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h ~~teri~ bu muvaffakıyetini de az göıüyordu. Sibir
() lberı bu kere Avrupaya da bir seyahat yaptı. 
hi r•tıın plajlarını fetih, orada bile birçok kalpleri tes
o)~e gitti. Gezdiği yerlerde pek çok kalplere hakim u. 

k, Pelk çoğunun kalbini de beraber sürükledi. Birçok 
~ arı boşalttı.:. 

tınd arısı Avrupada bakara masalarınde; plaj kumla· 
l•rk a, mutantan salonlarda erkek kalplerini kundak
e.ı·ı en zavallı müfettiş de uzun müddettenberi ihmal 

Ql en k't Q)nı k ı apları ve tozlu dosyalarile yalnızca meşgul 
a ınecburieetinde kalmıştı. · 

~~bin Dimitriyevna, Milli 
tıdaf aa Vekilinin Metresi 

d,.lş~e 
1 
bu seyahat günlerinde idi ki, Katerin Kalisbad· 

sille ~ unuyordu. Orada bir bakara salonunda kendi
Sukh l~s generali Sukholinof takdim oldv. General 

om~ k da 0 zaman Rusyanın Oral fırkasının uman· 
nı ve Ç 

•lt11111 - ar sarayının gözdesi idi. Kumandan o anda 
lbillci buçbyaşıııda bulunuyordu. Katerin ise ancak yir· 

a annı 'k 
lnspekt 1 mal ediyordu. 

k'»r1182c °ı;tın karısı generale karşı da aşk silahını 
>ı a ullanabildi 
Y•ldarına k · 

•"ın değ . . apıın'!!lak suretile elde edeceği bu semiz 
erını 0 da takdir ediyordu. Netekim Genera-

. . 
B, HÜSEYiN CAHIT 
Fransız donanmasmdaki 

mükemmeliyet te Majioo hattı 
seviyesindedir. Fakat bu ha
rikaların ü~tüode çok d:ah-ı 
mühim bir kuvvet gözümüze 
çarptı. Bu, Fransız milletinin 
kendisidir. Majino hattında 
zabit ve neferler nasıl sakin 
vakur vazifelerini yapıyor

lars;-., bahriyeliler sevk ve 
heyecanla vazifelerini nasıl 
yükleniyorlarsa, halk ta neti
ceden emin olarak, cesurane 
her fedakarlığa hazır bulun
maktadır. 

Bütün milld tek bir şey 
iştiyor: Zafer. Bu büyük 
kuvvet, bu sarsdmaz kuvvd 
müdafaa ettiği davanın doğ
ruluğuna itimad den halk 
kuv ıetidir. Fransız milleti, 
kendi istiklali kadar, dünya 
ve beşeriyetin slamet ve 
hürriyeti için harbettiğini 

idrak etmektedir. 

Zelzele 
Dün gece 11.40 ta şehri

mizde hafif bir zelzele his
sedilmiştir. 

VE KILIMIZ 
Dün öğleden sonra gele

ceğini yazdığımız sayın Ad
liye Vekilimiz B. F etbi Ok· 
yar programda yapılan bir 
tadilat dolayniyle ancak bu 
gün ögleden sonra şehrimize 
şeref vereceklerdiı·. 

Adliye vekiline refikaları . 
kerimeleri, fopu ve kadestro 
umum müdürü ve vekalet 
kalemi mahsus müdürü refa
kat etmektedir. 

Adliye vekiliınizia lzmir
deki tetkikleri gayet geniş 
olacak ve yakın bir ihtimal 
lzmirde beş gün kalacaktır. 

Fon 
bir 

Papenin 
cevabı 
-o-

lstanbul - Almanyadaa 
avdet eden refikasını karşı· 

lamak üzer.! şehrimi:ıe ge
len Alman sefiri Fon Papen 

harbın umumileşmesi ihtima
li mevcut olup olmadığı 

hakkında gazetecilerin sor
duğu bir suale şu cevabı 
vermiştir: 

-"Bunları bana değil; 

lngiliz dostlarınıza sororunuz.,, .................................................... 

1940 Yılın dan 

büyük hadiselere sebebiyet 
verebilir. Fakat fdaketlere 
bais olan geniş mikyastaki 
zelzelelerin menşeleri, çok 
karışıktır. 

Bu gibi zelzeleler, bütüa 
kıt'alarda dağlık mmtakala
ra ve civarlaraoa mtinha1ır
dar. Ge ıiş ve düz mıntaka
Iarda, mesda Arabistanda 
ve iç Sovyetlerde bu gibi 
f eiaketler asla vukua gel
mez. Eski zamanlarda biiytik 
dağlar sistemlerini vücude 
getirmiş olan kuvvetler, b~
yük zelzelelerin de sebebı
dir. Bu tabii bu muazzam 
kuvvetlerin menşei malum 
değildir. 

Muhakkak olan birşey 
vardır: Menşeleri arzın da
hilinde olan muazzam kuv
vetler arz sathının bir t&-, . 
kım aksamını takalliis ettır-
miş, batta Okyanusıarıe de
rinliklerinden~şimdiki dağ
ların irtifalarına kadar bu 
aksamı yükseltmek vey11 al
çaltmak suretile bunların şe
killerini değiştirmiştir. Biltlln 
dağlarda : bu'7 .. hidiselerin i~
lerine tesadLf olunur. Tabıi 
Anadolu dağlarında da ... 

Mesela, Sakarya ve Ye
şilırmak .. boğazlarında karı· 
şık bir iarzda sivrilmiş, kıv
rılmış tabakalara teıad&f 

(Devamı var) 

Neler Bekli yor-
1 
Yeni bir ·deniz 

sunuz ?... tharbımıolacak 

--o-

lslovanyada 
--o--

35 KOMONİST TU l ULDU 
Belegrad- Ameleden mü

rekkep otuzbeş kişilik bir 

komonist grubu İslovanyada 
tevkif edilmişlerdir. Bunlar 

komonist merkez kararga- 1 
hına gönderileceklerdir. l 

Bu sualin cevabını ikinci 
sahifemizdeki (Asri fallar -
Salon Eğlenceleri) sütunda 
bulacaksınız!.. · 

-o-

Londra t6:(Radyo) - U
nited Press bildiriyor:: 

Bir denizaltı gemisinin i-
şareti üzerine lngiliz . harp 

gemilerinden bir kafile meç

hul bir hedefe doğru öğle

den sonra yol almağa başla· 

mıştır. Bildirildiiine göre 

Okyanusta Doyçland olduğu 

zannedilen Bir Alman kru· 

vazöriyle lngiJiz harp gemiler 

arasında büyük bir dediz 
muharebesine intizar edile· 
bilir. 

- Karıcığım, biraz toplan, hem elini görüyorlar heaı de .. 

[ltalyan karikatürü] 
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-·- Faaliyette garantısı ır 

(S~::~ğ~:!~~:i) B"k - Almanlar Tuna sahillerinde büyük depolar te- Kahire 16 (Radyo) - Mısır Veliahdı Prens Mehmed 

Viliyet umumi 
dün öğleden sonra topla~· 
mış ve büyllklerimizden vı
liyet meclisinin tazimat te
legraflarına gelen cevaplar 

_ 18 - sis :t~~:ıerclir. Buraya !o...yetler, Romanya •e diğer Şark Ali Balkanları• v~ ~ark~n maruz oldukları büyük tehlike-
memleketlerinden pet.rol ve iptidai maddeler getiriyorlar. ler hakkında demıştır kı: v • 247 - İradenizi ku•vet-

lendirmedikçe zekinızdu 
istifade edemiyeceksini.z. 

248 - Şefkat ile karışık 
bir mulaabbete ihtiyacınız 
vardır. 

2-t9 - Ruhunuzun öksüz
lüj'iinü unutturacak bir eş 
bulduğunuz gün saadeti tat
mı~ olacakııaız. 

250 - Yakında bütün 
ailenizi memnun ve mes'ud 
edecek bir terfia nail ola
caksınız. 

251 - Vücudunuzun sağ
lambj'ı ııhhabnızı ih:mal et
meie bir ıebep olmamalıdır. 
Bu öiüd birin aklınızdan 
çıkarmayınız. 

252 - Sırlarınıı:ı kimseye 
açmayınız, derdlerinizi de 
ıize lakayd kalmayan insan
lara açabilirsiniz. 

253 - Son derece muh
taç ve mecbur olmadıkça 

kimseden borç htemeie alış
mayınız. 

254 - Size verilen borcu 
idememek hem nankörlük 
ve tiem de namussuzluktur. 

255 - ' Sizin muhabbeti
niz de nefretiniz aibi bDyük 
ve şiddetlidir. 

256 - Tutulmıyacak bir 
sö.ıfi vermek ablikça suku
tun en k6t0 bir alim etidir. 

257 - Deraini açtığın 
dost, dikkat et ki, sizden 
istifade etmiye çalışan bir 
düşman, bir şantajcı olmasın. 

258 - Hem yüreğim yuf
kadır, dersin, hem de glb:el
lerın etrafından ayrılamazsın. 

259 - Seni iki kız bir
den sevecektir, hangisini 
tercih edeceksen kararını 
ver, ötekini üzme, oyalama. 

300 - Biraz sabırlı ol, 
emeline nail olacakıın. 

(Devamı •ar) 

Genç 
Subaylarımız 

-~-

Ankara, 16 (Hususi) Harp 
okulu 1940 yıh mezunlarının 
tahlif merasimleri bugfin o
kulda, davetli zevat huzurun
da merasimle icra edilmiştir. 

Merasimden evvel genç 
ıubaylarımız Ulus meydanına 
gelerek abideye çelenk koy
muşlar ve hep bir ağızdan 
iıtiklil marşını söylemişlerS 
dir. 

Bunu müteakip Atatürkün 
muvakkat makberlerine gi
dilerek ihtiram vazifesi ya
pılmıştır. 

Kültürpark 
Sinemasında 

Bug6n 2 filim birden 
1 - YAŞAMAK ZEVKTiR. 

lrenne Dunne • Duclas 
Faırbana. 

Zevkli, aeş' eli, eğlenceli 
filim. 
2 - MEŞ'UM KADIN. 

Acıklı, ve ailevi dram. 
3 - Paremont JurnaJ. 

Bunları taııaak için Doyçelevant adlı Alman şirketinin Ar- . - '1 Şark cephesi başkuma~d~.nlıgı.nı büyük dırayet~e 
kadyo, Denas, Loino, ltko, SaJsburg vapurlarını kiralamış~ ıdare .ede~ General Veyııand ~uyuk hır askeri kıymet bu: 

okunmuştur. Oç 
• • • ~\ahı~ 

lardır. yük. bır sı~adır. ~eyg~~dın dunyaca tan~n~ış olan ~skerı 
Bu vapurlar Kara denizde Sovyetler ve Romanyanın ibra- mezıyetlei ı, kendısıne ıtımadı olan Şark ıçın asudelik ga-

Resım sergısı ~.1 "' 

Halkevi ama ör resim "' ileı:ı 
fotoğraf ser.isi 20 ıubattaJI Lir 8 
5 marta kadar devam eae· ~tılu 
cektir. Sergiye iştirak etme~ Ba. 
istiyenler resimlerini Halke•• ~tfte 
sekreterliğine getirecekler- -ıştı 

il sahillerindelii depoları dolduruyorlar. Tuna nelirinin buz- rantidir. 
ları eridikten sonra bu depolar muhteYiyatı Tuna yolu ile 
Almanyaya götürmek fikrindedirler. Halbuki lngilızler Tu
nada seyrisefer eden vapurların pek çoğunu kirrlamışlar 

ve satan almış olduğu gibi lngiltere de ayni surette mevad 
tedarikinde bulunduğundan Almanyanın bu malzemeyi han
gi vasıta ile göndereceği anlaşılamıyor. 

8 ltık denizinden karadenize 
geçmek için 

(Utro) gazetesi yazıyor: Moskovadan buraya bildirildiği
ne göre Sovyet Ruıya Buk nehrini Dinyeper nehrine bağ
hyan oradan da karadenize çıkan bir kanal yapmağa baş
lamııtır. Öyle zannediliyor ki bu yeni su yolunda bu ilk 
yazda işlemeğe bnşhyacak olan vapurlar J>altık denizi ile 
karadeniz arasında seyrisefer ederek Almanyttoın muhtaç 
olduğu iptidai maddeleri yetiştireceklerdir. 

Fransa baştan başa çelik 
istihkamlar arasında 

Berlin - Nöyeıuriher Saytung gazetesi Fransızların har
bın _başlangıcında başladıkları Majino hattının yeni kısım
larını da tamamlamış olduğunu yazarken diyor ki: Bu bat 
Fransayı şark ve şimalden himaye etmektedir. · 

Demek oluyor ki Fransa Bazelden şimal denizine kadar 
kendini Majino ile kuşatmıştır. Fransa Belçika tarafından 
olan miidafaa hattını da tamamlamışbr. 

5,600,000 Dolar Altın 
Nevyork - Kesmen bildirildiğine göre Sovyet Rusyanın 

bir SoYyet yük vapuru ile Amerika bankasına beş milyon 
altı yüzbin dolar altını gelmiştir. Bu paralar Amerikadan 
aldı&"ı mühimmat yüzünden ora bankalarmda tükenmiş olan 
krediyi devam ettirebilmek içindir. · 

Denize Akan Petroller 
Bükreı - Besarabyadan Karadeniz kenarlarında suların 

üstünde yağ tabakalarının dalgalandıkları görülmüştür. Mü
tehassısların söylediğine göre Tilrltiyede olan şiddetli zel
zelelerden dolayı petrol madenlerinin ceryanları patlamış ve 
gazlar denize akmağa başlamıştır. 

lzmi Defterdarlığından : 
Nazlının Basmahane ~ubesine olan emlik satış bedeli 

borcundan dolayı tobsili emval kanunu hükümleri daire· 
sinde haczedilen Gaziler mahallesin in Dönerli sokağında 9 
sayılı ve 960 lira kıymetfodeki evi idare heyetince 21 gün 
müddetle mlizayedeye çıkarılmasma· karar verilmiş oldu
ğundan taliplerin 7-3 · 940 Perşembe günü saat 15 te vila-
yet idare heyetine müracaatları ilin olunur. (539) 

17-24-3 

Bir dakikalık zaafı yüzünden intizamlı ve mesud yuvaum 
yıkan zavallı bir babanın hazin macerası 

Türk sahnesinin Türk sinemacılığının ve filimciliğinin 

kıymetliE t v 1 M h • t• Başrolünü 
üstadı r ugru U Sin ID yarattığı 

senenin en muazzam ve muhteşem Türk filmi 

ŞEHVET KU~BA 1 Dite:nerde. 

CAHIDE-NECLA-FERDI TA YFUR-SAIT-NEVIN 
SUAVİ-GÜLSEREN 

TAYYARe SİNEMASIT3~~;6n 
Bugün : Beyaz perdenin yeni doğan dilber yıldızı 

ZARAH LEANDER'in en güztl eseri 

AŞKA TAPAN KADIN 
Talep ve umumi arzu üzerine proğrama ilaveten Reşat 

~~~:i~.:iT AŞ P.AAÇASI 
Oynıyoolar Suavi - Nevzat - Nebahat • Mehmet - Sıtkı 

Ayrıca : Ekler Jurnal son dünya hadisatı · 
Seanskr : 3 6 ve 9 da 

Bulgaristan Balkan iktısadi 
birliğine mi giriyor? 

dh. ~~s 

Sofya 16 (Radyo) - Kral, Sovyetlere mütemayil iki 
nazırın yeni kabineye girmesine muafakat etmemiştir. 

A fl"lltt 

Difteri vakaıı hir 
Son hafta içinde şehird• ~ki 

birkaç şüpheli difteri vaka- "1-, 
sına rastlanmıştır. Sıhhat 
müdürlüğü ve Belediye bat 
hekimliği derhal icap edeıı 

Belgrad 16 (Radyo) - Yugoslavya ticaret nazırı, Bulga
ristanla Yugoslavya ticaretinin inkişafı için bir plin hazar
Jamıı olduğunu, l:iu suretle Bulgaristanın yakıada Balkan 
ikbsadi birliiine dahil olacağını beyan etmiştir. 

Müzayede ile 
fevltalade satış 

· 18 Şubat 940 Pa!ıar günü 
saat 10 buçukta birinci Kor~ 
don Mustafa bey caddesinde 
14 No. lu apartmanın 2ci 
kaiında Banko Di Ruma ikinw 
ci müdürü Gildo Tomele ait 
feYkalide zarif Ye nadide 
mobilyaları müzayede sure-
tile satılacaktır. Satılacak eş
yalar meyanında Viyana ma
mulatı mükemmel yatak oCla 
takımı, 2 adet çift elbise do
lab1, 3 aynah tuvalet, 2 adet 
çift birerbuçuk kişilik kar~ 
yola maa somya iki komow 
dinosu Ye 2 tabaresi, çift 
perde maa korniz, birli ve 
üçlü elektrik avizeleri, Viya
na mamulltı kıymetli yemek: 
oda takımı, 2 adet çift kris
tal camlı büfe, kare açılır 
yemek masası, 6 adet maro· 
ken sandalyesi, güzel bir 
kristal vifrin, kolonah saat, 
abajur, keten perde: Japon 
vazolerı, şemsiyelik, Viyana 
mamulab kadife kaplı bir 
kanepe iki koltuk, bronz iş· 
lemeli orta masası, elle iş· 
lenmiş keten üç perde kor
nezalarile, yazıhane ve koltuğu 
kadifeli mükemmel Ameri
kan bir kanepe iki koltuk, 
Marschal markalı iyi sesli 
Alman piyanosu, taburesi 
ve notaları, iyi bir Ameri-
kan duvar saatı, beş parça
dan ibaret hasır takımı, şö· 
mine soba borularile, büyük 
ve rahat kadifeli kanepe iki 
koltuk, telefon masası duvar 
etejeri, çi~ekli sehpa, aba-
jur, ayaklı dikiş makinası, 

' elbise dolabı, divan, beyaz 
kristal camlı despenç, mer
merli masa, beyaz dolap şi-
fonyeralı, yemek sandalya· 
lan, buz dolabı, mermetli 
masa, hava gazı ocağı, mut
fak takımı ve seccadeler 
büyük uşak yolluk ve sair 
bir çok IUzumlu eşyalar bilw 
müzayede satılacaktı. Bu fır

satı kaç1rmayın1z. 

Fırsat arttırma mobilya 
salonu. 

Aziz Şınık, telefon 2056 

ızmir Memleket Hastanesi 
Rontken Mütehassısı 

Rontkenveelektrik tedaoiı 
yapılır ıkinci Sej {er So 
No. 29 TE~EFON 2542 

za~ıta 

Keçeciler caddesinde Ha
san, Recep ve Ali bili se
bep Lütfü oğlu Sadettini 
dövdüğünden yakalanmışlar
drr. 

§ Basmahanede Abdullah 
oğlu Mehmed iş meselesin· 
den Mehmet oğlu Nuriyi 
dövdüğünden yakalanmıştır. 

§ Karantina Ali Riza so
kağında Kamil ailevi bir 
meseleCfen Riza k:ızı Nazlıyı 

dövdüğünden yakalanmıştır. 

§ Kemerde Mehmet oğlu 

Ahmet, tabanca ile Fevziyi 
tehdit ettiğinden yakalan
mıştır. 

tedbirleri almışlardır• ieı 
tllirp 

pamukihracatı s 
Romanya ile yapılan aıı· ~ah, 

laşmaya uyularak 8225baly• 1,k, 
pamuk sevkedilmiştir. Kalall lıy, 
kısım da ay sonuna kadar Yeye 
ihraç edilmiş' olacaktır. 

• Spor haberler• 
Bugün öğleden sonra A!" 

sancak sanasında mekteplı-
ler likine devam edilecektir: 

Dün akşam hakem heyetı 
toplanmış bugün ve yarıo 
yapılacak müsabakaların ha
kemlerini tesbit etmiştir. 

Bir kaza 
Göztepe açıklarında tiabk 

avlıtmakta olan 17 yaıınd• l 
Riza oğlu Celil ve 16yaşıa'" bll 
da Galip, fırtınanın çıkma~ı 

§ Alsancak Mustafa bey k d · ı · ·kı· üzerine kayı evrı mış, ı 
caddesinde Hüseyin oğlu si de denize düşmüştür. 
Mehmet amele Abdullah oğ- Imdada yetişen zabıt• 
lu Alinin bir paltosunu ça)- memurları tarafından kurta-
dığından yakalanmıştır. rılmıştır. ....,. 

lzmir Defterdarl~ğ ndan l 
Hüseyin oğlu Sabrinin Karşıyaka şubesine olan karanÇ 

vergisi borcundan dolayı mutasarrıf olduğu Karşıyaka o;ö lt. 
nanmacı mahallesinin Zafer sokağında 32 ·34. sayıl~ 7e 9 J k~ 
lira kıymetindeki iki dükkandaki yarı hissesı tahsdı em•• i 

· · k ·ı· t ·dar• l kanunu hükümleri dairesinde hacız edılere vı aye 1 • 

hey'eti kararile 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır· il 
Taliplerin 7-3·940 Perşemlie günü saat 15 de Vilayet 

idare hey'etine müracaatları ilin olunur. (538) 
17-24-3 

- 24- __,, • 
----------~----------.:..:.-----------:-:---:--::-:~~ ~ rala de güzel bir kapan kurmayı bildi. Hatta Sokbo: 

linofu bu kapana düşürmekte zorluk bile çekmech· 
d h 1 ··tbe' Aşkının tesirHe sarhoş olan ku.m~n~an e~ ~ . ru alı 

sini yıldızlarını ve adının şerefını guzel fatıliının ay 
lan altına attı, kadından şu cevabı aldı : '1 

d b • · 1 evleniriB1· t - Ben kocam an oşanır ve s1z1n e , 
'f ·ıı Fakat bunu ancak sizin Oralı terk ederek vazı en~ , 1> 

Petresburga tahvil ettirdiğiniz zaman yapabilirim. şıoı i' 
dilik metres hayatile kanaat ediniz, 

Nikolayev.iç'in Tali Y ıldıı• 
· Parlıyor ••• 

Güzel yo1cu ile gümrükçüler arasındaki Nikolayt; 
viç'e bir fırsAt teşkil etmişti. O, mukadderatını e~ 

· · h d v l' ·da· b•' bir surette idare etmeyı bılen u eger ı cı ı . 
münasebet zeminine girdi. Gerçi bu münasiheti t~915 
edinceye kadar hayli cüretkirlık gösterd\. Fakat Y1~0 

noksan kaldı. Maateesüf o zaman teftiş münasebetı e 
gümrük müdürü Viryerolof dahi orad~ bulun~yord0~ 
Yüzbaşının gümrük işlerine müdahalesıne manı ol~~ .. 
istedi. Mamafih unutmıyalım ki böyle bir anda yuJlı 
başının kendini mağlup mevkiine koymayacağı pe 
tabii idi. O, her şey için bir şeyi feda .etmeyi · göı~: 
ne alJırmışb. Kadının kıymetli bagajlarını cebrile k• 
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Milli Piyan~o Biletlerinizi ( SAADET ) Kişesin(fen Alınız dırmıştı. o~ 
Hazır olan vagona bile attırmıştı. Hatta glbnr ~ 

müdürünün gözü önünde ~adını vagona kadar tef • Çorakkapu Poliı merkezi karıııı No. 864 Hasan Tahıla Öadeı Telefon 8497 


