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lllb nerede, Avrupa nerede? Lİ MÜDAFAA IS Q O A K 1 K Ali Zelzelemınta- 1

Afroditin' 
~ ...... ı· ı. .d. 
~ ~mberberlayn'ın sulhu kurtarmak içi~ Hitlerin ay~- MECLiSi ıi:ıı:ııııııııııııııııııııııııııı:ıııııı:ııııııııııııii kasına gı ıyor Defteri '04 

•ru ırına koşması ne kadar fayda verdıyse, Ruzveltın l • •• •• •• •• ~, -
••lh Payı baıtan başa insanların boğazlandığı kocaman bir Hıtler Martın 13 uncu gunu -o- ......... s 5 •ııeye b~tü Tercüme eden: ' ' 
raıır • u n memleketleri yakıp kül edecek müthiş bir h•• d k • ' icstı;ııa çe•irınemek için sarfettiği emekler, yaptığı güzel UCUm e ece MIŞ Genç muharrir ve ga~ete-
raııi ~·de .0 derece tesirler yapac!lk, neticeler verecektir ! Sofya (Radyo) - Martın 13 iincü Salı günü Hitlerin ci Rohert Timsoo Asrı. ~f-

Mulaıç bır tey yapmıyacaktır. 4 teklifleri kabul edilmezse yıldırım hücumuna geçeceğini roılit Mis Cem \(aımın ın 
lar şi ~.ebeye tutuşmuş milletlerin arasını bulmağa çalışan- Berlia ... gazeteleri!,,yazıyorlar. teklıfioin kendi hayetıııı tas-
rııet~ 1, ~nların haline imrenmiş gibi ıörlioea bazı ltalyan Paris (Radyo) _ lııveçin dostu ve komşus• Finlandi- vir eden . hatırat defterinin 
dar h e~ının. so~ makaleleri de gö~teriyor ki şimdiye ka- yayı • kurbanlık bir koyua g ibi bir anlaşaı neticesinde ' ta~hih edildikt n sonra ki· 
"il, fa~ a. ıır~ıyen. bazı de't'letler suılau sevdiklerinden de· Sovyet Rusyaya teslim etmeğe benzeyen sulh tavassut unu t .ı p şek li n de basılmak iste· 
fırsat at ıııtedı k lerı fırsa tın çıkmamasından ve yahut bu Berfin ile Moıkovanııı bir tazyiki netic'!sinde yapmağa mesind<n iba ret o!duğuııu 

alt 2.uhur edinceye kadar, ceplerini, huinelerini doldur Lmecbur kalmıştır. öğren diği zeman, sevinci~-
8,y ~Çın, h~rba atılmamışlardır, Biı iyle zannediyoruzki Londra - Bay Yelse burada samimi bir kabul yapılacak d t n zıp zıp ııçramamek içın 

llpt Uzveltın huauıi m11rahhası Bıy Yeis Am erikaya dö ve Amerikalı diplomat kral tarafından kabul edilecektir. kend :ni zor zaptctwiştı. 
- tAııa bir kimse : Paris - Kömür meselesinde bugüıı bagıran lta ı yan ga- Ankara 8 (Hususi) - Baş Onu büyük bir se•vete ve 

erik 1 vr~pada sulh ümidi varını, deye bir sual sorana A- zeteleri vaktile -ltalyaya bu karar tebliğ edild iği zaman ne- vekil Dr. Refik Saydam g t nç ya şı n d a biitün dünyaya 
_ ~ 1 dıplomat, hiç t ereddüd etc:ıedea şu cevabı verecektir: den susdukları soruluyor. pazar günü zelzele mı <ı tak a yayılan bir ş :ı ve şöhrete 

ulh nerede, Avrupa nerede? Paris (Radyo):- Moskovanın son ş artl a rı n ı n ilk ş artla· sına giderek alı n mış olan kavuşturacak bu. defteri pa· 
rından daha sert olduğunu yazan bura gazeteleri diyorlar- te dbirleri Y"ri nde görecek ha biçilmez bir hazine gıbi 

~~;~:~~::~~-ı~J:o.,,;;;.<",;.. 
eblj· r~ - Bulgar Ajansı, harbiye ~nezaretinin resmi bir ........ 

8 gını neşretmiştir. Ankara Yüksek Miı;J 
11 tebl' • esin' •gde martın altıncı gü nü]uçu ıı bir ~Bu lga r tnyya- Müdafaa Meclisi , dün de 
ıo, •us . b k d trarak T" ızın sıs ta a ası na ahil o lduğu ve yolunu şa- Reisicumhurumuz İsmet İnö-

aklar ' urk hu:ludlarını geçtiğind e n, komşu d ~ vl e t top- nünün riya5etind'! toplanmış 
tvc~;a indirildıği ve Türkive ile Bulgaristau a rasında ve saat 20,30 za kadar mli-
Ubay(oı b~u~tluk dolayısiyla Türk hükfımetioin, içi de~ i iki 

ırlıkte tayyareyi Bulgaristana iade ettiği bildi rilmişti r . 
---------.. ··--------

alBENTROP ROMADA 

Berfin 8 ( • 
top b .. Radyo) - Almanya hariciye nazırı Von Riben-
' b.ı• ugk~n Romada beklenmektedır. Von Ribentrop ltal· 
. ,ve ıl M ı· . . . . 
•Oııuş • usso ını ve harıcıve nazırı Kont Cıano ile 

acagı söyleniyor. 

Alman lmpa t R ra oru us Çarını Nasıl Aldattı? 

P;ı,., 
ıı .. as her ak Ali . Uvaffakı . . ~a81 ahın huzuruna 
1Yordq yetı ıçıa ondan vaid almag· a 
N . 

çıktığını Çarın 

çalıştığını söy-

etekiın b' -
. - D- ırgun şunu da ilave etmıştı : 
ır· un akşam b b 
ı 'ı olduğunu 1 da amız lsQyı gördüm. Onun artık 
1 lira onun an ; ım. Bana bazı ilhamlar verdi. Ya-R emrı e yardım l'diyorum. 

us Peygamberi Cepheye 

11~•Pas Eft' . Gidiyor 
sı b' ımovıç faal' t' . ·ı . . h ad ır treıı h 

1 
. ıye ını cephede teşmı ıçın u • 

tf •tılıırından dzırb ~gı görülürken, bu seyahata saray 
ts~sı Yapmak a ır kaçını götürmek, onları .. bir tren 

11 
•le Yeoi ye~ .on~ara da mucizeler göstermek beha-

tef~."ıııaııda 
1 
kı eglenceler tertip programını çizerken 

"ı. n ı tan ç k • . 1 L 
'• ı. ares oneseloya anı bır te graı 

lh '"il"' ~ııı · ... andaıı b 
lıııtt· ıcııbatınd u telgrafında harbın gösterdiği lü-
"~ıı a tıı11htere an olarak cepheye hiç bir kimsenio, 
lı;ıdi .ll~lıı:ıesi m Papas Eftimoviçin ve onun maiyetin· 

rı. ne ınüs d d . • . . Ç 
, ~11 'ordu. aa e e emıyece gını ara 
ıııııı kııra 1 lir r p 
S\td;;~or1108 ::,ası küplere bindirdi. Onu Almanya 

111111 il lııırikal şd mahcup edeceği gibi göstermek 
ltrine Gar. aıı da mahrum bırakıyordu 

rı · d gorı urmadı arın buzu ıktı 

üakerelerde bulunmuştur. ---·· .. ---
Hltlerin .uğurlu Ayı : 

MART GELDi 
Fakat?! 

Hitlerin sevgili ayıdır. Ger
çi, o, iktidar mevkiini mart 
ta ele geçirmiş deiildir am
ma, hemen beınen her Mart
ta bir hamle"yapmıştır. Alt· 
1 mda kalanla ra göre, 

1935 Martında, Versay 
muabed ~nam• sinin 
ahkamını yı•'.mıştır, 

askeri 

1936 Martında, Rhin gay
ı iaskeri mıntakı; e ıoı aske. le 
işgal etmiştir, 

1937 Martında, dört se
nel ik silahlanma programını 

kabu l etmiştir. 

1938 - Martında , Avus-
turyayı işga l ve ilhak el• 
mişt ir. 

1939 Martında . Çekoslo-
vakyayı istila ederek bu 
devleti yok etmiştir. 

Martı uğurlu sa?dığı bu 
vak'alard:sn anlaşılan Hitler, 
1940 Martında da bir şey 
yapacak mı? 

1918 senesinde Luden
dorff'Ja Hindenburg da, garb· 
de "Kayzer meydan muha
re 1esi,. adını verdikleri bü
yük taarruza, 21 Mart günü, 
başlamışlardı. Taarruzun sik
let merkezi, lngiliz - Fransız 
ordularının, birleşme nokta
sında bulunan General Gough 
kumandasındaki 5 inci 
lngiliz ordusu idi. 

6263 top ,e 67 tümenle 
yapılan taarruz karşı, lngi
lizlerin 25 piyade ve 3 sü
vari fırkası vardı. Bütün 

1 
garp cephesinde de 192 Al
man tümenine karşı mütte· 

/ fiklerin 171 tümeni mevcud-
du; fakat müttefik ordularda 

j bazı taburlar üçer bölüklü 
j oldukları için Almanların ha

kiki üstünlüğü 30 tümene 
baliğ oluyordu. 136000 zabit, 
2 438.000 nefer ve 710.000 
attan mürekkep olan Alman 
ordusu, hasımlarından sayıca 

üstündü. 

ki : Böyle bir sulhu kabul · ettiği t akdirde Fi nliler uıemle · ve alınacak te dbirleri tesbit alıp ııak l adı tan sonra doğ· 
ketlerioi!t en mühim ve d ı:ğerJi .. mevkilerini kayıp et mekle edecektir. ruca evi ıı e koştu ve okuıııa 
kalmayıp evvelce Moskova ta rafından t esis edilen muvak · Hükumet mecl ist r n zelzele ğa başladı. 
kat komuniıt h!\kfımetinde oyuncağı intikam kurbanı ola- mıntakasının imari için 25 *.. * 
caklardır. milyon lir:ılık t ahsisat isti- 193 ... yılı Mart ayının 5 

Baris (Radyo) ~- Bulgar~gazetelerı Türkiye topraklarımı yecektir. Bu mıntakada 70 inci günü, kafa ml bir ateş 
inmeğe mecbur edilen tayyare ile Bulgar zabitlerinin tesli- ili 80 bin ev inşasına liizum gibi yakan perişan batırnla-
minde Türk bükfı'lletinin j~göderdiği nezaket hakkı ndaki olduğu te, bit edilmiştir. rımı şu siyah kaplı dcfteı e 
nesriyata devam ediyorlar. --------- kaydetmeğe başlıyorum. Ne 

Paris (Radyo) - Moskovaya sgidecek Fin heyetinin ora· Mu·· ııakalat acıklı bir macera imiş bu ... 
ya emir almağa deyi! ciddi surette müzakere etm e ğe gi- Bana kralların muht"şem sa-
diyorlar. Çüoıtü unutmamak lazimdır ki son söz esir olmak Vekili raylarını bıle az gören mü· 
istemiyeo Fin milleti ile elan galip bir mevkide bulunan rai yalancı, vefasız, haın ve 
kahraman Fin ordularınındır. Jstan bul da zalim erkekler gelsinler de 

Sovyet Rusyanın Şartları 
hakkında fngiliz gazeteleri 

ne diyorlar? 
Paris (Radyo) - Londradan alınan haberlere göre Sov

yet Rusyanın Finlandiyaya teklif ettiği sulh şartlarından 
bahseden lngiliz gazeteleri; "Helsinki Moskovaoın bu &ğır 
şartlarını kabul edecek olduktan sonra harbe girmeğe, bu 
kadar kurban vermeğe ve bu kadar Sovyet askeri öldü~
meğe ne lüzum vardı?., Mealinde makaleler yazmaktadır
lar. 

Ayni habeler bu şarların lngıltereyi Finlandiyaya yapıla-
cak yrrdımlaıın bir an evvel yapılmasında acele göstermesi 
lüzumunu meydana çıkardığını bildirmektedirler. 

Müttefik Hava Kumandanları 
ANKARADA 

Ankara - Birkaç gün kalmak üzere şehrimize gelmesi 
beklenen Otta Şırk lngiliz hava kuvvetleri genel kuman
danı ile Şarki Akdeniz Fransız hava kuvvetleri genel •ku
mandanı bugün Toros ekspresi ile şehrimize gelmişler 
ve mütat merasimle karşılanmışlardır. 

Hariciye Veki- SOVYET- FiN 
limizin Cevabı HARB 

Ankara - Irak Başvekili 
Nuri Said Paşa, başvekalet 

ve hariciye nazırlığını de· 
ruhte etmesi üzerine Saa
dabad paktı devletleri hari
çiye nazırlarına birer mesaj 
göndermiştir. 

Hariciye Vekilimiz Şükrü 
Saraçoğlu, bu mesaja şu 
mealde bir cevap vermiştir: 

"1 ürkiye-Irak dostane mü· 
nasebetlerinin idamesi; Sa
adabad paktına dahil dev
letlerin siyasetini teşkil eden 
dünya sulhüne hizmet gaye
siyle teşriki mesai etmek be· 
nim için en büyük bir zevk
tir.,, 

Garb 
Cephesinde 

Paris - Garp cephesinde, 
Fransız ve Alman devriye 
kolları arasında iki şiddetli 

müsademe olr:ı1.· ".J11. Bir 
Fransız v.-nme. ~.~ .. ölmüş 

• • 
bır kaç I o 

-oo-
H elsin ki (A.A) - Sov

yetlerin Vipuri körfezinde 
Fin hatlarını yarmak teşeb
büsü tamamiyle akim kal
mıştır. Finler tarafından ya
pılan mukabil taarruzlar ne
ticesinde •Ruslar sahilde tu
tunabilecekleri noktalardan 
tardedilmişlerdir. Ruslar kör· 
fezin garp sahilini yeniden 
tazyik etmeğe başlamışlar

dır. 

Ladoga gölünün şimali 
şarkisinde Sovyet kıtaları 
taarruza devam etmektedir
ler. Pitkaeranta adaları Sov
yetler tarafından işgal edil
miştir. 

8. Çemberlayn 
Londra 8 (Radyo) -Baş· 

vekil Çemberlayn, önümüz
deki pazartesi günü Avam 
kamarasında kömür mesele
si hakkında 

• 

lstanbul - Münakalat Ve
kili Ali Çetiokaya bugün 
Ankaradan şehrimize gel· 
mi ştir. Vekil logiliz kredi
sinden istifade ederek .-.a
liçte on milyon liraya yapı
lacak büyük tersane için 
tetkikatta bulunacaktır. 
Yapılacak büyük tersanede 
5 - 6 bin tonluk gemiler inşa 
edilecektir. -- ·· .. - -

MOLOTOF 

Londra (Radyo) - Sov
P.tlııa.l" \,~ İırİnA ı,ft_; ,.. ; •• .... 

şu ruhumu boian hapisha~e 
köşesinde, oqlardan çektı· 
ğim sonsuz azap ve ıstırap 
buhranları ile başbaşa, yapa
yalnız bir gelip 'lörseler ... 
bilmem neden bu satır· 
ları yazmaia lllzum ıörllyo

rum?., 
Mart 6 
Evet bu satırlar ne kadar 

değersiz de olurlarsa olıun
lar, gene yaıılmalılar, hatta 
bir gün, mümkün olursa, ha
yatını kazanmak mecburiye
tinde kalan faki · , ldnııe iz 
genç kızlara belki bir lıayat 
re hperliği ya par ihtimali ile 
bunların neşredilmesini bile 
düşünece ğim. Filvaki, hayat 
ve hatı ı alarımı yazmak için 
bana hdş~uran, bunun için 
bana büyük paralar vadeden 
birçok g zeteciler de bulun
madı değil ... Fııkat kadınla
rın ağızlarından çıkan töz
leri istedikleri gibi tefsir 
eden, arzu ettikleri ıe· 
kilde değiştiren bo 
adamlara bu perişan duyğu 
ve intibalarımı tevdi ve cııı· 

niyet edemedim. Kim bilir 
bunları da ne hale sokacak· 
lardı? Ben iıtiyorum ki b•· 
nim hayatım şunu bunu el: 
lendirmek İçin değil, k}~ 
siz, himayesiz kızlara ';;:. ,_. 
ret dersi verebilecek bir ş~· 
kilde ve benim istediğiııı bır 
aurette kaleme alınsın. ) 

(De amı 11ar _. .................... __ .:. 

Fin başve 
Stokholm 8 (A.A) 

vas ajansından : 
Finlandiya başvekılı t 

Ryti ile Finlandiya nııD1 

•·e· evvelce Moskovada milı•~ 
I' •. 

ratta bulunmuş olan B. • 
.sivikis halihazırda StokbolıO 
de bulunmaktadırlar B•" 
şayialara göre, bu iki sı1 
bugün Moskovaya mütevec· 

cihen yola çıkacaklardır. -----~eğine dair Ünitet Pre•i0 

venuği haber hakkınde sıık· 
rıPcı •ı:alih1v .. t••• mra'1afilİOde 

e 

... 
• 
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Finlere ve Fin 1 
landiyaya 
bir bakış 

(l'IALltllll SESi) 

A L 
KÖMÜR ALMANYANIN KAVGASI ,., 

8 Eskiden Fin Ordus11n11n 
, B••ında lsveçlller --------- -- --

,/ Bulu~~du 

/ YAZAN: 

Ptoma - Jurnale d'ltalya gazetesi lnıiltere ile ltalya arasındaki klSmlir kavgasından 
bahsederken diyor ki: "Almanyanın ltalyaya ıiden kllmürleriai logiltere kaçak mal telakki 
edeceğini daha ıeı;en ıon kanunıın ikinci günü bildirmişti . Fakat bu kömürler üzerindeki 
misadere hakkını istimal etmeği tehir etmişti. 

Asri Fallar: Salon 
eaıencelerl ? 

- 36 -
•• k 
4 - Oojrulu tan şaıma 

ııint - Hrıeni yükseltecek. 

l 'bidir. J' . I t a nı. -~• ızı ayıran ar op-
,. Y'f&sL ._ • ı 

lr ·~-•Ü gormesın er. 
• •r.t - --

466 - Çalııanlar için bir· 
ılir, ilkbahar, ııllı ve yaz. 

4'7 - Büyük ada.tarı 
fazla sevmek, blyüklü(e n
iqısıanın ilk adımıdır. 

468 - Çok •tlarla çok 
talıların biribrilerini ııörme
dikleri yerde çek tokların 
•İdeleri çok çabak bozulnr. 

469 - Kabahatlarını iti
raf edebilenler yeni hatala
ra dfişnıezler. 

470 - Gen,Iere en çok 
tHir eden muı.ik lıı.eveı •e 
•ık narmeleridir. 

471 - Gençleri hırpalar· 
kea bir ı.amaıılar l'enç ol
dağunuıu unutmayınız. 

472 - Gençliği ıonu ol
mıyan bir ıeyahat zaneılen 
çabuk ihtiyarlar. 

473 - Aile ocağını unu· 
tan bir ioıan b.er akşam da
mına koşan hayvanlardan 
don alsın. 

474 - Para ile alınan bir 
mııhabbeten ne alan ve ne 
utan laayır rörriir. 

475 - ltuhların anlaıması 
ile kıyılan oikilılarıa talik 
ılavaları az olur, 

47' - Ôyle gil:ı:eller var
dır ki onlar •için delilikhr 
yapmamak bir delilik olur. 

477 - Yalnı~ fırsattan iı· 
tifade aeğil, fırsatları icat 
ederek faydalanmak yolunu 
bulaak lizımdır. 

478 - Ne kadar sevdiği
ai kimse yazık anlamadı. ---·----

Her pn bir lıi/meee : 
Bir ltıyaa ve ltir bay yol· 

dı ıiderlerken, bayanı• ye· 
ai taoıttıiı bir bayan arka
dafına rastlıyorlar. Konuşu
yerlar, bayanın yanındaki ba · 
yı ta kdia etmeyi unuttuğu
nu anlıyıo arkadaşı soruyor: 

- Bayı bana takdim et· 
mediniı. Biribirlerinize ben
zediğinize bakılırsa galiba 
akrabanız. 

- Affedersiniz unuttum. 
Evet dediğiniz gibi akraba; 
hem de çok yakın akraba
yı:ı. Onun anı tsi benim an· 
nemin kaynanasıdır. 

Bu bay, bu bayanın nesi 
oluyor, acaba? .. 

Cevap Yarın. 
(Devamı var) 

.......................... 
m'" A man va-
c.:.ı 

· q·ıru daha in .. 
b 

·c . tih.SAr etti 
..!.Jr.r . ,;;1ı• .. 

..Y-; O tonluk 
atlanti· 

,ffa- p gemi-
~'"---- __ ,enınce ken

,lb" ıdiııl"batırmıştır. 
• ., .. ı: 
.ı. -oo-

·.... ~ r'1;İellyada ın,aat r: :aküınet konağı dahilin
! "',ki maliye binasının lçlln-

'ı\ kat in~aatı yakında ik- 1 
.:._. ı edilecektir. Bu inşaatla 
~1 ·•Y• teşkilltında sı1'ışık 

yaziyetta çalışan ıııemurlar, 

yeni odalarda daha rahat 1 
çalıımak imkinıoı bulacak- , 
lardar. 

***** -41-
adamlardı. lsveçte: ne -kadar 
iıe yaramıyan kalp memıır
lar varsa hep Finlandiyaya 
ıürülllr ve halkın başına 

musall.t edilirdi. 
Bu adamların yapmadık

ları rezalet ve zulüm kal
ıııazdı, hele orduda bulunan 
Isveçli zabitler adeti birer 
diktatörılu. Gayet ıık ıiyi
nirler, Fin askerlerini bir 
klSle gibi kullanırlar, onlara 
en ağır ve zor itleri gördü
rlirler, kendileri zevk ve ıa
fa ileminde vakit geçirir
lerdi. 

Daas ıalonlaaında lsveç 
zabitleri birer kalıı.raman ke
sillmişlerdi, mükemmel dans
lar yaparlardı. Kendi telkia
lerine 11Sre Fin halkını öküz 
ve sığıra benzetirler, onların 
ancalı: hayvan ıibi çalııtırıl
malarından başka bir işe 
yaramıyacajını söylerler ve 
her vakit halka hakaret 
ederlerdi. 

Fin milletinden bazı hali 

Sebebi de ltalyanın bunıı kendilijinden idrak ederek lngiltereye mliracaat etmeyi bek
liyerdu. Fakat lt•lya bu kömü•luin üçte ikisini ka adan getir•eie ıııuvaffak oldvju için 
ltalya aldırış etmemitti. 

Çünkü ltalya sanıyordu ki lnıiltere bunu zorla yapmak isteıııiyecektir. -----------------
ITAL YA BOGAZLARDAN GEÇEBiLiRMiŞ 

1 
Roıaa - Bura mahfilleri montreo konferansı ahkimına tevfikan ikCisadi nakliyatı himaye 

için, ltalya filosunun botezlardan ıerbeıt geç•ek hakkını laaiz oldu(u kaaaatındadırlar. 
Bu kanaat üzerine vaki olan uiiracaatı iı'af olunıaamıf bununla beraber ltalya Sovyet 
Ruıyanın Akaenize inameme1i için ltalyanın bu mllıadeye ihtiyacı bftyükmlş. 

1 

--------~··-----------
Heyelandan beş ev yıkıldı 

bütün köy yıkılacak 
Belgrad - Niş civarındeki sellerden abaliıi bir bayir 

üstilne kaçan Zernovo köyü balkının iltica ettiği bayir 
heyelina başlamıştır. Heyelandan dolayı beı ev yıkılmı,tır. 
Buradaki evlerin hepsinin yıkılacağı anlaşıldığından hükô· 
met köy halkınıır oradan da kaldırılmasını emretmiştir. 

Yeni bir demir madeni daha 
Belıırad - Gevgeli civarında bir demir madeni keşfe

dilmiştir. Madenin işletilmesine yakında başlanacaktır. Bu 
madenler işlenmek üzere Selaniğe nakledilecektir. ilk önce 
günde yirmi vagon çiğ maden alınacağı gibi bunun ııünde 
yliz vagona kadar çıkacağı umuluyor. 

~ıtı ha~erlari 
Keçeciler Bahçeli handa 

Ahmet kızı 55 yaşında Hay
riye, mahkemede aleyhine 
şahitlik yapan Hlıe1inin ü
zerine tükürmek suretiyle 
hakarette bulunduğundan 
yakalanmıştır. 

§ Keçeciler Anafartalar 
caddesinde şoför Mehmet 
sarhoş olduğu halde reza
let çıkardığından yakalan· 
mıştır. 

bazı kaynaşmalar vakti yerinde bulunanlar co· Rusyada 
çuklarının tahsil ve terbiye-

Londra - Sovyet Rusyanın Morman, Pett0f ve sair yerlerini ilerletmek için Ame-

Alsancak Mesudiye cad
desinde kasap Yusuf, sarhoş 
olduğu halde rezalet çıkar· 
dığından ve kahveci Alinin 
de camlarını kırdığından ya· 
kalanmıştır. 

lerdc: ihtilil al.imetleri götülmüştür. Müteşebbüsleri mabke· rikaya, Avrupaya gönderir· 

l 
meye verilmişlerdir. 

!er, bu gençler tahsillerini ...... ____ _ 
tamamladıktan sonra yurd- •• • 
ıarına dönerler ve yavaş.yavaş Turkıye· Italya Aranan avukat 
şura da, bura da balkı ten- 1 

-•- -•-

vir ederler ve fa kat mü.,ta-
zam bir program ve cemi· 
yet halinde çalışmazlardı. 

-o-
Sinelman orduları hakkın

da şiyle derdi: 

" - Ordu, fedakar ve 
ferağatkar bir ruhban tari
katı gibidir. Asker olmıya11 

bizler, vatan müdafaası için 
yaratılan canlı kale dıvarla
rının ebf.mmiyetini layikiyle 
takdir edemiyoruz. Bu kale 
dn•arlarının inşasında kulla· 
aılaıı her zerre, her ku121 
danesi canlı birer insandır. 
Bu kuıa daneciklerinden her 
biri icabı halinde bizim ita. 

yat ve istirahatımııı, saade
timizi kurtarmak için ölme
ğe hazırdırlar. 

Yine çok kalabalık bir 
asker kitlesi ortasiad~ da şu 
aşağıdaki sözleri ilave edi
yor: 

" Aziz kardeşlerim, asil 
vatandaşlarım, sizleri hep 

benim ve bizim şelimctimiz 
için bu vazifeyi deruhte et· 
miş bulunuyorsunuz. Allaha 
yardımcınız olsun. Bir kerre 
düşününüz. Kışlalarda bulu· 
nan her bir Finli nefer <:anlı 
birer elmasdır, mücevheridir. 
Böyle kıymetli vücudlardan 

(Devamı var) 
---o---

Yeni tayyare 
• • • 

sıparışı 
Londra - Aırerikac'aki 

müttefik ı.. übayaa heyeti, 
takriben 250 milyon lngiliz 
lirası kıymetinde tayyare al 
mak için haftaya tayyare 
fabrikaları ile müzakereye 
başlıyacaktır. 

Dr. Fahri Işık 
lı.mir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehasaııı 
Rontkenveele/ııtrik tedaoiı 

yapılır ikinci Be , ter So 
No. 29 TELEFON 2542 

Ticari MUnasebetlerl : 
Türkiye-İtalya arasında ak· 1 

dedilmiş olan yeai ticaret 
anlaşması şehrimizdeki ala
kadarlara tebliğ edilmiş, 
ltalyadaki müesseselere hur
da demir üzerine ofertolar 
yapılması bildirilmiştir. An
laşmaya gire memieketimiz· 
den İtalyaya ihraç edilecek 
yüz kilo hurda demire mu· 
kabil 67,5 kilo mamul demir 
ithııl olunacaktır. 

-o-

Bergama da 
Zelzele 

Bergamada evvelki gece 
saat bir buçukta iki saniye 
devam eden şiddetli bir 
zelzele vuku bulmuştur. Ha-

İstanbul - Vasfi adıoda 
bir avukat adliyenin manevi 
şahsiyetini tahkirden ve do
landırıcılıktan aranmakta idi. 
Zabıta, Vasfinin, Şişlide led
riye isminde bir kadıoın e
vinde bulunduğuuu lıı.aber 

alınca, bugün evi basmış ve 
suçluyu, sakladmış oldııiu 

bir sandığın içinde yakala
mıştır. 

-o-

z. bankası 
müdürü 

lzmir Ziraat bankası mü
dürlüğüne, Mersin Ziraat 
bankası müdürü B . 
Tarık Dürerk tayin edil
miştir. 

·-·······-·································· .. ··-· 
sar at yoktur. nabi; esinin Kadıköy, Zamos, 

Diinkü gün Bergamaya Belcek, Doğancı, Şehirkr ve 
şiddetlı yağmur düşmüştür. Dağızhan kölerinin muhitini 
Ilıca, Sarıca, Develil:r ve sular istila et•iş, bu köyle-
Bakırçayları taşarak biitün J rin etrafında olan irtibatları 
ovalaır kaplamıştır. Turanlı tamamen kesilmiştir. 

~~~~~~~~-~~~~~~ 

TAYYARESİ EMASIT '3~~:6n 
ENDÜLÜR GECELERİ filminin unutulmaz mübdiası 

IMP . RIO ARGENTINA'nın 
vücuda AYSE TÜRLÇE SÖZLÜ, TÜRKÇE 
getirdiği .. e ISPANYOLCA ŞARKILI 

Bu senenin en büyük Şark filmini 
iftiharla takdi l eder 

~X~ı- Ekler J urnal Son düi.>'aadisatı 
Seanslar : 2-4-6 30 ve 9 da 

---: ---~--------ELHAMRA Sinemasında 
Bugün matinelerden itibaren 

Senenin en büyük merak ve heyecan filmi ·Türkçe Sözlü, 

ŞERLO HOLMES -ve-' 
Baskervıllerin Köpeii 
Başrollerde: Ricud Green - Basil Ratbbon 

Ayrıca: Tabii reakli Pompei harabeleri ve Vezuv yanar 
dağı faaliyette - Metro jurnalde: Türk matbuat heyeti 

Pariste ve diğer mühim harp haberleri, vesaire 
Seanslar: 1,30 - 3,30 - 5,38 - 7,30 ve 9,30da başlar 

Cumartesi ve Pazar 10,lSde ve hafta a . asında her gün 
_ 1,30 da başlar - Ucuz halk seansları vardır 

§ Alsancak Şehidler cad
desinde şoför Hüseyin Zey· 
bek, belediye nizamatıoa ay
kırı olarak otomobil canıla
rının kınk bulunmasıodan 

otomobili durduran belediye 
memuru Suphinin vazıfesine 
müdahale ve kaput düğme
lerini de kopardığından ya· 
kalaomııtır. 

§ lkiçeşmelik Çirkin so· 
ka(ında arabacı Muntazır, 

bili sebep hacı gül oğlu lb· 
rahimi bıçakla bacağından 

hafif surette yaraladıiından 
yakalanmıştır. 

§ Karşıyaka Fahrettiupaşa 
caddesi .. de Kara Osmanın 
içarla oturduiu evde fazla 
duman görüldüğünden tele· 
fonla itfaiyeye haber veril· 
miş ve mahalline gidılerek 
yapılan tetkikatta evio alt 
kısmının salonuııd'I bulunan 
soba borularının müsafir o
dasının duvarından evin ar
ka bahçeıine uzatılan boru
nun harareti duvarın içinde 
ve gözle görülmiyecek şe
kilde çatının tutuşmuş ol· 
duğu anlaş ı lmış ve itfaiye 
tarafından boru sökülaek 
yangının büyümesine mey· 
dan verilmeden itfa iyemi:ı 
tarafından söndürülmüştür. 

Evin sahibi bayan Sıdıka 
tardından Anadolu Türk 
anonim şir1cetine (400) lira
ya sigortalı olduğu anlaşıl

mıştır. Yangının bir kaza
dan ibaret olduğu anlaşıl

mıştır. 

Kültürpark 
Sinemasıuda 
Buglin iki filim birden 

Temsil ettiği filimlerle kendi
sini sevdiren genç ve güzel 

artist GABY MORLEY 
Takdirkarluına en kıymetli 

eseri KADRiL 
Filmiyle Fransız sinemacılığı· 
nın incelikleri ... Hassas bi! 
musikinin ilahi nağmeleri, 
servet ve samana rağmen 
tatmin edilmiyen bir aşkın 
hikayesini tasvir ve terennüm 
etmektedir. AYRICA 

Görünmiyen 
Casuslar 

Milli Piyanı{O Biletlerinizi ( SAADET \,Vişesinden Alınız 
akka • PoUı merkezi karıııı No. 8 , •• tPsan T.1İD Ôadeı T.ı.foa 8497 

9 Mart 

f ---- - .................... ~ 
(Allahın 2'azabı) i Şehir haberleri 

1( mı, Tabiatin) .................... ~~ 
ıh• •1 • • ?) V. U. Meclısı 
ır Cl VeSl mı 1 Viliyet U•umi Meclisi d il 
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_ ikinci reiı , senın ,. 
Hlaalkablalvuku kanlıjında toplanarak Aok 

Erzincan yer sarsıntuı fe
liketinden sağ ve ıalia kur
tularak lzmire gelen bir 
ge!lcio anlattıkları : 

Ben o geee çok yakından 
tanıdıiım bir arkadaşımın 
evinıle idim. Geç vakite ka
tlar oturmuş, dereden tepe
den görüşmü,tük. Kendi e
vime döndüiüm zaman or
talıkta mevcut bir sii.künet 
ve sakinlik vardı. Uzaktan 
uzağa haykuıların acı çıj
lıkları ve sotukten ıikiyet 
eden köpeklerin boiuk ses· 
leri duyuluyardu, ayni za · 
manda da içimde hiç yok
tan bir sıkıntı ve ruhumda 
bir üzüntü peyda olmuştu. 

Evimin kapısından içeri 
girdijim zaman ihtiyar an
nemi bana muntazır bul· 
dum. Zavallı anneciğim şid
detli soğuğa rağmen sıcak 

yata(ına girmemiş, beni ka
pı ardında b~kliyordu, he· 
men kendisine sarıldım ve 
yanakl rından öperek öziir 
diledim. 

O, beni bağrına basarak : 
- Gel oğlum. dedi. Beni 

odanın içine soktuktan ıon· 
ra yüzüme alık, alık b .. ktı, 
halinde o güne kadar gör
mediğim bir başkalık ve 
durgunluk vardı. 

Hemen atıldım : 
- Ne oluyorsun Anne bir 

şeymi var, yoksa korktun· 
mu v.-:yahud beni çok mu 
merak ettin ? 
Anneciğim sanki korkulu 

bir rüyadan uyanıyormuş ııi
bi bir kere silkindi, gene 
gözlerinin bebeciklerioi göz
lerime dikerek, ağır, sr kin 
ve sanki lahuti bir sesi.: şu 
sözl~ ri fısıldadı : 

(Devamı var) 
---o---

Altay- Üçok 
takımlarımız 
Yarın hususi bir maç 

yapacaklardır 

Milli kümeye iştirak hak
kını kazanan Altay ve Üçok 
takımları yarin Alsancak 
stadında huJusi bir maç ya
pacakla dır. 

Milli küme maçlarının 

ariftSinde hazırlık mahiye
tinde yapılacak olan bu maç 
spor meraklılarını fazlasiyle 
alakalandırmak tadır. 

Maç saat lS te başlıya

caktır. 

radan avdet edc:n viliyet be' 
yeti reisi B. Ekrem Orao!011 
verdiği ·izahatı dinlemiştıl· 
Dünkü toplantıda Urla il~ 
okulu binasının ikmali il• 
memleket hastanesi doktor • 
maa,ları ve lıı.astaların te· 
davi ücret tarifesi hakkııı· 

da bazı teklifler de vardı. 1 
Verıi borçlarının hacıe•ın 

tahsili~için icabında satıı• ıı 
çıkarıl~ak üzere binalar.• d 
kıymet takdira:edecek bıt 
komisyon seçilmiştir. ı 

u 
Fuara gelecek4 

lere kolaylık .' 
--- t Bu seneki fuar için ekS' r 

pozanlara muhtelif kolaylık' 
lar temin edilmiştir. Hariç· ı~ 
ten fuara getirilecek bel 1 

nevi ecnebi emteası, güıll' 
rük resmi verilmeden fuar· r 
da teşhir edilecek yaloız ıı· 'il 
tılan miktarından gümrnk 

111 

resm alınacaktır. Satılmıyall r 
mallar, fuarın kapanışındall ır 
iki ay sonraya kadar traıı · 
sit ambarında muhafaza e• 
dilecektir. Fuarda satılan ec· 
nebi malları için döviz te'' 
diye kolaylıkları da bükii', 
metimizce temin olunmuştur· 

Kömür geldi 
Deniz tarikiyle bilhass' 

Fcthiyeden şehrimize mühiııl 
miktarda kömllr lıelmiştir: .ı 
Bu kış•mevsimindeldeniı yo' 11 
tiyle lzmire fazla k6mür gel· 1 
diği için kömür buhranı gö• 1 
rülmemiş,lkömürler niıbetell 1 
ucuza ntılmıştır. Dün top· a 
tao 4-4,5 kuıuştan Fethiy•t 
kömürü satııı yapılmıştır. 

Şeker ihtikar'. 
yapanlar • 

lstanbul - Şeker ihtiki~1 

yapanlar hakkında tahkik~t 
devam ediyor. Bir peynirci' 

••• nin dükkanında 32 çuval t 
ker bulunmuş. Melba çikO' 
lata imalathanesi de ihtiy•' 
cından çok faila şeker de' I, 
po ettiğiıı den şekerler •Iİ' 1 
sadere edilmiştir. 

Gelenler, Gldanler 
Balıkesir mebusu Bay H•' :i 

cim Çarıklı ile Giresun uıe· I> 
busu B. Münir Akkaya şeb' 
rimize ıı-el1t1işlerdir. 

Alman imparatoru Rus Çarını N.:ısıl Aldattı? -~ 
- Bu başkumandan Nikolayeviç bir mel'undul· 1 

cehennemlik bir kafirdir. Cenabıhakkın adına yeıııill 1 

• k .. t ı'yt' • ederim ki ben bu mel una cennet apısı gos erın . , 
ceğim. Katranlarda kaynatacağım. O, Allahı, rubaııı' 

1 

yeti inkar eden, Rus kullarını Allahın sinayetindefl 1 
mahrum bırakan bir murtaddır. .

1 
Çar bu hadise karşısındn şaşırmış kalmıştı. lJı 1 

taraftan başkumandanın kararı diğer taraftan All•' 
hın resulüaün dileği .. Bu iki kuvvet arasında şaşkı~ 
şaşkın, başı bükük durup kaldı. , k· 

Bundan sonra papas yeni bir oyun düşündü, Y" lı 
but Alman casusluk bürosundan yeni bir emir ald•• 
ki bir sabah Çarın huzuruna çıkarak : 

1
, 

•o'' Bu akşam gene lsayı gördüm, Çok mahzun ı , 
Bana dedi ki : Sen Nikola, Allahın küçük oğlu, 111

11 

kaddes Rusyanın imparatoru kendi ordularının kil' 
mandasını elhıe bizzat almassak senin kılıcına zafer 
nasip etmiyecek. Bu yüksek ve mukaddes bir irade' 
dir ki onu ifa ile mükellefsin! r· 

Eğ~r sen bunuıfa etmezsen çok sevdiğimiz VeJ 
ahdımızın ölümü ile cezalanmamızdanda korkarıın,d el' 
Bu söz üzerine ikinci Nikolanın gözlerinden yaş fl 
di. Elini göğsüne kaldırarak : 

- Ben lsanın fedakar kuluyum. Onun irade5İll 
karşı durmayacağıma yemin ederim, dedi. ve gözy• 
!arına devam etti. 


