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• • 
ltalyan 2azeteleri meydan 

okuyorlar! 
1 

t ...... 
1 yalyan gazeteleri Inıili:ı:lerin Alman kömürü yilkltl Ital-
• tilrltı a~ Yapurlarını tevkif etmekte devam etmelerini bir 
• lllah k' azmedemiyorlar ve akıllarına esen açık, kapalı, i
l Aİ ıııayeli, tariz ve tehditlerinin arkasını kesmiyorlar! 
· larınllt~ııların bitaraf gemilere attıkları toı pilleri, bitaraf-

ıcar t• · d tehdit) . e ıuı orta an kaldırmak maksadiyle saYurdukları 
daıı R erı zerre kadar düşünmek bile istemiyerek Londra- f 

Ylıı b.onıaye yapılan ve nihayet ticari bir mahiyeti aşamı· 
llıakalır m~ameleyi affetmiyorlar 1 Aşağıya nakletti&'imi:ı: 
Yeni b~ hiilasaları bu işi ne kadar büyütmek istediklerine 

1 t ır delil sayılabilir. 
• ~ e. Roma gazetelerinin yeni nağmeleri şunlardır : 
• "l~r;rera Delasera gazetesi yazıyor : 

ııı 11,b' ~a~a . bulunan lngiliz ticaret h~yeti Italya ile ticaret 

1 
Bıı de esının akdi tarafını iltizam etmesi emrini almıştır. 

. alıııak ~ngilterenin bütün Alman sahillerini Abloka altına 
ile t' ararından ileri geliyor. Halbuki ltalyanın Almanya 

· ıcareti k · 1 ·1· k" ü - 1 h b 1 llıtt M esmesı ve ngı ız om ru a ması esa ına ge . 
logiİi •~afi lngiltere unutmamalıdır ki : Hindistan yolu ve 
~tcek ıııustemlekelerin in geçidi Akdenizdir. Boradan ge
olau dolan lngiliz ticaret va purlarının bu denize hak im 
bu ıu evltt tı:rafudan kontrola tııbi tutulacalılardır. , lıi 

. Yol retle lngiltere mü~temlekelerile temas için başka bir 
arama. b ı lsta ga mec ur kalacalıtır.,, 

e· diği h~p~ ~azetesi de şunları 6öyleyor : "ltalyanın göstu
lııeııı 1~?uoıyetin suistimal edilmek Eııretile sabrı tül.etil
tdil;.1 ır, Ziı a ltalya, Karadtniz ve bava kuvvetleri ihmal 

ı gilte,;'~11 kuvvetli bir devlettir ." Tril:uııe ga2etı si de "ln-
J ki bu ~111 bugünkü han ketile tehlilı eli bir ihtılMa giriyor 

11 lng?I •n bir faide temin edemiyecektir," diyor. 
. Yan111 •~ere ise cihanca malum olan soğulılı anlılığı ile ita!
. hilece··'~aretli notasına ancak gelecek hafta cevap vere· 

rt O ~•nı bildiriyor. 
o· İçiıı ı/1de bu meselenin de alacağı son safyahı görmek 
ı ır kaç gün daha beklemek lazım geliyor. 

~ 

MAVERAYI ERDUN 
EMIRI 

.:ı 

l 

Maverayı Er· 
dun Emiri ----Kudüs - Maverayı Erdun 

Emiri Aptullab, Röyter mu
habirine beyanatta buluna
rak, Arapların müttefiklere 
sempatisini bildirmiş . 

- Araplar, adalet ve hür
riyet içio mücadeleyi arzu 
ediyorlar.,, 

Demiş ve Arapların, Filiı· 
tindeki arazi satışlarının tah· 
didi kararından da bahisle : 

- Bu kanun, (nazizme a
tılmış bir tokat ve "logilte
re, Artı pları aldattı" diyen 
Almanlara bir cevaptır.,, 

Demiştir. 

Alman imparatoru R Ç .., l Ald ' us arını nası attı. 

t· Allah bu sureti h k i'er bu h e are et edenleri cezasız bırakmaz. 
Ô' dıın bu k arp patladığı zaman Petresborgat bulunsay· 

1~ı ki beu anlı sahneye meydan vermiyecektim. Yazık 
" S 0 zaman beni k'' ·· d h t• •raydan u k m oyum e asta yatıyordum. 

ıJı hutu
0111 

d za bulunuyordum. Eğer ölüm yatağında 
.ı ~ ay ıın küçük bab ( Ç d . . 
J llslar Allah b" .. amın arın emektır. Zıra 
or teaıniye d uyuk baba, Çarı da küçük baba diye 
·o c '- e erler ) B . d 1 ı a"tım O · u cı a e girmesine razı olmıya· 
ıt' etr · na bu meş' f b · · 0

0 
ırıniyecektiıu. um se er erlık kararını tasdık 

tf' 

Alnıan Casusluğunun 
Aı Mahareti 

de lıınan casuslar p . . 
• er Yat leh 1

, etresborg hasahanelerının hemen 
t &ff11k olma 

1 
anesıne bir işitme aparatı koymağa mu-

1~111 bu au utşlardı. Papasın hastalara olan nasıhatla· 
•111 re e d' J' tt,· •rd,11 h b ın ıyor ve hastahanelerde konuşu-
ltıtlııi öa., 8

• er alıyorlardı. Papasa verilen hapların 
td "' euıyorl d B "•lı e deiil . ar ı. u aparatlar yalnız hastahane· 
~I •ardı. ıınparatorluğun bazı yüksek dairelerinde 
•ıı, 

dırllt • hergüıı b ille lı uralarını dolaşıyor. Sağ elini kal-
"•tahan ı . e en takdis edi or. ArHıra birden-

Paris (Radyo) - Londraya dönen Amerika sefiri beya
natında Ruzveltin Avrupa işlerini büylik bir alaka ile ta· 
kip etmesi ona umumi muhabeti bir kat daha çoğalttığını 
ve Finliindiyaya saldıranlar aleyhinde Aaerikada büyük bir 
galeyan baıladığını söylemıştir. 

Pariı (Radyo) - Yeisin Paris ziyareti münasebetile de· 
niliyorki : "Biz Fransızlar Ruzveltin dediği gibi adil de· 
vamlı, milletlere her altı ayda bir seferberlik yaptırmaya-

Harp ne zaman bitecek? 
Paris - Övr gazetesi Aaerika murahasının Musolini ile 

olan mülakatından bahs ederek diyorki : Musolioi Ameri· 
ka murahhasına; Hitlerin barbın çabuk bitmesi için hususi 
bir planı olduğunu söylemiştir. Bu plana göre harp eden 
iki taraf arasındaki meseleler çabucak hal edilecektir. Mü
messil bu planın ne olduğunu öğrenmek istemiş isede Mu
solini, bu sırrı ifşa edemiyeceğini söylemiştir. Gazete bunu 
yazdıktan sonra şunuda ilave ediyor. 

Bu plan hayalidir Musolini Amerikalıyı Hitlerin güya 
harptan memnun olmadı ğıuı ve Almanyayı sulhperver gös· 
termek için böyle bir şey söylemişti. Amerikalı bunları cum· 
hurreisi B. Rozvelte telefonla bildi rirken İtalyanıoda gözü 
Tunus, Korsika, ve sairede olduğu nuda bildirmişrir . 

cak ve dünyayı diktatör ve barbarların eli~e teslim etm.e: 
, yecek bir sulh istiyoruz. Biz eski Amerıka cumhurreısı 

Ling Kol en ' in dediii gibi yarı kör insanlar istemiyoruz. iş
te B. Yelse söyliyecegimiz sözler bundan i~arettir. 

Bu vesile ile Amerikanın, bi taraflığın müsaade ettiği de

recede bize yaptığı yardımdan göıte rd iği sempatiden do

layı müteşekkir olduğumuzu bir borç biliyoruz. 

1 

1 
1 

ı 
~ 

Türk-Sovyet Münaseb~tlerinin , ~ 
Eyileşmesi .. i 

Defte'' ,. 
JıO: 5• • 

Tercünıe 1 

Sofya - Zurihten biıdirild i ğine göre Moskova °'.ahfı ı lerı İ 
Türk-Sovyet müoasebetlerinin iyileşme si ha ıı: ' ındak ı arzu- ~ 
larını sa klamıyor. Sovyet gazeteleri Türkiya h~ k kında tt n- , ·~ 
kitler yazmamak emrini aldılar. Bu iki hü~umet arasınd~ ya . 

rım kalan müzakerelere ya kında başlanacagı za n:ını ve rıyor. 1 -! , --:..... 
Sovyet Mekteplerı . !lı -JJ~~~~-~~ 

Askerleşiyor 1 Okuyuculaııınızın büylik 

Moskova - Moskova radyosuna gö e So. vyetler bütüo 1 bir zevk ve ala ka ı le takip 
k k etti ~ leri ( l\sri Afrodit) hikii 

orta ve tali mekt ı: ple r ta lebesini askerleştır~e .ararını 
ve rmiştir. Bu karar n i sanın biri ode meriytte gırecektı r. Ta · yesinin en harar t i safb~la · 
lebeye birden saat dörde kadar askeri taliınler yaptırı~~-cak rı oı . un elinden çok uclı.ca 
havadan korunma k usulleril e ateş talimleri ve tabya ogıe- bir planla alınan ve yarın · 
tilecektir. dan it ibaren neşre başl . va · 

------------------------- ------ Mı.l\ "ı • cağımız (Afıo ditin de ftcrı) 

IN~LIZ HARP GEMiLE- pıyango nde göreç .. ksiniz. UI __ _ 
8

_ Bu Jdterde (Güzelliğin 

• -Dünkü numaraların mabadı- başa bedii) o lduğunu ve bir RI FAALiYETTE kadı n için gen ç, ihtiyar, be· 

NELSON HARP GEMİSİ 
Londra - Siyeto ve Minihol adlarındaki Alman ticaret gemileri, dün şabah Felemenk 

Hindistanı garbında Koraçari limanından hareket etmişlerdir. Bunlardan Sıyeto vapuru, 
bir İngiliz harp gemisi tarafından yakalanmıştır. Diğeri takip edilmektedir. 

Nevyork 7 (Radyo) - İngilizlerin yeni transatlantiği Kuin Eli:ı:abet Nevyorka gelmiştir. 

TRAKYADA SOVYET - FiN 
--.. - \ HARB 

Memnu Mıntıka Uzerinde Uçan . -oo-

Bl·r Bulnar Ta yaresı· ı Londra - Finlandiyadan 
ı. • Y alınan haberlere göre; Sov· 

Yere indirildi y.et. kuvvetleri, Vipuri ş.eh-
nııı zaptetml'k maksadıyle 

Ankara, - Bugün neşredilen resmi tebliğde deniliyor ki: 
6 Mart 1940 tarihinde saat 16 da meçhul bir tayyarenin 

Trakya memnu mıntaka üzerinde uçtuğu görülmüş, ateş 
açılarak tayrare yere indirılmiştir. 

Derhal koşan askerler, bunun bir Bulgar tayyaresi oldu
ğunu, içinde iki Bulgar subayı bulunduğunu görmüşlerdir. 
Bulgaristanla aramızda mevcut sıkı münasebat sebebiyle 
hükumet, bu subayların ve tayyarenin derhal Bulgar ma· 
kamlarına teslimini emretmiştir. 

--------.. ··--------
ltalyayı kış
kırtıyorlar 

Paris - Alman propagan· 
dası ve Alman diplomasisi 
şimdi yeni bir faaliyet pe· 
şindedir. Bu manevra Ital· 
yayı Alman kömürü mese· 
lesinde lngiltereye mukave· 
mete teşvik etmekte, diğer 
taraftan Italya ile So~yet 
Rusya münasebetlerinde bir 
yakınlık teminine çalışmak· 

tadır. 

Yalan bir ha her 
Londra 7 (Radyo) - 1 ür

kiyeden budud harici edilen 
üç Kıbrıslının garp cephe
sinde harbe girmekten imti
na ettikleri için bir Fransız 
divanıharbınca idama mah
kum edildiklerini Alman rad
yoıu bildirmiştir. 

. Sa!iihiyettar Ingliliz mah
fıll~rı bu h~berin yalan ol
dugunu tebli etmiştir. 

bu isimle anılan körfezden 
buzlar üzerinden tekrar hü
cum etmişlerse de ağır za
yiat vererek geri çekilıniş· 

!erdir. 
Vüpuri hali müdafaa edi

yor. Sovyetlerin cenuptan 
Maonerhaym hattını ihata 
teşebbüsleri akim kalmıştır. 

Viokside Kolakolada en kan· 
lı muharebeler olmuş, bütün 
Sovyet taarruzları tardedil
miştir. 

---••M---
Altın fiatı 

İstanbul - Serbest piya
sada altın fiatleri şimdiye 
kadar görülmemiş seviyeye 
yükselmiştir. Merkez banka
sının alış fiati 975 kuruş ol
masına rağmen altın serbest 
piyasada 1925 kuruştan sa
tılmıştır. 

100 lira kazananlz r kiir -hele · evli erkeklerin 
395 1416 2190 2846 

4637 5168 5315 5345 yaptıkları çı lgınlıkları o u-
yacak ve bunl rdn n bir çok 

5349 5883 5479 5559 ibret dersleri alacaksınız. 

~~~~ :~~; :~~~ :~~~ ............ . ............ . 
9400 9983 10206 10216 Yüksek Müda-

10389 10482 10882 11188 M 1• • 11419 11431 11588 11816 faa ec ısı 
11868 12091 12240 12708 
13055 13394 13714 14319 
14713 14989 15031 15664 
15965 16613 17621 18127 
18298 18465 19063 19154 
19480 20165 20383 

20636 
27361 
28179 
29898 
31660 
33614 
34712 
35690 
37563 
38048 
33574 
22748 

21420 21532 
27709 27988 
28273 28812 
30099 30249 
31743 31843 
33785 33876 
35041 35577 
36156 37030 
37793 37887 
38179 32515 
21634 21834 

27298 
27993 
i.9269 
30856 
33581 
34348 
35582 
37311 
37942 
32717 
22062 

23188 23545 24165 24431 
24498 24791 25290 25613 
25766 25818 2085 27163 
27265 47131 47240 47616 
48167 48199 48321 48387 
48646 48885 49241 48908 
38525 38623 38826 39093 
39172 39903 40687 41317 
41355 41470 41841 43043 
43187 43393 43956 43980 
43985 44306 44708 45546 
50 Lira- kazananlar 

525 558 591 642 
766 817 915 10024 

10058 10120 10122 10203 
10252 1026~ 10359 13099 
10513 10526 10555 10681 
10776 10892 10951 11028 
11089 11102 11165 11185 
10129 

Amerika bari-
• 

cıye 
•• 

musteşarı 

Paris - Reisi cumhurla 
Sumner Yeis arasındaki ko
nuşmalara büyük ehemmiyet 
atfolunuyor. 

Paris - Gazeteler, Sum
ner Velsin muvasalatı mü· 
nasebetiyle uzun makaleler 
yazıyorlar. 

--
Ankara - Yüksek müda

faa meclisi saat 15,30 da 
Reisicumhur ismet İcönü'oün 
reisliğinde Bıışvekii!ette top· 
lanmış, ruznamesindeki mt 
seleleri mütaleaya başlamış
tır. 

Maliıaı olduğu üzere yük
sek müdafaa meclisi, Genel 
kurmay Başkanının da işti
rakiyle İcra Vekilleri Heye· 
ti azasından teşekkül eder 
ve memleketin müdafaa it
leriyle meşgul olurı Arıı:u 
buyurdukları takdirde Reisi 
cn.nhur, toptantıya riyaset 
ederler. 

Bugüu saat 15,30 da ilk 
içtimaını akteden yüksek 
müdafaa tL eclisi, saat yirnıi· 
ye kadar müzakerelerine de· 
vam etmiştir. 

·~~~~--
• 

Yedek muba" 
bere ve topç" • 
Asteğmenler• 

-o-

lzmir askerlik şubesiodell 
Terhislerinden iki ••• 

geçmiş muhabere ve t0 1"
1
• 

asteğmenleri kırk beş ı~• 
lük kıta stajına gönderı: 
cekleri'lden 9 mart 940 " 
nüne kadar şube 
atları lüzumu ilivar) 

"' 
MalOllerln yo 
İzmir askerlik şuliesioll 
Şubemizde kayıtlı 0:

subay ve eratla şehid Y# 
lerini mutat senelik Y 1: 
malarına 12-3-94~ salı ~ 
nünden itibaren ba,ıao~ 
ve mart soounda bitece'.,. 

• fC' Alakadarların ellerindekt 
saikle şubeye müraeaatltfl 
lüzumu ilin olunur. 

lıu 

... 



a&Hln 2 

Asri Fallar: Salon 
eaıencelerl ? 

- 35 -

r/ 

• ., 

.q, - Hayat geçici bir 
ıil~"bidir. Dikkat et ki y,.a Dl .• • . 1 
,.,; .. c j cereyana tutuıup ta 

akıp ıritmiyeıin. 

452 - K.aclının iyisi ve 
ııı.r. udu evde çocağunun ya
ıındadır. 

453 - Sevıi in çok nazlı 
ise, oau ş,martmaaıaia bak. 

454 - Seni sevmiyorum 
diyenlerin alizlerine ıel, sa· 
ma kartı yaptığı fedakirlığa 
dikkat et, 

455 - Seven sevilir, say
rı gösterenler sayılır. 

456 - Atk tatlı bir mey
vedir. Çok haınıda, çek ol
ma~u da fakirdir. 

' 
457 - Aşk ve sedakat. 

ikiıi bir yerde bulunursa 
hakiki saadet bu~a derler. 

458 - Aşkın cilası men-
faattır. 

459 - Dokuz ço.;uğuııla 
ıığazada !npisaıi kakın ? 

Biraz neşeli olmağa çalış. 

460 - Gel gıizelim, biz 
bu gece bir alemi ap eyli
yeliaıl 

461 - Bir gün gelecek 
sende beni mumla arıyacaksınl 

462 - Namaz kılmazsın, 
oruç tutmazsın, zekat ver
mezsin, bari· bir kerre yüzü
nü göster, bir defa bize gül 
de sevaba gir. 

4i3 - Güzelsin anladık, 

!ikin bu naz çok! 
(Devamı var) 

.......................... 
zı~ıtı ha~erıeri 
Keçeciler Kemeraltında 

lilil Şimşe(in lizerinde bir 
bıçak btılanarak alınmıştır. 

f Çorakltapı Akyürekbul
'Hrıaıia Kahraaan Karabaıl, 
Salih Atcii beş glınde iyi 
olar der~cede ıilivdüğüadea 
yakalanaıı' mağdur bilahare 
davanından vaı ıcçtiğinden 
fcra~at zaftı yapılaışlır. 

1 lldçeşıa tik Uzunyolda 
Hayrettiıı Ertak, durumu.
dan şlphe edilerelı: üzerinin 
aranmasıTJda bir kiğıt par
çası içinde, ve elinde yanık 
sİiar• içintie 53 santiırram 
aıiktarında esrar bulunarak 
alınııııt ve hakkında tah s:i
kata ba,lanmı<tır. 
.. -. .. me--~,~---111Umııoan...iı 
Halkın Sası 

Hakkın· Sesidir 
lllllllpıl - IWZll 

örnek olm•O• deler bir 
hamiyet tıms•!I 

Doksan yasıl'da bulunan .. -
111

e Nafize, yaya olarak 
ca re cemiyeti şubesine 

q· ve Fırk..t sokağında 
,buıUn&.:ı 37 numaralı evini 
ceı;!_İ~l~ bağışlamıştır. 
-'~ri· Jra;a~~rtık , azifemi 

.Jt.' ııır. g•m ye-
~ ırine ka-
• , 1aaı o aslanlar 
,lb" ~·fak h'.ediyeaıi kabul bu-

.lı ,,.ınlar,. demiştir. Bu ha
·,., il ...-,-ıtli anayı va:vatauperver 

f-
y r.ık kadınını yürekten al

..ıışlar, kendilerine halkımız 
namına sonsuz takdir ve 
,iikranımııı ıunaıayı bir m 1-

1 .i vazife aayarız, yaşasın 
böyle ideal aahibi Türk ka-

dınl.uı. J 
Halkın Sesi ,, 

Hakkın Sesidir . ı 

8 Mart 

AFRO DiT !I ~~~----m:--/.-.;;\;---;.;;;;;:-;:::;;::;;;;;;;;-;;:;~~-====-==-

Ki~ Dl.? ı~~--------------R-
l ilahın ;;;;bıj 1 

· ı mı, Tabiatin l 
Hava Aerrınm•l•rr mi· 

nasebetiyle : ----
Izmirde pasif 

koru ma Fransız gemicisi Dumont 
d'Urville tar;ıfından Minoja
dasında keşfedilen ve şimdi 
Paristeki Louvre miizesinde 
bulunan heykel bu nefis e
serlerin en me,burudıır. ls
tanbuldaki eski eserler mü
zesinde de Afroditin gayet 
muhtefem ve kolsuz bir hey
keli vardır. 

Haftalardaıı:;ve aylardan 
beri mahkemelerde ve de
dikodusu gazetelerde sürük
lenen "Afrodit,. ·romanına 
gelince, bu eski devirlerde 
Iskenderiyede ıreçmiş hayali 
ve ırıcıklayıcı bir kikiyeyi 
ihtiva ediyor. 189i da ya
zılmıftı. 

Eski devirin ahlak ve a
detlerini canlandıran, ser
bestli(ine ra(men dünya 
edebiyat ve sanat lleainde 
büyük lıtir dikkat uyandıran 
kitaptır. 

Muharriri Pierre Louys bu 
eserinden dolayı büyük bir 
şöhret kazanmıştı. Gayet za 
rif ve ince bir san 'ı.tkir 
olan bu zat ilk yazdığı şi
irlerden itibaren daima bu 
şekilde yazılar neşretmiş, 

aşkı, vücut güzelliğini hatta 
ihtirasın şiirini terennüm et
miştir. 

Astarle isimli ilk şiir mec
muası, onu takip eden Lea, 
Arla;ı, la Maisan sur le Nil 

isimli hıkaye!eri ve Courti · 
1&ne'lerin hayatından sahne
leri muhtevi tercümesi 
ve bilhassa !es Chansons de 
Bilitis isim i mensur şiirleri 

hep bo tarzda, okuyanı ne
fis ve biraz da -müskir bir 

şurup gibi kavrıyan eser
lerdir. En kuvvetli kitaplar
dan biri sayılan la Femme 
et le Pantin ile ölümünden 
sonra neşredilmiş olan Psyche 
romanı da ·ayni cevval, ih· 
tiraslı ve~ahenkli !_kalemle 
y zılmışlır. 

Acaba bu türlü hafif ve 
ihtiraslı yazılar ve bu arada 
Afrodit ıaüstelıcen ve uıau · 
mi ahlilt için zararlı sayılır 
mı? Bu türlü münakaşalar
da Emile Zola'nın bir söıü
nü hatırlamamak kabil de
ğildir. 

Temsil ettiği mesleğin ıca· 
bı olarak gayet açık sa.hae
leri göşterdi&'i için yazıları 
nı ahlaka mugayir diyerek 
:tham edenler olınuştu. O 
şöyle cevap veriyordu : "oif
t.ğin çok b sleyici bir gıda 
olduiu inkar edilebilir mi? 
Halbuki altı aylık bir çocu 
ğa verecek olursanız mutla
ka mide fesadına uğnya
calı.tırl., 

Şu halde Afrod:c gibi ih
tirasın şiirini tGrenr.üm eden 
eserler d~ hazmedeıniyecek 

seviyttie olanlar için zararlı 

.ı:abilirler. Fakat nefit eser· 
!erin bu bakımdan yasak e
dilmeleri lizım geline Louv
re müzeainddr.i Venüs de 
Milo'yu, lstanl:ul müzesin
deki Afrodit heykelloıı de 
halkın göz'erinden kaçırmak 
ıcap etmez miydi? 

İ. Alaettin Gövsa 

---------
Tashih 

Evvelki günkü nüıliamızda 
lzmir ahkamı şahsiye tara
fından ölü Jojef Levi tere
kesine ait Balçovadaki tar
lanın satışı tarihi 6 • 4 - 34i 
Cuma günü saat 12,30 ye
rine sehven saat 18,30 ya
zılmıştır. Tashih ederiz. 

arası geriliyor (bir cilvesi mi?) 
-----••••.... [ Yazan: Sırrı Sanlı] 

Italya ile müttefiklerin 
Sofya - Utro gazetesi baı yazısını Pariıten aldığı telefon haberine hasrederek di- ~~-----

yor ki : "Almanyanın ltalyaya göaderdiği malların müttefikler tarafından konulan ambar- - 34-
Bulıındutuıauı ay içind• 

hava hücumlarından. koraıı· 
ma tatbikatı, tecrübeıi ya· 
pılacak .. 

godan dolayı Roıaa ile Pariı ve Loadra arası açılır gibidir. ÇGnki müttefikler !tütün Al- efradını acele yataklarından 
maa mallarına ambargo kaymağa karar vermişti. Almaayadan Italyaya ıiden köınlir va- kaldırır, giydirtir, bahçeye 

1 çıkartır, iki dakika sonra 
purlarını "da zaptetti. ıtalya bundan muğber oldu. Mlittefikler de iabirara Ilizum olmadı-• 1 lllüdhiş bir ıürültü ile kopan 
ğını bildirerek ltalyaya lagiliz kömürünü ayni şutlarla Yermeğe razı oldu. FakatJtalya ba zelzeleden oturdukları ev 

Muhtemel haYa hncıııal•· 
rına karşı halkımızın naııl l 
h ~reket etmeıi lizımgelece · 
ği, gazetelerle ilin edilmir 
tir.o 

teklife henüz cevap Yermedi. Bu meseleden b;ıhs:den Paris - Suar gaıetesi dahi töyle olduğu ıribi çöker, bu aile 
diyor ; Ambargo İtalyanın huabına gelmiyor, zira ltalya, Almanya, Rusya va Jeponya kurtulıır. 
ile bir birlik yabarak dünyayı avuçları içine almak istiyorlar ... 

-----•••••• Tuhaf bir vaka Tayyareler, şehre haya• 
dan hücum tecrllbesi yapa· 
cak, bizlerde sığnaklara, vs· 
ya mahzenlere ıireceğiz. Te· 
!iş ve gürültü etmetlea, ça· • 
buk, fakat koşmadan .•• 

Y ti!Cl~~e~c~~! ~keri !!~r~~fon~b~i~~~Fra~~~~!~?ı 
nın fikrine göre yakıaşarkta harp başlarsa ilk ince Sovyetler taarruza geçecektir. ilk işi 

Irak ve Iran petrollerini hayadan bıımbardıman etmek olacaktır. Ayni zamanda müttefik
ler tayyareleri de Bakü ve Batum petrollerini bomhalıyacaklardı. Fakat taarruzlar yalnız 
havadan olmıyacaktır. l\1üttefiklerin filoları da ayni zamanda bombardımana başlıyacaktır. 
Suriyedeki Fransız ue Filistindeki lngiliz orduları da taarruza geçecekl~rdir. Eğer Türki
ye de hu harbe girmek mecburiyetinde kalırsa müttefiklerin filolarının boiazdan ve kara 
ordularının da Rus hududu tarafından geçmeleri !üzümü hasıl olacaktır. .. .. .. .... ________ _ 

Ki OLU KUMANDAN ıvue-oslav mat-
sofya -Finlandiya cephesinden gelen mevsuk haberlere b d• 

göre geçen Sııhatın onbirioden Martın birine kadar olan Udtl ne ıyor? 
müddette Sovyetlerden 506 top, 2732 mitralyöz, 19 harp ! "Vreme., gazetesi yakın· 
araba!ı, 14 milyon fişek iğtinlm edilmiştir. Sovyetle•ia bu şark mevzuuna a ii teallik 
müddet zarfınıia 591 tayyaresi, Finlerin de 20 danesi düş- olan haberler ·:arasında Ital-
müştür. yan matbuatının bu husus-

Yine Fiolaııdıyalıları.ı bildirildikleriae göre Sovyet ölü- taki neşriyatından uzun ik· 
!eri arasın.\a liva kuman:hoı K'lodrau ile 18 inci fırka tibaslarda bulunmakta ve 
kumandanı Konrazef de vardı~. Italyan matbuatının neşri· 

Üç aylık erzak hazır ı2'1 
Zuih - Aalıen mmhkuı fırıncıl:ırına üç ay ık ekmek 

için un depo et<n~led bildirilıı:ıiştir. Zira Alman bududları 
Belçi'n ve H>llaoda t urafından kapa~dığı içi..ı bu yüzden 
z'>fluk görül !ceği aııhşılı:ıı !dadır. iaş' hususund ıki diğer 
tedbirlerede mür caat edılıı:ı iştir. 

Ağızdan çıkıp 
•• • • • goze gıren çıvı 
Fransada çivi yutmuş bir 

çocuğu hastaneye götürüyor
lar, ameliyat İcab ediyor, 
çucuk masaya yatırılınca 

hapşırıyor. Yuttuğu çivi ağ· 
zından çıkmıştır. Fakat o 
anda dol! tor elini, gözüne 
götürüyor, ve diğer doktor
lar onu çocuğun kalkt ğı 
ameliyat masasına yatırıyor

lar. Çünçü çivi gözüne sap· 
lan1?.1 1ştır. 

---o---
abarede 

Yevmiye verllmeU 
Her müessese işçilere aid 

gündelikleri her yerde vere· 
bilmekte ~erbesttir değilmi? 
lngilterede de böyledir. Yal
nız bir müeuese sahibi hiç· 
bir zaman işçilerinin gün
dt!li{rini, kabarede veremez. 
Çünkü kanunlar buna mü
said değildir. Kabarede an
cak o kabarenin i~çilerir,in 

yevmiyeleri v rilebilir. ----

Afrodit 
hakkında 

Bundan bir kaç ay evvel 
lzmir Başturak Tahakkuk 
şefliği büyük bir vukuf ve 
tecrübe ile idare eden de
ğ .. rli maliyeci ve hukukçu
forımızdan bay Rakım Ziya 
oğlunun lstaubula gittikten 
s>nra neşriyat aleminde de 
faaliyet ı; österdiğini görü
yoruz. Bu meyanda (Afrodit 
davesı miıli bir davadır) baş
lıklı neşrettiği hacmi küçük 
fakat dağeri büyük bir ese· 
riııin intişar ettiğini memnu
niyetle gördük tavsiye ederiz. 

Tütün, Temaşa 
Vergilerine Zam 

Istanbul - Evve1ce bildir
diğim v rgilerdcn maada 
tütünle bazı temaşa yerle
rinden alınaı1 rÜ!U nı d'l zam
lar yapılacağı söyl~niyor. 

Maamafih henüz kat'i bir 
şey söylemek kabil değildir. 

TAYYAR~ SİNEMASIT 3~:!:6n 
ENDÜLÜR GECELERİ filminin unutulmaz mübdiası 

IMPrRIO ARGENTINA'nın 
vücuda AYSE TÜRLÇE SÖZLÜ, TÜRKÇE 
getirdiği ., ve lSPANYOLCA ŞARKILI 

Bu senenin en büyük Şark filmini 
iftiharla takdim eder 

~X~1 Ekler J. rnal 
Seaı:.slar : 2-4-6 30 ve 9 da 

Son dünya 
hadisatı 

ELHJ\~~~ine~!~~i~!sında [i 
Senenin en büyük merak ve heyeeBn filmi -Türkçe SözlürJ 

ŞERLOi~ HOLMES -ve- i 
Baskervıllerin Köpe2°i ı 

' 
Başrollerde: Ricard Green - Basil Rathbon . 

yatına . istinaden General 
Veygand ordularının vazi· 
fesinin tedafüi olduğunu ve 
"Türkiyede fevkalade ha
diseler" hakkındaki icldia
ların Londrada da teyit 
edilmediğini tebarüz ettir
mektedir. 

Diğer gazeteler de Tür
kiye - Sovyetler hudutların· 
<la hıdiJei:r vukua geldiği 

hakkındaki haberlerin doğ
ru olmadıklarına dair Roy
ter'in tekzip telgraflarını te
barüz ettirerek makaleler 
yazıyorlar. 

Dünkü Fırtına 
-o-

Yaptığı Zararlar 
Fevzip~şa bulvarında ağır 

ceza mahkemesi zabıt katip
lerinde!t l5mail düşen cam 
parçaların:ian, belediye sar.· 
tral gHajında bir köylüye 
büyük bir çiııgonun ça:pıııa
siyle, Eşrefpaşada 568 inci 
sokakia Recep karısı pem
be oturduğu ev yıkılmış ve 
Pembe evin altıaıla kalmak 
suret;y(e yaralanmışlardı·. 

Cumhuriyet ınotörü de Bay
raklı önlerinde parçalanarak 
batmış ve mürctteb .. tı kur
tarılmıştır. 

-o
Tramvaylar ı,ıemedl 

Dün öğleden sonra bir 
arıza dolayısiyle tramvaylar 
yarım saat işlememi,tir. 

Haklı Bir 
Şikayet •• 

-00-

Kır~ İmzalı aldığı~II bir 
mektupta deniliyor ki: 

Basmahade Gaziler - Kemer 
caddesınd • ki Parti ocağı 

önündeki otobüs durağının 
durağının kaldırıldığından 
şikayet edilmektedi,-. 

HALKIN SESI - Burası 
mekezl bir Y• rdir. T el!rar 
otobüs durağı yapılasını be· 
!etliye rei: imizden rica ede
riz. 

Ayrıca: Tabii reakli Pompei harabeleri ve Vezuv yanar 1 

dağı faaliye•te - Metro jurnalde: Türk ma~buat beydi 
1 

,. 
Dr. Fahri Işık 
l:uııir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontkenveelektrik ı eclaııi• 

yapılır ıkinci de ler Sı 

No. 29 TELEFON 2347 

Pariste ve diğer mühim harp haberleri, vesaire 
Seanslar: 1,30 - 3,30 - 5,3Q - 7,30 ve 9,30da başlar 

Cumıırtesi ve Pazar 10,15de ve hafta acasıı:.da her gün ' 
1,30 da başlar - Ucuz halk seansları vardır 1 

Ce •:::;a az=e e =·tt -, ' . .. 

Karı koca akşamdan kav
ra ederler adam ağzından 
şu sözleri ve tehdidi kaçırır. 
Karısına hitaben : 

"Yarın olsun da hayır ol· 
sun, fakat~ ibürgün akşıım 
senin vücudun bu evde kal
mıyacak, bunu da kati ola
rak bilmelisin., der. 
Kadın bu tebtiittea çok 

ürker, gece yarısı galiba a
dam beni boiacak, endişe
side kapılır, gözüne uyku 
girmez, bir aralık abdeste 
çıkar,• avluda bulunan kö
pekleri ~hemen.kadının üze
rine atılır, onu entarisinden 
çekmeğe _uğraşır ve acı acı 

ulur. 
Etraftan da ayni ulumalar 

kulağına gelir. Hemen içe
riye döner iki yasındaki kız 
çocuğunu ve 15 yaşında bu
lunan oğlunu kaldırır, gider 
kendisi de kalın elbiselerini 
arkasına takar,~bu sırada a
çık bulunan sandığın kapa
ğı hızla kapanır, gecenin 
slikü;ıeti içinde silah gibi 
patlıyan bu gürültüden adam 
uyanır ve fena düşünceler
le yıttıiı içia;;;k~ııuiıine bir 
suikast yapıldığını ve üze
rine silah sıkıldığını sanar, 
odadan dışarıya fırlar, karı
sı da bu anda dışarıya çık
mıştı. Her tarafını yoklarlar, 
vurulmadığını anlar hemen 
elbisesini giyer, karısının 
gece yarı!ı nereye gitmekte 
olduğunu \ e ona haddini 
bildirmenin zamanı geldiği 
t~sarlıyarak arkasından fır
lamasile ırüthiş sarsıntı mey· 
dana g"lir, evleri olduğu 
gibi çöker. 

(Devamı var) 

---o---

Karadeniz Bal
tıkla Birleşiyor 

Moskova, 7 (Radyo) -
Baltık denizini Karadenize 
bağlıyacak o!an 500 kilo· 
metre imtidadıudaki lı:ena
lın &ondajlaıına başlanmış
tır. Bu kanal, 30 baıajlı ola
cak ve büyük hacimdeki va
purların seyrüseferine elve
rişli olacaktır. 

Münevverimizden!akur 1a· 
zarımıza kadar hepimiz, ha· 
va hücumlarını yapan.tay1•· 
relerin, harp sahası olan la 
memleketlerde, nasıl yakıl' r 
yıktığımız, nasıl mlibim bit d 
vasıta ve amil oldutunu aa· l' 
lamış bulunuyoruz. fı 

Havadan yani tepeden ya• 
pılacak hücumlar _ sırasıntl• 
emin sığnaklara, , ,mahzenle· 
re ve çukurlara sığınmak. 
boğucu, kaşındırıcı gazlar· 
korunmakla tehlike ve fe· 
liiket az .. lmış oluyor. 

Bu itibarla, hePvatandaf• 
korunma talimatını dikkat· 
le okuyarak icaplarını yerin• 
getirmek mecburiyetindedir. t 

Dünyanın yelnız şu karı· e 
şık zamanında~ değil, her 
vakit ve her fırsatta bu u· tc 
mumi bilgileri öğr< nerelı lı 
mücehhez ve hazırlıklı bıı· ta 

lunmak, becerikli olmak ge· Ilı. 
rektir. 

Halkımız, bu hususta ten· 
vir etmek, uyandırmak içiıı 
Halkevlerimizin oparlöria• 
den ve parti ocaklarında toP' 
lantılardııın faydalanmalıyız· 

Bu mevzu üzerinde, haf· 
tanın muayyen günlerind• 
umumi ve devamlı konur 
malar yapmalıyız. Hatta, ha· 
va tehli «esinden korunııı• 
talimatından, mümkünse bet 
eve birer tane vermeliyiz. •f 

Londrada yapılan (patı 
korunma) nın çekilen filıııİı 
geçenlerde Tayyare sineıaı• 
sında 300 davetliye ıöıte' 
rildi. isteriz ki bu fılm hııl· 
kımıza da parasız gösteril• 
sin, 

l 

Burada da şunu da söY' 
(emek isteriz ki bu film rli• 
terilmeden evvel açılı: lıit 
lisanla kısa bir konuı111• 
yapılıru, maksat daha iyi 
anlatılmış ve anlaşılmış olur, 
kanaatiudeyiz. Atni zamaıı· 
da tenvir vazifesini yalıııS 
t~crübe zamanına inhisar et· 
tiımekle kalmamak, d~v•· r 
mını temin eylemeliyiz. 

1 

LUtfU Aksungeır 10 

Alman imparatoru Rus Carını N.nıl Aldattı? -48/ ' _......, 

bire bir yaralının önünde d!I ·uyor, gözlerini gözlerin~ ~ 
dikiyor, ona elindeki haçı öptürüyor ve şu sözle'

1 
y 

söylıyor: 
Sen seni yaratan Allahı seviyor mısın? lir 

- Evet peder. Cevabını alıyor. ' 1 
- O halde ben Grigori Eftimyoviç Hazreti Is•' 

nın yer yüzünde resuli s ı fatiyle onun mucizeıiniıı yet 
bulmasını emrediyorum. Sana da söyliyorum ki oğlıııll 
kalk, otur, südüoü iç, yuru, çün ki sen iyi oldun ! 

Askerler büyük bir hayret içinde bir kere ay•~' ~it 
kalkıyor, biraz geziyor. ~a. 

Ağrıyan azalarını yoklayıp, mucize sahibi papa•1~ •ııf 
elini öperek hayret içinde hastahaneyi ter kediyoriııf \:' 
dı. ~ 

Papas da elmas sahiplerinin bu mucizesine şatı! 
kalıyordu. Ayni zamanda casusluk rolünü büyük b~ 
mehatetle ve muvaffakiyetle ifa ettiğinden o da ıııııı 
rurdu. 

Milli Pıyanııo Biletlerinizi ( SA DE'[•) Kişesinden Alınız 
Çor kkapu Poliı merkezi kar;ı ı N 864 H"san Taluia Ô•deı Telefoa 3497 

Çünkü nam ve şöhreti giinden güne artıyor, r•; 
süllük unvanı kuvvat buluyordu. Ortalık bu pap•'' 
hazreti lsaoın ruhunu taşıdığına kanaat getiriyordıl

Çarda bu mccize sahibi ile sık sık görüyor, o 
olan itikadı takviye ediyor, papas da bu hrsa 
istifade ederek aldığı dersi Çara atılıyer. 


