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İtler Kötüleşmekte! 

• 

ok- b ...... 
.. u aş~azımızda "sulhun yanlız suya düşmekle kal-

zeı, ... ayıp duştüj'ü suda boğulıl.uğonu da yazmıştık. 
ıber deız ~ıktıktan sonra alıp aşağıya naklettiğimiz iki 
ziyetj b .i0 sterecektir ki her geçen gün beynelmilel siyasi 
rio b' .1r hayli daha kötüleştirmekte devam ediyor. Ha· 
"" ırı tudur : 
"-Otııa B 

& Bay M- ~r~ya gelen Amerikan murahhası ile görü· 
reoeıı b ussolını bu murahhasa dermeyan ettiği şartları 
"Alın ura gazeteleri şöyle yazıyor : 
ıl halc'r:Yannı Polonra ve Çekoslovakya üzerindeki ko!"· 
ınyad ın_ı ~anımakla beraber Versay muahedesinin Al
ınyay •n. ıstırdad eylediği müstemlekeler tamamen Al· 
ıy, 

9 

1

1~ad: edilmelidir. lu şartlar kabul edilmezse Al· 
R.01111~ ınuzakeresine bile girişmiyeeektir.,, 
n ııe d aıı alınan bu haber tamamen teeyyüt ederse, bu
••tıı s~:ek olduiunu tefsire bile lüzum görmiyoruz. 
ldı v reşten alınan şu havadis te işlerin ne kadar 
liJ sa:ıva~i.ın bir safhaya girdiğini gösteren ikinci bir 
'k ,. abılır : 
u reş R 
Yaıına k omanyada seferberlik vukuunda 12 yaşından 
ııı 181 •dar olan erkek ve kadınların askeri hizmetlere 
. ııa d · ~•Yeti k aır neşredılen kanun kadınlar mahfılinde mem-

be kaed arşılanmıştır. Bu kanun yalnız ağır hastaları 
ııılar b' k ' t, ~vl . 1 ve ır aç çocuk bakan anaları istisna edi. 

"una er~nde 20 kilodan fazla eski demiri olanlar da bu 
ltalyııııg r~ bu deınirleri hükimete teslıme mücburdurlar 

ııı sulh - • " tısoliıı· . mutevassıtlıgı yapacağı ümit edılirken Bay 
ı- 111111 ag· z d kt • 'dd · Urı bit ın an çı ıgı ı ıa olunan sözlesdcn sonra 
<etlik 1arııfların Romanya gibi yedidtn yetmişe kadar 
• . l(IJvv r . 1 
l'ı lll1ıh kk e ıaı çoııa tmaktan başka bir şey düşüomiye· 

a ak ve tabiidir. 
'""'-~-,,~~ SIRRI SANLI 

tftıLLi PiYANGO~ 
Antta, ÇEKiLDİ 
<il-ınei"' i:"' Milli Piyango bugün sabahleyin saat 10 da 
orııın: e •şlanaıış ve kazanın numaraları aşağıda bildi· 

'o . · o,ooo~· 

lirayı 
6486 No.ya 

.3000 Lirayı 
• 054 No.ya 

:,ooo Lirayı 
475 No.ya 

2,0oo Lirayı 
19533 No.ya 

·-

10,000 Lirayı 
453 No.va 
5,000 Lira 

Kazananlar : 
16200 5424 

3 Bin Lira 
Kazananlar: 

35152 12931 12639 ~217 
46132 

2 Bin Lira 
Kazananlar : 

37416 22781 19168 15274 
48582 45172 42966 41784 
[ Devamı 2 inci sahifede ) 

A.lman im t R para oru ua Çarım Nasıl Aldattı? 

nııe 
o akşam s b h d 

Yttliıiııi t a a ın a şafakla beraber bunlardan 
•11 k•d as ırmak suretiyle idam etti ve glin ak· 

ar cesetleri sallandırdı. 

Çar ikinci Nikola teftişe 
! çı ıyor 
I~ nııığJubiyet hah • R 

ıldıır d • erı usyanın her tarafında kar· 
•1111 ogurıııuştu ç d 
it lr.n hahıol · ara a bir suikasd hazırlı· 

l
' Dnselauı tunkuyordu. Çar Nikola da korkudan 
y , er etnı · t' C ıt• 11Pıırak f ış ı. ephe arkasında bir ceve· 
'Çıl ' esatçıların k b'I k · 'Jlh il.tın fııal' . om ı osunu şaşırtaca suı-

a..,· e llrltasındıyet~ni tehire uğratacııktı. Bu maksatla 
ı lı a ımp t 1 ~ti ~Ylllı tre d 

1 
ara or uk armasını taşıyan üç 

iıı 11!ı •ık 1 sı~ 0 aşmağa başladı. Bu trenlerin pen· 
lllltı lltlıeat d~Jperdelerle kapalıdır. Bu lüks tren· 
''t ..,ıııilııakııli.tı:f~alarını temin için bütün demir 
"•etı 11 llJllhi guıılerde durduruldu, Bu yüzden 
lı1111 11.ti ve ;mat nakliyatı ikmal edildi. Takviye 

~r ,,~1Y11ıı bıı ~~~ıların sevkiyat geri kaldı. Birbiri· 
~ t\t.'t11 bir 

11

1 
1 trenlerden bir yere yaklaştığı za-

1 lllit~~~hııHd: fıjr~enin ?~rini kal~ırıyo!", bu su
ltrine z a. ın vckılı Rusya ımparatorunun 

ahıp olarak seviniyorlardı. 

.................................... ~ 

a 
i Sahih, Neşriyat Amiri ve Baş : 
ı Muharriri SIRRI SANLI : 
ı idare: lzmir linci B. sokağında 1 
ı (H. Sesi) Matbaa;ında bastlmıştır : . . --- . 
•. G · • ·ı • • eçmıyen yazı gerı verı mez ı 
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AKIKA: 
Paris (Radyo) - Bu sabah Pariste Cumhurreisi, Bape· 

kil, Hariciye nazırı ve birçok şahsiyetler tarafındrn karşı· 

!anacak olan B. Vels öğle yeme&"ini Bay Daladiye ile ye· 
dikten sonra Fransız parlamentosu ile Ayan meclisini zi· 

/ yaret edecek ve kendisine arzu ettiği malumat açık ve 
[ sarih bir surette verilecektir. 

Paris (Radyo) - Dokuzuncu Italyan vapurununda tevkif 
edildiği haber alınmıştır. Fransaııın ltalya ile yeniden bir 

1 
ticaret anlaşması imzalaması Romanın kömür işinde Lond· 
ra ile de anlaşacağına bir alamet sa2ılmaktadır. 

Paris (Radyo) - Son alınan haberlere göre, Fin mille . 
tinin bir kahramanlık timsali gibi Fin bayrağı bu gün de 
Viborg şehrinde dalgalanmakta devam ediyor. 

Finandiya . 1e Zamana Kadar 
Sebat Edebilecek? 

Paris - Müttefik orduları baş kumandanı, Finlandiya 
cephesinin ilk yaza kadar dayanabileceği kanaatinde oldu
ğu zamana kadar Sovyet ordusunun mahiyet ve değerinin 
de tebaruz edeceğini ve müttefiklerin Fiolandiya lehine 
harekete gelmeleri zamanının yaklaşmakta olduğunu söyle
miştir. 

Müttefiklerin o zamana kadar sabretmeleri Yakınşarka 
tahşidat yapmak için vakit kazanılacağıaı ve Savyet Rusya 
ile resmea harpte olmamakla Leraber bugün tahşidata 
muvaffak olunduğunu ılave dmiştir. 

Roma Jya Silahlanıyor 
Romanya - Bükreş hükumeti Fransa ile yapdığı mua

hedeye tevfikan orad1n büyük miktarda tayyare, mitralyöz 
ve m_ühimmat alacaktır. Böyle bir muahede de lngiltere ile 
yapmıştı. Bu muahede ahkamına tevfikan Romanyaya in 
giltereden 50 tayyare gelmiştir. ltalya ile olan muahede· 
sine tevfikan da ltalyadan iki torpito muhribi alacaktır. 

Şehrimizde 

Şeker buhl'anı 

Ş~ker satışları' hakkında.;, 
lktisad Vekaletinden mınta
kar ticaret müdürlüğüne ge
len bir emirde toptan şeker 
ticareti yapanların, ·ellerinde 
mevcud şekerleri bir beyan
name ile şeker işi yaptıkları 
teşkilata veya şeker şirke· 

• tine haber vermeleri bildi
rilmişti. 

Perakendeciler elinde bu· 
lunan şekerlerin Jzmir "Ve 
civar vilayetler halkının ih· 
tiyacını on, onbeş gün kar
şılıyacak miktarda olduğu 
anlaşılmıştır. 

Toptancıların elinde bu· 
lunan kısım benüz piyasaya 
arzedilmemiştir. Bu itibarla 
perakendeciler ellerindeki 
şekerleri gizlemiyerek eski 
fiyat üzerinden satmağa 

mecburdurlar. Buna aykırı 

hareket edenler hakkında 
ihtikar suçundan takibat ya· 
pılacaktır. Zabıta peraken
deciler hakkında vukubulan 

şikayetlerle derhal ali.kadar 
olarak tahkikat yapmakta· 
dır. 

-----
Şehrimize Gellyor 

Nafıa Vekili Fuad Cebesoy 1 
yakında lzmirde vekileH 
alakadar eden [işleri tetkik 
edeceği haber alınmıştır. 

-uıılll--

SOVYET - FiN. 
HARB 

Roma - Sovyetler; don· 
muş olan Finlandiya körfezi 
üzerinden geçerek yeni bir 
taarruz yapmışlarsa da, feci 
bir hezimete uğramışlardır. 
Sovyetlerin zayiatı mühim· 
dir. 

Kmo ve Ladoganın şi· 
malinde devam eden Sovyet 
tarruzuda akim kalmıştır. 

Sovyetler, bütüo cephe
lerde mütemadiyen takviye 
kıtaatı almaktadırlar. 

Paris - Fransız gazetele· 
rinin Finlandiya cephesin· 
deki harp muhabirleri bil· 
diriyorlar : 

Vipuride vaziyet vahame· 
tini indirmiş değildir. Kola· 
Kola ve Viokıide Kızıl hü· 
cumları devam etmiştir. 
Düşmanın pek büyük olan 

zayiatına rağmen vaziyet 
hala cicldiyetini muhafaza 
etmektedir. ---Büyük 
Bir Hare .et 
Hazırlığı 

Paris - Belçika ve Hol· 
landa bududlarında Alman 
zırhlı kollarının yeni hare~ 

ketlerinden bahsedilmekte
dir. 

Isviçre hududunda yapılan 
tahşidatla ayni zamana te· 
sadüf eden bu hazırlıklar 
bitarafları teıir altında bı· 

rakmak arzusuna atfedile· 
bileceği gibi mütesavver bir 
hareketin mukaddemesi de 
olabilir. Önümüıdeki gün· 
!erde büyük bir ~.areket yap· 
maları pek muht eldir. 

Paris (Radyo) - B. Ve isin Parisi ziyareti münasebetile 
bir Fransız gazetesi diyor ki : "Ruzveltin murahbasına her 
şeyi, h~r hakikati büflin çıplaklığı ile ıöyliyeceğiz. Ona 
Fransauıu küçük milletlerin hüriyet ve istikbsUerini yok 
etmek isti yen ve Çeklerle Polanyalıları inim inim in leh n 
barbarları yola getirmek için harp ettiğimizi, ordumuz~, 
şeflerimize ve dostlarımıza itimadımız olduğunu ve nasıl bır 
sulh yapmak istediğinizi anlatacağız.,, . . . 

Paris (Radyo) - Bir Hollanda gazetasi Berlının tehdı· 
dine bir cevap olarak ~uııu yazıyor : "B gün en ziyade 
ümitsiz bir harbe girişildiğini aolıyan Alman münevver kit
leleridir. Alman mütefekkirleri, Alınan şefleri kadar Alman 
milletinin de bu harptan miitezarrır ve müzdarip olacağını 
itirafa başlamışlardır.,, 

Şark Ordusunda Yer 
Değiştirmeler 

Sofya - Stifani ajansının öğreadiğine gö:e, Yakınşark· 
taki müttefik ordusu kıtaatı sık sık yerlerini değ'.ştirmek
tedirler. Bunun sebebioi tayin edemiyen ajans sebep olarak 
Aoadoluda zelz. lelerin bu ordu karaı gahlarına kadar tesir 
etmesi ihtimali göstermektedir. 

Almanlar Belçika ve Hollanda 
hududlarını kapatıyor 

Zurih - Havas ajansının öğrendiğine göre Alman Belçika 
Alman - Hollanda hududları kapı.nacaktır. Bu baptaki ted· 

birler ittihaz olunmuştur. Bu memleketlerden her gün Al· 
manya fabrikalarına giden amele bu fabrikalar tarafından 
red olunmuştur, 

ltalyan vapurlarınaak:i 
kömürler boşaltıl<li 
~~~~~-.. -~~~~~ 

Londra 6 (Radyo) - Son karara göre lngiliz limanlarına 
gotürülen kömür yüklü ltalyan vapurlarının hamulesi lngi
liz limanlarına çıkarılacak ve vapurlar serbest bıra1ulacak· 
tır. Kömür harpten sonra Italyaya teslim edilecektir. 

Londra 6 (Radyo) - Yedinci Italyan gemisi de kömür 
yüklü olarak Duvr limaaına getirilmiştir. Dün bir ltalyan 
petrol gemisi de ayni üsse demirlemiştir. 

Şeker ihtika"'ı yananlar 
tevkif ediliyor 

btanbul - Şeker tüccarları, ekseriyetle depolarındaki 
stoı.ıarı noksan göstermişlerdir. Bu gibiler hakkında hüku· 
metçe takibata başlanmıştır. Şekerleri deri çovallar altına 
sokarak saklıyan derici Mehmed adında bir tüccar tevkif 
edilmiştir. 

• 
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Asri bir Af rodit 
--o--

Tcı cüme eden : S. S. 

-4-

- Teşekkür etmeğe borç· 
lu o!an benim. Çünkü bura· 
ya atıldıktan sonra ilk defa 
bana !'eşeli ve memnun bir 
saat yaşattınız, bu müddet 
de erkekleri yeıin dibine 
geçi ren eserinizi okurken 
geçirdiğim tatlı z.ımaııdan 

ibarettir. 

Yalaız sizden bir şey sor
mak istiyorum. 

- Emredersiniz. 

- Bir erkek olduğunuz 
halde bu kadar k1:nç yaşın· 
da, nanl oluyor da bu kendi 
zevklerioden başka bir şey 
düşüamiyen mablüklar bak 
kında bu kadar çok malü· 
mat ve tecrübe ıahibi oldu· 
nuz? 

Genç muharrir, böyle bir 
sual kuşısında bulunabile· 
ceğini evvelden düşünerek 
lazım gelen cevabı da önce· 
den hazırlamamıı olsaydı 
hakikaten çok müşkül bir 
mevkide kalacaktı. 

- Mesleğim •icabı olarak 
gezdiğim, dolaştığım, derin 
tetkiklerde bulunduğum bir 
çok hastane, hapishane, mey· 
hane, timarhane, ~ kumarha· 
ne ve nihaıet en bayağı ve 
en lüks zevk ve.._sefahat ma· 
hallerinde girdüğüm, konuş· 
tuğum kadınların her zaman 
bir erkek .• eliyle, keyflı;rin· 
den, eğlımcelerinden, laus 
ve menfaatlarından başka 
hiç bir şey düşlinmiyen bu 
hain, zalim ve eıoist· erkek· 
)erin yüzünden oralara düş· 
düklerini anladığım :. için, 
başka türlü bir• şey yazoıık 
mümkün değildi. 

Bu slSylediii ilk sözlerin 
yaptığı büyük tesiri gören 
genç ve zeki muharrir ıiın • 
di hayalinin bütün genişli· 
ğini, dilimin blitün talakatı· 
nı kullanarak genç ve ıü· 
zcl kadına öyle acıklı aıe· 

raklı hikayeler uydurmuştu 
ki, bunlardaa son derece 
mütehassıs olan Asri Afrıı· 
dit ona şu teklifte bulun· 
maia mecbur kı 'dı. 

- Size bir şey teklif e· 
deceğim, kabul etmek is· 
termisiniz ? 

(De amı vaf) 

-------
. ıı 

Bir Hollanda ._ 
Denizaltısı 
Battı 

Amsterdam - O. il İşa• 
retli Hollanda tahtelbahir! 
Helheei askeri limanında bir 
romorkôr tarafından mab· 
muzlapmıştır. O. il iki da· 
kidan az bir zaman içiııde 
batmıştır. 

'" 
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440 - En ummadığın bir 
tinde idealine kavuşacaksın 
_yalan: sabırlı ol. 

441 - lez zamanda sana 
luyırlı bir müjde var, ondan 
çok sevineceksin. 

442 - Sevmek bir zevk
tir, sevilmek ise en büyük 
hahtiyarlıktır · 

443 - Senin lıayatın hep 
orta ıeçecektir. Bulunduğun 
halden aşaiı düşıuiyecekıin. 

444 - Gelecek ay sonun· 
da bir mektup alacaksın, 
umduğun şey hasıl olacak
tır. 

445 - Hayılile sermest 
olduiun kadın, pek o kadar 
dlişiinme(e değmez. 

446 - En fÜzel şey, sa· 
bır ve sebattır .• Her halde 
bununla umduğuaa nail ola
caksın. 

447 - Hayatın sana pa
halıya mal oldu. Hala o 
sevdadan vazgeçmiyecekmi· 
sin yahu?! 

448- Nafile kendini çok 
yorma, kadın ığzı kapalı bir 
kutuya benzer, kapağını açın
cıl o vakıt içindekini anla
mış olursun. 

449-Taliin sana yaverdir. 
Gönlünden geçirdiğin kadı
na malik olacaksın. Yalnız 
idare edebilirsen bahtiyarlık 
•ahakkaktır. 

458 - Sen çok içli ve 
diişiincelisin. Bu kadar has
sasiyet fazladır. Biraz daha 
tabii insan olmalısın. 

(Devamı var) .......................... 
Şimali 
Afrikada 

-o-

ll•ly•n Z•Yl•tı 

Rema' (A.A) - Resmen 
nildiri!dizine ıöre, ltnlyan· 
lılrın şu\!ıat cyıııdıı. şimali Af
rilcada yapmış oldukları İs· 
tikşaf lıareketi esnasında 
urraııııt buluııılukları zayiat 
11 maktillden ibarettir. 

---o---
Irak aşveki
linin telgrafı 

-o-

Tahran, 6 (A,A) - Iran 
hariciye nazırının tebrik tel
grafına cevap veren yeni 
Irak başvekiliki ve hariciye 
nazırı, Saadabad paktını 
imza eden devletlerlt. teşriki 
mesai siyasetine devam ede
ceğini bildirmiştir. 

~fi~:oo 

·.Acık Muhabere 
-· "rri' .. b E ' ur an sene: 

ek üzere lütfen 
.ıza gelmenizi rica 

-ılb., • 

Anasını öldü
ren Seyfettin 

Bundan iki ıene evvel 
Halka pınarda iplik fabrikası 
civarındaki bir bahçede ça
lışmağa giden aaası Bn. Na
zikeyi parasına tamaen öl
dürmekten suçlu Ahmet oğ· 
lu Seyfettin 18 seneye mah
küm olmuştur. 

---.... --
Garp 
cephesinde 
Paris - Düşman lnriliz 

cephesinin müstahkem bir 
mevziine taarruz etmiştir. 

Düşman bir miktar esir al
mağa muvaffak olmuştur. 

-oo-

Japon - Çin 
harbi 

Tokyo -Japonlar Kuvan
to eyaletinde Makao, Tuan
ke ve Yangçeuya asker çı· 
karmışlardır. Haplan ada
sında Çinlerin gerilla bar hı 
çok şiddetlenmiştir. 

-oo-

Sovyet 
Rusyada 

-·-
Bir sınıf çafirılıyor 
Stokholm - Moskovadan 

bildiriliyor : 
Milli müdafaa komiserliği 

yeni bir sınıfını daha sılih 
altına alınması emrini ver
miştir. ----·· .. ----

zabıta haberleri 
Kemer Sürmeli soka· 

ğında Sadık Aygünün üze
rinde bir bıçak bulunarak 
alınmıştır, 

§ Alsancak Bahçeler so
kağında mühendis Abdül
kadir 1 aşdelen, iş mesele
sinden amele Ümere haka
ret ettiği şikayet edilmiş 
muamele yapıldığı sırada 
davacı davasından vaz geç
miştir. 

§ Alsancak Voroşilof bul
vannda Ahmet ve İbrahim 
Mehmet oğla Alinin kapalı 

bulunan dükkin pençeresi
nin kapağını açarak içeri 
girip hırsızlık yapmak iste
dikleri sırada yakalanmıştır. 

(ftALICll!I SiSi) 

ı--so HAB R R 
HARBiN SON. CEPHESi _____ ........ ____ _ 

Sofya - Övr gazetesi yazdığı pir makalede diyor ki : Biyük harpte harbin faııla nok
tası Makedonya idi. Bu harpte de Yakınıark cephesi olacaktır. O zaman harp toprak 
harbi idi. Bu gün de petrol harbidir. O kadar ki bir damla petrol inıan kanı damla11 
kadar kıymet kazanmaktadır. İki tarafın da Yakın şarktaki petrollerle alakası olduğun
dan harbin sonuç noktası bu petrol merkezleri olacaktır. 

Binaenaleyh ilk yazda müttefik ordularının yapacağı ıey Finlandiyayı himaye etmek ve 
Yakınşarkta harekete geçmek olacaktır. 

---~·--.......... _____ _ 
Selanikte 2arip bir intikam Yak'ası 

Atina (Hususi) Selani&'in Harita• mab.allesinde Haeı Yeni adında atçı iece eYiae 
iİderken iki meçhul ıahıs inüne ıeçmişler ve ona ıeoe yarısını~ dondu.ruca so(nğun· 
de elbiselerini terketl.erek çırılçıplak sokaklarda dolaşmasını ve aksı takdırde hayatının 
tehlikede bulunduğunu söylemişlerdir. 
Adamcağız silah telıdidi altında bu soğuk şakaya maruz kaldıktan sonra şahıslar orta

dan kaybolmuşlar ve aşçının ne elbiselerine ve ne de oldukça dolu olan para cüzdanına 
dokunmamışlardır. 

7 Mart 

ı~------- ...................... .,;. 
r(Allahın 2azabı) i Şehir haberlerl , 
r T b. t• ) ...................... .... 
(:ı, •

1 
a !a ı_n?1 1Fırtına ver~ 

i ır v~!.~~~rırı°!!nııl 1 gArların tesiri ' 
.............................................................................. 1 Haber aldığımıza gör• b~ 

- 33- sabah esmeğ" başlı yan ınlll 
F ea Ye ilim adamlarının, hiş rüzgarların bilhassa 8•1· 

zelzelelin menşei, tarihçesi çovada büyllk zararları:••: 
ye zelzelelere karşı alınacak cip olmuştur. Bu. tiddetti 
tedbirlerle zelzele mıntaka- rüzgarlar yüzünde.!.' pek Ço~ 
larında yapılacak binaların meyva camekanları kırıl.aıJI 
şekli ye lııiçimi hakkında ve bir haylı agaçlar da de•· 
yazılan yazılar, verilen kon- rilmittir. , 
fcranslar hülisası dinlendik· Ve birçok evlerin kire•11 

ten ııonra B. Adilin misa- ve bacaları ve yukarı ııı•· 
firleri ey sahibinden mlisa· hallitta bazı _eylerin: çatıl•fl 
ade istiyerek ayrıldılar. uçmuştur. 3saa(Karşıyakay• 

Biz ıazeteci Sedadın Ja- vapur işlememiıtir. Son d•' 
ponya zelzeleleri hakkında kika aldığımız .bir •haberde 
vereceği son malümata tek- de bir . kişi .:ağır surette y•· 

' rar rucu ede.:eğimiz:i vade- ralanmıştır. 
Patis tahkikata girişmiştir. Bu hadisenin bir intikam maksadı ile meydana getirildiii derek şimdilik yurdda "Vuku- ----

bulan sarsıntıların cilvelerini Başını : taşlarıl 
gösteren bazı garip ve acip 

söylenmektedir. 

HARP PATLARSA ITAL YA Milli piyango vak'aları neşrediyoruz: çarpmış 

NE YAPACAK? 
Roma - Popolo di'ltalya gazetesi yakın şarkta harp 

patlarsa, ltalya ne vaziyet alacaktır? Sualine şu cevabı ve
riyor: 

Bir taraftan müttefikler, diğer taraftan Sovyetler ve Al-
manya harbederken onun Akdenizdeki menfaatlarının zarar 
görüp görmiyeceğini takip edecek ve ona güre harekete 
gelecektir. 

ispanyada yehi bir Teror 
teşkilatı meydana çıkarıldı 

Madrid - Polis bir Teror cemiyeti keşfetti. Bu ce· 
miyet bütün lspanyada şubeler yapabilmiştir. Suikastlar 
ve dahili ihtilaller ile ortalığı heyecana düşürmüştür. Tev
kif olunan 33 kişide müteaddid silahlar bulunmuştur. 

lngiltere abluk~yı 2.enişlctiyc:»r 
P•ris - lngiltere açık denızl : rdelu ablukasını genış· 

letmeğe karar vermiştir. Bu genişıetme ile Amerikadan 
Sovyetlere ve Almanyaya gidecek ve Almaı:ıya ile Sovyet ara
sındaki işliyecek vapurların nakliyatıııı kontrol edebilecektir. -------
Italya, Fransa ite anlaştı 

Paris 6 (Radyo) - Bir tıca ·et anlaşması için ltalya ila 
Fransa ara.ında başlı yan müzık , :eler, bugüu tam bir iti
lafta ' neticelenmiştir. 

Aclık boykotu 
·ı Belgrad - Hırvatistanın 

müfrif Hırvat mültecilerinden 
1 tevkif olunan Dr. Milebu-

dak hapishanede açlık boy
! kotu yapmıştır. Yemek ve 
1 içıııek almıyor, yalnız: ser· 
1 bestisin ıstiyor. 

Ücretli 
Menıurlar 
Ankara - Hükümet tasar

ruf maksadiyle ücretli me· 
morlar arasında teııkinat 
yapmağa karar vermiştir. Bu 
husus için alakadar daireye 
emir verilmiştir. 

1 -~-~~--~--~-~-

-----
[Baştaraf 1 inci sayfada J 

Bin Lira 
8474 

13988 
16867 
25586 
31157 
35411 
47648 
48626 

5920 4402 
11590 8739 
16428 14480 
21760 :!1535 
28892 28355 
34398 32449 
38805 36202 
47777 

3592 
8676 

14359 
17145 
28127 
32220 
35793 

Son çift rakkamları (86), 
(54) ve (75) le nihayet bu
lan bütün onda bir biletler 

1 ikişer lira amorti alacaklar
dır. 

Kopenhag - Danimarka
da grip hastalığı olanca şid
detile hüküm sürüyor. Son 

1 günlerde hastaların adedi 
ik ı bir.den 800 bine v4rmış
tır. Almanya buna karşı ka
rantina koymuştur . 

l 
i 
1 

-o-

Tayyare ve 
hükômdarlar 

Yine Erzincan
da Zelzele 

Gece abdeste kalkan _alt
mışlık sakat bir ihtiyar ka· 
dın, oğlunu uyandırıyor, bah
çenin bir köşesi.nde olan 100 
numaraya'''gidiyor, oğlu ar
kasında palto olduğu halde 
alt katta ve bahçe ;:kapısı 

arkasında beklerken:ihtiyar 
ve malül annesinin bağırdı
ğını işitiyor, 100 numaranın 
kap.sına koşan oğlu s,,rdu: 

- Ne var, ne oluyorsun 
anne? 

- Çabuk babanı, halanı 
kal.dır, gdsinler be ai kur
tarsınlar, abdestbanenin bir 
tarafı çöktü, kımıldarsam 

tamamiyle yıkılacak aşağıya 
düşeceğim, çabuk ol oğlum. 

Genç koşar, babasını ve 
halasını çağırır, hepsi birden 
balaye koşarlar ve ihtiyar 
kadını kurtarırlar, tam bina
ya dönecekleri sırada 

müdhiş zelzele vukubulur, 
evleri tamamiyle yıkılır, ken
dileri kurtulur. Bu tesadüfe 
şaşarlar. 

Yine Başka Bir 
Hadise 

Mimar Kemaleddin c•'' 
desinde B. Necibin depos••· 
da çalışan hamal Hasan ef' 
velki gece fazla miktar~• 
ispirto içtikten sonra ba9ıo1 

taşlara çarpmış ve yarala•· 
mıştır. Yaralı hastanededir· 

Muallimlere 
Konser 

lzmir öğretmenler yardııli 
sandığı menfaatine bu ak' 
şam saat 17,30 da Tayyar' 
sinemasında bir konser .,r 
rilecektir. 

Okullarda~tat 
Kanaat notu veya yaıı 

yoklama devrderinden soP 
ra okullarda talebeye dif 
leme fırsatı verilmek üze 
yapılmakta olan tatilin ikİO 

ci oot devresi için orta okdl 
!arda, liselerde 21 mart pcr 
şembe sabahından 26 ııı•1 

salı akşamına kadar, ilk 0 

kullarla öğretmen okulları 
da 2 nisan salı sabahınd~ 
7 nisan pazar akşamına k• 
dar tatbik edilmesi kar• 
laştırılmıştır. ----
Hıfzıssıhha 

Meclisi 

' Di Smirna Fiı Pakers Limited 
1 Şirketin hissedarlar senelik uınumi toplantısı 23 Mart 
1 940 Cumartesi günü saat 10 da lzmir Atatürk caddesi 62 

§ Karantina lnönü cadde
sinde Salih oilu 14 yaşında 
Salıihattin, Hüseyin oğlu 
Muzafferin bahçesine gire· 
rek pı>rtokal çalmağa teşeb- ı 

büs ettiği sırada ) akalan-

nolu bir.ada bulunan yazıhanelerinde yapılacaktır. Mez!. ür 
toplantıda müzakere edilecek maddeler : 

1 - idare heyeti ye mürakip raporlarile 31 birincikıinun 
1939 tarihinue kapatılan blinço ve kir zıırar hesaplarının l 

Belçika kralı birinci Al
ber tayyare ile beyahat eden 
ilk kraldır. Birinci pilot kral 
sekizinci Edvard olmuıtur. 

Ilk defa gökten payitahta 
kendi tayyaresini kullı;narak 
inen odur. 

-·-
ln2ilterede as-

Gece yarısı abdeste kal
kan bir ihtiyar, ' dışarı çık
dığı :ı:aıuan havanın süküne· 
tini ve gece yarısından sonra 
ortalığa çöken seısizliği ve 
köpeklerle diğer hayıanla
rın ukmasında bir fevkala
delik bulur. Hemen içeriye 
odaya dönünce bütün ailesi 

Vilayet umumi hifzıssıb 
meclisi yarın sabala saat 1 

da sıhhat müdürlüğü bi• 
sında aylık toplantısını Y 
pacaktır. ----
Belediye reif 

Belediye reisi Dr. Bcbf 
Uz, dün akşamki Bandır 
ekspresiyle şehrimize le 

mıştır. 

.. ....... - .... ··············---····-·-···· 

tasdiki 
2 - Müddetleri bitc:n idare heyeti azalarının intihabı 
3 - Hesap muralı.iplerinin tayini 
işbu toplantıda bulunup reylerini kullanmak istiyen hisse 

senetleri sahibipleri toplııntıdan iki gün evveline kadar aşa
ğıda yazılı yerlerin herhangi birine hisse senetlerini kayt 
ettirip duhuliye varakası ~imaları liz1111dır: 

lzmir veya Londrada şırket yazıhanelerı 
lzmir Türkiye iş bankası lzmir 
lzmir Banka Komerçiyale ltalyana ,, 
Osmanlı bankası ve şubeleri 
Lloyd bank ve şubeleri. 

TATLI HAYAL 
NORMA SHARERE - CLARK GABLE 

1 kere yenidavet 
Paris - Gelecek ayın or· 

talarında lngiltuede yeni 
bir sınıf daha silah altına 
çağrılacaktır. Bu sınıf ile ln
giliz ordusunun .iaba üçyüz: 
bin kişi ile takviye edilece
ği tahmin ediliyor. 

-o-

Vergilere zam 
Ankara 6 ( Hususi ) -

Nakliyat vergisine yüzde beş 
ve memurlardan kesilen ha
va vergisine de yüzde iki 
zam konacaktır. 

(Devamı var) miştir. 

Alman imparatoru Rus Çarını Nasıl Aldattı? - 4 

Bu el çarın elimi idi ? Bunu takdir etme1
t z~ 

Trenlerin üçünde de ikinci Nikolanın imparator! 
armaları vardı. Bütüo bu hareketler ancak impar• d 
run şahsına hazırlanan su' kastları şaşırtmak maks• 
na mebni idi. Bu yüzden cephe arkasında bir kat 
şalıktır hüküm sürüyor,_ esas_en suikastçılar değil bİ 
dunun harekatı şaş'jınhga ugruyordu. Bu arada d 
terce kadınlarada tesadüf ediliyord~ .. B~nlar cepb;, 
zabitlerin karıları yahut metreslerı ıdı. Baş kt1 
dan hunun önünü almak için cephenin yüz kilolJleD 
arıı:ası her ... türlü askerlikten boşaltmağa mecbtlf 
muştur. 

.•ı y, 
HAikın Sesi 

AF ODiT 
KiMDi? 

Z AZA 

Kazanç vergisine yapıla
cak zam, yalnız: serbest mes
lek erbabına münhasır ka· 
lacaktır. 

Dr. Fahri Işık 
Papasın mucizeleri ... 

1 

1 • Sinema - ayyare sında 
Bu akıaın saat 9,30 fevka- ---o•---
lade müsamere ile IMPERIO ı Münderatımızın fazlalığın
ARGENTIN A'oın vücuda ge- dan bu yazı yarına bırakıl
tiı-AYŞETürkçe mıştır. 
diği Sözlü --~ 

A Türkçe ve lspı.nyolca. şa~k21 Milli Pi 

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-8,30dal 

Ehemmiyetle dikkat: cumartesi ve pazar lOda ve hafta 
arası ber güd sut l,39da ucuz halk seansları 

tzmir Memleket Hastanesi 
Rontken Mütehassısı 

Rontkenvee/e/rtrik teclaoi• 
yapılır ıkinci Beı ler So 
No. 29 TELEFON 2542 

o Biletlerinizi ( SAADET ) Kişesinden Alınız 
• .. 

Kohonya Kusevunun hançerinin canını ı.Iaııı• 
papas Grigori Eftimoviç yaralıları ziyaret ediyor 
tara hayır duada bulunuyoreuz. Her vakit boyıı 
taşıdıjlı elmaslarla işlenmiş haçı onlara öpduruY 
Hastahanele:de yatakhaneden yatakhaneye ge 
hastalara şunları tekrarlıyordu. 

- Hangi din ve milletten olursıı. 
___ ı.:.ı.:.:.: ~ltlilrmf'qİ bir cinavettir . 


