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TURKiYE iDARE EDIYC>A 

/ . 

P~9e1'il Refik Saydam 
~'-ı binasında matbuat er-

• ~·Ilı kabul ederek memle
~,Q~ll 1lınumi vaziyeti hak-

• kd 'lllatbuatı tenvir ve ir
td• . 

' ıcı izahat yermi~ler-
• 
G 

Berlin, - "Frankfurter 
· Çaytung" ırazetesiae Roma· 

dan bildiriliyor: 
Skandinayya tarafından Al

manyanın iktısadi menfezi 
kapandıktan ıonra, lngilte
renin iktısad nazırına yapı

lan "ne için lngiliz filosa 
Kara denizdeki petrol nakli
yatına mani olamıyor?" yollu 
bir suale verdiği ce•ap şöy
ledir: 

"Montro muahedesine te•
fikan muharip devletlerin 
Boğ'azlardan geçmesi yasak
tır. Bu boğazların bekçisi 

1 
olan Türkiye, ne lngiltere 
Ye ne de Fnnsanın menfaati 
için · harbe giremediğhden 
müttefik devletler de o za
mvna kadar bu vaziyete se· 
yirci olacaktır. Fakat Türki
yenin huducUarı tehdid olu
nursa o zaman bütün mani
alar ortadan kalkacakbr. 
Zira Ankara muahesi ahki
mı böyledir. 

Son zamanlarda Türk i'a
ıeteleri Karadeniz sulbunden 
Tlirkiye kadar hiç bir deY
letin alakadar olmadığını 
yaı:maktadırJar ki, harp Ak-

denize indiği zaman T ilrki
yenin de faaliyete girişeceği 
pek tabiidir. Bu suretle Türk 
nazar noktası Italyan nazarı 
ile uygun gelmektedir.,. 

Bu beyanat ü2eriue ltal· 
yan mahfiheri de şu m6tale· 
ayi ilAve ediyorlar: 

ltalya ile Türkiye arasın
daki milnzsebatın iyileşmesi 
Jizımdır ki cenubi farki si
yasetinin inkişafı için bu 
hususun büyük ehemmiyeti 
vardır. 

Budapefte (Radyo) - 811 

sabahki gazeteler, Londrada 
içtima eden Fransız Ye lngi-

liz ricaliyle askeri heyatin 
faaliyete girişmek için ver· 
dikleri karardan bahsederek 
diyorlar ki: 

"Bu kararın tatbiki ancak 
Akdeniz ve Boğazlann açıl-
masiyle mümkündür, fakat 
tiddetli sulhperver Tür'lriye 
harbin şarka sıçramaması 
için bu harp yollarını açmı

yor ve bu &uretle Yakınşarkta 
ıulhün devamını temin etmek 
istiyor. 

~~ •ıtteciler •azifelerini !to-
'ıetıltıracak bazı ... meseleler 
''ı>l,llde sualler sorarak ce
lit~'' almışlardır. 

Italya eski ortaklarından ayrılıyor mu ? ! 
Sofya (Radyo) - Romadan telefonlanıyor: ltalyan gaze- Ayni gazeteler, Macaristanın isteklerinden şimdilik vaz-1 

8ııt'1 •ırıet makinesiyle 3 
''~-. ku,,vet olan matbuat 
tıll •r•sında bu temasla-

teleri Fransız sefiri B. Laval Italyayı Almanya ve Sovyet gectiğini, müttefiklerin Romanyaya verdikl ri teminatı ifa· 
Rusyadan ayırmak için ince ve mühim bir siyaset kullanı· ya hazır olduğunu da ilave ederek B. Mussolini'nin ilk 
yar ve bu rolünde muvaffak olması ihtimaJleri de büyüktür, planını neden değiştirdiğini uzun uzadıya tefsirde buluna-

lt f llklaştırılması esasında 
~tt~Ydalannda ittifak edi
lil'-'itt~Oplantıya nihayet ve-

diyorlar. yorlar. 

f) it, 
ALMANLAR : 

Ô •lQ· •tt ıye Vekili 8. Faik 
tefi._'k, lllatbuat erkanı şe
d, b~ dün şehir lokantasın
~t. it 6ile ziyafeti vermiş-

Türkiyeden ne istiyormuş? 
Sofya - Müttefiklerin ehemmiyetini azaltmak istiyen 

~ .. ._._ 
S Orıfrol 
l~!ılaştrıldı 

Almangazeteleri şimdi de Türkiye hariciye vekili Saraçoğ· 
lunun Deyli'meyl gazetesine Sovyetler, Almaclar Ye ltalyan 
lar tarafından Balkanlara yapılacak herhangi bir taarruza 
Balkanlılar iyi gözle bakmıyacaktır" yollu beyanatta bulun
duğunu sermaye ittihaz ediyor ye diyorlar ki: 

"Gazeteler: gibi münevver politikacılar d;ı bu beyanatı 
:'tıı b '• (Radyo)-~Alman-
~~' Ct taraftan abloka 

~ıldt •lanaıası hasebile da-
aa~,•1ırıdiden sıkıntılar baş 
\i '- "'ie başlamıştır. Ay
~l~•oda Balkanlardan 
~4/•Ya yiyecek ve ham 
~ ... __ d IÖnderilmemesi bu-

hayretle karşılıyorlar,, ve şunu da ilave ediyorlar: "Alman
ya Balkanlarda sulh istiyor, Türkiyeden biç bir siyaıi te
şebbüs istemiyor, Türkiyeden istenilen yalnız bo;.ularıo 
bitaraf muhaf.zı sıfatile kalmasıdır.,. - -- ...... -----

Hava Muharebesi Oldu 
t 0tıtt0~ müttefikler sıkı 
e •e •rına devam etmek
~'t t"ıtceli gündüzlü dik
t'llde Oılerini bu işler üze

teıdirınekted.irler. 

Londra - lngiliz hava kuvvetleri dün Almanya üzerin
de uçuşlar yapmışlar ve üslerine dönmüşlerdir. Bir Alman 
bombardıman tayyaresi Ingiliz sahilleri açığında sakatlan· 
mı tır. Alman tayyareleri dün Şetland ve Votni adalarına 
so~ulmak istemişlerse de dafi toplarla püskürtülmüşlerdir. 

imparatoru .Rua Çarını Nasıl Aldattı? 

' • ~· lltaıııı Ü • • k b . . 
it ~ ıerıne kaptan koluma gırere enı genışçe 

't~ 'lll•raya sürükledi. Orada üstü başı iyi giyiomiş 
._:•ılı .iki kişi kağıd oynıyorlardı. . 

~'t~ • Olıver Vaytbit, Büyük Britanya sabık deoı:ı 
'ttı~'1•ruıdan şimdi da dalgıç diye kendimi takdim 

• b,i 
~lfidrç •'özünü işidince ikisi de ellerindeki oyun 
bitf A.. •tını atarak göçlerini bana dikdiler. Bunların 

f ttıı~, ~rilcanın Sidya mmtakası meşhur dalgıcı Kos-
IS11 t lt enziyordu. 

tar~ltil' llliniınde aldanmamııtım. Kostelloda benimle 
it.-..... l ilinden sevinç eseri gösterdi ve dedi ki: 
~ ._.,,:te bQ dünya en na ımlı üç dalgıcı l>ir vapur 
'1tti11i •btıda toplandı. Müh.im bir meselenin halli ça-
4.. ~il b erabcr kararlaşbracaklar. 
, 1tı~1, \l •rkadaıların dUnyanın en şanlı ve şöhretli 
""''t~~lldıtn olmalarını itirafla beraber l>u yüksek 
' lıtr a d · · · 1. t · .. .. - ... mara ~ )'ttl tasın a ıs1111nın ıs enın uçuncu. Du -

· '-t tıııı olması izzıeti nefsime ağır geldı. 
\ \~'hllyli konuıtuk. Yatacağımız zaman kaptan 
'~ ~llıe bir kamara tahsi• ve"geceniz bayrolsuo 

... ,...... ıitti. 

POL REYNO 
Beyanatta bulunacak 

Paris (Radyo) - Fransa>: 
nazırlar meclisi, dün reisi
cumhur Bay Lebrooun riya
setinde tep anmıştır. Neşre
dilen resmi tebliğde, baıve-
[ Devami 2 inci sahifede } 

ŞEHiR 
Şehir Meclisi, dün beledi· 

ye reisi Dr. B. Behçet Uzun 
reisliğinde Niaan de·nesi:3 
toplantılarına baş1amıştır. 

Reis: 
- Ekseriyet Yardır, cel

seyi açıyur11m, demiş, müte· 
akibeo mtıteaddid teklifler 
okunmuştur. 

Dr. Behçet Uz saz alarak 
demiştir ki : 

- Daimi encümenin ha
zırladığı 940 bütçesini mü
tevazin bir şekilde huzuru
nuza sunuyorum Bu bütce, 
kabil olduğu kadar tasarru
fa riayet edilerek tanzim 
olunmuştur. Maaıatın, oütce
nin yüzde 30 ni&betine ka
dar yükselmesi kanuni oldu
iu halde takdim ettiğimiz 

MECLiSi 

bütcede maaş nisbeti~23, 79 
dur. 

[ Devamı 2 inci sayfada ) 

6 
AME 

isan Cumartesi ViJa. 
yetimizde Çocu~ Yazımı 

Günüdür 
Bu sayım 'f den 16 yaşına kadar olan okula l'İt•İ• 

gitmesin tahsil ~aiındaki çocukların miktarlarını doğru 
olarak öğrenmek ma sadil~ yapılmaktadır. Bunun için : 

1 - Yazım günl ey}erde izahat verebilecek bir kim· 
senin bulucdurulması, 

2 - Yazım için kapınıza gelacek memurua soraea· 
iı şeylere doğruca ve tezce ceyap verilmesi, 

3 - Yazım da aşağıda gCSıterilen yaşlardaki çocuk
ların yazdırdman lazımdır. 

Ya:ı:ım günü bu tesbit işine muhalefet glSsteren •e 
doğru cevap •ermeyen vatanda~lar bu işlere müzaha
ret göstermeyen mahalle mllmessilleri ye vazifelerini 
verilen emirlere iÖre yapmayan Yazım memurları hak
kında 1554 No. Ju kanuna göre beş liradan ?5 liraya 
kadar para Ye iki aya kadar hapiı cezaıı yerilecektir. 

Sayın bmirlilere duyurum. 

Mil Adi 
1933 
1932 
1931 
1930 
1929 

Rumt 
1349 
1348 
1347 
1346 
1345 

Yaş 
7 
8 
9 

10 
11 

l:ımir Valisi 
ETHEM AYKUT 

Miladt Rumi Yaş 
1928 1344 12 
1927 1343 13 
1926 1342 14 
1925 1341 15 
1924 1340 16 
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AFRODIT 
•it 
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Af rodltln~t 
Defteri 

Tercüme eden : S. S. 
-25-

Reslm yapmak lstlyen 
iki Ressam 

Bakalım bu yeni ve tan
tanalı hayatıa gidişi, ıonu 
ne olacak? Başlangıcı çok 
zevkli Ye çok parlak gidi
yor. Fakat gitgide bu fazla 
depdebe ve eğlence beni 
ürkütmeğe başladı. 

Dün beni apartımanımda 
ziyarete relen Driakmana 
sordum: 

- Ben •aıifeme ne u
man baılıyacaiım? 

- Mayısın ilk ıü.nündea 
itibaren. 

- Demek onıün ıonra? 
- Öyle ... 
Bu kısa cevaptan &Oll• 

ra ilive etti : 

- Yarın Amerikanın en 
büyük ve en meıhur re11a
mı buraya gelip ıiıin re.eai
nizi yapacak. 

- Buna neden Hizam ıö· 
rülaü? 

Bunu, her yıl en biiylk 
resim sergilerinde birinci 
mükafatı kaıanan bu yilk
sek san'atklr arr.u etti. Ben 
de sizin namınııa onun bu 
isteiine yok deyemedim. Bu 
slSziimle sizin haıuıt llaya· 
t nıza karışmak istediğimi 
zannetmeyinjz. Fakat 5i1i11 
yükseli moda dün7aıında 
olduğu kadar yiiksek saııat 
i1eminde de ltiyilk bir ıan 
ve şeref tacının gllze) baıı
nızın üstünde parlamaııaı 

arzu ettiiim için, onun tek
lifini sizin iyliiinia ye iıtik
baliniz namına kabul etmek· 
ten çekinmedim. Oadaa bat· 
ka genç, müsteit, fakat ke
nlz fakir ve tanınmamıı l>ir 
ressam da benim ayaklarıma 
kapanarak böyle bir teklifte 
buhınmuı ise de onun rica
sını kabul etmedi•. 

- Bu gen~, fakir Ye ta· 
nınmamıt ressa•ıa mllıteit 

oldujuau nereden biliyora•
nuı? 

- Bir iki kliç&k eıeriai 
16rdüm, çok beieatlim. 

····· Fakat kimsenin adım 
sanını bilmedi;i bu ıen•• . 
ıiıin modellik etmeniıd •J· 
i•n bulmadım. 

O dakik:ai:la ltafamda ta· 
iıaf bir he•ea .,.. timarıldik 
riizgirı esti ye kendimi tu· 
tamıyarak Drinkmana içim-

den birden bire kopan ar· 
zuyu açtım: 

(Dnann Yar) 

Valimiz 
Vali B. Etem Aykut ra .. 

hatsızlıj'ı sebebiyle dün ma-

kamına i•lmuıiı, Tali koni· 
jıacla iıtiralaat etmiftir. 



,., 
• .. -aınm-

Kasım Şimşek 
Parçalandı 

Paria - Vuk•u melhuz acı mukadderattan bahseden ıazeteler soruyorlar. "SoYyet 
Rusya. ile Franıa arasındaki münasebetlerin aydınlatacatı .raman relmemit midir?" Mos
kova ıle Paris arasındaki mlnasebetler heniz kesilmiyecekmidir?,, Ordre i?ar:eteıi: Rua
yanıa Almanya tarafını tuttuğu dakikadan beri onun dostluk duyıularına inanmamak 
ve düşman ıaymak liıımdır. Diyor Ye lıiıkü neti bu bapta tedbir almaia daYet ediyor. 

POL REYNO 
A•rt Fallar: Salon 

Eilenoelerl 1 
-61-

Dün gece saat 23 de Al
ıancak garına iki yüz metre 
mesafede çok feci bir kaza 
olmuştur. Ynr - Echodı Paris da Balkanlardaki ıiyasi münasebetler Fransa ve lnriltereyi tama-

men. alakadar edecek bir şekildedir. Anupanıa bu kıs u laakkında tedbir almak gerektir, 
dedıilten sonra şunu da katıyor: "Fakat Sovyet sefiri Pariste olduğu için bu tedbirler
den de haber alacağı düşünülmelidir!,, 

(Baıtaraf 1 inci •Hyfa~al 
kil Pol Reynonun ııyaıt 
ziyet hakkında umumi beP"' 
natta bulunduğu bildiril • 
tir. Pol Reyno, yükıek b 
meclisinin kararları bak 

Taşlı Fallar 
-<>-

684 - SeYer isen sevilirsin 
Bu kafana dank desin. 

Devlet demiryo1ları kum 
amelesinden Sarıkışlah Ka
sım Şimşek, Muharrem oğlu 
Şükrü ve Necip oğlu Hüsnü 
kahveden kalkıp yatmak için 
vagonlarma giderlerken Ay
dın ve Seydiköyü trenleri 
arasında kalmışlar ve Kasım 
Şimşek parç lanmak sureti1e 
ölmüş ve diğer iki arkadaşı 
da ağır surette yaralanmiş
lardır. 

Almanyaya iki milyon 
Sofya - Paristen telefonlanıyor : 

Asker 
da da izahat vermiştir. 

Fransız parlamentosu 
bugün tonlanacak ve Bat 
kil uzun beyanatta bula 685 - Mevki'io verdiği 

kudretle şunu bunu karma, 
zamanın çekici kase kafanı 
pek çabuk kırar bin parça 
eder. 

Gazeteler komunistlik aleyhinde şiddetli bir polotika takip edilmesinde ısrar ediyorlar. 
Harp .!'leyhinde hareket edecek komunistlere idam cezası tavıiyesinde bulunuyorlar. Hal
buki Ovr gazetesinin hariciye nezaretine hücum ederek ve komünistlerin prokratifli bir 
idare olduğunu ortaya sürerek muamelesinde devam etmesini ve fakat Sovyet Rusya ile 
münasebetlerini kesmeğe mecbur edilmesini ortaya sürmesi nazara çarpmaktadır. Epok ga
zetesi de bütün gazetecHerle berab r Sovyetlerle münasebetin kesilmesini terviç eden dip
lomatları tenkit ederek sözlerine şu suretle nihaye:t veriyor : 

caktır. 

686 - Zekasız kuvvet, bir 
fayda •erseydi, koca ayı bir 
çinıine çocuğunun elinde 
maskara olmazdı. 

"' - o:...toy kıza yap
tıtın çıkar lair ıün burnun-

Tahkikata müddeiumumi 
muavinlerinden Edhem Tü
fekçioğlu vaziyet etmiştir. ---zabıta haberleri 

"Bu hareket Almanyaya iki milyon daha asker vermiş olur. Rusya da Hindistan mese
!esinde lngiltereyi sıkıntıya koyar ve beynelmilel vaziyeti işkil eder. Bu bapba tutulacak 
yol Sovyetler ile manevramızı çevirmek ve Moskova ile ihtilafa girmemektedir.,. 

-Baştarafı linci aahifed 
Reis, bütce bakkıDda 

tafsilat verip meclis au 
vaktini israf etmek iıt 

!:diğini beyan ederek bit 
den isoi. bin lira banka 
cuna! 70,000 lir• beledi1 
bankasına, 14 bin lira c 
huriyet merkez bank ... 
61 bin lira beden terbi 
genel direktörlüiine k 

...... ~~~~~~~~-
dan. 

688 - Gizli kaldı sandı
iın ıeyi ... karın öğrendi .... 

Manalı Ma iler 
689- Ey çiçekler çiçekler, 

Çiçek emen böcekler, 
Beri siz söyleyiniz, 
Sevgilim nerde bekler? 

690- Ota bak, yosuna bak., 
Şu gelen tosuna bak 
Gören nasıl Yurulmaı; 
Boyuna bosuna bak!. 

itl- Bahçelerde var kiraz 
Hem kırmızı hem beyaz 
Yetişir merhametsiz, 
Bu kadar eyleme naz! 

612- Şu İzmirin körfezi 
Manzaranın enfesi, 
Kordonda illzel kızlar 
Gezerler dizi dizi. 

693- Gemiler açar yelken 
Gülleri sarmış diken, 
Sea rahatsın orada, 
Ben'im her kahrı çeken 

Dr. Fahri Iıık 
ısair Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
bntkenveeldtrik t.Jaoiı 

yqılır ıkinci 6e1ler So 
No. 29 TELEFON,2542 

İki çeşmelik Imariye ma · 
hallesinde Hasan Gökdağ ile 
Mustafa Dağyaranın Üzerle
rinde birer bıçak ve Cemal 
Cantak'ın üzerinde bir ka 
ma ve Umumhanede de Ha
san Gözükara'nın üzerinde 
bir bıçak bulunarak alınmış
tır. 

§ lkiçeşmelik caddesinde 
Ahmet Konuk. belediye oto
büslerinde biletçi Zeki Ko
cat'ı tekme ile dövdüğünden 
yakalanmıştır. 

Karantina lnönü cadde
sinde Nuri ve Kasap Feres 
sarhoşluk saikasiyle yekdi
ğerleriai dö .. düklerinden ya
kalanmışlardır. ---ilk okullar 

hk okullar, bugünden iti
baren 7 Nisan sabahına ka
dar tatildir. 

Çocu 
Mllletın En Kıymetli 

Hezlnesldlr 
Yoksul kimsesiz yavrula

rın sağlığına erişebilmek içia 
yalda BİR LiRA yererek üye 
olmanızı çocuk esirgeme ku
rumu sayğıy!a diler. 

BALKANLA DA 
ÜÇ T ~HLIKE 1 iHTiMAL 
Sofya - Berlinden bildiriliyor: "Frankhurter Cr.ytung,, 

gazetesine göre Balkanlar üç tehlikeye maruzdurlar: 
1 - Büyük devletlerin aralarındaki münazaalara Balkan

lıların sırtına atmak ihtimali. 
2 - Büyük devletlerin Balkanlıları kendi lıesabıoa ilet 

ittihaz etmeleri ihtimali. 
3 - Büyük bir devletin bu küçük dcYletleria bir inin 

istiklal ve hiirriyetini 2'asbetti ha.do diierlcrinin ı~s çıkar
mamaları ihtimali. 

Bundan sonra ıazete şu tahmini yazıyor: 
Balkanlılara harbe sokmak fikri harbin başlansıcında ol

duğu ribi bugun de laüküm sürüyor. Bu tehlikt> ancak bu 
de•letlerin siyasi Ye iktısadi bitaraflıkJarını auhafaza l't
mekle bertaraf olur. Dedikten sonra den.m tıliyor: 

Almanya garp cephesini i'enişletmek iıtemiyor. Bir So\• 
yet tehlikesi de mevcud deiildir. So•yet Rusyaoın cenubi 
ıarkf A•rupaaına çıkması A~rupaıun iktııadl ve siyaıi teş
kilitı iktizasındandır ki Almany.'l Ye ltalya•ı• da tlilekleri 
bu zemindedir. So•yet Rusya, Almanya ve Italya arasın
daki anlaşma zemin de bundan İbarettir. 

--------.... ·--------
1818Senesinde Köpek dişçileri 

Bisiklet ~~erika~a köpekler.in. diş-
. lerını tedavı eden dışçıler 

1811 senesinde Fransada vardır. Köpekler bu dişçile-
bisikletin bir'nevi icad edil- rin bilhassa köpek için yap
mişti. Bunlarda· iki,itekerlek 
Ye oturmak için bir sele, tırdıklara koltuklara bailar-
ıcvk etmek için de ıidon )ar. Köpekler •iızlarını aç· 
me•cuttu. Fakat bu2ünki makta, dişlerini ıröstermek-
biıikletler aibi pedallar ha- te ırüçlük çıkarmazlar Fakat ............................ .......................... . 

ıYeniden yapılan muazzam şehirler onbinlerce insan kala- ı reket ettirilmezdi. bisiklete dişçinin a;ızlarıoa kerpeteıa 
lbalıiının yalan kılıç müthiş boğuşmaları- korkak bir kralın ı binen ayağile ı yere yormak sokmalarını kerpeten sok-
ı aaafı ylzllnden bir &Ikeye bükmeden bir ırünlük bir baş-ı suretile bisikleti ytlrlltürdü. malarını ıör•iye lıiç taum-
ıkumandan - Ayak takımına elebaşılık eden bir memleket ı Ç I mülleri yoktur. Kerpeten a
l kurtaran g6zii pek serseri bir kahraman - tiirleri halkın ı ay a yaşıyan jularına yaklatırkea rözle-
ı dilinde gezen şöhretli bir şair-2lbel bir prenseıin~gl>nlünüı K d rini kaparlar. 
1 çalan avare bir serglizeıtçi-Sözüa kısası, milyonlar sarfiyteı a ID ------
1 7aratılmıı eısiz bir şaheser TÜRKÇE SÖZLÜ ı Londrada yaşıyan bir çi-

l SERSERi RAL ıı çek~i kadının, çay~bütün gı-
clasıoı teşkil etmekte imiş. 

ısaırollerde: Ronald Colman -Frances dee Basile Rathbone ı Bu kadıa pek, ender olarak İzmir dersiam Yiizi Liitful· 

iyi bilgiler 

ı Metro Jnrnalda: en son harp haberleri. seanslar: hergün:ı ancak bir ikiı lokma ekmek lah B. Doğanın "İyi bilgiler" 
ıt,30 -3.30 5.30· 7.30- 9.30 da- Yarın Matinelerden itibaren: yermiş. Ghnde içtiii çay alt- namındaki büyük eserin 2 inci 

ıı Elhamra sı·nemasında ıı mıı bardağı geçtiğine göre tabı iliYeli olarak baıtırıl-
asa bının bozuk olması icap mı,tır. ...................................................... S t 1 K M••••••••••...................... .................... ederse de kadın gayet sakin a •t yer eri: e•eraltında 

i T S• Telefon i ·hareket eder Ye günde 18 Devrim, Mektepli, Ahed 
ayyare IDemaSI 36-46 saat ç1'hştığı halde yorulmaz- Etiman. Hisar önllnde Ere 

ı Beyoilunda Sümer ıinemaıında üç hafta gösterilen Ye ı mış. kütilplaaneleridir. 
ı Taraıbulba Moskova Geceleri ve ıair Rus hayatını can- ı -------- ____ ------------
ı~&~ ı 

f DON KAZAKLAR f 
ı BAŞRÔLLERDE; Charles V anel - Vera Korene - Ro- ı 
ı cer Duchesne - Lisette SanvinTroubetskoy ı 
ı Fransızca ıizlil ve prkıh Aynca: Ekler jurnal no. 1 ı 
ı Son dünya bidiıatı Oyun saatleri 3-5-7 ve 9,15deı ........................ .. .......................... .. 

lzmlr Delterdarhlhnda11 : 
hya Pardoaun Batturak tubesine olan emlak ıabf bedeli bor· 

cundan dolayı talaıili emval kanunu laükümleri dairesinde hacze
dilea ikinci Karataş Tramvay caddeıinde kain 374-5 eski 448 ye• 
ni ıayılı ve 480 lira kıymetindeki dükkanı mezkGr ltorçtan dolayı 
İdare heyeti kararile 21 8'Ü• middetle •üzazedeye çıkarılmıftır. 
Taliplerin 15 Niaan 940 Pazarteıi i'Ünii Hat 15 te Vilayet idare 
heyetine müracaatları ilan olunur. 25-2-9 (992) 

Milli Piyan~o Biletlerinizi ( SAADET ) Kişesinden Alınız 
Çorakkapa P.U. merkui ku•u Ne. 164 Nuaa Tallsİll 0.tleıTelefoal497 

Almanlar 
iddia ediyor 

Eerlin - iyi haber alan 
mahfillerin kanaatına ıröre 
ve bitin tekziplere rağmen, 
ltalya, Almanya ve Sovyt!t 
~usyu laariciye nazırları bu
f&nlerde Viyanada görüşe
ceklerdir. Bu girüşmenin 
lıa~ı mühim •e iktiıatli şey
leı in halli içi liyiiat rirü
liyor . 

Romaııyadan 
Hicret; durllurul111ut 
Sofya - Utro gazetesinin 

yazdıiına Türkiyenin Blkreı 
e.çisi, ahYal dolayisile bu 

sene Rocıanya Tirkleri laic
ret ettirilaiyeceiiai siyle· 
mittir. 

Düçeye 
Bir kUlçe •itin hediye 

Roma - Stefani ajansın
dan: 

Pi··emontada Novaro mın
takasında zenırin bir altın 
madeni keıfedilmiş Ye işle
tilmeğe batlan•ışhr. İlk kilçe 
altık B. Musaoliniye hediye 
edilmiştir. 

ni hisseler ayrıldığını bil 
mis, imar_ ve te11yiu iti 
339200 lira ayrılmıt old 
nu, imar işlerinin d•r•• 
cağını, temizlik işleriıae 1J 
bin, sıhhat ve içtimai •" 
venet işlerine158,000L.tefİ 
edildiğini ıöylemiıtir. 

Mecliı Perıembe ~ 
toplanmc. k üzere celee ~' 
edilmiıtir. 

Bulgarisnall 
4o~mllon lltre pr" ~ 

••Hı 

Sofya - Anupadaa ~ Q 
n en ihracat m&dlrl 939,J". 

•ahulladen 40 ail7oa 
ıarap satbiı•ı ltildir• 

lu şarap/arıa ziyacleıi 
maayaya ridecetir. 

Sovyet ord 
Flnllndly•d•n llönll 

Sofya - Moakovadall 
dirildiiine ıröre Finli• 
laududuoda harp etle• 
kerlerin ilk kafileei L., 
ıra.la döumlılerdir. 

Almcrn lm,.11rctora R•• Çcırını Na•ıl AIJ11ttı? 

Denizaltı 
• 

reneız 

Gemisinin 
Cevlinları 

Sabahleyin rözümüzü açtıiımız zaman kendi•iıi )1 
Yeç kıylarında bulduk. o rıu se•İmi11 yol••• lııif 
kere degiıtirdi. 8öndük dolaştık. Nibayet lf 
rlnü kendimizi yine Kiyel limaaında ıar.tık. 

Bu ne demekti? Neden yine Alman ıabiJI d 
seldik? Diye dlıilndftm. Fakat bir ml•a •erefl• d 
Bununla beraber bu hareketten koıkulanmadıfl 
beni aaıaje eden şirketin yapılacak ameliyat 
lnıiliz hükdmetinin miisadesini almadığına kaa••~,,= 
dim. En yatlı olmak itibariyle arkadaıım Koıt•. 

- Denizler &zerinde yaptığımız bu eerarell~: 
yabat •edir? diye ıordum. O da ıa ce•ebı •'i'J 

- Ben de ıundan bir ıey anlamadım. Ba. 
dönüş benim de pek ~ok laayretimi mucip oldO• 

1 
~ 

Bundan diğer arkadapmız Kurtneyi r5rdll1' 
ırilldü ve dedi ki: f 

- Arkadaılar korkmayınız ! Bizim patro~ ~ 
nuna riayet eden kimselerdir. Kaaunıaz bir •:,,.J. 
ııada dolaııyoraz. Denizaltı gemiaizin bu c• 
bazı sebeplerden dolayı lhımdır. 

len ıabırsalanarak tekrar .sordum: 


