyo) - Ams
terdamdan bildirildiğine gö
re Alman kömürü yükle
mekte olan ltalyan vapur
ları geri dönmek emrini al
mışlardır. 

---o---

Türkkuşu 
Türkkuşu filosunun Nisan 

ayıoda memleket dahilinde 
geniş bir turnaye çıkacağı 
haber alınmıştır. Filo bu me-
yanda Izmire de gelecek, 
birkaçgün kalacak ve o gün
ler şehrimizde hava hayra· 
mı şeklinde kutlulanacaktır. 

---O---11111
' etın· dman planın da başanlması için gayrette müttefıklerini de celbe çalışmak old~ğuou ilave ediyor. 

~ıı •"ııg" ınıyor u .• Almanlar du·· manı kapana düşürmek, E 1 planlarında .da yazildığı L d b• 
.. , 8 Bugün Sovvet Rusyaya hücum için bir sebep aranıyor. Ozan a 1 
ıırllı,,tııı b-g:tırerek bataklıklara boğmak saatinin gibi 2.nci keşide biletlerini Fakat lngiltere isterse böyle sebepler bulmakta geçikmez r 
ıı 111'ııd11111 uyuk bir sükünetle bekliyorlardı. Rus Martın 4. üncü günü günü ı•nfı•Ja"" k 

11 it •rından s 1 N 1 k d d -· . 6 Al T • o·· .. ··ı le b 'P•nı .. asanof da bir asır evve apo yo- akşamına a er egıştır- man ayyareSJ UŞUrU du•• 
r,L_ıı. fel&katduşe_n Rus ordusunun ikinci defa ola- melidir. Aksi takdirde bu Londra - Dün sabah her-

"-" ı. e e ugra · · b t ki - t d Londra 4 (Radyo) - Dün lngiliz avcı tayyareleri biri her salo ( d b' · d b' ıııı,lt '" glllleri maması ıçın a a ıgı or a. a numara üzerinde hiçbir n arın an ırın e ır 

s . 

Geııç ."ve yak•şıklı ropö ı taj 
muharriri Robert Timson 
berhanği bir müşkil öoiinde 
yoluLu değiştirecek veya 
geri dönecek gazetecilerden 
değildi. Hapishane müdürü 
nJ verdiği bu izaba!ta'l EO~ra 
dedi lıi: 

- Banı:. gösterdiğiniz bu 
kolaylıkLrdan, ·crdiğirıi z ~u 
malu '.D attan dolay(siLe rss!I 
teş e klıür e<leceğioi bıleıı ı
yorunı. Yalrız sizd r ıo:ı ~ır 
ricam daha var 

N 'b"? - " gı 1 • 

- Benim iki glin so ra 
neşretıuiş olacağını ı,u\ük_ 
bir kitabı ~lutfeo bu as, ı 

Afıoc1ite veriniz. Öyle ıaıı 
ediyorum ki onu okudukla~1 
sonra erkeklerin yüzünu gör· 
mek, isi'llle ini ağzına alma 
iste'lliyen bu erkek düşmanı 
inadcı kadın benimle konut· 
mağa tenezzül edece~!!!'.: 

- 811 işin nuıl olac~ğına 
ben de pek çok merak etti
ğim için sizin gönderece(i
niz kitabı memnuniyetle ken
disine verecegım. 

Hakikaten f genç gazeteci 
dediği günde üç formalık 
küçük bir kitabı müdüre 
yollamış ve telefonla ona şn 
sözleri sö ılemişti: 

- Ben bir hafta sonra 
size uğrıyacağım. Ümid edi
yorum ki hu küçük kitap 
bütün erkekleri ~ bir kaşık 
suda boğmak istiyen · genç 
ve güzel kadının fikirlerinde 
büyük bir inkılap yapacak

tır. 

Genç muharrir hu iddia
sında da - yanılmamıştı: Ken· 
disi bir hafta , sonra hapis
haneye uğramağa karar ver
diği halde müdür ona, kita· 
bıoı gönderdiği akşamın e~·. 
tesi sabahı telefonla şu muı· 
deyi vermişti: 

- Bay Timson, küçük 
kitabınız Mis Karmin'in üze
rinde bir yıldırım tesiri yaptı. 
Beninmle bile zerre kadar 
görüşmek istemediği bir fır~ 
sat yaratarak yanıma ge~d~ 
ve söz de bazı şikayetierıııı 
anlatırken kitabınızdan b~~ 
yük bir hayranlık ve ıııe 
tunlukla bahsettikten soıı1' 
"erkeklerin nema! ofdui1'00 

çok iyi anlamış ve çok kof· 
vetli kalem ile canlıodır 
miş bu muharriri görıııt• 
terdim,, .demesi üzerine b'I 
de onun bu arzusunu yfll 
ne getireceğimi söylediııı· 

Görüyorsunuz a bazali bit 
küçük kitap ne büyük ıno· 

cizeler yapıyor. Şimdi si" 
ıoruyorum, ouu ne zaıııaa 
görmek istiyeceksiniıı? 

Mümkünse şu dakike 

da ... ıı1 \a "•tırlığıod d~lıtşmak suretiyle Almanları takıp b'llk ı'ddia edilemez. Masser Şmit, biri Heinkel, biri Dornier sisteminde üç Al - infilak olmuş, civar mağaza. 
~~~·~•i sa ık~ Var~ntanfından gd~ hlr ~----~======~-m_a_n~t-a~yy~a~r~e_s~i,_F_r~a_n~s-ız_ı_a_r~p~a-b~ikri_MLeMs_s_e_r_Ş~m-it~,_ı_'k_i_si_D_o~r~n~i-· ~-'-ar_ı_n_u_m_ıa_r_ı~p~a~r~ç~·~~~n~m~ı~b~i~r~---o~_h_a_W_e_o_t_o_m_o_b_il_in_i_ı_• __ ~ 

'L. •••lı,. .. ı__ ı --- -



Asrt Fallar: Salon 
Eğlencelerl ? 

- 32 -

,., 
• 

7 ~~ Ne yaptığını bil
otun . .ıı, bunadın mı ey gönül? 

kın elm~ Gentliğin hakkı 
Zili j • ül b" Tat•··• •6 nıp g se ıraz. 

418 -~Erkeklere yakış
mıyor kızlar ribi eda, naz. 

419 - Kadınlar:da çok 
aaz etse lbıktırır eıkelderi. 

420 - Gözün rörmediği
ai ıöaül çabuk unutur. 

421 - Müptelayı , gama 
sor, kim receler kaç saat? 

422 - Mutbağına uğra
mıyan hayanın ocağı tücmez. 

423 - Karıkocalar ara
sında birinden biri "evet 

" de•esini bilmemiş olsaydı, 
pek çok evier yıkılı-dı. 

424 - Her şeye "bayır,, de
yen kadından aayır gelmez. 

425 - Hay:ılih kapılma 
hakikat ezer seki. 

426 - Borcunu verroiye
nin yüzüne bakan olmaz. 

427 - Ayrılıktan daha 
fazla yakan ateş yoktur, 
yok! 

428 - Vatan aşkı sevgi
nin en yükseği, bunu bil. 

429 - Şüphelenme o ka
dından seni pek çok seviyor. 

431 - Kocana kusur bul
ma kendini ona sevdir. 

(Devamı var) --......... ___ _ 
Afrodit davası ~örülürken: 

Kitapçı kitabın hasıUHını 
lellketzedelare bıraktı 

Dinleyiciler arasındaki he· 
yeca11lı tezahürat ıürültüle
ri ıüııünet bulduktan sonra 
kitapçı Samih Lütfi Erciyaş 
ayaia kalkarak : 

- Sayın B. hakim, dedi. Şu 
adill11e kararınız, memleket 
irfan111a hizmet ede re k ge
çirdiğim 3i senelıli kitapçı. 
lık hayatımda kazandığım 
en büyük mükafattır. Be11 de 
Afrodit eserinin bütün ha
sılatını Erzincan felaketze
delerıne teberrü ediyorum. 

Bu sözler il zerine salonda 
ve koridorlarda tekrar şid
detli alkışlar çınladı. Aylar
daoberi umumi efkar üze
rinde bilyük alaka, merak 
ve heyecan uyandıran ve 
Av:upa matbuatına kadar 

A akseden Afrodit davası da 
f bu suretle sona erdi. 

'ı 
• 

---·· .. --•• 
Ozür dileriz 
Yazımızın çokluğundan 

(Allahın Gazabı mı, Tabia
nın Bir Cilvesi mi?) isimli 
tefrikamııı koyamadık. Özür 
''!,.riz .. 

vü9tlr 
~---------

Kültürpark 
itio ,-,~inemasında 

.ıı 

yı Mevsimin en büyük 2 fii-

r: 
1 

mini takdim ediyor: 
CEZAIR SEVDALAR! 

Dahi arti.t büyük san'atkar 
CHARLES BOYER 

lb~a ettiği rollerle bütün 
diinyaya yüksek bir eser 
vermiştir. 

Ayrıca~ 4 PARMAKLI CASUS 

---oı---

Bu giizel efsane kadını 
veya. kadın güzelliğinin bv 
nefis efsanesı asİrlardan ve 
insanlığın ilk medeniyetle
rindenberi zekalarda en bü
yük hakikatlerden daha faz
la bir kuvvetle yaşadı ve 
galiba medeniyet durdukça 
y•makta devam edecektir. 

Afrodit kimdi? 
Onun eski Şarktaki adı 

Astarte, son devirlerin şar
kındaki ismi Zühredir. Ba 
bilde kendisine Mylitta, Su
rıyede Aşera adını verirler
miş, Asuriler onu İssar diye 
tanırlarmış. Eski Yunaniler 
hu güzel tanrıya Aphrodite 
ismini vermeden önce Dione 
ismini takmışlar, daha son
ra Litinler_ayni güzele Flora, 
Libera ve nihayet Venüs 
isimlerini vermişler. 

Menkıbelerini ilk terennüm 
eden dünya büyük şairleri
nin en eskisi Hommere'dir. 
Bu şair efsanecinin rivaye
tine göre, onun annesi Dione 
adlı bir peri, babası da yine 
bir efsene tanrısı olan Müş
teri'dir. 

Şair Hesiode'den gelen 
bir hürafeye bakılırsa Afro
dit dalgaların kızıdır. Mar
mara veya Akdeniz sahille 
rinin birinde bir sabah fecir
le beraber denizin kumlara 
serpiştirip biriktirdiği kö
püklerin içinde çok güzel ve 
olgun bir kız olarak hayata 
gözlerini açmıştır. Perilerden 
ve ilihelerden mliteşekkil 

bir kafile ile Olympe'e gö
türülünce oranın havasında 

başka neşeler, başka türlü 
arzular ye ihtiraslar esmeye 
başlamış ve nihayet tanrı
lardan mürekkep bir mec
liste onu aşk ilahesi intihap 
etmişler. 

Bunun üzerine baş tanrı 
karısı ile kızkardeşinin dil
lerinden kurtulmak için onu 
çirkinliğin ve kabalığın da 
timsali olan yanardağlar ili· 
hesi Vulkan ile evlendiri
yor. 

İşte Afroditin baştan çık
masına sebep bu nisbetsiz 
izdivaçtır. Onun dünya tari
hinde sadakatsızlığın timsa
li olarak tanılması da bun
dan ileri geldi. 

O semavi güzellıkle yer
altında yaşıyamazdı. Birçok 
tanrılarla tanıştı, 2üzelliğinin 

uyaodıı nığı tesir ile pek ta
bii olarak bir hayli macera
lara ve bu arada iftiralua 
da maruz kaldı. 

Nihayet Adonis adlı ga-
yet güzel bir delikanlıya 
vuruldu. 

(Devamı var) 

----.. ·· 
zabıta haberleri 

-0-

Kt çeciler caddesinde lbra
him oğlu Mehmet ve Hasan 
oğlu Hüseyin sarhoş oldak
ları halde Babisenin aile 
evine girerek kendisine ha
karet ve baı fı endazlıkta 

bulunduğundan yakalanmış

tır. 

§ Karşıyaka spor kulübün· 
de Yusuf oglu Ali : oyun 
meselesinden Rifat oğlu Sa
mimi tekme ile dövdüğün

den yakalanmıştır. 

Dr. Fahri Işık 
lımir Memleket Hutaneııi 

Rontken Mütehassısı 
Rontkenvee/rktrik tedavi• 

yapılır ıkinci Se ler Scı 

No. 29 TELEFON 254? 

(ftALltlll S!SI) 

HABE L 
ltalyan Matbuatının Yeni Lisanı ______ .... _ -----

Roma - Italya gazeteleri Almanya ile olan "dünyayı medenileıtirmek., muahedesinden 
bahsediyorlar. 

Bu maksat için iki hükümet arasında hudud yoktur, diyorlar. Popolo gazetesine iÖre 
bütün dünya bu medeniyetten gelecekte istifade edecektir. Tribune gazetesi de şunu ila
ve ediyor : 

"Bu iki hükumet arasındaki siyasi Ye iktisadi anlaşmadan sonra bu son muahede din
yanın tekamülüne hizmet edecektir.,, 

Sark Ordusu Takviye 
Zurih - Şark ordusunun yeni kaınutanı General Cifart 

Şarkta nihayet bulacağı kanaatinde olduğundan ordusunun 
Almanların bu cepheyi takviye ettiklerinin de bildirmiştir. 

Ediliyor 
harbin Garpta deyi! 
takviyasini istemiştir. 

ancak 
Zira 

Londra - Gidecekleri yerin hayati şartlarını haiz Ye tam 
vetleri de Filistin yoluna çıkarılmıştır. 

teclaizatlı büyük topçu kuv-

1JZMIR VE BORNOVADA 
PILACAK OLAN 

Hava Kerunma tatbikatı esnasında halkın, it~ 
vasıtalarının, daire va mUaesase, ve labrlkal• 

hareket tarzlarını gösterir Talimattır ______ .. -
Polisin emrine kat'i sıııe!J Yakında şehrimizde pa-

sif korunma tatbikatı 
yapılacaktır. Hava kuvvetle
rinin taarruzu tayyarelerimiz 
tarafından temsili şekilde 
yapılacaktır. Buna karşı as
keri komutaıılık tarafından • 
ieabeden aktif müdafaa ter-
tibatı alınacaktır. 

ALARM 
Tayyare hücumunu ilin 

için şehirde •evcut canavar 
düdükleri tarafından kuvvet
leşip zayıflaşan,. ve böylece 

itaat mecburidir. 
2 Açık pazarlarda 9' 

yapmakta olan kimseler ıııe 
cut maddelerini bir örtil 
muhafaza altına aldıktaıı .)} 
ra kendileri bir duvar 4i 
ne çekilerek eşyalarını ı\ 
önünde bulundurabilir. 

Londra - Şark ordusunu takviye için yakında cenubi Afrikadan da 
kuvvetler yola çıkarılmıştır. 

mlilaim ve yeni üç dakika devam eden fa-

3 - Nakil vasıtaları İ~ 
de bulunan halk alarmı 
teakip bu vasıtaların dur'ı B. 
cakları yerlerde sükun~ ır 
inerek yukarıki madd ı 
tarif olunduğu şekilde b i; 

ket ederler. ı sılalı sesler verilecektir. 
1 Alir•ı halka duyurmak 

SAADABAT PAKTI A !'OKERLEŞECEM MI ? için çan ve ·düdük gibi di-

M k S F. . . . . ı ğer va1ıtalarla yine üç da-

4 - (Alarm bitti) işar' aıı 
verildikten sonra ancak •1.~lır 
nak amirinin müsaad••1 i• 
sığnak Ye siperler terkedil< ar 
rek herkes işi başına d!iııelıgın 
Dışarıya çıkan halkın 1111 ~iıı· 
rak saikasile tahribat 1\di 
baserat mahallelerinde tof'ıı:ı, 
!anmaları memnudur. Sol.t•~ltfıi 
)arda iperitlenmiş yerler, 'f' . 
kılmağa yüt tutmuş binal•' ca 
bir çok her dek ve çuk11r11d11 
ve enkaz yığınları bulunab' kt 

os ova - ovyet Rusya bahriyesinin organı olan "Krasno ılot,, gazeteaı In2ılız dıp- k'k el t k " 
lomatları Şimalden tehlike karşısında olduklarını bildirerek Yakınşarkı kurtarmak için I hı ad .. ;vam. ~ mek uzere 
Saadabat paktının askerleşmesini istiyorlar, diyor: er or aanıye e-' ısa ses-

i !er verilecektir. 

Al d 1 1 •ı k • HALKIN HAREKAT TARZI manya a yapı an Vapur arımız Veri ece mlŞ 1 - Cadde ve ' sokaklar-
Sofya - Berlin.:len öğrenildığine göre Almanya, 1 ürkiye tarafından harpten evvel Al- da bulunan halkın hareket 

manyaya sipariş adılen tıc:ıret ~emilerinin hepsini vermeyi taahhüt etmiştir. Ancak bu tarzı : 
gemilerin h.~rhangi bir kczaya uğramalarından mesuliyet kabul etmediğini de ilave et- Alarm sesini işitir işitn:ıez 
miştir. dışarıda bulunan herkes evi 

Yakın şarkta vaziyet 
Roma - Paristen telei ınl:ınıyor : 
Büyük kurmay ve • başkum.rndanlık Yakın şarktaki vazi· 

Y"li büyük~bi r~alaka ile takip e iivorbr. Gener~ l Veygaııd 
kurmayı Paristcki, ba?kumandan klc. daimi müoasebet•edir. 
Suriyede milli hazırlıllc.r )Bpı l · y?r . Fakat bütün huekat 

gizli tutuluyor. Yakınşarktaki Fransız ordusunun miktarı 
hakkında en bilgili mahfiılerden bile m>1lfımat almak müm
kün değildir. 

Malüm olan şey yalnız Fra .1sızlaıın burada Anam, Zon
kin, ve Sioegal dan gefon bü:ıülc kııvv tleri mevcuttur. Si
negal askerleri çok mükemmel bir surette techiz edilmi.,lerdir. 

------~~---

hlıdutlarında Türk - Sovyet 
emniyet 

Sofya - Eksçey telgraf ajansının verdiği malümata gire 
Türk ve Sovyet hükumetleri bududlarındaki askerleri çek
meğe karar vermişlerdir. Bu suretle hadiselerin de önü 
alınmış olacaktır. 

Irak milli müdafaasını 
kuvvetlendiriyor 

Berlin - Irak Hükumeti milli 
karar vermiştir. Bütün petrollar ve 
metin malı olarak ilin edilmiştir. 

müdafaasını takviyeye 
petrol nakliyeleri hükfı-

Müttefikler razı olmuyor 
Sofya - Paristen bildiriliyor : 
hkandinavya hükümetlerine Sovyet - Fin sulhundan ev· 

velAlmanyaya demir ve S!ir iptidai maddder ıereıııiyecek 
!erini kati bir lisanla bildirmişlerdir. , 

--~ ----------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: l,30-S-8,30da 

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

Bütün sinema -dünyasında eşşiz bir şöhret yaratan 
dilb~r ve sihirkar artist 

IRENE DUNNE ile CHAR- SABAHSIZ 
LES BOYER'ın çevirdikleri 

BiR ASK GECESi .. 
TAYYARE SİNEMASJT3~:!;6° 

kıymetli müdavimlerine iftiharla takdim eder 
Proğrama ilaveten komedi ve Ekler Jurnal 

Seanslar : 2-4-6 30 ve 9 da 

.;- --- -- yakın ise heyecanuz, telaş-

ı Odemiş Ceza sız ~ve koşmaksızın've fakat 
acele olarak evine ve işiot. 

leceğinden öyle tehlikeli Y1,
1 

Q 

1 evinde kan Jı gider. Evi .• uzak olanlar öte· 
ye beriye koşmak,.zıo ya 

!erden : ·uzaklaşmak ve bı ıy 
bassa süpheli ıslak yerlt ~sı 
ve ~atlamamış bol:!lba1< 1

' " 

asla yaklaşmamak lazıınclılı d 
Bombardımandan mütevelli bı:ı 
hasar ve zarar! rı gidcrlll'~İYe 
ğe ve tamire uğraşan şeb ~e· 
teşkjlatının faaliyetine eııi d 
olmamak ve icabında P01'· 8 
sin daveti ilzeıioe bu işle' Şe 
de itirazsız yaıdıma koşlll1 P;ı 
yurt müdafaası borcudur· 1 o 

bir boğuşma polis'n göster. ceği bir sığ 
___ 

0
___ nağa veyahut • n yakın bir 

Ödemiş ceza evinde katil
den on beş seneye mahküm 
lzaıirli Fethi katilden 24 
seneye mablıüm Denizlili Ali 
ara mda kavga çıkmış, Fethi 
bıçakla Alıvi ve kavgaya 
müdahale eden iardiyau B. 

1 Ahmedi ağır surette yarala
mıştır. Fethi ayni zamanda 

ı katilden mahküm Denizlili 
hzeti de yaralamıştır. 

J Muhafız jandarmalar, vak
anın genişlemesine mani 

1 

olmak maksadiyle silah kul
lanmağa mecbur olmuşlardır. 

-o-

Bir Alman 
Tahtelbahiri 

Batırıldı 
Kadis - Bir Alman tab

telbahiri, bugü'l ispanya su
ları açıklarında b'r lngı liz 

vapurunu batırmıştır. Bu 
esnada bir lngiliz torpidosu 
yetişmiş ve Alman tabtelba
hirine grup atfşi açarak onu 
batırmıştır. 

-oo-

Belediye Reisi 
İstanbulda bulunan bele· 

diye fuar komitesi reisi Dr. 
B. Behçet Uz, yarın akşam 

Bandırma ekspresiyle şehri
mize dönecektir. 

-oo-

Limon infilak 
Maddesine esa$ mı 

oluyoı- ? .. 
Kim İnanırdı ki günün bi

rinde limon infilak madde
leri meyanına girecek? Fen 
buna da muvaffak olmuş
tur. Filistinde bulunan alim· 
!erden biri limondan aseton 
çıkarmağa muvaffak olmuş
tur. Malum olduğu üze e 
aseton en büyük infilak mad
delerinden biri olan cordi
te'io terkibine dahildir . 

Bu sene Filistin logilte
reye 12 milyon sandık limon 
ihraç eylemiştir. Bunlardan 
iki bio ton aseton elde edi · 

lccektir. 

müsait kapalı ~ere giı er. 
Öyle bir yer:~bulamıyanlar 
bir duvar arkasına, b r çatı 
altına veya bir lağaç gölge
sine •ığınırlar. Büsbütün a
çıkta bulunanlar münasip 
bir çukura~yatarlar!ve hare
ketsiz beklerler. Bu esnada 
bir gaz bulutu görülür veya 

gözlerde ve buıunda bir ta
barruş hissedilirse hemen 
maske takılır. Maskesi olmı-
yanlar ıslak bir mendille yü
zünü örter. Bir gaz bulutu 
içinde kalınmış ise ağız ve 
burun bir mendille veya el
bisesinin eteğile örtülü ola
rak rüzg~ rın geldiği istida
mete doğru koşmaksızın gaz 
bulutundan çıkmağa ça
lışmalıdır. Gazdan müteessir 
olanlar veya bomba, enkaz 
parçalarile ve sair suretle 
yaralananlar ~n yakın sıhhi 
yardım merkezine veya po
lis karakoluna müracaat e-
derler. 

Alarm esnasında ve bom
bardıman altında bağırıp ça
ğırmak ve öteye beriye koş
mak, heyecan, telaşa~kapıl
mak faydasız ve zararlıdır. 
Böyle zamanlarda toplu bu
lunmamak, dağılıp kendini 
koıumağa çalışmak şarttır. 

BiNA DAHiLiNDE "•l 
HAREKET T ARZl I t 

1 - Evlerde, Daire fi ıın 
müesseseler de gl\ndüz if 
alarmı müteakip bina lı0••• 

•• 1 •• 
ruoma amırırıın verece2ı O 
mirlere göre hareket ol-' 

T ·· k sı' nur. ecessus ve mera di 
lıile pençere ve kapı ve 

k • f' 
ğer aralıklardan so ar• 
havaya b.ıkmak tehlikeli fi.on 

Yasaktır. Binaların üst k.•11ııd • • larında bulunan halk tcj ., 
katlara ve bodrumlara 1 \o;ı 
mek suretile gazdan, bo;1laıı 
ba ve enkaz par~alar•11'•elc 

1111 •• 
tesirinden kurtulmu~ o tısı 
lar. Bu suretle sokakta b;

1
1tro 

lunmaya ve üst katlar 4•r 
oturmaya nazaran verile'' lit 
zayiat ehemmiyetli sur•

1
1,iin 

azalır. iltica edilecek 0 •ı'oıı 
alt katların ve bodruml•'~t l 
gaza ve bomba parçala~• t•d 
karşı emin bir hale 2etı11 ı1 
miş olması şarttır. ıek 

(Sonu yarııı) ly 0 

, 
_......-

Alman imparatoru Rus Çarını N.nıl Aldattı? _./iih 

Jık 

kumandanı zarflı ve muhurlü bir emirmane sund11b1 •lıı 
Başkumandan bu emirnamesile Sasanofa her ne ba di ''di 
sına olursa olsun ileri harekata devam etmesini eaıre tdj 

91· 
yordu. Sasanof bunu okuduğu zaman şaşırdı. Sııtil ret 
nof bu hareketi, bu bataklıklardan geçmek sur~ i '" 

1 b" got ı:ıı· düşmanı takip etmek planını çı gıncamsına ırşey . e'• ış 

Bu emre göre Rus ordusu Demerau, Taner, Mubıl /'e 
Mouer, Konti, Daduy ve Loutern körükörüne aşıll 1tıd - d ,ıııı lazım ı. f-1 ti il 

Almanlar bu kapanı çoktan hazırlamışlardı. •.,. •ş 
• d t{ı iri 

bu plan hazırlandıgı zaman Alman kuman anı ~''•~ V 

denburg Almanyanıo birinci fırkası kumandanıll Jıı~ı 
başka bir şey değildi. tlrt e 

• 1 "' llr Baş ku nandanlığa Umumi harpten bırkaç yı e 1 i'ilıt 
tayin edilmiş ve bu planı kendi tertip etmişti. A 1~ı 
teprağında olan bu gölleri kurutmamış, bozduraı3 ·f 
Rus ordusuna bir kapan olarak muhafaza etıll\v 
buralar(nın topoğrafik ha<italarını da aldırdığı ~r 
köşe bucağı da tesbit ettirmişti. Bu plandan 1'11 

layeviçin de haberi olduğu tabii idi. 

Milli Piyan~o Biletlerinizi ( SAADET ) Kişesinden Alınız 
Çorakkapu Polia merkezi kartıaı No. 864 Hasan Talıaın Öadeı Telefon 8497 

Sasanof aldığı emri yaptı. Rus ordusu bataklı 
rın göbeğinde iken ani bir mitralyöz ateşiyle k' 
]aştı. Ruslar neye uğradıklarını şaşırdılar. Çünk• 
ateş öyle tertip edılmişti ki ne ileri de ve ııe de 
de necat yoktu. Kurtuluş ölümde idi !.. 


