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ui,,, le hakkında en . çok FKARINDA BUYUK BiR SEViNÇ UYANDIRMIŞTIR o zaman bazı ihtiyati ted-
~-, •hruı olan Roma sıyasi ', birler alıııak müm~ün olur. 

: filleri ile Roma matbu- Lonra (Radyo) - Kızıl ordunun Finlandiyada ilk hattı Paris (Radyo) - logiliz e irlerinin Altmark vapuruada Meseli sarsıntıya Emaruz ol-
1~ır. Belki mfittefikl•rı'n yaran bazı muvaffakıyetleri üzerine neşesini kaçıran bura gezdiklerini mevzuubahis ed ·n 1914 Fraasız esirlerinden 1 b' t 
il • "" duğu malüm o an ır mın a-
. •dar ehemmiyet verdik· umumi efkarı Fin ordusunun son büyük parlak ve ona en biri şunları yazıyor Alma::ıla rıa eiirlere nuıl muımele et- kada evlerin sağlam kayalar 

t tı hu işe BerJin ile Mos- büyük yardtmlardan daha fazla top tank ve mühimmat ka· tiklerini bana sorsunlar ilk büyük harp iptidMında esir d I ·ı b' •o üzerine inşa e i mesı e ır 
b •a bil iltizam 0 derece zandıran zaferi üzerine anlatılmaz bir sevince kapılmıştır. düşmek felaketine uğrayaa ben ve ukadaşlarımı iki gün yadide çakıllar veya ~umlar 

ltınıniyet vermez görünü· Bazı gazeteler bu çekiliş hareketinin de mareşal Maner· 3 gece hayvanların bulundugw u vagonlarda çektigw imiz azab d'f • a 
b üzerine bina e ı me;;ı ar • 

lr da gizliden gizliye her haym'ın dahiyane bir planı ola iteceğini yazıyorlar. ve ıstırabı tasvir etmek bile güçtür. Her uğradığımız istas- sında b\iyük fark vardır. 
rfllı t•letten fazla alakadar ve Paris (Radyo) - Kudüsten alınan haberlere göre Arap yonda kadın ve çocuklarda:ı gördüğümüz hakaretler y t· Herhangi bir sarsıntıya kar-

•ııul b ı ı K gazeteleri küçük devletleri yok etmek istiyen Bolşeviklere 
tll' u unuyor ar. uv· miyormuş gibi sırtımızdaki k ılın kaputu da alarak bize bü "' daha ziyade emniyet ar-

JU ı bir 'ht" l ı k karşı Koymak üzere bir milyon müslümanın emir ve i..ıaret "' 1 • 
~., ir. 1 ıma 0 sa gere - ... tün kışı bir gömlek bir pant.tlocla geçirttikleri g·ibi bizi zeden bazı inşaat sistem erı 

o'l·ı l'gilterenin siyasi tarihi 
1• ,• biraz iştigal etmiş olan
ıl• ~ bu büyük Britanyanın 

beklediğini yazıyorlar. tatbik etmek de mümkiln· 
Paris (Radyo) _ Hüseyin Cahid Yalçın, "Yeni Sabah,,da bir yerden bir yere sevkede ·ken koyun ve domuz sürüle-

Türkiyenin mecbur olmadıkçı harbe girmegv e hevesli olma· riae yaptıkları gibi ikide birde üzerimize kurt köpeklerini dür. 
· Modern teknik için feli· dıgwıoı, fakat Türkiy~nin teahbüdlerioi bozdurmak istiyecek nldırttıklarını ve hasta arkadnşlarım ı zı ziyaret ettiğımiz için 

.... ~j-~•ratorluk yollarına ver· 
~ d'iı ehemmiyeti pekili tak
•e 

1 
ır edeceklerinden bu hu

ı• il lııta Londra hükumetinin 
:J Y~ınıyacağı muhakkaktır. 
iO 

811 
ulgar ıazeteleri bu hu· 

( lü •ta Rom adan sık sık ma-

kete mani olmak mümkiia 
her hanği bir hücumun karşısında Türkleri bulacagw ını ve Fransız esirlerini tabancalarla yerlere serildiğini düşündü· k 'k 

değildir. Fakat bu ~e 0 •1 ' 
Ankaranın Moskova ile bu bu!usta mahiın anlaşmasını ha- ğüm zaman Alrnanlara esir düşmenin ne demek olduğ .mu hiç olmassa zelzelelerın şıd-
tırlatan bir makalesi çıkmıştır. bir kere daha hatırlatmak istiyorum. t 
·-----~~~~------------~------------------------------------------------__;.---------------------------------~--------------------------------------------

Çekler Fransa-: Sovyet 

l llıat almağı ihmal etmiyor· 
b•rb Aıatıya naklettiğimiz 
• .. erler o cümledendir: 

ya gidiyorlar Müfreze eri 

1 Y •kın ıarktaki hadise
er günden gilne göze çar-

ı !1
Yor. Bu hadiseler yakında 

~ 
0
;•da büyük harekata şahit 

O unacaiını gisteriyorlar. 
raya toplanan büyük ordu 

1 :uıı adedi hak kında Iniiliz 
.aıete) . b" 1 erı ırşey yazmıyor-
~r, bu ordu onbeş bin kilo
'"ttrelik yoldan ve ani bir 
ted~tte 2elmiştir ye gelmek
tr 

1
•r. Yeni Zolanda ve Avus

t.1 Ya orduları talim ve terQl)'e . . 
d ıçın bir müddet Mısır-
a' kalacaklardır. Bundan 
,. 
0

'
1
'• yakın şarkın muhtelif 

.:rtr • 

8 
trıne gideceklerdir. 

N u ordudan bahseden 
d·t'York Taymis gazetesi 
t~~~r 1'i: Bu ordunun böyle 
S •hi bir yerde toplanması 
i .. ~1 \'Yet Rusya ve Almauya 
~ ıı b" .h }' k ır ı tardır. Onlar e~er 
k 1 ııı şarka doğru bir sar-

d•ııtıda bulunurlarsa bu or
" ·ı b·ı ı e hesaplaşacaklarını 
1 llıtlidirler." 

lstaubul - Buğün 28 Çek 
şehrimize gelmiştir. Söylen
diğine göre, 300 bin Çek 
Balkanlara kaçmıştır. Bunla
rın hepsi Fransaya ridccek 
ve orada teşekkül etmekte 
olan Çek ordusuna iltihak 
edecektir. 

Yeni Irak 
kabinesi 

Londra- Irak kabinesinin 
Naşid Ali Ccylaninin riya· 
setinde bu gece teşkil olu· 
nacağı tahmin edilmektedir. ............ .. ........... . 

Hüliıa müttefikler her 
yol ve icabında teşkil edile
bilecek her cephe için uya
nık ve tedbirli bulunuyor
lar, çünkü Londrada harp 
hazarlıkları hususunda şim· 
diye kadar gösterilmiş ih· 
mal ve gevşeklikten şikayet 
edenlerin adedi az. değildir. 
Bundan sonra logiltere bu 
işlere ihmal ve imhal gös· 
teremez. ve göstermiyecektir. 

SIRRI SANLI 

'29 ~ Alman imparatoru Rus Çarını Nasıl Aldattı? 
-------------~~~~---~---.;.._~---~~--~~~ 

H RBIYE NAZIRININ 
DÜÖÜNUNDE 

k Talaktan birkaç ay geçmişti. Bütün Petresburg bal
~ harbiye nazarı general Sokholinofen Madam Buto

~~ç ile olan tantanalı düğünüııe iştirak ediyordu. Bu 
dır kaç ay içinde binbaşılığa terfi ettirilmiş olan hu
Ud yüzbaşısı Niloyeviç te bu düğünde hazır bulunu· 

Yordu. 

Genç zabit bütün davetliler içinde en fazla göze 
Çarpıyor, herkes birbirine onu gösteriyor, onunla meş· 
!~ ~luyor, bu yakışıklı zabitin gelinin gözdelerinden 

llgu fısıltıları kulaktan kulağa gidiyordu. 

d Bu birkaç ay içinde Nikolayeviç Katerinle bir kaç 
efa ·· ·· - b" k 1) goruşmuş, ır aç randevuda hazır bulunmuştu. 
. •ha doğrusu Nikolayeviç kadının randevu davetle· 

rıtıt icabet etmişti. 

Çi~aterin bu genç zabit için çıldırıyordu. Nikolayevi
k• , pek az erkeklere nasib olabilen güzelliği çok kes
i:~ zekası ve hele kadınlarla düşe kalka o~ları pek 
h ıladnlamıı olması, kaleler, şehirler zaptetmiş genera· 

eta esir eden Kater · · l•bit t ını, •vucuna düşürmüş, genç 
e aparcaaına Aşık etmişti. 

Katerin, Nikolayeviçi 0 k d 
kuvvetli kolları a d b • ar ıeviyordu ki, onun 

. rasın a ulunduv 1 d K . 
ıuo •§kile yanıp tut k gu saat er e, aterı-

uıan es i kocası Butoviçi de, bu 

HUDUDUMUZU 
GEÇMEDİLER 

Moskova, 20 (A.A) - Tas 
ajansı tebliğ ediyor : 

İtalyan Stefani ajansı, Sov
yet müfrezelerinin Kafkaıya 
- Türk hududunu geçtikle
rine, Türk makamatının bu 
geçiş sebeplerini tenvir için 
müfrezeler gönderdiğine ve 
faltat Türklerle Sovyetler 
arasında mlhademe olmadı· 
ğına dair Istanbul mahreci
le bir h her gelmiştir. 

Tas ajansı bu haberi uy· 
durma ve marazi olarak ta\•
sif eylemeğe !alihiyettardır. 

ANADOLU AJANSININ 
NOTU: 

Anadolu Ajansı : Ankara 
mahafilinin de Tas ajansının 
bu tekzibine iştirak ettiğini 
istihbar eylemiştir. 

-ınıııı-

Milli oru .. ma 
Kanunu 

-oo-

Ankara, 20 (A.A) - Baş
vekaletten tebliğ edilmiştir : 

3780 numaralı ruil'i korun· 
ma kanununun tatbiki, ı 

inci madd <" sinin sar .h lh da
iresinde İc1 a V cb ill...ri H -
yetince kararlaştırılmış ve 

19-2-1940 tarihinde yüksek 
tasdika iktiran eylemiş ol
makla, sözu geçen kanunun, 

bu tarihten itibaren tatbiki
ne başladığı ilan olunur. 

--o-

Karadeniz 
paktı mı? 

-oo-

Londra (Radyo) - 11Bri
ta1Jya ve Şark,, me~muası
nın Bclgrad muhabiri, ya
kında bir Karadeniz paktı 
hazırlanması ihtimalinden 
bahsedildiğini haber veri
yor. Bu habere ğöre Kara· 
deniz blokuna Türkiye, Ro
manya ve Bulgaristandan 
başka Türkiyeye bir ittifak
la bağlı bulunan Yunanistan 
da dahil olacaktır. 

Matbua Heyetimiz Döndü 

Türk gazeteci heyetinin reisi B. Hü•eyin Cahid Yalçını 
F ransıı mechul asker abidesinde altın def teri 

i~zalarken görüyorsunuz 
İstanbul - Garp cephesini ziyarete g 'den emekli orge· 

nera) İzzt.tlin Çalışlar ile matbuat heyetimiz, bu akşamki 
ekspresle avdet etmişlerdir. 

Orgeneral izzettin çalışlar, gazetecilere b~yanatta . 
1
bulu-

narak: " . 
- Es1slı tetkikatta bulundum. Majino geçilmez bir hal-

dedir, demiştir. 
Matbuat heyetimiz, paristc sempati ile karşılandı~ların! 

s~~~~le_r,!~ .. {~~ilklerinden hayranlıkla .. !>~~~~· 

TÜNELB ŞI CINA YETi 
I - rı 

• 

Tunelbaşı kurbanlarından Halil ve Fatmanın beraber 
çektirdikleri bir resim 

Istanbul (Hususi) - T~nelba~ı cinayet~ ba~lnnd~w ~ab~i
k t devam etmektedir. Cınayetın ne şekılde ışlendıgı elan 8

1 c Jmamıştır. Dün tekrar on kadar şahidin ifadeleri 
an a,..ı k d"-. d 1 b. alımıştır. Alakadar de torun ver ıgı rap~r a ~ar.a ı ır 
adamın bu kadar derin bir yara açamıyacagıoı bıldarmek-
tedir. 

detine mani olmağı araı ır· 
mak imkanlarına maliktir. 
Yüksek mimar Bekir 

lhsan'ln zelzeleye k•r
şı nasıl tedbir aımalı
ylz ? ba,llkh yazı. 

Zelıeleye karşı nasıl ted
bir almalı ve ne yapmalı di. 
ye soruyorsunuz. Bu mevzu11 
pek yeni değildir, zelzele 
mıntakası olan memleket· 
lerde çareleri düıünülmlş 
ve tatbik olunmuştur. Şim
diye kadar alınan neticeıer 
de bu tedbirlerin muYafık 
olduğunu isbat etmiştir. 

Zelzele mıntakası olan yer· 
lerde kurulacak şehirleri• 
mahallini tayini sözti birinci 
derecede Jeolog'lara aittir, 
ancak yerin tayininden son
ra ioıa tarzı gdir bu da biz 

(Devamı var) 

Soyet - Fin 
Harbi 

-o-

Roma ~O (Radyo) - Fin· 
ler, Ladoganın şimali şarki
sinde büyük bir Rus mü
himmat deposunu berhaYa 
et mis (erdir. 

Fi~ler, Kumo cepheıinde 
de 54 ncü Sovyet fırkasını 
da muhasara etmeğe mu
vaffak olmuşlardırr. 

Helsinki 20 ( Radyo ) - . 
Sovyetler, bugün 60 tayyare 
ile altı defa şehri bombar
dıman etmişler ve sonunda 
birçok paraşütcüler indir
mişlerdir. Bunların kAffeai, 
yere inerken mitrayöz ate
şiyle öldürülmüştür. 

Londra 20 ( Radyo ) -
Siıkiya Jervi kasabasında 
haftalardan beri mahsur bu
lunan on sekizinci Soyyet 
fırkasının imha edilmiş ol
ması, Soumo Salmi harbin 
den beri kazanılmıı en bii· 
yük Fin zaferidir. __ .... ,.____,,....__ __ 
Hitler'in 
Tehdidi! •• 

Londra - Deyli Ekspre
sin Kopenhag muhbirine göre 
Hitler Skandinavya devlet
leriyle Hollanda ve Belçika 
nezdinde bir teşebbüste bu-

l lunarak bu~ memleketlerin 
l müttefiklerle derhal ticareti 

kesmelerini iıtiyecektir. 
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Asri Fallar: Salon 
lljleneelerl ? 

=- 21 -

2'.( - Kendini beiendir
mek için bir kadının süslen
mesi, tabii bir hal, rulai bir 
ihtiyaçtır. Fakat bunun için 
ıünün 23 saatını ayna kar-
11110 da kaybetmek timarha
neye sürüklenen bir hasta
lıktır. 

295 - Bayan ( ... ) için 
yaphğın gezintileri görenler, 
ıözliyenler vudır, gözünü 
aç. 

296 - "İç bade, güzel 
sev varsa aklı şuurun,, der
ler. Bu yanlış bir fikir değiJ, 
fakat bunu ifrata vardırıraan 
bade ile güzeller sende ne 
akıl \;ırakırlar ne de şuur. 

297 - Aık ve sevda çok 
defa işsizlerin işidir. 

291 - Kadın, avını vur
mak için kurşun yerine göz
lerini, ok yerine kirpiklerini 
kullanan bir aycıdır. 

l99 - Senet perisinin 
eteklerini elinize geçirebil
mek için bir hayli dere tepe 
d ba aıacaksınız. 

300 - Rahat yaşamak 
istiyorsanız her bakışıyla 
ıönüJlere bir ok fırlatan o 
fettan ve işvebaz kadından 
uzaklaşınız. 

301 - Bu işin olmaıı için 
sizin bir "e•et,, demeniz 
kifidir. 

302 - Size pek çok ıey
ler vadedenlerden az ıeyler 
bile l>eklemeyiniz. 

363 - Sizi ıevebilecek, 
size itımad e~ebilecek insan· 
larla çalışınız, emekleriniz 
l>eıa gitmez. 

304 - Meıllur olma~ isti
yorsanız, bu fena bir şey 
deiiJ, fakat şöhreti temin 
edecek vasıtalaraan mahrum 
iseniz meş~ur l>ir gülünç 
adam olursu~u:ı. 

-------------ister gUI, ister ağla 
:vıımnıııa-111111111 

Saati tiın dolara mal 
olan evlenme! 

Amerilcada büyük· fabrika
törlerden ve milyonerlerden 
biri evlenir, faliat yeni ka
rısı ile geçinemediğinden 11 
gün aoora ayrtlmak zarure-
tinde kalır. Mahkeme bu 
ayrılık davası için tam iki 
yüz bin dolar tazminat liük
meder. 

Amerika gazetelerinden 
bazıları bu parayı hesap 
eaerek şöyle bir başlıkla 

l , ._. 
va" ayı yazarlar: 

" 11 günlük evlilik baya
bnda her saatını bin dolar
dan fazlaya mal olan izdi-

vaç r" 
Sen <le ey oliuyucum, şu 

Amerika elenilen garip diyar
da neler olduğunu duy da 
buna: 

, i er auı, ister. aııa ----------

~b;~';--Gi;ii'A.li;;::;;--·ş-;;M;;;ı;;- V • U. Meclisi bir ha1t:: 
----.. •••• __ .... Vilayet umumi meclisi, Finlerin TUrk-a vt 

Paris - Maten gazetesinhı laviçredf'n öğrendiğine göre NEDEN TOPLANIYOR dün öğleden sonra reis ve- Hlzmetıer~-•• 
Almanya ile So\•ydler nras:nda bir de ıiıli anlaıma yapıl- Roma - latanl>uldan ge- kili B. Nuri Esenin reisliğin- y Az'Aftlk• 
mıştır. len haberlere göre yakın de toplanarak vil tyetin biit- _ 35 _ t 

Bu anlaşmaya göre, eğer burllnltü harp lskandinavya hü- şarkta ordu kurulması her- çeai üzerinde müzakereleri- ilim alemince 0 za t 
kômetlerine teşmil edilir, yahut yakıo şarka kadı:.r uzarsa şeyaen evvel ltaJya üzerinde ne başlamıştır. dar malum olmıyan 
Sovyetler ve Almanya lr.endi topraklarını müdafaa için be- tesir y;:-.pmak içindir. Türk 2,209695 lira üzerinden yenilerini bulmağa 
raber hareket edeceklerdir. gazeteleri ise lngiliz ve tanzimi teklif edilen varidat olmuş ve bunların 1. 

Eğer taarruz yalnız Ru~yaya yapılırsa Almanya tarafın· Fransızların harp cephesini büt~esioin _ tetkike imkan 1889 senesinde rı için 
dan yardım görecektir. Şayed Alcnanya şarktan hücuma şarka kadar uzatacaklarını verılmek uzere bırakılması namile neşretmiştir.~0pl 
uğrarsa Sovyetler tarafından muavenet alacaktır. Harp garb- zan etmiyorlar. Eğer sahne m_uvafık .. gör.ütmüş,. ~ütea- him eseri Finlindiy •rla 
ta kalırsa SoYyet 1'.unya da.hi bitaraf kalacaktır. uzanırsa Türkiye tamamen kıben butçenın tevzıoı mak- oloji Cemiyeti çıkar nı 

b. f k 1 k A sadiyle Ankaraya bir heyet bugün mevcudu k .~a 
Y k kt b !le 0 • k h k At ıtara a aca tır. yoi za- gönderilerek bazı teşebbüs- Jııtler 

8 IDŞ&r 8 UYU Bre 8 manda şark ordusunun hiç lerde bulunmasında B.Kim- Finlerin Türk kita k 
Sofya - "Utro" gazetesi Yakınşarkta vo~ uu melhuz bir büyük devlete karşı ol- rao Örsün teklifi de ruzna· tekik hu~usunda ço~~ ıt:l 

büyük hadiselerin arifesinae bulunduğumuzu!yazarlien di- madıgw ı ve ancak itiyati bir 1 1 k 1 hizmetlerı vardar. As ... . • meye a ınmış, ge ece ce se- .... ı 

yor ki: tedbirden ibaret bulunduğu- de müzakeresi muvafık gö· sonra Fin arkeolog! b 
"Bu ordunun toplanması Türkiyede <likkatle ;takip olu· da zan ediliyor. rülmüştür. Heikel de Orhun n tak 

nuyor. Bazı mahfiller bu ordu müttefiklerin Romanya ve valisine l>ir sefer hef ri 
1 

·Yunanistanı~himaye için verdiği tebahhüdünS'Ve Türkiye ile R _J Menemen etinin oaşında ol• tiaı 
olan ittifakın icabıdır,, diyorlar. Bununla beraber doirusun Om&•& yeni miş, Orhun kitabele~ns 
bilen yoktur. Ancak ön Asyada bir harekin:'"'vukuu beklen- konferans Belediye reisi rinde tetkike muva şt,e 
mektedir. - Menemen belediye reisi B. muş ve 1892 de lası kr~ 

Roma _ Yakında Ro- İdris Tınaz hakkındı. M~ne- de I'Orkhon adile bO Su 

Bitlerin Büyik Harp Planı 
Paris - Paris Soir gazatesi bu başlık altında neşrettiği 

bir fıkrada diyor ki : 
"Hitler barbı kazanmak mecburiyetine kanaat getirdiğin· 

den yeni bir plan hazırlıyarak kumandanların ve sivil bü
yüklertn takdirine vermiştir. 

Bu plana göre 1940 senesinde Almanya harbı gevşete
cek yalnız mukavemet hazırhyacaktır. Rusya ile anlaşıldığı 
üzere bu müddette ibtidai maddeleri de yığacaktır. Ayni 
zamanda bitaraflar da tazyik olunacaktır. 

iyi düşünmeli imiı 
Paris - Almanya ile Sovyetler arasında geçen hafta 

imza edilen iktısadilmuahededen bahseden "Populer,, ga
zetesi şunları yazıyor: 

"Hitlerle Stalin · arasındaki dostluk kuvyetlenmektedir. 
Garp devletlerinin harp cebhesi bu suretle çok genişliyor. 
Bugün İngiltere ile Fransa bu geniş cephede uğraşmak 
mecburiyetindedirler. Baltık ve şimal deniziden Çine kadar 
burası .. 260 milyon nüfuslu bir yerdir ki düşünmeğe değer 
bir şeydir. 

Almanyinın Petrol Meselesi 
Zorlaşıyor 

Paris - Paris Suvar muhabiri Bükreşten bildiriliy!>r : 
Fransı:r.lar Romany'.-\ntn duygusundan şüphe etmemelidir. 

Fransız şirketleri ta,..afından, Fransız sermayesile çıkan pet
rolların Almanyaya gittiği haberi doğru değildir. Bugüde 
kadar Fransıı: ve lngiliz petröllerinden bir litresi nile Al-
manyaya gitmemiştir. --: 

Italya Barba Hazırlanıyor 
Roma - Tirubuna g•zetesi 1Huradaki devamlı aslCeri mü· 

zakerekre önem ver~yor. 
Gazete B. Mussolininin başk~nlığında Venedik sara:ıında 

yapılan bu toplantıların ehemmiyeti büyüktür, dedikten sob
ra şunları ilave ediyor : Burada ahnan kararb.r ltalyanın 
barba girdiği tRkdirde bitaıafük ikti!adi idari ve askeri 
tertibata dairdir. 

Sovyet azetelcri Ne Diyot? 
Sofya - Moskovadan bildirildiğine göre Sovyet gazete-

leri, Amerika baribiye nazırının muavininin Avrup:a seya-
hatini sevinçle karşılama~la beraber, Amerikanın Fran~a, 
lngilrere ve Finlanciiyaya ıceyal olması itibarile bu misafi
rin Amerika namına tek,if ed<'ceği sı:lh şaTtlarmllan şüphe 
ediyor. 
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ELHAMRA Sıinemasında 
Bir dakikalık zaafı yüzü!lden intizamlı ve mesud yuvasını 

yıkan zavallı bir babacıı: hazin macerası 

Türk sahnesinin Türk sbecıacılığmın ve filimciliğinin 

kıymetliE f v J !! 1 h • t • Başrolüuü 
üstadı r ugru ,, llı snn ın yarattığı 

senenin en muazzam ve muhteşem Türk filmi 

ŞEHVET KURI A» f Difl:nerde 

CAHIDE-NECtA-FERDt TA:YFUR-SAIT-NEVIN 

manya ve Macaristan bari- men bel !diye mec- cild halinde Tllrk kin t 
ciye vekilleri buraya gele- lisinee verilmiş olan ademi rinin mükemmel koP}k 
cektir. Kont Canonun deli- kifaye kararı viliyetce tet- ve fotograflarını :neŞ\11 ~ 
letile bu iki hükümetin ara- kik edilmektedir. tir. tn 

sındaki toprak meselesi hal- A Bundan evvel Cas'ı; 
}edilecektir. Kont Cano iki Bn. Af et Ahlqvist gibi ilim 8~1lda 
taraftan da fedakirhk isti- Şehrimizde bulunmakta da bu sahada değerıt 
yecektir. Bu anlaşmayı gizli olan 1 ürk tarih kurumu ler vücuda getirmiş llt 
ve siyasi bir mualiedenin başlianı profesör Bn. Afet nuyordu. ltai 
imzalanması takip edecektir. Uzmay dün öğleden sonra Heikel sadece Orbj' 

Gönüllü 
Kadınlar 
Budapeşte - Milli müda

faada hizmet görmek üzere 
kadınlar teşkilati yapılaca
ğına dair hükumet bir emir-
name neşretmiştir. 

"Okumak bilen 
okusun 

"Okumak bilen okusun,, 
istasyonu Avrupanın küçük 

şehirlerinden birindedir. İs

tasyona böyle isim verilme

sinin sebebi, demiryollarına 

yeni alınan bir memurun ilk 
seferinde istasyonun adını 
okuyamadı ve o sırada da 

soracak bir kim~e l-ulama· 
dığından tren durur durmaz 

elile, istasyonun levbasna 
göstererek : 

"Okumak bilen okusun,, 
Diye bağırmıı olmasıelır. 

- [ Ucuz Sinema Günü ] -

Kültürpark 
Sineması da 
Büyük ve küçük husu~ 15 

biririnci 1 O liuruştur. 
Bu flatla: 11Y AŞAMAK 

ZEVKTiR,, ve "MEŞ'UM 

KADIN,, filimleriyle Para
moot ve dünya havadisi 
gösterilecektir. 

Cama gününden itibaren: 
"CEZAlR SEVDALARI,, 

CHARLES BOYER 

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Ha!! nesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontkenvee!ektrik tedavi• 

yapılır ıkinci Beıfer So 
No. 29 TELEFON 2542 

asarıatika müzes .yle eski helerini ilim Alemine du 
lzmir hafriyatını ziyaret et- etmit değildir. Garbtt 
miş ye müzeler müdürü B. türklerine aid olan iJ'"~ 
Selahedöin Kantardan iza- tandaki buhünkü E.,lifh 
hat almıştır. şehri baliıinde Tal•• ~t 

Ege Gecesi 
24/2/940 Cumartesi günü 

akşamı sabaha kadar Fuar 
gazinosunda lzmirli üniver
siteliler tarafından bir gece 
tertip edilmiştir. Gece gayet 
eglenceli ve mahtelif milli 
oyunlar oynayacaktır. Dave
tiyeler basılmaktadır. • 

Zayi 
Karşıyaka orta okultudan 

19-2 ·940 tarihinde aldığım 

546 numaralı tasdiknamemi 
kaybettim. Yenisini çıkara· 

cağımdan bunun hükmü yok· 
tur. 
Eşrefpaşa 349 ncu sokak 

No. 30 da 
VEDAT 

(586) 

helerini de kopya et .. ~u 
Jarı da neşretmiştir. il 

Finlerin Tükolojiye i 
esaslı bir surette biı o 
Suomalis - ugrilaiseD ' 
yani Societe Finoo·u 
in teşekkülünden ıon 

lamıştır. 

Bu cemiyetin bir 
ası ve bir de aync• 
halinde neşriyatı vard11

11 
rada neşredilen ve biılltl 
eden mühim yazıları ar~ 
izah edeceğiz. h 

Fin ilimlerinden Ott ~ 
ner de Türk kitabeleri 
rinde çalışmış ve Tiit 
zısının menşei hakkınd• 
him bir eser yazmıştır· 

(Sonu yar• 

Alman imparatoru Rus Çarını Nasıl Aldattı? 

günkü kocası Sokholinofu da unutuyordu. 
Düğünden evvel yapılan bu görüşmelerde 

aşikane emeller tamamlanmamış, bir çok siya5l. 
lar da hazırlanmıştı. Bu planlar içinde birincis~ 
terinin Harbiye nazırı ile evlenmesi ikincisi de 
imparatorunun dilekleri idi. 

Çierek aşikane emeller ve gerek siyasi f',;. 
Nikolayeviçin Bctresburga, Katerinin yanına gel~ 
icep ettirdiği i~in çok kurnaz k~<lın aşı~ını Y'1; 
harbiye nezaretine aldırmayı vaat ve temıo etlJJ 

Vaktile haşeriliğinden dolayı ordudan uzakl' 
lan, jandarmaya naklolunan Nikolayeviç kurm•Y1ı sına giremezdi, fakat bazı müstekil hUkumette " 
ğibi burada de öir isti9na yapılmış,w bir. ~anuô dl 
irtikap olunmuş, bazı yerlerde olaugu gıbı but• 
kanun kadın kuvveti Karşısında boyun eymiye 
kfım edilmişti. Çar böyle bir irade ile de bir is 
yaptı. 

11 İşte bu suretle. Rus zabiti Alman casusu ol•, 
kolayeviç hem bu kadınla zevkiyap olmuş be' 
onun nafiz ve yardımı ile Rus orausunun pll19 

ve Rus milletinin ulusal esrarın1 elde etmişti. 

Milli Piyanı{O Biletler-inizi (SA DEff~Kişesinden ~lınız 

Scf erberlik planları, topçu idaresin gi~li 11°
11 mevzii haritalar, kuvveiumumiye cetvelleri, liüll 

yanın bütün askeri varlığı bu genç aşıkni elfif~ 
miş, bu varlık az zaman sonra da ikinci Vıl 
liıymetli evrakları arasında yer almı~tı. Çorakkapu Poliı merkezi karıııı No. 864 Haıan Taliıia Öadeı Telefon 8497 


