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VKIF fiı-iLE_N _IT-AL-YA_N. -VA-PURLARlllİ -ADEDi ALTIYI BUL U ~ T 
Paris (Radyo) - Londradan alınan haberlere 11Sre kö· 

mir yüklü ilk tutulan iki vapurdan biraz !o:ıra bir üçün
cüsü Ye sabaha karşı da daha üç tanesi ki ceman altı 

balyan vapuru teykif edilmiştir. Bir Hollanda a-azetesi bu 
hadiseain umumi t.fkirı yaptığı müthiş tesire raimen 
lagiliz - Italyan münasebetlerinin vahim bir safhaya gir
meyeceğini yazıyor. 

Paris (Radyo) - Fin ordusunun Komoda en modern ve 
buzlar üzerinıle hareket etmeğe müsteit en müntezaı:ıı Kı
zıl kuvvetlerine karşı yapıldığı mukabil taarruz neticesinde 

Italyada Yahudilerin yapa
mıyacakları işler 

Londra (Radyo) - Italyada bir Mart tarihinden itibarea 
itibaren Yahudilerin doktorluk, muhasiplik, kimyagerlik, 
avukatlık ve gazetecilik mesleğini icra edemiyecleri hak· 
kındaki k anun meriyet mevlıiine girmiştir. Mevcnd Yahudi 
doktorla r ı yalnız Yahudi hastalara bakabileceklerdir. 

INGILIZ TA YY ARELERI 
't • ' .....,....~ ,!_ - ....,,..,.... ~iO.---

,. Almanyanın üze rinde dolafan'::.ağır lngiliz tayyareleri ;;_, 

Londra - Düıı öğleden soııra lngiliz tayyareleri, Al-
-o-

ı·Oııdra -
ll!da b Avam kama-

• İci t' eyanatta bulunan 

r manların Vilhelaıshafen üssü civarında bir Alman denizal· 
tısını batırmışlardır. Bir pilot 4 bomba atmış bombalardan 
birisi hedefe tamamiyle isabet etmiştir . 

·ı ıcaret 
ı Vardi . . nazırı, bir su-
-1 ıı it ~1 cevapta, Alman· 
1 ıekt 8 Yaya kömür ge-
r e olan ' k' 

~Silah Altına :Petrol ve ben-
ıisiıı · ı ı ltalyan 

~ ııı bu - . ıtr01 gun ılk defa 
J1 CdiJd ' • · • 

Çağrıldı zin fiatları 
orlar1 ıgını ve bu va· 
e 'lil: 

11
1' llıüsadere edilerek 

ıt'iiıı: '~an larına götürü i
l• ,011 dıı bıldirmişt ir. 

ra K 
'' t ı - ömür - kı·· ı taı yu u 
-ı•dıtn Yhn vapuru Roter-
1 l11. 1 areket etm iştir. 

ıı tı va 
ıek .. PUrun hareket 
lyor uzere butunduiu söy-

-o-

Paris - (Hükümet 1919 
doğumlulurı silah altına da· 
vet etmiştir. Bunlarla evvd· 
ce askerlıkten muaf tutulan 
1920-1912 ve 1918 sınıfla-

rından 

altına 

yor. 

bazılarını da silah 

ç•ğrılacağı bildirili· 

r Al I ~ tnan mparatorw Rus Çarını Nasıl Aldattı? 
11Yet bu 

lıklıırınd;a 0ı:_dunun büyük bir kısmı Santern ba-
11lnof11 hoguldu ve telef oldu. Eğer Renenkampf 

ıJi.rdi . Fa~rdusu ile imdada geleydi faciayi hafifleşti· 
tdi. z· at bunu yapmadı, zaten yapmakta iste· 

,,. ıra ara! d h - . .1/et de R arın a şa sı bır nefret vardı. Bu 
1 1/llrııya _ııs - Japon harbinde Renenkampf'ın mu· 
tP.... Ugradıg" ı z S f d . ,:-•ştı. aman. asano ta ona yar ıma gı--
.~'et s 

•' ' llsıtnof k • ndilna arargahından Varşovadaki baş ku-

ı.lıııı dil or~usunun tehlikede oldug· unu bildirmış ve ta eınışti F k . , •t ku · a at şu garıp cevabı aldı. 
f ı · inandan! k · h' 
1 rı verıııed... ı sıze ıç bir zaman ileri hareketi 

• ~lııt ve ıgı halde sizin bunu kendi aklınızla yap· 
lııd sonra da b.. 1 b' . erdiğini . d . oy e ır emrin bir tayyare ıle 
l~tıı.rıııak .. 1 dıa etmeniz kendinizi mesuliyetten 
lrildir. B·ıçın düşünülmüş bir plandan başka birşey 

1 1 1laenııl 
•1 ey mesulsunuz. 
,t 
· ~ , tı e· . .h 
i ı,"'id•izH1tt ır ıntı ar 

~ı • en, ona d'.. . .. ~rtık t h oynanan oyunun ver ıgı yeısten 
" 1 lı a aın "l" ti llrbiye . . mu u kalınıyan Sasanof hemen er-
'- , "r sının T b d . . 1{1- •d11 1• onen erg'deki merkez aıresıne 

t ''' p an v h •t tt ~it lıal· '-· e arıtalarla dolu olan masasına 
. lı V as,.ar sa d • b - k • ı ır .. · •zif . Y ıgı ta ancasını sag şa agına 

•t\ esı ha d . ''dı. şııı a can vermek suretıyle şe· 

-o-
Ticaret Vekaletinden vili· 

yete bildirildiğine göre, Av
rup .ıda hüküm süren harp 
hali dolayıs iyle petrol müş
takları fiatları Amerikada 
yükseldiği g bi Romanyada 
da yü kselmiş ve bilhassa 
Romanyada mayi m~hrukat 

fi\,tlar ı, Amerika fiatlarını 
ehemmiyetli nisbctte aşmış 

bulunmaktadır. 
2 Marttan itibaren meri· 

yete konmuş olan fiatlara 
dair neşredilen tebliğin bir 
sureti vilayete gelmiştir. 

Ş~hrimizde azami satış 

fiatları şunlardır: 
Benzin dökme litresi 18 

kuruş 30 santim, gaz yağı 
dökme kilusu 18 kuruş beş 
santin, benzin çift büyük 
teneke 670 kuruş, gaz yağı 
çift büyük teneke 600 kuruş, 
gazyağı tek küçük teneke 
94 kuruştur. 

il, : ""'"' 

lzmir yabancı 
askerlik 

şubesinden 
Kolordu saraç işlerinde 

mahiye altmış lira ücretle 
çalışmak üıere bir ustaya 
fhtiyaç vardır: Talip olan
lar varsa şeraiti öğrenmek 
üzere mevcut vesaikile şu
beye müracaatları ilin olu · 

elde ettiği parlak zafer Finlindiyanın daha pek çok mu· 
kaveı:ııet ristereceiine bir alamet sayılmaktadır. 

Paris (Radyo) - Alınan propagandasının, 'Paris Soir ga · 
zetesinin yalancı bir niisbasının çıkarmasından bahseden 
matbuat, propagandanın sahtekirlık olmadığını yazmak
ta :lırlar, 

Sıhhat Meclisi 

Paris (Radyo) - Harabe kül ve ateş yığıaı haline ge
len Viburg şehrinin bir çok istihbarat ajanslarının Yerdik
leri haberler hilafında elan mukavemet etmesi bütün ci
hanın yeniden hayranlığını celp etmiştir. ' 
Alman idaresinden kaçanlar 

Atina ( Radyo ) - Alman idarc0 sinden kurtulmak için 
Bohemya ve Moravyadan Mal:aristana firar eden Çekler 
Fransız sefarethanesind n aldıkları pasaportla Fransaya 
a-ittikleri Alman sefarethanesinin nazarı dikkatini celbetti· 
ğinden yapılan teşeb oüs üzerine Budapeşte polisi Fran,ız 
sefaretbanesine gidenleri tarasut dmeğe başlamıştır. 

Sovyet kıtaları eeri çekildi 
Helsinki, 5 (A.A) - Finlandiya bayrağı hali Vipuri 

şltosu üstünde dalgahnıyor. Yap ı la '! mü thiş hücuml ar so · 
nunda takattan düşen Sovyet kı tal arı geri çekilmeğe mec· 
bur kalmışlardı r . 

Hdsin ki S (ı\ . A) - Bir Fiıı teb liğ in .ie bild ir i l ei ğio e 
gö ·e, 3 m:ırtta Vip~ri kö rf~ z i.ıd e buzla rı n üznin den g~ ç
m eğe teş ebbüs ed en düşma n geri püskürtülm:iştür. 

Alman - Sovyet Hududu 
Mo ıko v a, S (AA) - Sovyet·Alman merkezi budud ko · 

misyonu aşağıdaki tebliği neşretmiştir : 
Takriben 1,500 kilometre uzunluğundıı Alınan-Sovyet hu· 

dudu boyunca hudud iş.uetleri tesisi bitınişt ı r. 

AMERiKA iÇiN DE BÜ
YÜ.K BiR TEHLiKE 

Vaşinıton - V:::şinıton Post, Almanyaıııın lngiltere ve 
Fransa kadar Birleşik Amerika için de bir teklike oleuğu· 
nu tasdik etmek zamanının çoktangelmiş olduğunu yazıyor. 

Sofya Elçimizin Beyanatı 
lstanbul - Sofya elçimiz Şevki, mezunen şehrimize gel· 

miştir. 
Elçimiz beyanatta bulunmuş ve şunları söylemiştir : 
- Bulgaristanla münas ebatımız çok iyidir ve inkişafa 

doğru ilerliyor. Bulgaristanla fevkalade askeri tedbirler • 
yoktur: Askere davet edilenler, senelik talimler içindir.,, 

GARP CEPHESli ~DE 

• 
1 

Garp cephesinde bisikletli bir Pranaız bölülü ---·- Paris - Bir Almaa piyade keşif bölüğü hücuma geç· 
mek i.temişse de Fransız kuvvetleri tarafından ' püskürtül
müş ve Almanlar 20 kadar telefat vermişlerdir. 

Paris (Radyo) - Majino hattı üzerinde uçuş yapan bir 
Alman aycı tayyaresi de düşürülmüştür. 

~~~~~ ... ··· 
Şeker 
hakkında 
Şeker fiyatına kilo başına 

on kuruş zamedildiği hak
kında iktisat vekaletinden 
şehrimizdeki alakadarlara 
tebligatta bulunulmuştur. 

Dün zabıta ve belediye 
zabıtası müştereken hareke· 
te geçerek ellerinde şeker 
bulunduğu halde satmıyau 
yirmi kadar ticarethane hak
kında zabıt varakası tutul
muştur. Şeker mevzuu üze· 
rinıle hassasiyetle hareket 

edilmektedir. 

ı Filistin Yahu-
dileri lideri 
lngilterenin Filistin politi

kasını şiddetle tenkid eden 
Siyonist Yahudi lideri dok
tor Vayzman müttefik hüku
metlerinde hizmet görmiye 

amade olduğunu bildirmiş
tir. 

Bir fen adamı olan doktor 
Vayzman 1914 harbinde 
Ingilizlere muhtaç oldukları 

1 aseton mahlüllerini 
mııladır. · 

hazırla-

Sıhhat meclisi dün sıhhat 
müdürü Bay Cevdet Saraç · 
oğlu'nun başhao lığı c da tpp · 
lanmış ve mevcud evı aklar 
karara bağlanmıştır. ___ .. ___ _ 
SUMNER 

VELS 
- awm -

Yarın Pariste 
bulunacak 

Paris - R Su ınner Yei
sin yarın Parlse muvasalatı 
beklenmektedir. 

Bugünkü Taymis gazetesi, 
Sumner Velsin kendisine tev
di edilen vazifeyi tamamt n 
mahrem olarak ifa edece· 
ğini, alakadar devletler er
kanının kendisine tevdi et· 
tiği sırları kat'ıyyen ifşa et· 
miyeceğini, ortaya atılan mese 

leninitamamen Alman propa· 
gandasının mahsulü olduiu· 
nu, bu propaganda ile Al
man hakkını kafi zafere inan
dırmak istendiğini batta bi
taraflara da bu şt kilde tel· 
kimıtta bulunmak istedik
lerini yazıyor. 

v. u. Meclisi 
Vilayet uınuıni meclisi, 

dün öğleden sonra valinin 
reisliğinde kısa bir celse 
akdetmiştir. 

Ankaradan "'dönen heyet 
Ankaradaki muhtelif te· 
şebbüslerinin neticeleri hak
kında gelecek celsede iza
hat verecektir. 

Meclis, cuma ıünü saat 
on dörtte toplanacaktır. 

-oo-

Harp 2'emilerin 
dek i(itaplar 

Ingiliz 'harp gemilerinde 
birer kütüphane mevcuddur. 

Kütüphanelerde bulunan ki· 
taplar asgari yedi yüz elli 
tanedir. Bunlarda seçilmiş 

eserlerdir. Hazer zamanında 
a-emi -zabitleri ve efradı bun
lardan istifade ederler. 

Millı Piyaneo 
Her Ayın 

7 sinde 
Çekilir! 

--o--
Bugün akşama kadar bi

letlerinizi almağa unutma
yınız. 

Yarınki gazetemizde ka
zanan numaraları yazaca
ğız. 

---o•---
Tercüme eden : S. S. 

-3-
Robert Timson Asr i Af

roditle Hapishanet: in hu•usi 
bır konuşma odasında bat 
başa kalın ca, adi bir beyaz 
elbise içinde de rezleri ka· 
ma ştıran bir güzellik ve ca· 
zibe ile parlıyan genç ve 
latif k ? dın genç ve yakışık
lı delikanlıy a şu şöz l e ri ~Ö)" 

led i : 

- Yaratt . ğınız sahifeleri 
az, fa kat değ-er i pek çok 
şaheserinizden dola yı, sııi 
bütün kalbimle tebrik •et· 
meği bir vazi{e bildım. Si
zin bu kadar genç olduğu· 
nuzu gördükten sonr•, bu 
kadar genç bir yaşta kadın 
kalbini ve erkeklerin m•hi· 
yetini bu derece derin bir 
surette tetkik edebilmenize 
\ıayret ediyorum. 

Hapishane müdürü bu k•· 
nuşaa odasmın bir duvarı· 
na ıörünmez bir şekilde yap
tığı ayna ye mikrofon ter
tibatı sayesinde 011 da söy· 
!enen sözleri ve yapılan ta· 
vır ve hareketleri aynen i· 
şittiği ve ıörduiu için, genç 
muharririn bu ilk muvaffa· 
kıydine hayran olmuştu. Ay· 
ni zamanda Amerikanın en 
büyük ve en meşhur bir po· 
!is hafiyesi olan hapishane 
müdürü biç bir erkeğin yi· 
zünü bile görme(e taham
mül edemiyen bu A.aerikalı 
Afroditin bu delikanlıyı bu 
kadar candan kabul etoıe· 
sine şaşıp kalmı~tı. ! 

Asri Afroditin Robert 
Timsona . yaptıiı bu , iltifat 
karşısında en yüksek bir 
hülyasını tahakkuk ettirme· 
ğe muvaffak olmuş inıan· 
!arda görülebilecek bir se· 
vinç ve neş'e ile genç mu· 
barrir dedi ki: 

- Bütün Amerikanın pek 
çok beiendiği müstesna bi~ 
kadının, beni• mini miııı 
ve değersiz eserimi beğen· 
mesi bence, muharrirlik ba· 
yatımın ilk ve en parlak .bir 
zaferi ve en değerli bir ıııll· 
kifatıdır. Si:ı:e nasıl teşek..:.,, 
kür edeceğimi bilemiyorulll· 

(De amı var) __ .... __ _ 
Başvekalete 
bağlanıyor 

--o---
lstanbul - Matbuat uııı 

müdürlüğü ile turizr" 
radyo müdürlüleri. P 

!ete bağlanacal•" 
sustaki kanı- - O. il fşa• 
lanmakta·'llnda tahtelbalıit'l 

, askeri limanında bir 
~Jrkôr tarafından ma1ı· 

.Biızlaıımıştır. O. il iki dı• 
kidan az bir zaman içiad• 
.,, .......... .. 

.. 
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Asri Fallar: Salon 
Eölence1lerl ? 

- 33 -

4~ - Kimseye mııhtaç 
olmıulan ve hiç bir insana 
dalkavukluk et1Reic mecbur 
~al•adan YJl~ıyacaksın. Bu 
11e büyük bir saadettir. 

431 - Seni pek%çok se
•iyor ıoiuk insan dediğin. 

432 - Sizi ısırmak için 
keıan bir köpek ::kadar, si· 
zia elinizi ııkmaia gelen bir 
riyakir yalancıdan sakınınız. 

433 - Sözünde durandan 
ae yemin isterler ne senet. 

434 - Harbe,hazır olma-
yan barıııa ni•etlerinden 
istifade edemez. 

434 - Devletlerin do fert
leriu de unutmamaları lizım 
fC!OB lıtir hakikat_ yardır ki 
o da: 

Bin dostun az, bir dütma-
111• çok olduğudur. 

435-Se•ilmeden sevenin 
ıeaa feliktttir. 

436 - Fakir ınilletin zen
ıln llilkümeti olamaz. 

437 - Fakiri çok olan 
yerde zenıınin Jilzii riilmez. 

438 - Ayın sonuıada sli
•lill11I çekmek istcmiyor
ıaa ayın ilk rilnleıiade de 
iıiueii da•·raıı. 

439 Fakirlerin adedini ço
ialt•ak istemiyorsanız on
lara sadaka deiil iş •eriniz. 

(Devamı var) .......................... 
lz•ir ahkimı şahsiye sulh 

hukuk laikimlitinden: 
Mahkememizce tasfiyesine 

de•am olunmakta bulunan 
616 Jozef Lni terekesinin 
albda bir ıayi payıııa muta
ıarrıf bnlnndutu lzmirin 
Ilıca tımarında lı.iia olup 
ı~rkaa Mehaet baiı, garben 
Sinan otlu Hakkı baiı, ce-
11.•ben Atanaşula Arazisi ve 
ııaalea Urla şöıeıi ile mah
dut yer tapa kaydına yirmi 
cliıılimden ibaret bir kıt'a 
tarladaki iş bu altıda 
bir fayi payı; Mahkememiz
e:• taafiycsi zımnında açık 
arttırma yoli!e sdılıia çıka
rılmııtır. 

Mayıs 1330 tıırilı ve sıra· 
3.S:3~. defter: 791 sayılı ta~u 
sıcıllıne kayıdlı işbu tıırlanın 
heyeti umu :ııiyesioe mukad
der bedel; 800. Sekiz ) üz 
Türk lirasıdır. 

Birinci açık arttırma: 1.z. 
mirin Fevzipaşa bulvarında 
ki:n Bahçeliler hanında en 
llst katta, mahkemmemizde 

-940 cumartesi gilnü saat 
. ,30 da yapılacaktır. Art
r111aya iştirak etmek iıti
nleria satılacak "ı-

\j 
• 

ı..İf sa· · ·ı ,,,.rı7 

~ 

ılb" - ,, • • 
~ a..,· :s~ .• , .M . ' "I :. j ,S1 ~ 

_
1 

evsı._ oı ::ı .S1 
y "\ :. ..... 
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AFRODiT 
KiMDI.? 

--01---

Eğer Jüpiter on11 •aktile 
bu delikanlı ile veya ona 
benzer biriyle evlendirmiş 
olsaydı Afrodit belki hiç 
bir zaman ihanet · etmiye
cekti. Ne yazık ki, bu gi
ze! delikanlı Afroditia aşık
larından biri olan harp tan
rısı Mars tarafın•an kıska· 
nılarak yapan domuzuma 
çevril•i. 

lft.&LltJPI 5! 51) 

H 
ltalya Silahlanıyor, Fakat Kime --- --· ......... ____ _ Karşı? 

S?fya -. Italyan gaz~telerinin "ltalya Almanyaya SFdıktır,, yollu neıriyatta ae•am et
mesı Parıs .ve Lo.n~radı. hayretle karşılanıyor. Popolo razetesi Italyan i'azetalerinin bu 
yazılarını bır ne•'. ~f!aat sayarak onları teukid ediyor. O tla ltalya silahlanıyor, diyar ve 
altına da şu sııalı ıla 7e ec1iyor : 

"ltalya silihıanıyor, fı '"at kime kartı? 
" 

81~~1~1~1 ANLIY ACAKLARMIŞ 
.. _Bera - .B.eılı~ unıversıtesı 'ovyetlerin tarihi, jeoıcrafi, etnoğrafi, iktiıadi yaziyetleriııi 
0ırenme_k ıçı~ b~r şube teıiı ene ·~ektir, Hatta b11 maksatla ı3erlin uni•ersitesindan Mos
k~va ünu•ersıtesınd&n Ir1oslto"a ü ;ıiyeuinde bir miktar talebe ve profesör gidecektir. Ay
nı zamanda Sovyetle•de ayni maksatln Serline gidecekletllir. 

... 
6Mı~ f 

11ZMIR VE BORNOVADA YA f 
PILACAK OLAN f 

H••• Kerunm• l•lblk•ll ••n••ında h•lkın, N• J 
vaeıt•l•rının, d•lre ve mU••••••. ve lallrlk•l•r' .. 

lah:~:::~:a:~r~~~:r•:~·~::ı::r:~ i::::~:::~ukl~~tni 
per hazırlamıf olanlar bara- aı kapamamak ıartile dajı ti 
lara iltica ederler. Bilha11a nık~bir şekilde dur11rlar. 1 
ahıap evler içia ıailaait bala- deki halk va mllrcttebat PQ" 
ça •e arsaları bwhındwğu liıia göıtereceti ea yakıO 
takdirde buralarda ıiper ya· 11jnağa iltica ederler. ~ 
parak bu siperlere iirmk TRENLER VE VAPURLA 
bodrum katlarına ıirıaeğe 1 - Alirm esnasında yc1 

tebcih edilir. cularını bindirmit Ye haı ' 
Sığa ğa ye sipere girmiş kete hazır bulune;.. treaı~ı •ııı 

olanlar (Tayyara hücumu hemen hareketle tehir bar•" ıber 

Sevgilisinin en çirkin bir 
hayvan kılığına girdiğini gli
ren Afrodit, Olympe koşa
rak Jiipiterin ayaklarına ka
panmış, bu dayanılaaz yal
•arışa tanrıların başı da au
kavemet edeıaiyerek Adoniı'i 
tekrar eski halile caalaadır
mış. 

lngilizler Kaıradenize Gelmiyorlar 
• Sofya -: Utro :•ze~esi Ank'lra, Lıındra , Pa:iı •e Roma mahfillerinden ötrenip yazdı. 
gı ıııakale11ade muttefıkhriu Karadenize bir donanma geçirmek için Tu" rkı' d i d 

bitti) işareti verilinceye ka· cine çıkarlar. Ve milmkünıe tiy 
1
' 

' dar buradan çıkmazlar. Sır· bir tü11elde beklerler. Açık· tiıı' 
naklrrda ve siperlerde sıga· ta bulunan trenler mibi .. ~a 

Ama rüzel delikanlının 
ilaheler araıında başka bir 
aşıiı d•ha •armış : Cehen
nem kraliçesi Proserpine. 
Nihayet iki rakip işık ka
dın bu güzel erkeği paylaş
mak için aralarında bir iti
lif yapmışlar. Adonis sene
nin altı ayını cehennem kra
liçesile, öteki altı ayını da 
Afroditle geçirirmiş. Eski 
Yunanilerin Eros ve Roma
lıların Küpidon adını ver· 
dikleri yaramaz çocuk işte 
bu ıevişmeı;ıia mahsuliidür 
ki· onun tombul ellerile sa· 
•urduğu mini mini oklar 
kime rasgelirse aşık olur. 
Şairlere ve sanatkarlara 
ilhaoıı verenin bu çocuk ol· 
duğu rivayet edilir ve bu 
hal aşk ile güzel sanat il · 
hamının aynı kaynaktan gel
diğine bir delil olur. 

ıa içmek ye iÜri.lt6 etmek köprll civarlarından 11zakt• l B 
1 me111n11dur. Umumi sığnak- yarma •e yolun aiaçlı yer· reıı 

larda lüzuaundan fazla in- !erinde dururlar. "A.ı' 

· t d'kl · h b · d - ye en 111 saa e ıı e ı erı a erı oiru deiil<lir, diyor. 

• 

ı 

Bakaya verv:i 1 
Hususi muhasebe miidür

lıığünden bütüıı tahsil sube
lere ve kazalardaki teşki
lata ' rönderilen bir tamim
de ~bina veriisindea 1340-
1,30 tarihine kadar olan 
bakayadan müruru zamanı 
haczen kesilmiş elanların ta
hsiline ehemmiyet verilmesi 
ve derhal tahsili bildirmiştir. 

---o---

Kızları baıtan 
cıkaran 

Henüz 18 yaşını doldur
mamış dört kızı fohşa teşvik 

i etmek suçundan yakalanan 
Ubeyde adında bir kadın, 
adliyeye verilmiştir. 

---o---

• 

Almanlar Sovyet saatini 
ediyorlar kabul 

Berlin -Moskovadan öğrenildiğine göre Almanlar nisan
dan itibaren Soviyetlerin yaz saatini kabul edeceklerdir ki 
bu s:ıat Avrupa saati ile iki saatlık bir fark vardır. Alman· 
ların bunu kabul etmekteki maksatları sırf Sovyet Rusya ile 1 
olan nakliyat işlerini intizama koyabilmek içindir. 

Utronun Bir Makalesi 

san toplanmasına ve izdiha· Şehre yaklaşmış olan tren· ıl h 
ma meydan verilmiyecektir. ler ıara girmeksizin yukarı· 111 
Her umumi sığnakta sıinak da izah olundutu veçhile h•· 111~: 
imiri olarak bir polis bu- reket ederler. lfl 

lunur, Alirm esnasında lıeniit ~oıııı 
~ - Geceleyin bilümum yolcu almamış olan trenler il tı 

ışıklar söndürüllir. Işık yak- yolcu almazlar garda bulu· •1e11 
mak zaruretinde olanlar ışık- nan halk garın sığaaiın• ldı 
!arın pençere, kapı ve• diier veya civar sığaak ve mel· ~il s 
menfezlerden h.arice= sızma- :ıelere iltica ederler. ~ij 
ması için buralaıını:kalın si-

2 - Alirm esnasında ha· Yal 
yah perdeler, battaniye ve reket halinde bulunan k6r· llıa 
saire ıibi örtülerle örterek ili 
karartmayı temin ederler. fez vapurları en yakın iske• L Ye 

leye giderek yolcularını çı· e 

Sofya Utro gazetesi başmakalesinde lskandinavya dev
letlerinin bitaraflıklarını muhafazaya dair verdıklcri karar· 
dan bahsederken şunu ilive ediyor : Bu karar, bu llç dev
letin jeografi vaziyetleri itibarile, Fransa ve lnıilterenin 
Fialindiyaya yardım yolunu kapamak demelıtir ki bu da 
Finlandiyayı çok milşkil bir mevlde sokmaktan başka bir 
şey deyildir. 

Lambaların Üzerlerine koyu t 1:: 
' mavi veya siyah kağıttan karırlar ve iskeleye bağlı ~ 

abajor koymak suretile de olarak beklerler. Hcnilz yol· ittin 

BEYOGLU AL'I iNCi NO
TERLIGINE: 

cu almamış olan vapurlar aly 
karartmak lazımdır. Gecele- h 
yin dışarıda hareket tarzı yo!cu almaksızın beklerler. lü:oı 
gündüz olduğıı gibidir. 3 - Geceleyin bilumuııı CcrJ' 

3 - Fabrika, imalathane nakil vasıtaları ışıklarını söo· ti 
1 

ve diğer iş müesseselerinde dürürler ve zaruri ahvalde 
i; başında bulunması zaruri ancak kamufle edilmek 9ar-
olanlardan gayri kimseler tile ışık yakılabilir. . 
miiessese!!in ha:ı:ırlamı~ ol-
du(u 11inak veya siperlere 

ALARMIN SONU 

iltica ederler. 

Afrodit yalnız aşkın ve 
fÜZelliğin tanrısı değil, ay· 
nı zamanda tenaıtıbün •e 
doleyısile hayatın bir ililae
ı ıie sayılırdı. Bundan başka 
gemiciler denizlerde s~li- ı 
mttin hamisi ııfatile ona 
bağlanırlardı ki, adına nis · 
bet edilen yıldız onlara da
iıııa istikamet gisterirdi. 

Gelenler, Gldenler 
Şehr mi:ı: Belçika konıo

lo~u M. Verbek Istaabuldan 
şehrimize gelmiş, emniyet 

müdürlürii idari kısım reisi 
B. Ibrahim Ülgen, bir hafta 
izinle lstanbula iitmiştir. 

Umumi Vekilcttinıizi haiz 
olarak ba:ıı işlerimizi idare 
eden İzmirde Kapalı Yemiş 
çarşısın.ia 855 inci sokakta 
SS no. da sakin komisyencu 
Muzaffer Keskinoilunu •e 
şayet onun tarafından na-
mımıza olarak ba,ka-

yil1.ı:sek makamına berayı 
malüıııat ve Beyoiluada İs
tiklal caddesinde 282 no. lu 
arscbiik mağzaıında Emin 
Arabük'c ittııa lluıulü zım
aında birer nuıhaaının teb- ı 
!itini, •e tebliiin tekemülün
den sonra ilin edılen ıaze • 
telerdea birar nusbaaı ile ı· 
birlikte itbu azilaamemizin 
bir nüshasının azil keyfiye· 

1

! 
tini bildiren meşruhatile be
raber mumaileyh Emin Ar· 

NAKiL V ASiT ALARININ 
HAREKET TARZI 

1 - Beygirli nakil vası

Tayyare hücumu bittikte• 

sonra hilcumun tekerrür et• An 
miycceğiae kanaat geldiji tilın 
takdirde (Tayyare tehlikeıi 'orıı 
bitti) işareti verilir. Bu iıa· , 
ret canavar dldüklerindea ilÇ 
dakika devam eden uzuP ' 
seslerdir. Diier vasıtalar la 

Afrodit namına şairler, 
heykeltraşlar en eski devir· 
lerden beri birçok nefis eser· 
ler meydana getirdiler. 

(Da•amı var) 

- - --.. ··-~--
zı~ıtı ha~erııri 
lkiçeşmelik caddesinde 

Fethinin üzerinde bir bıçak 
ltulunarak alınmıştır. 

§ Kemer Sürmeli soka
ğında umumi kadınlardan 
Nazife sarhoıluk saikasiyle 
umumi ev sahibi Aliyeye 
h.akaret ettiğinden yalıa
lanmıştır. 

§ Çorakkapı Gaıibulva
rında Ebubekir, ötedenberi 
sevişme lı te olan Ali ettin kı
zı 16 yaşında Şadiyeain ken
diıiyle konuşmamasından 
muğber olarak hamil bulun
duiu bıça lı la sağ kal~ıısın
dan 15 günde işine mani 
olur derec ~de yaraladı(ın· 
dan yakalanmıştır. 

§ Keçeciler Birinci kor· 
donda Niyazi, Ali, Hüseyin, 
sıırhoş oldukları halde bar 
önünde durmakta olan şo· 
för Hayrinin otomobil cam
laıını kırdıklarındaıa yaka
lanmı•1 · -l ır. 

tiaa loönii cadde
an Aliittin ida
numaralı tram
çarptırarak ı.:ıl 

"il sıırette yara
'oebiyet Terdi-

' nmıştır. 

-oo-

Londraya 
-o-

BOMB.&. DÜŞECEK MI, 
DOŞMIYECEK MI? 

-o-
lnıiliz aebuslarından biri 

bir arkadaşiyle beş lngiliz 
lirasına ıiriştiği bir bahiste 
harbin ilk altı ayında Lon
draya tek bir dümao bom
basının bile düşmiyeceğini 
iddia etmiştir. 

Bu iddianın bir de haki
kat haline gelip gelmiyece
ğini önümüzdeki günlerde 
anlıya cağız. 

ELHAllR· 

larına umumi veya hususi 
•ekilet verilmiş ise bu ve
killeri dahi vekaleti umumi
ye ve laususiyemizdea azley· 
ledik. Keyfiyetin : 

1 - Muhatap Muzaffer 
Keskinoğlu'na, tebliğini, 

2 - İz mirde çıkan Yeni 
Asır, Anadolu •e Halkın 
sesi gazl!tclerile 

3 - İstanbulda çıkan Cum
lı.uriyet ve Tan gazetelerinde 
keyfiyetin ilinı, 

4 - Beyoglu Tapu sicil 
111uhafızlıiı ile Kadıköy ta· 
pu ıicil muhafızlı ğına ve Ay- ' 
dm tapu müdüılüğün.ı ve ı 

İstanbul Beledıye riyas . ti 1 

Sinemasında 
Bugün matinelerden itib.uen 

Dört büy;;k yıldız tarafından yarat. lmış Fransızc'l 

sözlü iki muaznm filim birden 

"rATLI HAYA " 
NORMı\ SHARERE - CLARK GABLE 

z A z A 
Claudette Colbert - Herbert M;ırshall metro jurnalde 
Balkan kon!eyi toplantısı v en son harp hıberlı.ıri 

sebük'e teslimini dileriz. ı 
Istanbul, Boğaziçi Rumelı 

1 
Hisari iskele caddesi 14 ao. 
lu yalıda mukimler eski Di- 1 

•anı mühasebat azasından 1 
ölü Nuri kerimeleri : Lütfiye ! 
Keskin, Hadiye Eğriboz. 1 
Modada Bostan sokağında ı 
49 No. lu evde : Mesude 
Karacaosman. Feneryoluada ı 
istasyon caddesinde köşkle- ı 
rinde mukimler : Fevziye 
keskin ve Ulviye Arsebük 
Erenköyünde: 

Edkem efendi caddesi~de 
143 no. da Nahide Bozca 

ve Aokarada Atatürk Bul
varı Kalaç ıı partımanında 1 

Sabih lozcaadalı namına 1 

bil•el-ile Mesude Karacaesıııan 

Bey'lğlu altıncı Noteri lsmail 
Kurter resmi milhril ve 

(35) kuruşlvk pul 

Dairemizde saklı aslına 
uygiın olan bu azilname is
t.ek ÜZ C!rİne muhatabı lzmir
de ~ıkaa Halkın Sesi gaze-Seanslar: Tatlı hayal 3-S,30- 1 ' ı!a Zııza: 1,30-5-8,gOda 

Ehemmiyetle dikkat: cmr.ıartesi ve pazar lOda ve hafta ı 
aras ı her güd s ıat l ,30da ucı-z laik seansları 

tesine tebliğ edilm işti r. 

d i 
29/Şubbat/1940 

Beyoilu altıncı noteri lsmail 
.- --,,-;..._----:-------- - ------ - ! Bütün sinema dünyasını!.a ~ ~şiz bir töhrc: t yaratan 

Kurter resmi mührü ve 

dilber ve sihirklr nrtist 

!RENE DUNNE ile CHAR- SABAHSIZ 
LES BOYEK'in çevirdikleri 

BiR AŞK GECESi 

1 Namına : 

1
/ (imza okunamadı) 

[H~rç pulları daire[ 
1 [nuıhasına yapıştı] 
, _____________ (_1,_1> .... 

Dr. F allri Işık 

taları : 
Alarm işaretini müteakip 

beygirli nakil vasıtaları so· 
kak başlarını, devair ve mü· 
essesat kapı önlerini kapll
mamak şartile ve tercihan 
yan sokaklarda durarak bey
girlerini arabadan çözer, 
katın bir ataca veya · elekt
rik direğine veya arabanın 

tekerleğine bağlar. Hayva· 
nı n yem torbasını başına 

takar. 
2 - Tramvaylar ve Mo

törlü vasıtalar : 

da böylece üç dakika de· 
vamlı ses •erilir. Bunun üze· 
rine tabii hal avdet eder. 

VALi ETHEM AYKUT 

Kültürpark 
Sinemasında 
Mevsimin en büyük 2 fii· 

mini takdim ediyor: 
CEZAIR SEVDALARI s, 

Alarmı müteakıp bütün 
tramvaylar ve ı.ııotörlü va
sıtalardan nihayet beş daki
ka içiı: de gi•ecekleri yere 
muYasalatları mümkün olan· 
lar o yerlere giderler. Yer· 
leri uzak olanlar yol aiız-

Dahi artist büyük aan'atkit 9 
CHARLES BOYER 

ibda ettiği rollerle bütün 2 
dünyaya yüksek bir eser t 
vermiştir. 19 

Ayrıca: 4 PARMAKLI CASUS 

Alman imparatoru Rus Çarını Nasıl Aldattı? -44_. 

17 idam 
Sasıınof savaş sahnesinden dışarı atılınca Hinden• 

burğ Reneakampf ordusuna saldırdı, onu da mağlup 
etti. Vaktile Napolyonun bu yerde düşmanı takip 
etmek yüzüadea uğradığı hatayı tekrarlamış olmamalı: 
için Rus cephesini bıraktı Fransız cephesine döndü. 

Rusyaaın mağlüp ordusu Polonya yollarında ka• 
çarken Varşoadaki baş kumandan da lbüyük bir yeis 
içinde yovarlanarak yeni yeni tedbirler ittihaz edi· 
yordu. 

r~ 
mıaı takdim ~ ...- ·;, 

CEZAIR si ~ ·~ 
Dahi artitt büyük'• Ö. 

Ol -'; 

-::: -~ 
oJ" .P 
.~ a ... 

Ol .... .... 

ahke111e kale
·eke tasfiye 
i handa 11 

TAYYARE SİNEMASIT 3~~:6° 
kıymetli müdavimlerine iftihı:rla takdim eder 
Proğrama~ilaveten komedi ve Ekler Jurnal 

Seanslar : 2-4-6,30 ve 9 da 

lzmir Memleket Haııtane1i 
Rontken Mütehassısı 

Hontkenvee/•ktrik t•daııi• 
yapılır ıkinci Seıler So 
No. 29 TELEFON 2542 

O zaman umum karargah Varşovanın Bristol ote• 
linde idi. Baş kumandan bu oteldeki dairesine koştu· 
Salondaıı geçerken orada bir orkstranıa çaldığını ve 
beş on zabitin de büyük aileelre mensup kadınlarla 
dans ettiklerini gördü. Zaten canı burnuna ielmiş olan 
kumandan Rus ordusunun perişan olduğu böyle bit 
günde orduya mensup zabitlerin zevk ve safa ile va· 
kit geçirmelerine tahammül ed~medi. Derhal bunla· 
rın tevkif emrini verdi. Onları o gece bizzat istin• 
tak etti. 

1 

1 
CHARLES BO'fl 

,o ,... . 
""° .... ?: "'° . .., 

lb a ettiği rollerle btl'!. ~ ~ ~ 
dlinyaya yüksek bir eser·~ ~ ~ 
vermiştir. ı '; "; 

Ayrıca: 4 PARMAKLI CASUS ... . :. -

avukat Şev-
1ürac•atları 

11. (749) 

'yan~o Biletlerinizi ( SA DET ) Kişesinden Alınız 
Çorakkapu Polia merkezi karıııı No. 864 Hasan Taluia Ôadeı TelefoD 8497 

Sasanof ordusuna mensup olan 
sinin de cephedeki vazifelerinden kaçtıklarını 

ett. 


