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K~rıştırmak lnıdlterenin abloka işinde daha mütecaviz ve 

; 

istiyorlar hücumkir bir vaziyet _a_I_m_a_s_ı __ is_t_e_niyor 
•• 

HUSEYIN CAHIT YALÇIN FRANSIZ ORDU U 
DONANMASI HAKKINDA NELER SÖYLEDi ? 

----B irkaç hafta vardır ki 
VE 

Rorna gazeteleri ıran 
ve Efganistanda hummah bir 
faaliyet ile milli müdafaa 
işlerinde çalışıldığını ve bu 
askeri tedbirleri, Sovyetlerin 
Almanyanm teşvikiyle ora
larda bir harekette bulun
mak ihtimaline binaen aldık
~arını yazıp duruyorlar. Bu 

lneiltereden Finlindiyaya gidecek 2önüllüler • • 
ışı 

avam kamarasında mühim bir mesele oldu 

gıbi meselelerde daima Italya· 
nın yürüdüğü yolda neşriyat 
Yapmasını ihmal etmiyen 
Bulgar gazeteleri bu iş hak
kında müteaddid makaleler 
Yazmaktadırlar. 

Sofyadan alınan bir radyo 
haberinde deniyor ki: 

"Burada gazeteler Iran ve 
Efganistanda büyük askeri 
hazarhklırdan sık sık bahse
diyorlar. Orta Şark hadise
lerini dikkatla takip eden 
Romadan gelen telefon ha~ 
b~rlere göre Iran ve Efga
ıustandan askeri hazırhkla
ruu büyük bir sür'atle ikm\\I 
et · ı lı mış erdir. Bu hazırlıktan 
ar~in Azak denizine doğru 

l•nııleyeceği manası çıkarı
Jor. 

, Tahran ve Kabilde muha
rı_plerin Iran ve Umman de-
11121 • 
talı e~ıne ka.~ar uz~nacaklan 
k aıın edıhyor kı, ecnebi 

1 U~vetler burada müttefik
J trırı kuvvetlerile çarpışabi-

he .. ceJderdir. Bu yüzden Iran 
Uk" · I Ua:aeta müdafaa kuvvet-

tri11i a t k . . h f• ı I r ırma ıçın ava ı-

o arını çoğaltmağa karar 
\ttrın· · f< . ıştır. Efgan gençleri 
re~fıle kafile kışlalara gide
)' otomatik silah talimi 
•pıyorlar. 

1 ~iğer taraftan müttefik-
trıo k h ya ın şarktaki askeri 
ı_•zırlıkları da Remanın dik
ttat 
d' nazarını celb etmekte· 
riır. Italyan müşahidleri Su
... ~e ve Musul taraflarında 
,...Utt f''-1 
lcer" e 1" erin yaptıkları as-

ı hazırlıkları pek büyük 

Londra Radyo - Gazeteler ablukanın yalnız böyle pa
sif şekilde değil lngiliz donanmasının tecavüıkir bir va
ziyet oJmasıle harbın altı ay zarfında bitirilmesinin müm
kün olacağını yazmağa başladılar. 

Londra (Radyo) - Amerika hükumet' müsteşarı Vels'in 
daha Berline gitmeden evvel Alman gazetelerinin aleyhte
ki neşriyatı Vaşingtonda çok fena karşılanmıştır. Bu hare
k et Amerikan umumi efkarını bir kat daba sinirlendirmiş
tir. 

Paris (Radyo) - Seriinin (Hitler bana dediği) kitabının 
bütün bitaraf mem\eketlerde satılm.ı:nasınan temini için 
yaptığı teşebbüsler kültür aleminde bir iskaodal suretinde 

hvsif edilmektedir. 
Paris (Radyo) - Bresdeki harp limanında bulunan Jor

kal Amiral gemisinde Türk gazeteciler heyetine verilen zi
yafette söz alan Heyet Rerisi Hüseyin Cahid Yalçın de
miştir ki : "Majinoyu gezdik, oradaki harkülide tahkimata 
hayran kaldık. Bugün Fransız donanmasının kudret ve aza
metinde Fransanın kara kuvvetlerile mükemmel bir ahenk 
teşkil ettiğini de müşahade ettik.,. 

Paris (Radyo) - lngiltereden Finlindiyaya gitmek iıti
yen gönüllü adedinin çoğalması bu mesele hakkında Avam 
kamarasında milhim münakaşalara kapı açrnıştar. Bundan 
sonra 27 yaşında olanlara harice çıkmak için miisaade 
edecek bir kanun yapacaktır. Bazı lngiliz gazeteleri lngil
terenin Baltık denizinde hakim olmağı düşünmesi zamanı 
geldiğini ya!lyorlar. 

ı:ı:::ııııııııııııııııııııııııııııııııı::ıııııııı:ııııı 
bir alaka ile takip ediyor- Matbuat 
lar.,, 

Görülüyür ki Berlin ve Heyetimiz 
ona ayak uydurmağa heves 
eden Mosl<ova eski impara
tor ve Çarların eski rüyala
rını tahakkuk ettirmek için 
hiç bir ftrsata kaçırmak iste
miyor!.. 

Bütün bu gayret ve hul-
yalar dünyanın rahatını boz
mak için oraya buraya ah-
lan feaad bombalarından 
başka bir şey değildir. Bu
nuola beraber her hükumet 
tedbirli davranmak mecbu
riyetini görmektedir ve gör-
melidir. · 

SIRRI SANLI 

Paris, 13 (Radyo) - Hü
kumetin misafiri olarak bir 
kaç gündenberi burada bu
lunmakta olan Türk Matbuat 
Heyeti, bugün Breste gitmiş 
ve oradaki deniz okulu ile 
Fransız donar.masının Atlas 
filosunu ziyaret eylemiştir. 

Filo kumandanı amiral Jen
sul, misafirler şerefine bir 
ziyafet vermiştir. 

Yeniden kuv
vetler geldi 
Kahire - Avuıtralyadan 

askeri kıtaat ve mühimmatı 

"-.... -17-f::r !er onun o parlak gözlerinin aş kile birbirlerile 
ıe 1 h~çaklı oluyorlardı. Babası Papa Haykiyeviç bu 
ko "'lerın, kızı için yaptı klan bu kanlı mücadelelerden 

hamil olan lngiliz nakliye 
gçmileri, bu gece Mısır su
larına muvasalat etmişler. 

~· uyordu. 
ille ıyab dnlgalı saçları, koyu yeşil ve parlak gözlen, 

~ıua e d ·ı - - 1 k tu
11 

• n amı ı e onune ge en er eği kendine mef-
edıyordu. 

Gtınü b' . d K · b b dtJeJi 0 ıran e aterın . ~ asın~ k~rkutan bu müca-
bir hayattan sıyrılmak ıçın koylu delikanlılardan 

lze~2incesiJe kaçmağa karar verdi. 
lkııı b"t•• b- - b k b•b u un utune oş elle çı mış olmamak için 

baz a~ının satmak üzere hazırladığı bir eski çeket ile K .. ~~sude. çamaşırları da beraberinde aşırdı. 
Yt koydu dehkanlı ile sözleştiği ilk istasyona gidince
bir • .. dar yolu kaybetti. Yuvarlandığı karların içinde 

oıu det bayılıp kaldı. 
v A\dı başın ld•v • "'•rla _ a ge ıgı zaman gece yarıaını geçmişti. 
kabifdr~n ustünde sürüklene sürüklene, bir patikaya çı 

ı. 

istasyona ld. y. 
Zira be ge ıgı zaman aşıkı delikanlıyı bulamadı. 
Çaldıiı n ~ok evvel geçip gitmişti. Burada babasından 
'-ttı. eı çamaşırları orada delaşan gece amelesine 

Artık bab 
Yol asınuı evine d.. · v • • • una deva onemıyecegı ıçın çar naçar 
2Östereceği ':o 1:toı~ye karar verdi. u kendi talihinin 

F •kat h gıdecekti. 
erşeydeıı 

evvel bir kere Kiyef şehrine var-

Kısmen İswai!iye vt:: lrn:men 
de Elkantara limanlarına 
demir atmışlardır. 

Petrol 
Kaçırırsa 

Roma - Bazı lngiliz ga· 
zetelerine göre, Romanya Al
manyaya petrol teslimatının 

ko.atrol komisyonunca asga
ri hadde indirileceğini vaad 
etmezse lngiltere ve Fransa 
geçen Nisanda Romanyaya 
verdikleri garantiyi ilga ede
ceklermiş. 

Kafkasyada 
Hazırlık 

Amsterdam, 13 (Radyo) -
Almanyanın, Orta Asyada 
büyük askeri harekata ha
zırlanmağa başladığı ve bu 
harekatın merkezi olmak ü
zere Kafkası muvafık gör
düğü söyleniyor. 

..-.:: ~ .. -
NORVEÇ KRALI MAJESTE HAOKORN 

AiLESi iLE BIRLIKTE 
Paris (Radyo) - Danimar! .. ada olduğü gibi Norveçte de 

Finlindiyaya yardım için koşmağa karar vermiş gönüllüle
rin adedi artmaktadır. 

logiltere He Norveç arasında imzalanacak ticari an laş
masııu abluka siyasetile alakadar görenler vardır. 

ııııı:ı:ııııııııııııııııı:::ıııı:ı:::ııı:ııııı::ıı::ııı 

BALKA LARDA 

Bir taarraz vuku bulursa 
Londra - Filip Grevs, müttefiklerin şarkta niçin ha

zırlandıklarını bu gece radyoda izah etmiştir. 
Mısır ve İrak hükumetlerinin ve Hindistan yoliyle Sü· 

veyşin müdafaası İngiltere için -olduğu kadar Fransa içinde 
hayati bir meseledir. 

Türkiye ile İngiltere ve Fransa arasında ittifak vardır. 
Bu münasebetle şarkta ve B_alkanlarda bir taarruz vuku 
bulduğu takdirde Türkiyede lng ltere ve Fransaya yardım 
edebilir. İngiltere ve Fransanın şarktaki hazırlıklara, kendi 
menfaatları ile birlikte müttefiklerini de müdafaaya matuftur. 

Su yerine 
Stokholm, 13 ( A.A ) -

Haparanda 11 Şubat günü 
bütün Fin - Sovyet harbi 
içinde en kanlı gün olmuş
tur. Yeni beş fırka ile tak
viye edilen Sovyetler Kareli 
berzahında bütün cephe üze
rinden hücum ederek Man
nerhaym hattını Summa ile 
Vuoski gölü arasında mer· 
kezden yarmağa çalışmışlar
dır. 

Sovyetler ayni zamanda 
Finlandiya körfezi buzları 
iizerindeki müdafaayı garp
ten ve Ladoga gölü buzlara 
üzerindeki müdQf aayı da şark 
tan geçmeğe çalışıyorlardı. 

., ____ _ 
kan akıyor 
Akşam olduğu zarn.an Sov
yetler on üç gündenberi fa
sılasız hücum ettikleri Sum-
ma bölgesindeki Fin müs
tahkem mevzilerine ayak 
basmış ve Muala gölü ara
sındaki bölgenin birkaç nok 
tasına nüfuz etmiş bulunu· 
yorlardı. Cenahları geçmek 
teşebbüsleri akim kalmıştır. 
Gece müthiş bir karanlık 
içinde Finler mukabil taar· 
ruza geçtiler, fakat Sovyet
leri işgal ettikleri bütün 
mevzilerden çı karamad dar. 

Muharebe devam etmek-

[ Devami 2 inci sahifede ) 

IAıiahın ;;;;b~ 

lf mı, Tabiatin 1 
·(bir cilvesi mi ?) 
l,l • ,._~:_. s~~ San,"! 
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TEVETTÜRÜ MEYDANA 

GETİREN KUVVET 

Arzın kışrı dahilindeki te
vettürü husule getiren kuv
vet yanlardan gelen tazyik
ler yahut jeoloji am ile oro
jenik (dağları vücude geti
ren kuvvetlerdir. Bugünk& 
aıusahabemizde bu kuyvet
lerden bahsetmek bizi mak
sadımızdaa uzaklaştırır. Bu 
kuuvdleria tesirlerile \ aba· 
kala r ın içinde git tikçe artan 
bir tevettür husul t. gelir. Ve 
nlhayet bu drilme kıvama 
gelerek tabakalar kırılır. Ve
ka kırık kompartimanlar bir• 
birlerine şiddetle delkü te
mas ederler. Yahud da bu 
mihaniki hadiselerin kombi· 
nozu ile yeraltındaki kaya 
kütleleri yerlerindee oynar-

lar. 
Bu da zelzelenin her ta• 

rafa yayılan 1: listikiyet me•· 
celerini doğurur. 

Görüyorsunuz ki arz ka
buğundaki kaya kütlelerinin 
tabii sebeblerle yerlerinden 
oynamalaı ı ancak bir jeolo· 
jik hadisedir. Binaenaleyh 

zelzele de bir jeolojik hidi
sedir. Bunun için zelzele· 
nin sebeplerini ıeyyaremizia 
haricinde değil bizzat sey· 
yarenin içinde aramak icap 
eder. Değil yalnız ıebebleri, 
hatta vuku tarihi intiıarı, 
satıhtaki tesirleri de zelze
lenin jeolojik karekterini 
gösterir. 

(Devamı var) 

ilmi Babil 
Kulesi 

----
Üniversitede rektör6n ça

yında meydana çıkan haki
katlerden birini aşağıya der
cediyoruz. Talebe şöyle şi· 

kiyet ediyor : 
- Okuduğumuz anatomi

de hocalardan bazıları Li
tioce, bazıları Almanca, ba
zılara Fransızca, bazlları A
rapça terimler (yani ıstılih
lar) kullanmaktadır. 

Rektör de, bu işin profe-
sörlerden mürekkep bir ko· 
mitede tedkik edildiğini, ne
ticenin "ancak zamanla,, tea• 
bit edilebileceğini söylüyor. 

Bu ilmi Babil kulesi vui • 
yetine akh selim isyan edi
yor. Hele "ancak zamanla 
tesbit edilir,. diyerek davayı 
gayri muayyen bir atiye at-
mağı lıiç makul göremeyiz. 

(Akşam) 

~-
Izmir Askerlik 
şubesinden 

lzmir şubesinde münhal 
bulunan muamele memur
luklarına emekli ve yedek 
subaylardan memur alına-
caktır. lstekJilerin~ şeraiti 
öğrenmek üzere şubeye mli-

1 racaatları luzumu·ilao~olunur , ••i . . 



!.& ilFE 2 (IUL~ll SiSi) 

1940 
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Yılındanı _ __,....,...-~ 
Neler Bekli

yorsunuz? 

Asri Fallar: 
(Salon Eğlenceleri) 
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211 - Hakikat 

Şimdi 1'arla, o 
ateşe 

. . . • .. v. 
ışımızı 2orecegız -----

-o-
Viliyet umumi meclisi, dün 

öğleden sonra toplanmış, 
vilayetin 938 büdçe izahna
mesi üzerinde hararetli mü· 
zakerelerde bulunduktan son· 

yapamı

yacağın hayallerin arkasın
dan koşma beyhude yorulur 
ve üzülüraüa. 

Sofya (Redyo) - Burada bulunan bir Amerikan radyo 
mümessili Finlindyalıların mldafaa şeklini anlatırken diyor
ki: Finlindiyanın beş yliz bin askeri var. Bu asker iki bin 
kilometrelik bir cepheyi muhafaza ediyor. Lüzumunda be
yaz elbiseler geyerek kar nstiinde görlinmeden Sovyet si
perlerine kadar giden bu beyazlara Sovyatler bu beyazlara 
Sovyetler beyaz şeytan adını veriyorlar. Kar ve bergiln 
havayı kaphyan sis Finlerin en büyük müdafiidir. Bir gün 
bir Fin zabitine sordum: ilk yazda kar, kalkacak o zaman 
nasıl müdafaa edebileceksiniz? Bana şu cevabı verdi : 

1 ra hu izahname ve daimi 

212 - O kadını kaybet
memek için para bulmağa 
hem de çok para bulmağa 
mecbursun .. 

213 - Talih yıldızınızın 

parlaması bir mevsim mese· 
lesidir. Biraz sabırlı ol. 

214 - Karı-kocanm bir· 
birini ihmal etmesi kadar 
laayatta tehlikeli birşey yok
tur. 

215 - Sana e 1lilik teklif 
eden genç hakkında tahki
kata girişmeden önce çabuk· 
ça 11evet,, deme. 

216 - Ancak ikinci ço
cuğun dünyaya gelince akıl 
koyacaksın. 

217 - Başkalarının mev
kiine göz dikme, sen de ça
lışırsan öyle bir mevki elde 
edebilirsin!. 

218 - Kendini, derdini 
fazla dinliyorsun, merakını 
daiıtacak bir iki neş' eli ar
kadaş bulmağa çalış. 

219 - Güzel kadın iste
dliin kumaıın değeri kaç, 

Söyle bana almaz isem 
benden kaç. 

220 - Ey evli kadın ve 
erkekler, yuvanızı şirin ve 
cazip bulmağa çalışınız, ak
si takdirde nereden geldi
iini bilemlyeceğiniz bir zel
zele sademesi onu yerle yek-
1&n edebilir. 

(Devamı var) 

Ecnebi 
Paralarının 

-oo-

Vasati Flyatları 

Ha%iran 1940 tarihine ka
dar, damga resmine, tabi ev
rak ve senetlerde kaydedil
miş bulunan yabancı parala
rının Türk parasına tahvilin· 
de göz önüne alınacak va
sati fiatları Maliye Vekale
tince tesbit olunmuştur. Tes
bit edilen fiatlara göre bir 

O da kolay o zaman da Finlandiyanın her tarafmdaki 
ormanları ateşe vereceğiz. Bu suretlede Kızılordunun geç
mesine tam üç ay mani olacsğız, ondan sonra da yeni bir 
harika icad ederek onleii rı ilerletmiyeceğiz. 

Bulgarlar ve 
memn n 

Macarlar 
mu? 

Roma - ltalya gazeteleri Balkan konseyi kararlarını 
takdir Bulgaristanla Macanstanın dahi memnun olmaları 
lüzümünü ortaya sürerek, Romanyadaki ekalliyetlerin de 
hukukunu tasdik etmiştir, diyorlar. Koriyera Dolasera ga
zetesi könsey Italyanm siyasetini aynen takip etmiştir. 

8elegrad kararları Berlini de . 
memnun etmiş •• 

Roma - Belegrad konseyinin kararları burada iyi tesir 
yapmıştır. Bilhassa ltalyanın Balkanlarda sulhu muhafaza 
hususundaki hüsnüniyetinin konseyde takdir olunması mem
nuniyetle karşılanmıştır. Almanyaya iptidai maddeler veril· 
memesi hakkında bir karar ittibaı olunmaması Alman mah· 
felinde sevinç uyandırmıştır. 

AMERiKA DÜNYANIN AL
TIN DEPOSU OLUYOR 

Paris (Radyo) - Son zamanlarda Amerikaya altın dolu 
vapurlar ~itti. Bu vapurl~arda Hollandadan on üç milyon 
dolar, lsvıçreden yedı mılyon, Norveçten beş milyon, lngil-
tereden yirmi üç milyon altın dolar gitmiştir. Bundan baş
ka ltalyanın Reks adlı transatlantik vapurule de sekiz 
milyon kiloğram çubuk altın gitmiştir. Bütün bunlar Ame
rikaya sipariş edilen ve hazır bulunan malzemenin bedeli-
dir. 

Mühim Radyo Haberleri 
Stokbolm (Radyo) - Sovyetler birliği, Edoııya ile Le-

tonyaya bir nota vermiş ve Finlandiya aleyhinde olmak 
ü:ıere her iki devletin harbe iştirak etmesini istemiştir. 

Sovyetler birliği, bundan başka Estonya ile Letonyada 
yeni üsley istediğini bildirmiştir. 

Vaşington (Radyo) - Ruzvelt, reisicumhurluğu üçüacü 
d~fa. olarak namzedliğini koymaktan son dakikada vazgeç.: 
mıştır. 

Bu haber, siyasi mahafilde derin akisler uyandırmıştır. 
Demokrat partisi, arzusu hilafına olarak Ruzvelti tekrar 

namzed gösterecektir. 
Berlin (Radyo) - lngiltere ve Fransa Almanyaya Seli-

nikten ve lstaobuldan taarruz için hazırlıklara başlamış· 
lardır. 

· lngiliz lirası 546,25 kuru•, 
d 'I' pııı-------· ~-.. yüz olar. 12914,ıs kuruş, • ELHAMRA s· Fransız frangı 309,10, liret ınemasında 

673,15, lsviçre frangı 2912,15, .. .. Bugün matinelerden itibaren 
flörin • 5880,30, rayşmark "BUYUK CAZn şaheserinin unutulmaz yaratıcısı TYR0-
5115,15, Belga 2178130 drah NE POVVER ve dünyamn en şöhretli şarkıcısı ALiCE 

FAY AL jOLSON tarafından eşi ve emsali görülme-
mi 101,20, leva 157,25, Çe- miş bir güzellikte yaratılan senenin en büyük ve güzel 

koslovak kuronu •31,35, pe- Aşk - Şarkı BRODVAY •• •• 
zeta 1363,25, zloti 2384,20 Müjik Filmi GULU 
pengü 2395,15 ley 95,15, Yirmiden fazla nefis şarklh FRANSIZCA SÖZLU 
d' 2 HARİKALAR ŞAHESERiNDE 
ınar 77,25, yen 3242,05, Ayrıca: Metro Goldvyn Jurnalda dünyanın eoson ve en mü-

lsveç kuronu, 3092, ruble him HARP haberleri .. y .. S ... -Seanslar: hergün 2-3,30-
2441,15 kuruştur. 5,30·7,30-9,30da.-C.tesı, pazar l.30da ucuz Halk seansı 

-·- • 
Maca lar üm•t ~A~~A~E.S~NEMASF3~:!;6° 

t • Dunden ıtıbaren go1terılmege başlanan meşhur muharrir 
bes)ıyor Reşat Nuri Güntekin'i ölmez eseri 

Budapeıte ~ Peıter Loit __ T ~Ş ~AAÇASI 
razetesi başmakalesinde Bal- Buyuk ragbet ve takdır kazanmaktadır. E!ki b yat.mızı 
kan kenaeyinin kararlarında ve ebedi hayat acılarımızı gö9teren be filimde, bilhassa ı 

eski düğünden ve dervişler ve ve yüzlerce figüran 
Macarların ve Bulgarların · çok enterasandır. - Oynıyanlar Suavi - Nevzat 
dilekleri hakkında bir vad N b h t M h e a a - e met - Sıtkı - ıliveten 
vardır, diyor ve ümit tav.si- İstanbul manzaraları ve EKLER JURNAL'de en son 
ye ediyor. dünya havadişleri 

~---------------------...... ~ 

encllmen mütaleanameıini 
ittifakla tasdik etmiştir. 

lzmir azası B. Murad Çı
nar, evvela Karaburun, Se
ferihisar, Bayındır ve Ke
malpaşa kazalarinda bazı 
mekteplerin niçin açılma
mış olduğunu sormuş ve de· 
miştir ki: 

- Mektepler açılsaydı bi
le muallim bulunacak mıy

dı? Çünkü inhilal eden mu
allimliklere kimsenin tayin 
edilmemesi hakkında encü· 
men kararı vardır. 

B. Murad Çınar, lzmirin 
en mühim bir derdine de 
temas etmiş, ' yıldanberi 
meclise bakaya vergi altında 
daima kabarık bir rakkam 
geldiğini, bu yüzden mükel
leflerin çok sızlandıklarını 
anlatmış, bina vergisi baka
yasının hususi idare 'kayıt· 
larının gayri muntazam ol
masından doloyı müruru za
manı kesmek düşfincesiyle 
1:iütün bina vergisi bakayası 
için müruru zaman mesele
sinin son günlerinde tapu 
müdürlüğüne cetvel verilmek 
suretiyle haci:ı muamelesi 
yapılmış olduğunu, bu haci
zin usulsüz şekilde yapıldı -
ğını, bunun muteber ıayıla

mıyacağını, müruru zamanı 

keıtiğinden bahisle mubase
bei hususiyenin kendi ken· 
dh ini aldatmakta olduğunu 
söylemittir. 

B. Ferid Eczacıbaşı, lzmir 
muhasebei hususiyenin vazi
yetinin vekilde sarih olarak 
bildirilmesi takdirinde bu 
gibi yardımların temininin 
mümkün bulunauğunu söy
lemiş, Vali de Temenni ma-

hiyetindeki bu takririn daha 
:ıümullendirilerek vilayet büt
çesinin muhtelif kısımları için 

de temennisi ve belki de 
temini mümkün olacağını 

izah etmiş, neticede izahna
me ve mütileaname ittifak
la tasvip olunmuştur. 

Meclis, Cuma günü saat 
on dörtte toplanacalttır. 

Satılık bahçe 
ve müştemilatı 

Bozyaka polis karakolu 
kıuşısında bir Bahçe, ev ve 
müştemilitile beraber acele 
ıatıhkht, satm almak arzu 
edenler üçüncü beyler (850) 
inci şamlı sokak 24numarah 
evde Mehmet Cevat Sevinç
liye müracaat edilmesi. 6 6 

Kültürpark 
Sineması da 

Bugün 2 filim birden 
1 - KIZIL DANSÖZ 
En büyük casusluk ve harp 

filmi. 
2 - Rumca sözlü ve şar-

kılı büyük komedi: . 
"ZORAkl NiŞAN" 

3 - Metro Jurnal. 

Milli PiyanifO Biletlerinizi ( A . DET. ) Kişesinden Alınız 
ı Çorakkapu Poliı merkezi karıııı No. 864 Hasan Tahii• Öadeı Telefon 8497 

İstanbul (Hususi) - Bey
oğlu Tünel başında Metrohan 
sokağında Lütfullah apart
manmın kap11ından boğazı 

kesik bir adam sokağa fır
lamış ve derhal düşerek öl
müştür. 

Zabıtaya haber verilmesi 
üzerine apartmanın bodrum 
katmda araştırmalar yapıl
mış ve bir genç kadın da 
gırt'ağıadan kesilmiş olduğu 
halde bulunmuştur. 

Erkeğin, boşta gezen Ha· 
fikli Halid ve kadının da 
Ispartalı Fatma olduğu an
laşılmıştır. Bunların kimin 
tarafından öldürüldüğü belli 
değildir. 

Fatmanın Halidle evlenmiş 
olduğu, ve Halidin, köyün
de ayrıca bif' karısı ve iki 
çocuğu bu lunduğu tahakkuk 
etmiştir. 

Soyet - Fin 
Harbi 

[Baştaraf 1 inci sayfada] 

tedir, vaziyet henüz · belJi 
değildir. 

Stokholm - Sovyet taar
ruzu durmadan devam edi
yor. Sovyet orduları Mareşal 
Voroşilof idare etmektedir. 
Fin toprakları üzerineki kar
lar akan kanlardan kırmızı
ya boyanmıştır. 

Stokholm - Buraya ge
len malumata göre, Sovyet-
ler Kareli berzahındak taar
ruzları esnasında her gün 
3000 ölü, yaralı veya esir 
vermektedirler. 

Eden Ankara
ya geliyor 

lstanbul (Hususi)-Kahire 
den gelen bir haberde, ln
giliz dominyonları nazırı 8. 
Antoni Edenin Londraya 
dönüşünde Türkiyeye uğrı 

yacağı ve Türk devlet adam
lariyle görüşeceği bildirili
yor. 

Dr. 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontk nvse!elıtrik tedaoiı 

yapılır ıkinci 8e1 ter So 
No. 29 TELEFON2542 

lkiçeşmeı·k 
Caddesi 

Belediye, İkiceşmelik cad· 
desinin genişletilmesi mak" 
sadiyle l kiçeımelik polis k•-r 
rakolundan Eşrefpaşaya doti 
ru caddenin sağ tarafınd• 
bulunan dört binanın iıtiaı• 
lak muamelesi sona ermit 
ve yıkf!_rılmalarına baılan• 

mıştır. ~ 

~~~~o~a, ~!~~!-! 
lefon mıntaka müdürlüğ8 
binası, 45000 lira sarfiylet 
tamir ettirilecektir. Pro}·eıİ . 

•• hazarlanmış ve umum mfi' 
dürlükçe tasvip edilmiştir. 

Şüpheli ölüm 
Fevzipaşa bulvarında 25.r 

numaralı evde oturan Alıtt 
kızı Bn. Safiyenin üç haft• 
evvel doğmuş çocuğu öl• 8 
müştür. Çocuğu muaye11' 
eden belediye hekimi, ölil .el 
mü şüpheli görmüş adliyef ~ 
haberdar etmiştir. 

Emekli 
Subaylar 
Maliye Vekaletinden gel,; l 

emir üzerine lzmir deftera; 
lığından maaş alan biitO i 
emekli subay ve memurl•' 
dan ikişer aded fotogr• t 
istenecektir. ___,. 

Eğri Kulelet 
Pizaya giden seyyahlar ' 

veli oranın ea müşhur kul 
sini görürler. Bu kule· eğf 
dir. Fakat o tarzda hes•f 
lanmış inşa edilmiştir ki el 
olmasına rağmen devrildi' 

Dünyada eğri kule yalıı' 
Piza kulesi değildir. Çeş~ 
rfild şebiindeki kilisenin :tf 
kulesinin çatısı da eğri • 1 

pılmıştır. 

Balıklarda 
Koku Alma Has••' 
Balıkların en hassas u:ı~ 

nun işitmek uzvu olclW 
söylenirdi. Fakat son zaııı' 
larda ilimler, bunun y•' 
"ldaganu, koku almak b' 
sasının balıklarda işitısı1 
llassasmdan daha ku••' 
olduğunu isbat etmişlerdi 
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mak lazımdı. Orada birine metres olacak yaliul 
yere hizmetçi olarak kapılanacakb. 

Yarı geceden sonra gelen bir trene apladı. S• 
~a kadar Kiyefe vardı. Sözleştiği delikanlı oP~ ( 
ı~tasyonda göremeyince o da bir kere Kiycfe gıt~ 
yı, orada bulamazsa tekrar dönmeği kararlaştı' 
için büyük istasyonda karşılaşınca ikisi de ço" 
vindiler. Köylü delikanlı ile bir kaç hafta yaşad1 

Fakat genç köylü parası bitince ortadan sıvıştı. 
Katerin yalnız kalmıştı. Yalnızlığın bu kara siıl 

onu çok korkuttu. Bir gece sabaha kadar uyoıJJ' 
ne yapacağını düşündü, nihayet kendine bir kaP1 1 

mak için şehrin sokaklarında dolaşmağa başlad•· 
Talii onu güldürmekte gecikmedi. Meydanlılı1( 

dolaşırken gözü bir ilana ilişti. Bunu okutturdll• 

ranya Eyaleti ilk okullarının genel inspektorlug~ 
bir sekreter aradığını öğrendi. Derhal lospektot 

t . . b . ~ u uvıçın uzuruaa çıktı. Burada bu memurıye 

olan önemli bir insan grubuna o da karıştı. tJef 

Bay Butuviye birer tavsiyename getırmişti. l(ate' 
nın ise tatlı gülümsemesinden, güzel gözlerinde" 

b~rya. soğuklarının kızarttığı al yanalilarındao ~ 
hıç bır tavsiyesi ve güveni yoktu ve o zaman ft 
da bundan müessir bir tavsiye mektubu olamaıcl1• 
t ekim bu müessir tavsiyelerin kevvetile bu rJJel 
yeti elde etti. 


