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ger bu haber 
doğru ise! •• ---~omadan alındığı içia 

. d dikkat nazannı daha 
~t bir ıurette celbetmesi 

e bden (Amerika lngiltere 
eraber) başlıklı ve dün 

•lkın s ·• d 
L esı a e çıkan şu 
oe · b" . rı ır defa daha gözden 
tçırelim. 

~ber ıudur: 
. oma - Alman gazete-

rı Amerikanın dış politika-
111 tenkid ederek Amerika-
.~ 1916 yılındaki siyasetine 

et eylediğini yazmakta 
1 

.. tunu ili ve etmektedir : 

1A~erika 1917 de Ingilte-1 

f ebuıe harba girmi~ti. Bu 
e • . e 1 YlDe bu yolda hızla 
r •aıektedı·r E- .,, 

'b.rer Romanın bildirdiği 
b ~iman gazeteleri bu 
. erı neşretmişler ise ıu 
1 lll .. b. il>., u ım noktayı nazarı 

• : 
8 almak lazım gelecek-

l - Almanya Amerikayı 
'-1bettiiine kani oluyor ki 
i ~~il manası Amiral Tir
ç ııı vaktiyle düıtüğü ha-

• 1' tekrar düşüyor demek· r. 

~ - Bu haberi yazmakla 
lllaıı p • d 1 •zif 1 . r~pagan acı arı da 

SON· ~DAKiKA: 
SOVYET RUSYA MUKADDERATINI HıTLERIN ELiNE 

MI TEVDi VE TESLiM EDiYOR ? ... 

Fransayı lngiltereden, Fransııları Fransız Hükômetinden 
Ayırmak için Alman arın Bütün Gizli Propaganda 

ve Tahrikatı iflas Etmiştir 
Paris (Radyo) - Amerikanın Japonlarla olduğu kadar viyatını ve milJi birliğini parçalamak lazımdır. Mealindeki 

Sovyetlerle de ticari m•ame lelerde bulunmamağa karar ve- sözü Daladiyenin son zaferi ile! top atmış demektir. 
rişi Berlinde fena karşılanmııtır. Paris (Radyo) - Alman askerlerinin Sovyetlerin işgali 

Paris (Radyo) - Almanların evvela Fransayı lngiltere- altında bulunan şarki Galiçy.ıda fazla miktarda görünmesi 
den ayırmak ve sonra da Fransızları Fransız hükumetine ve Atman zapitlerinin Batuın, Odesa, Bakü ve sair mühim 
karşı isyana sevketmek için aylardanberi yaptıkları gizli mevkilerde yapılmakta olan istibkimlara nezaret etmeleri 
kapaklı ve her türlü yalan, fesat ve iftiralara baş vurarak Berlin ile Moskova arasında yapılan ıon anlaşmanın yalnız 
yaptıkları propağandaları Fransız parlamento.sunun iki gizli ticari bir muahededen ibaret olmadığı ve Sovyet Rusyaoın 
toplantısını kökünden koparıp atmıştır. blltiin mukadderatını üçüncl Rayi~in eline tevdi ettiğini 

Bu suretle Hitlcrin topu atmadan önce düşmanın mane- göstermektedir. 
~-------------------------------------~-------~-

lngiliz Orduları Süveyşte 
karaya Çıktılar 

Londra - Yeni Zelanda ordusu kumandanı Süveyşte ka
raya çıkar çıkmaz ilk olarak Türkiyeye arkadaş selamını 
ve mesajını göndermiştir. General Flebyer deminyonlar naw 
zırı Edenden Anadolu yer sarsıntısı felaketi münasebetiyle 
Yeni Zelindanın derin teessür ve taziyetlerini Türk ordu
sunun şanlı kumandanlarına ve Türk hükumetine bildirme
sini rica etmiı, "aynı zamanda Türkiye bu sefer ayrılmaz 
ebedi dostlar olarak buluşacaiımızı ilive etmenizi rica ede
rim,, demiştir. 

Yeni gelen kuvvetler Siiveyş yakınındaki sahrada ha7lr· 
lanan kamplara çıkarılmışlardır. Mezkur kuvvetlerin Süvey
şe muvasalitları çok heybetli olmuştur. 

ALMANLAR 
Bakü'de istihkam mı hazırlıyor 

Loodra (Radyo) - Pragc'a 
ciddi bir menbadan alınan 
haberlere göre 20 ikinci ka
nuna tekaddüm eden hafta 
içinde bir çok Alman zabit 
ve efradı Sovyet Rusyaya 
gitmek üzere Bobima ve Mo
ra vya Protektorasından ay
rdmıılardır. O tarihten sonra 
da bir çok Alman zabitleri 
Protektorayı terketmiılerdir. 

den, Odesaya buğday nak
lioi teabLt maksadi) ıeyri
sefain işlerini tanzim etmek 
üzere Odesaya gelmiştir. Bu 
buğdaylar Odesadan şimen-
diferle Almanyaya ıevkedi
lecektir. 

eıı ~;.rııı.ın inceliğini takir-

•et t ız ınaanlar demektir. ALMAN ORDUSUNDA IS-
•be ekr .. •r ediyoruz : Bu 

Bundan başka bir takım Al
man mühendisleri Bulgaris
tanda kain Varnaya gelmiş
lerdir. Orada dokuz bin ton 
petrol istiap edecek bir de

po inşa etmektedirler. Bu 
petrol deniz yolu ile Batum
dan getirilecektir. 

... '. ~ogru ise lngiliz dip- YAN MI ÇIKTI ? 
e ~111 bu anda en büyük ••• 

....... 
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gizli bir kudret, bir potan• 
siel enerji, mevcuddur. Zel
zele ocağında muvazenenia 
bozulmasile bu potansiel e
nerji, bereketi kudrete, sine-
tik enerjiye tah;\v,ül eder. 
Bunun neticesi olarak ve ar
zın kabuğunu teşkil edea 
materyellerin tabiati dolayi
sile bir takım tulani ve ar· 
zani elastikiyet mevceleri haaıl 
olur. 1 ulani mevcelerin ınr
ati 8 13,5 kilcmetrodur. En 
evvel satha vasıl olurlar. Ar
ze~i mevcelerin sür'ati Hni
yede 44-7,5 kilometrodur. 
Bu iki mevcenin sür'ati de· 

rinliğe doğcu artar. Satha 
gelen tulani ve arzani mev-
celer, mihanik kanunlara 
tevfikan, satıhta birleşerek 
üçüncü nevi bir mevce ba
sıl olur ki buna da satıh 
mevceleri denir. Ve ıatba 
intişar ederler. Bu mevcele
rin satıhtaki mebde mahal· 
line epiıaatrı denir. Ve ye
rin azami sarsılmasını intac 
eden asıl bu aıevcelerdir. 
Bu satıh mevcelerinin ıllr· 

atleri sabittir. Saniyede 3,8 
kilometro katederler . 

(Devamı var) 
,

11111
•rlak siyasi bir zafer ka· Amsterdam, 12 (Radyo) - Hollanda hududlarında tah-

·c:eı 1~ oluyor ki bnnun ne- şid edilmiş olan Alman kıtaatı, dün Galiçyaya hareket em-
t ~rı Londra için çok mea- rini almıştır. Bu emir, Alman ordusunda bariz bir memnu-

Diğer taraftan ayni muha
bir emtianın demiryolu ile 
Kafkasyadan Almanyaya nak
linde görlllen mllşkilitın; Al
manyanın Karadeniz yolu ile 
yapılan nakliyatı islih için 
sarfetmekte olduğu mesai-

1 

~den anlaıılmakta olduğunu 

yazmaktadıı. 

Asri Fallar, Salon Eğlenceleri 
' uerı· R Ql J ın için de pek meş- niyetsizlik doğurmuş ve eyş havalisinde Blaıkoviç karar-

o •caktır. gahında isyankar hareketler vnkua geldiği gibi akabibde 
.... SIRRI SANLI bir zırhlı trenine de ateş verildiği görülmüştür. 

.......... .......... 211 ·-----

illi Şefimiz Yer sarsıntıları• Hoparlör 
Ankara, 12 (Hususi) - M h 

.\nk -•- Gelan haberlere göre, dün U arebeSİ 
llaet ara :-.. Milli Şefimiz Niksarda ikisi ikişer saniye- Londra 12 ( Radyo ) -
ld,f Inonu, bugün Milli lik hafif biri şiddetli üç zel · Garp cephesinde Almanlar 

aa Vek'I t• · f ' ladiraı· 8 e ıoı şere - zele olmuştur. Bugün de sa- mitralyöz ateşiyle B. Hitle-
lti T •ıler, Vekil general at on beşte, gürültülü va şid- rin sesini örtmüşlerdir. Cep-
Oıau ınaıla uzun müddet detli bir zelzele duyulmuş- henin iki tarafında devam 

fllluılardır. tur. Hasar yoktur. eden hoparlör mubarebesiıı-

-15-
• ~i~n~~ın arasında bir deüfin mütebaHıs vardı. 

aa 1,. ılhelm Almanya imparatorunun dileğine uy-
Çİlade ır •uret~e inceleıtirmelere başladı. Bir kaç ay 
'' llluhtelıf yerlerde meslekten anlayan elli ka
'rGa~~s temin etti. Yavaı yavaş Rusyayı bir casus 
'1 • : ıle sardı. O kadar ki Ruıyanın resmi orduıu
'• r ·~•11 vurmak için gizli bir orduya aahip oldu. 

lltG llıafıh talih de kendisine çok yardım etti. Onun 
•ıa 11 eaıeli Alman imparatorluğunun minnettarlığını 
e le llaıak ve aldıgı birkaç yüzbin rublelik sadaka ile 

, lci11ı •laııyarak bunu milyonlara çıkarmak idi. Ne te· 
lllabe · · H b Ud' yıncı o enoe'ye hususi postacııı olan Ya-

•d~rtacir. ile ~~~derdiği bir mektupta ıebekenin ne 
' •ıa genııledıgı, vak'anın ne kadar arttığını izabat-

•pt;~nra İmparatorun kendisine Rumiden şatosunda 
fi Yadı hatırlattı. 

~çık - b 
erken .. r?z yilz aıı hudud boyundaki rolünde devam 
le ka tlalıh onu pek garip ve beklenilmiyen bir fırsat 

rıı •ılırdı. 

Gnnüıı bi · d 
clıııaa ar ;ın. e gümrükçülerle gayet güzel bir ka· 
~clıa b~ın akı bir münakaşanın şahidi oldu. Bu 
"6Yordü ır 5çok lu1aıetli mücevharatla Fransadan dö-

• on llloda 
Ç•lt Rlzel k d ya oygun olarak giyinmiş olan bu 
'' • ının b b . d . . k .._:• da vardı. Fak era _ erın e modaya aıd bır ço 

'1 .. ıada t•ıın ._at yuksek olanlar gümrük resmi 
P ••l11111ludı. 

de Fransızlar 8. Hitler tara
fından söylenen bazı nutuk
ların plakla tutulmuş suret
lerini kullanmıılardır. 

Fübrerin bu geniş nutuk
larının Alman askerle. i tar.ı · 
fından dinlenmesine ve on
ların maneviyatını kırmasına 
mani olmak istemişlerdir. 

Beyaz kitap 
Londra (Radyo)~- Geçen 

3 ıubatta imza edilen logi
liz-Türk ticaret anlaımasının 
metni bir beyaz kitap halin
de neıredilmiştir. 

Kasırga 
Nevyork 10 - Ceorsiyada 

vukua gelen tiddetli kasır
ganın yaptığı zarar büyük
tür. Kasıria bir treni oldu
ğu gibi uçurtmuıtur. 1nıan ca 
zayiat mühimdir. Ölenlerin 
1500 kiıiye baliğ olduğu 
söyleniyor. ----Gazete kllHh 

lstanbul - Italya, Çekya 
ve Macaristan Ttırkiyeye 
gazete kiğıdı vereceklerdir. 

Şarktaki Alman deniz hat
larından birine mensup yük
sek bir memur, Novorosisk-

--------SE:E------
Harp nasıl 
duracak? 

Sofya - Bura ga:ıeteleri 
Almanya Balkanlardan pet
rol ve zahire aJmağa devam 
ettiği müddetçe harbın du
ramıyacağı kanaatını yazı
yorlar. Fakat müttefiklerin
de Almanyayı bitiin bunlar
dan mahrum etmek için ha
zırlıktan geri durmadıklarını 
ilave ediyorlar. 

Tütünlerimiz 
Satılıyor 

Bir firma, AJmanyaya ih • 
raç edilmek üzere Izmir pi
yasasından bir milyon lira 
tutannda aıağı kaliteden tü
tlln satın alacaktır. 

Macaristan rejisi de mem-
leketimizden 300,000 kilo 
t6tün ıatın alacaktır. 

50 Milyon litre 
şarap 

Sofya - Y eviıçedeki şa
rap depolarından elli milyon 
litre şarap ihraç edilmek 
üzere satılmıştır .. Kilosu se
kiz buçuk levadır. (9 kuruş) 

Kavuklu All öldU 
lstanbul - Meıhur orta 

oyuncu Ka•uklu Ali, üremi
den ölmüı ve bugün cenaze
si kaldırllarak gömülmüıtir. 

"Halkın Sesi" nde çıkan asri fallar ve aalöiieğlenc;:
lerinden hoıuna giden hanğisi olmuıtur? 

- "Kadınların sinirlerini tedavi için onları doktordan ve 

eczacıdan evvel tuhafiyeci ve kuyumcu mağazalanna gö
türmek lizımdır" sözü . 

- Fakat bu sözler ara11nda kadınlara verilen çok acı 
nuihatlar da vardır. 



' 

1940 _ ..,_ 

Yılından, 
_......_."i'I 

N'!fler Bekli · 
rorsunuz? ----A•rl Fallar: 

(Saf on Eğlenceleri) 
-14-

197 - Piyanroda bilyü-
cek bir ikramiye kazana· 
mbıaız •• 

198 - Şabai tetebbtııle
rbüz aayeıinde bir riln zen
ıl• olacaksınız. 

1'9 - Bilhaua meYıim· 
ler değitirken ııhatınıza 
çok dikkat ediniz. 

200 - Para kazanmaiı 
bilmeden para ıarfetm eği 
sevenlerin ıonu paraıız kal
•akbr Ye bunun ne demek 
oldutunu artık bu dilnyada 
bil•i7en kalmamııhr. 

S:1:::ıKll!iô:ıt:11D::~mLl~ı&a::a:ıııı~~--111!!-=-•~k~ .. mıa .. s~•-.ııı=-·~a.a .. s:M .. a=-.. maı:;-.!lll==~ ... 

SAKAÇOGEUNUN ROLÜ 
Fevzipaşa bulvarında Meh· 

met oğlu Mustafa ve Meh· 
met oğlu Muharremıa lber
leriade birer baçak balana• 
rak alınmıtbr. 

§ Kemerde Y akap ejlu 
Bayram, Ramazan oilu Re· 
cep, lbrahim oğlu Ahmet, 
HBıamettin otlu Selihettin 
ve lbrahim oğlu Mehmedin, 
Keçeciler caddesinde de Ali 
oğlu Ahmedin Üzerlerinde 
birer bıçak bulunarak ahn
mıtbr. 

1 Alsancak Y enigUıı so
kağında Seyfi oğlu Hnıeyin 
karııı 20 yatında Şivezat'ı 
dövdllğllnden yakalanmıthr. 

Sofya - Utro ıaıeteıinin Pariı mababiri telefoahyor 
b&tlln rueteler Balkanlar •ulhuna ıebemmiyet veriyorlar. 
Bunun eaaıı Tllrkiye Hariciye Vekili Saraçoğlunan Bulrar 
kralı ile gilrlfmelidir, diyorlar. Bulpriıtaasn nlhu idame 
için veıdiji teminat takdirle yazılıyor. Bulrar Baıvekilinin 
beyanatı. Balkanlardaki siyah dumanı bertaraf ebnİftİr. 
AYrapa Balkanlardaki sllk6nu Bulgariatanın dtlrllat siyaae-
tine ve Saraçoifhmun akiline tedbirlerine medyundur. 

ltalya Bitaraf Değildir 
Roma - "Popolu d'ltalia" gazetesi, "Her ihtimale karı• 

hazırlık,, baılığı altında yazdığı bir makalede diyor ki: 
"Salkanlar kon.eyi ihtilifi mevzileıtirmek Ye Balkanlan 

kurtarmak suretiyle ltalyaya muhtaç olduğu memnuniyeti 
Yermiıtir. Bugüakü kanıık vaziyet karşısında garantilerin 
değeri yoktur. Eier biiyük ho.k6metlerden biri Balkanlara 
tecavtiz ederse kartııında ltalyayı bulacakbr. Zira ltalya 
her ihtimale karıfı hazırdır." 

'~~ ........... ~«A ...... ·-~ 

• • 
~·--sı 

-o-

Şehir meclisi dün doktor 
Belaçet Uz'a• riy-tlede bu 
dnrenin IOD toplaab11nı 
yapm.aıbr. 

Belediye Havagazı fabri
kaııaın 937 yıh hesabı kat
iıi kabul edildikten ıonra, 
Karııyakada eylerine su al
mak i~in m•n zamanct.a 
beri bekliyen 150 aboneye 
au Yerilmesi hakkındaki tak
riri de kabul edilmiştir. 

Bir üfürükçü 
Burnovada oturan More

no oğlu Yaşovanı n, menfaat 
mukabilinde bazı kimselere 
ilfiirDkçlllüklyapbğı zabıta
ca haber alınmış3 ve yaka
lanmııtır. 

Finlere ve p• 
landiyaya 
bir bakış 

Finlilerin Yiluek M.~ .... 
Ve Ahllklanaı Biti.• D aA' 
Takdir Ediyor. Prwtof ... ..,.-
Çoprofaa Beya•abıa_.. 

Sonra 

YAZAN:- .,,,; 
-31-

B• zat acaba gllneıi 
çİlda sıwamak hulyu-·~• 

ta11yor? Buılhae kadar teffl' 
kamizda Finler ba 
yazı yazanların bir ka 
isimleriai haber Yerdik 
bmılann muaf zat 
olduğunu ıiSyledik. 

201 - Blyilk bir miraı 
yh&nden zenrin olacakıınız. 

212 - Karınızın yıldızı 
ıize daima ıaadet retire-

§ Kemerde Hasan oğlu 
para meselesinden annesi 
Kerimeyi dCSvdilğilnden ya· 
kalanm•ıbr. 

1 Kemer Lile ıokağında 
Ahmet kızı Raife ve Ahmet 
oğlu Slileyman birbirlerini 
dovdiiklerinden yakalanmıı
lardır. 

Kont Cianonun urganı olan "T elırafo" gazetesi de: "Her 
ihtimale karşı ltalya hazırdır, menfaatine en elvirifli bir 
zamanda ortaya ablacaktır Binaenalh ltalya bitaraf değil-

dir." diyor. tKömür geliyor 
\ Zonguldağa kömür yük-

Bu yazılarımmn siy 
veya tarafıirJikle kat'i 
alika11 olmadıjı ve 11rf 
aanhk cepheıiaden mili 
mize ve gençlerimize i 
örnesi olması için ya 
meydandadır. Zaten oo 
için bu tefrikayı ıeç.tik, 

Çok kuvvetle umuyollll 
Atatnrk'ün Tllrkiyesiaia 
cib ve ıayın geaçli;i, 
larında bulunan ayni ta 
kan iktizası olarak pek 
kın bir atide tıpkı F 
gi~i her sahada ilerliyec 
ler Ye belki onlardan 
yllkıek seciye ve ahllk 
bibi elacakJardır. Zira 
letlerin baka•m, ıerefiai 
•actetini temin ecleeell 
cali ghel baylar n hl9 
...... çallfmalar, Mlltlr 

cektir. 

213 - Sinema yıldızları
•• bakarak hayat eıi seç
meje düıUniyonanız, Lo
rel Hardi gibi bütiln insan
ları rllldllreceksidiz .. Şu fark 
ile ki onlar aan'atlan ile siz 
slhlnç hal ve vaziyetinizle •. 

204 - Hayat dikenlerden 
ibaret deiildir, hayat bah
ıeıt.de latif gilller de top
la•ak size auip olacaktır. 

205-Bu d&nyada kimae7e 
ıtveamei• relmez, koca
man dailar bile bir heyelln 
ile yerlerinden ka)'lyorlarl 

216-Çok yaııyacakıınız 
ihti1arbj'lnızı çok dlflalnllz 

.207 - " Ziyanklr çocuk, 
ıaalthall •aanılmıt bir oyun
eak ribi birden yere vurma. 

218- Herkesi korkutma
ja çhpcağına keadiai......_ 
kese sevdirmeie gayret et. 
209-kadınlar yalma ilde 

kafeıe girmezler, enlan tut
mak için mücevherden ök

1 Karantina lnönü cadde· 
ıinde Mordahay oğlu DaYit 
ve bakkal lbrahim oilu Is
mail aralarında çıkan kavga· 
da birbirlerini d6vd6klerin-
den yakalanmıılardır. 

§ Karantina lnöal cadde-
slade llyaa kan11 Zehra Y.a
ıuf kızı Ayıeye hakaret et
tiğinden yakalaamııbr. 

1 Sevim vapurunu Aziz 
aarboıluk aaikuile tayfalar· 
dan Htiıamettine hakaret et-
tiğinden yakalanmııtır. 

1 Gaziler cadtleainde Meh· 
met otla Huaa, lbrahim oi· 
lu Ahmecli ı6zle tehdit et
ii tiki yet edilmit ı•çlu ya· 
kalanmııtır. 

Italya 
Durmuyor 
Sofya - Utro baımaka

leıinin bir fıkraunda ı<iyle 
diyor : "ltalya kendini ıöı-
termemiı olmakla beraber 
Balkan meseleıinde hayli 
rayret ıarfediyor. Bu gay· 
retln teıiri lıiaolanuyor. 811-
huaa Rom••Ja ile Macariı· 
ta• meaeleaitacle Romanya 
hariciye IDUU'IDln ltalya ha· 
riciye aa11nnı meclaul bir ltal· 
yan fehriacle yalwMla ziya· 
ret eclec:eği kaDMb burada 
Mkmdir. 

Hatti Romanya kralının 
ltalya krabaı ziyarete gide· 
ceği .zannı kanetlidir. Bu 
ziyarete burada blyilk bir 
ehemmiyet atfediliyor. 

lzmir Muhasebei Hususiye 
Müdürlüğünden : 
Bir ,.a.k hedeli icarı sabıkı 

Lira Nuımıa11 Cinıi Mevkii ....... . ............. . ......... ············ 
35 ?6 ev Kaıııyaka Alaybey iktisat soka· ıeler, astrrkanh mantodan 

kapanlar lblmdır. ğında. 
211-0nan buaun kalbini lclarei huuıiyei Viliyete ait olup .,ukanda kapı aumara-

kırma, ıuu, bunu gücen
dirme iıtikbalini baltalaraıa, 

(Devamı var) 

ıı ve meYkii yazılı hane bir sene 3 ey 4 gln midcle"e ki
raya verilmek üzere 7 · 2-940 rl•ladcn itibaren 15 g8n 
milddette açık artırmaya çıkanlauşbr. 

Kira şartlarını öirenmek iatiyealeria herılln muhuebei 

B. Ral•f Nezı• hı• hususiye Mtidliriyeti varidat kalemiae ve .,.Y sürmek isti· 
yenlerin de ihale günü olan 22-2 .. 94() Perpmbe ıünü aaat 

Muhanir arkaclaılardan "iz- ı t de yüzde yedi buçuk depozito .. kbmlarile birlikte Yi· 
•ir tarihi" milellifi B. Raif liyet daimi enclmenine miiracaatJan -illa olunur. (424) 
Nezihi'den aldığımız bir mek- ~ 

tapta aiır bir felçten haya- : ELHAMRA Sinemasında 
baı kart~maia muvaffak 1 Bugün matinelerden itibaren 
olan uabıye miltehusı,sı B. "BÜYÜK CAZ,, ıaheaerinia unutulmaz yarabcııı TYRO-
Kemal Osman Boskurt a te- NE POVVER ve dOnyanıa ea f61antli f8rlaC181 ALiCE 
ıekkllr edilmektedir. FAY AL JOLSON tarahadan eıi ve emsali g6rlllme-

Biz de B. Raif Nezihi'ye mit bir g&zellikte yaratılan senenin en biiyük '9e gilzel 

ıeçmit olsun deriz. ~~~ik ı~i!~ BRODVıAY GOLO 
Satılık bahçe Yirmiden fazla nefis prkllı FRANSIZCA SÔZLu 

HARiKALAR ŞAHESERiNDE •• t •ı At Ayrıca: Metro Goldvyn Jurnalda dlbaJlllllı• eaaoıa ve .ea mi· Ve mUf eml 8 1 him HARP haberleri .. V .. S ... -Seanılar: h~rııftp 2-3,30-
Bozyaka poliı karakolu S,30· 7,30-9;30da.-C.teıi, pazar 1.30da ucuz .Halk aeanıı 

karıısında bir bahçe, ev ve 
mlıtemilltile beraber acele 
aablıkbr, satın almak arzu 
edenler tlçllncil beyler (850) 
iaci pmh ıokak 24numarab 
eyde Mehmet Cevat Sevinç
liye mllracaat edilmesi. 6-S 

Dr. Fahri ltık 
bmlr Memleket Hutaneai 

Rolltkea Mlt.....,11 
RontkenveelMIWi ,.,,_, 

,.,,.,., &kinci Beı&er So 
No... ~ TELEFON2S42 

TAYYARE SiNEMASIT3~~~· 
Dün ~en itibarea g6ıterilmeje bqlaaan ~ malaairiı 

Reıat Nuri Gintekin'i 'almez eseri 

TAŞ PAR 1 
B&ylk rağbet ve takdir kazanmakta ır. Eski hayatımızı 

ve ebedi hayat acılarımızı göıteren be filimde, l;Uhaıaa 
eski dllğünden ve derviıler ve •e ylzlel'ce fipan 

çok eateraaanclır. - Oymya.tar Suavi • Nevat 
Nılrılaet • Melımet - Sıtln - ali..ten 

latubul mamaraları Ye EKLER JURNAL'de en son 
dünya bavadlıleri 

! Zeki demetleri lemek ilzere giden istikbal 
• \ vapura lzmir için k6mUr 

Yazan: H. Baerı Çantalı 

1 

yükliyerek yola çıkmıştır. 
•- Oıkndar vapuru da bu gün-

-Dlnkl nüıbadan deYam- lerde hamuleıini tamamhya-
AKIL y AŞTA •EGIL, rak hareket edecektir. 

BAŞTA 
Ömer ibni Abdiillziz hili

fete geçtiki zaman laer mem
leketten birçok heyetler teb
rike ıelmiılerdi. Hicaz hey· 
eti de o meyanda idi. Onlar
dan bir genç arkadqlan 
umıaa ılı s6ylemek iıte
ylnce, Omer: 

- Senden yaıhlar durur· 
ken ıeniD llylemen ayıp 

değil•i? 
Dedi. Çocuk: 
- lnıan iki lrilçlk ~zvi· 

yetle iaMadu: Kalbi, clili. 
Hakkıa kendiıine faıib bir 
liıan, temiz bir kalb verdiği 
bir kul ıöylemez de kim 16y
ler? S8ylemek ve ~ne -reç
mek hakkı yafiılan• olsaydı, 
ıeain ıu tahtına otaracak 
bir çok ihtiyar bulmak itten 
bile dejildi r 
Ömer, bu cevap kupunda 

şaıırdı. Çocuğun yatını sor
du. Dediler ki, onbir. 

Halife derhal ıa mealdeki 
beyti okuda: 

"Cahil bir adam kavminin 
en bliyil(ü de olsa huzurun
da mecliıler kuruldup za· 
man kllçotil Yerir." 
lıte bu nefiı e'er bayle bir 

çok zarif, emaalıız fıkralarla, 
bekimaae s6zlerle benamiı 
kıymetli bir ibidedir. 

Dimajlanaı lnııial9rla zinet
leadire.Ier de akl, ıelaWti 
dialenir hirer seri.ali •• ca
zibeli ıahıiyet olurlar. 

Kitap Hlaibi•i tebrik eder
ken Rdlan veçlaile ikinci 
k111111aa da amntaar b•lu
dup.am aiylemek iateri•. 

H. Avni Ozan 

Kültüpark 
Sineması da 

Bug&n 2 filim -birden 
1 - KIZIL DANSÖZ 
En bBytik c....tuk Ye harp 

filmi. 
2 - Rumca 96111 Ye pr· 

kalı b&ylk kometli: 
"ZORAkl NiŞAN" 

3 - Metzo JunıaL 

Mektupçumuz 
Birkaç ghcleaberi rahat

sis baluDan villyet mektup
çuau B. AYni Oran iyileı· 
mif, din Yuifeıhle bafla
mııtır. 

GELENLER 
lzmir mebua• B. Mellmed 

Aldemir ve Erzurum mebu-
a11 paeral Zeki Toydemir 
Aakaradan ıehrimize gel
miılerdir. 

KBy enetltaeU 
Kızılçullu kay enstitllıl 

kış tatilini bitirmiı, talebe 
k6yden dönm&ı ve barlin 
derslerine bqlamııtır. 

lzmir 
Verem MUcadel• 

Cemiyetinden : 
Cemiyet senelik komgra

sını 19 Şubat 940 Pazertesi 
ıünil ıaat 17 de birinci bey• 
ler ıokağaadaki Merkeziade 
yapaceğtndan o ılin kongTa· 
ya gelmeleri ıayın azaları

mıza ilin olnur. (4'4) 

Fu yOlla...... ileri-
-o-

bt.ahal pateleııiacle• 
aea..-mıfbr: 

F.ialileria 1'abffma• Ro.a .... 

Vata• Mlflafauaatla N 
Çabflyorlar? 

Finlbdiyanın SOYyet 
;,aya kartı iatildil Ye .me 
diyetiai mildafaa ettiti 
hubde Fin kaduua pek 
yilk bir rol Gynadığı m 
kaktır. . . . . 

Ordunun gerı ıpe 

çahpıı kadındır. Aak 
giyeceğini diken kadı 
Yiyecetlni hazırh1aa, 
rea,. tramvayları iclare 
ıığınaklara •uret e 
kitiplik, daktiloluk y 
yelbuıl amami hayatuı 
mı vazifesini g6rea bep 
kadınıdır. Halbuki Fin 
nının teıkilltlandırılmd 
çok eıki bir manain 
deiftdir. 

(Sonu- yanıa) 

-16-
Bu yiıcl.a gllmrlk memarlariyle yana yaJul9.! 

nakata•• bulaaayor, onlara derci d6kiyordu. Be 
ytlzD.tı NikolayeYiç içia bir fıraat elcla. Hem• 
lqtı, gtimrlk me ...... a bir çalafb. Kadım• e 
keadhiae teılim etmek emrial ~erdi. Ba uaada 
dıJdann birinin ilzermdıeki "Madam Kateria D 
yewna" adreıiai okudu. Derhal Rmya ırve Avra 
telerinin ba kadın ve ba kad•DID glselliji 
feda ettikleri yaza .ııtunlanm hatırladı, derhal bil 
laa keaidli. 

Katerin Dimitriyev 
Kimdir? 

Katerin Dimitriyevna veyallad Kateria • 
viç erkekleri majltlp edebilmek için kullana 
biltün kuvvetlerin ıallibi bir kadındır. Karı111adt 
yanılamıyan bir tesirin timıaftdir. O haiz · old 
tesiri de nerede, kime karıı ve ne suretle k ..... _.. 
ğını pek giizel bilir. 

Kateria Sibirya hududundaki gayri mi 

Milli Piyan'(O Biletlerinizi ( &A DBT )Kifesinclea Ahnız 
Çorakbpa Pnlls mwkui k11r11m No. 864 Hasan "T.W• Oad.. T.ıef• 14'7 

hali ovalann birinde karanlık -bİF\'lllatara• 
tur. O, Sibirya ıehirlerine fiderernlraldanla 
ıatan fakir bir y andiain kızıdır. ....... ., 
yaı•na kadar aefil bir hayat içiade yaıadı. 
yaıında yakıcı bir rtı.z•Uit« •Mit ffll\ CWar 


