
~ .. 1ru .... ____ ........ ___ _ 
t NCU YIL No. 8908 : 

f Pazartesi f 
t 26 ŞUBAT 940 : 
ı Aboıaaınan: ı,enelik 7 ,S 6aylığı41ira : 
t TELEFON 3503-Fiyatı 100 para i 
:.'+ .......... _ ...... _ .............. : HER ~ON ÇIKAR SiYASi GAZETE .................................................. 

...... _ .. ___ ................ .. 
ı Sahih, Neşriyat Amiri ve Baş i Muharriri SIRRI SA Ll 
: idare: /zmir linci B. ıolraiında 
i (H. Sesi) Matbaasın~a ba11lmışbr 
• . ·ı • • Gecmiyen yazı gerı oerı mez • 
ı . • 
: .......... _ ........................ : 

bt 
ıııı 

şe~---- · A~MANYAYI ALDATAN NOKTA NE LIUSJUR ? .. . 
••••""1••1'1111tr1e;;..:~~:::.~:.::~.:.:.;:..::.:~~:..:. ...... .:~:ı.;:::.::~:ı;.::.;:.:.ı:;~:.:. .. ~a••~~::.;:::~:.:~~~:. .... 1111;.:~_;~::., • ..;;:::~::~:.~:.;;:;;.;;::;..;...;iiiiııllı .......... ıı1ııı .... .ıı1iı.. ............ m 

N: Kıaa ve A 
.... lClk .... 

'# liARBi 
Iı lstiyenler ve 
t • 
r ıstenıiyenler ••• 

Halkevlerimi
zin sekizinci 
yıldönümü 

--------
b· - - -

efl a ir kaç hafta oluyor ki, 

Yur~un her yerinde 
hararetle kutıulandı 

•' ı"ç· harp sahnesi olmadığı 
ııı •ak· l e ald ııı eriııe rahat nefes 

U p ıran Ballıaııları, şimdi pro· 
•ııanda b" d savaşının ır mey· 
anı Yapıııak istiyorlar. 
Buııu 

vıkrı Y•pmak istiyeııler, 
1 e harp ilin etmeden 

Yapanla . . 
fe r Ve harbıo kolay hır 
b yl .01tııadığı görünce bu 

e iyı b·t· n11 11 un dünyanın başı· 
d" ıııuıllltat etmek hevesine 

d• Ufenler old - - 1 -
ıf liizu uguıı u soy emege 

111 görmiyoruz. Paris rad-
1• Yo ve 
r Ytnid ıııatbuatı Balkanlarda 

' 11 kaldırılan propa· 
iilnda f . 

o nal ' tsad ve mfak fırtı-
•rının yapmağa çalıştığı 

•rabo:z ı L 

11 atı ı,. işleri bakkıoda 
tun u d" 

t 
Zil ıye malü r.at ve 

•'silit . 
f1 tsk' Verıyor. Her nedense 
Jı 1 Bıllııar bapekili 
it ve har · 

nof ~cıye ııazırı Köseiva-
r un ıst'f · . ı a meselesi de bu 
d i<ırıp Pr 

bir f ~Pagandacılara yeni 
oluy aıılıyet :haberi vermiş 

or. 

• Son B 
1 aldıiı ka elgrad konseyinin 
, her tarlar, Balkanlıların 

esen -
ı lie- l'uzııar karşısında 

-en e 'l' 
fidan 

1 
gı 1 veren ciliı: bir 

ise d 
0_ıııadığını göatermiş 

e •011 
tehdid il e, propaganda ile, 
ca\( v-~ hatti tu!ulmıya· 
kAııd' aıdlerle Balkaulıları 

- ı ta f •a larına çekmek ve 
Ya hiç ol 
. lllazsa onları birbi-

'lode:ı a 
1 B . Y rıııak için çalışan 

erlı:ı v~ M 
Yine b oıkova ajanluı 

oş dıırmıyorl,u I 
Bu işlerle • 

bun b ugraşanlar11, şu· 
· u.:ıun arasını açmak 
ı•tıy 1 
dur,eı ert son söı~nüz şu 

1-1.ırbi ·· bu goze alanlaı ı bu 
lii~ıuu ta t<şvik etmtği biç 

b Ilı yuktur. Çünkü baı be 
aşlaın k k 

fey • adar kolay bir 
Yoktu., zor olaıı o 

mu f .• u 
va fakıyet ve zaferle n · ti-

cclendirınektir. " 

SIRRl SANL.I 

---··----Halkevlerimizio tesisinin 
sekizinci yıldönümü, düo yuı
dun her yerindeki Halkev
leriııde olduğu gibi lımir ve 
Karşıyaka Hlllkevleriode de 
töreııle kutlulandı. 

Merasime istiklal marşı ile 
başlaııdı. Müteakibeıı Anka-

' 

ra Halkevindeo radyu ile 
yayılan sayın başvekilimiz 
Dr. Rdik Saydamıo irad et
tiği nutuk dinlendi. 

Başvekiliınizin alkışlanan 

değerli söylavinden sonra 
kürsüye çıkan lzmir Ccm
huriyet Halk par isi vil iyet 
idare beyııti reisi B. Atıf 
İrtan bir bi!abe irad etti. 
Hallrevl .. rinin iokılip uda
kati ve koyu bir millet duy
gusu içinde bir tek İn! ao 
halinde teneftüs eden, kar· 
deşlik hisleriLİıı de üstüne 
çıkan vataııperv r iik bislai 
içinde gö ~ ülleri kucak aşmış 
oo binlerce yurddaş t . ra· 
fıodan bugün d,ıdurulmuş 
olduğu .u söylemıştir. 

Sürekli alkışlarla karşıla

nan bu b, ı t&beden sonra kız 
öğ<etmen oku'u ta :ebesioin 
teşkil ettığı koro, büyük bir 
ınuvaffakiyetle teganni etti. 
Bilhassa (gemicıler) şarkı· 
sında büyük alkış topladılar. 

- 37- Al / ~ man mparatoru Ru& Çar•nı Nasıl Aidattı? 

poJ· u kC<mıyct ortodoks kılısesı taratıııdao telkıo ve 
ıs uvvet"l d'I men 1 e mene ı erek lı.apalılınış olmasıoa rağ· 

ın111ı.S •taıın, sarayda haiz olduğu nüfuz itibarile bu 
Kı· c et hükümsüz kalınıştı. 

l•tlcr .. ·u · nah lı. .• muıı erıne günablardım yıkanmak için ı:-ü· 
ıdi, ~~ lı~.ı talim ederlerdi. Çünkü mezbebio birisi bu 

.. d ~uessesede nikahla evlenmek şekl i yoktu 
"le eQI 'l"b' k ' 

•tın b"lı; ~e 1 a 1 aounlarıo aleybini ıltizaın ve tabi-
liın tt~ .~u ve şeybni fikirler ve h4yvani arzular ta

• " ırılırdil 
Atem d ·. 

cvrı~de b · · ı kırı olaıalı, bu .. n. er~ cuı o an adet ve usullere ay· 
gulara d" ınurıtlerı ablak kaidelerine ve iyi duy· 

Kliıtı u hınan olarak yetiştir'rlerdi. 
b ar aftad b' k 

r kendi! . a ır ere akşam kara o lığı ile bera· 
ibadet bir ckr~nl e ınabsus gidi bir yude topıaııırlardı 

ı ıae • lı. .1 · 
tıkçe güzel yar ısı ı e başlardı. Şarkı devam et-

ve genç .. 'dl aııyarll(( bir murı e: de papasın önünde oy· 
• geçıd · 0 nund..,n ııe t' lı. resaıı ya parlardı. Bunlar pa paaıo 
ktndılerioe ~ ı çedelındeki uzun ve ince bir kayışla 
bi k urur u V u 1 l b b r adının F 1 · ru an ar can az aoe oyuncusu 
ttıal ot en meyda d k' ' b' •rı taklıt ed 1 nıu a ı sıçraması gı ı sıçra· 
2li ı. eı erdi Bu d k d' l · 
1,. tı.a~ı lııhkir d. . · esna a papas en ı erıoe 
ır , , e ınız c . . b 

evınç yayi • • Din verınce er ağızdan 
sarılı~lardı. Kaf:~sı kopardı. Votlı.ay4 (Ruş kakısı) 
~:rıbııı~., ınti i· · ı·ıar .duıııaolaoınca ikinci bir "günaba 

ır b Tı ı ırdı B - · h ı. 
lı.e t' ayvanın ., · b"unun uzerıoe er euek yırtı-
l.,:~•dıgı bır lo:ad ıııa ucuaı ettijri ı:-ibi eveli ırözüne 

v., tch,ct ,.1•nal s~rılırdı. Bu •••karaca yapılan 
e111 ernp "Ali b • a a eraıek., iyıni adı-

SON DAK.IKA 
............... :·-········ •••••••••••• • •••••••••• ···:············ ············ı ••• •• • ••••••• 

TÜRKiYE Y AK.iN ŞARK MESELELERiNDE 
EN MÜHiM ROLÜ OYNAMAGA NAMZETTiR 
Almanya, Moskova ile Helsinki'nin 

bulmaia çalısıyormuş! •• 
arasını 

Paris (Radyo) - Roma· 
dan alınan bir habere göre 
ltalyao mecınuasıoıo ( Al-

Kız enstitüsü talebesinin 
Halkevinin muhtelif -şubele
rini temsilen (dokuz meş'a· 
le canlı tablosu takdirle 
karşılandı. 

Gece de Halk evi tc msil 
kolu tarafından bir temııil; 

muzik kolu tarafından da 
alkışlanan bir kor ser verildi. 

........ -~~~~ 
manya nede o harbe girmiş- f Sovyet Fin harbinin kesil· 
tir?) başlıklı yazısı ııayw 1'.e mesi. ve Fin istiklalinin ka-
askeri mahfillerde büyük bir bul ve tasdiki için Mosko-
alaka uyandırm14tır. vada teşebbüs~ girişileceği 

Makale muharriri diyor ki: haberi lskaodioav milletleri· 
"Almany.& harbe ı:-irmiştir. 

Çüoki logiltere ve Fransa
nın bem~n o~un karşısına 

dikileceklerini zaoetmemişti. 
Alınaoyayı harbe sevk eden 
ikinci sebep te Polonyanın 
daha hube haıırlaoaıasına 
meydan vermemek içindi. 
Bugün ise Alınaoya harbi 
bir an evvel bitiren !k mec 
buriyetiod :dir. 

Bunun için d! lngiltereye 
• eğer ınuktedır ise - bava· 
dan büyük bir hücum yap· 
maktan başka çare ve va
sıta yoktur. 

Paris (Radyo) - lsveç hü · 
kü:net ıuerkezinden alınaıı 1 
haberlere göre Almanyanın 1 

ni sedindırmiştir. 
Paris (Raclyo) - Mosko · 

va Finlerin mukavemetini 
mazur göstermek içio Man· 
nerhayın b1ttınıo Majino ve 
Siı:-frid hatları kadar sağ

lam olduğunu hitap dmek 
mecburiyetini his etmiştir. 

Paris (R&dyo) - Yak ın 
ş.ırkta ve bilhassa Kafkas · 
yada yapılabilecek herhangi 
asker S!vkiyatı ve tabşidatı 
•. evzuu babs eden bir as· 
k .!ri mııharrir T Ü ·ki y.o nin 
gerek Saaıbbad paktı Y.! 
gatk Balkan antantı dola
yısile oynadığı ve oynay;ı

cağı çok mühim rolii teba· 
rüz ettirmektedir. 

BAKÜ PETROLLERi 
Roma, 25 (Radyo) - Bakü petrollerinden bir partinin, 

birkaç giio evvel Kar•dC'Diı: yoluyle Almaoyaya sevk olun
duğu hakkındaki haber, Fransa ve logilterede nazarı dik
kati celbcıtmiş ve müttefikleri, bu petrollerin Almanyaya 
geçmemesi için tedbir aimağa sevkeylemişfir. 

Roma, 25 (Radyo) - Mlittcfıklcrio büyük bir dikkat ve 
eb.!mmiydl• Ru1larııı Kafkast .. ki vaziyet lerini takip ettik 
!eri ve Bakü p!tıollerinio, Karadeniz yoliyle Alınanyaya 
sevkedilmesin , mü nad ~ etmeıneğ~ karar verdiklui ~öyle 

Halcv:nio musiki kolunda 
kız lisesi musiki öğretmeni 

B. Aclanıo gösterdiği hiın· 

met v" , üçülder arasıda 

Sakızpazarı sahibi B. Yaşır 
Berkmenın küçük oğlu M.ı · 

ci.:iia kemanda, küçük kızı 

Göalün'jo piyanoda mu · 
vaffakıydi takdirle kuşı

laomış t ır. 

1 ni;or. 
1 ------······ ~~~~~ 

Halkevioı i zi canlandırmak 

için pek büyük biınınetler 

snfeden başkan bay dok
tor Hüseyin Hülki ile gay· 
retli çalışına arkadaşlarını 

tebrik etmeyi bir borç bi
lıriz. 

Ankara - Halkevleri bay
ramı tezahüratı çok parlak 
oldu. Mılli Şefimiz de An· 
kara Halkevine gelcrt k bay
rama iştirak buro..uşlardır, 1 
Halkevini dolduran yüzlerce 1 
kişi tarafından coşkun t~za

hüratla alkışlanmışlardır. 
Ankara - Halkevlerinin 

kuruluşuoao sekizinci yıldö
numu münasebetiyle dün 
Ankara Halkevinde yapılaıı 
merasimde Başvekil B. Refik 
( Devamı 2 inci sahifede ) 
~iiö -='l!"1~cıu E~a -,DiiiD 

Bir Amerikalı 

Alrodit 
Bir Polis va Macera 

HlkAyesı 
-o-

Tercüme eden : S. S. 
Ameı ikada hic gürültü yap
madan yüzbinlerc11 &atılan 
bu 'iok meraklı polia oe 

macera hikayeıini Per· 
ıembe gününden iti

baren tefrikaya 

il 
baılıyoruz 

1155-
2
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BULGARISTANIN SiYASETi 
Pofya - Kral dün y~ni meclisi mera siıııle açmış ve söy · 

t~diği açılış uutkunda ezcümle demişti r ki: 
- Şimdiye kadar takip edilen samimi su b ve bitaraflık 

sin;ıs t:oin her taraftan haklı bir t•sviple karşılandığını 
de rin bir memnuniyetle görüyo rum. 

Yugoslavya ve Türkiye ile ola.n sa.ınimi müoasebetleri
miz mevcut ebedi dostluk muabedelerinden mülbeındır. 

--- ....... 
MACAR BASINI _______ .. _____ _ 

TÜRKiYE :VE KARADENiZ 
DEVLETt;ERt BLOKU 

Balkan konferaoıının ni· 
bayete trınesiııi mütekaip, 
ortaya dünya matbuatıoı cid· 
di bir surette m~şgul eden 
yeni bir balkaıı5meaelesi çık
mıştır. Şimdi de bir Kara
deniz devletleri bloku vi\· 
cude ııetirebilec~i söylen
mektedir. Alman ıazeteleri 
bu husustaki şayiaları asa
biyetle karşılamışlar ve Al
manyanıo bir Karadeniz dev· 
idi bloku kurulmasını hiçbir 
&aman iyi bir gö:ıle göane
yeceğioi ve böyle bir teıeb· 
büae kaışı pasif kalmıyaca
ğıoı tebarüz ettirmektedir
ler, Bu gazetelere göre, bir 
Karadeniz devleti bloku ku
rulduğu takdirde bu blokun 

Alman mehafili aleyhine -ela
rak loıiltere ve Fraosanıo 
elinde bir oyuncak baliııe 
geleceği tahmin olunmakta· 
dır. Almaıı matbuatının bu 
kanaati Türkiye Hariciye ve· 
kili iikrü S.raç.oğlnnun Sof
yaya yapbğı ziyaretler neti
cesinde doimuıtur. Bulııa-

ristanın Bali.anlardaki rolü
bilindiği üzere fevkalade 

, mübiındir-. Çüaki, icabında 
Türkiyeden veyahüt orta 
şarkı.ki Veyıaııd ordusıın
dan, Romaoyaya askeri kuv
vetler gooderilebilmesi Bul
gariatanuı arzusuna tabi bir 
meseledir, Fakat, bulgari•· 
taoıo kolay, kolay böyle bir 
maceraya atılabileceği kati
yeıı ümid edi)memekteclir. 
l::sasen Bulgaristan h,rbin 
b•şlaogıcıodan bugüne ka· 
dar ıayet basiretkir bir po
litika takip etmiştir. 

Bulgaristanın buı:-üo güt· 
tüğü Balkan p)litilıasıııda 
vıırmak istediği ıaye Yu· 
goslavya ile ba9layan ikti· 
saoi münasebatını kuvvd· 
lendirmck l'C geııiıletmeldon 

ibarettir. Bulgariıtan tam bir 
bitaraflık muhafaza edilmek 
kaydile diğer Balkan dev

letler.le de yalnız iktiaadi 
münasebetlerde bulunmak 
arzuıiiodaclır. 

SO~YET- FiN [AIIah~2azabı\ 
HARB1 i mı, Tabiatin { 

Lood: (R7d7o)-Manoer·I {bir cilvesi mİ ?j 
hayım ~·t.tınd~ vaziyet de· l!_--~~S~~San~ 
ğişmemıştır. Fm crd~su şa~k 
kısmında d~ima saglam ıs · ı -26-
tihkamlarında tutu?makta· ~azeteci Scdadıa ı.c!ıele-
dır. Garp kısmında ıse Sov- lerın menş ·, şekilleri, yap-
yctler Vipuri istıkametinde tıklan müdhiş ve feci tab· 
yeni terekkiler yapmışlar ribat, sondükleri ocaklar, 
ve Mareşal Mannerhaymm diri diri gömdükleri inualar 
vaziyet ettiği kudr. tli ınfi- h'lkkın.ia faydalı mal6mat 
dafaa battiyle henüz ·~'llDSa ve tarihi tafsilat verea bıı 

giraıeaıişlerdir. y.ızıları tütün tücca ı bay 
---.. ••--- Adılin evind buluoa,lar 

Nafıa Vekili 
Ankaraya döndü 

Ankara ( Hususi ) - Bir 
müddetteııbe·i lstanbulda 
bulunan Nafıa Vekili Gene· 
ral Fuad Cebesoy bugi:n 
şehrimize döomişlerdir. -····---STALIN 

iman yadan 
kuşkulanıyor 

Londra (Ra:lyo) - (Sun· 
day Taymis) gaztt~ i; Stali
nio Almanyadan kuşkulaıı
dığıııı ve bundan dolayı Le
ningı addan Karadeniz" ka
dar uz•nmak üzere nıü tah
ke.n bir bat yapacağını ha 
b.or veımcktedir. 

----o---

Tokatta zelzele 
Tokat - Dün gece saat 

4,50 ve 5,30 gece iki yer 
sarsıttısı olmu, beledıye bi· 
nasında ve bazı evlerdeki 
dıvar çat lakları artmıştır. 

----~- ... -----.-... Halkın Sesi 
Hakkın Sesidir ···---au HAMIYETLl IHTlYARIN 

ö, ÜNDE BiR KERRE DA- 1 

HA EGILMEÖİ BiR 
BORÇ BiLDiK 

Bergamaoın iokılip ma
bıılle1ioden dokıao yaşında 
Akdonlu bay Mehmet artık 
hayatıma son gilnlerioi say· 
dıjı için şimdiye kadar bi
riktirdiği fiçyüz lirasını Türk 
hava kuruilluoa bağııladığıoı 
geçen gün gazetelerde oku
duk. Bu hamiyet haberini 
takdir ve şükranla karşı ta
dık. Ulusumuzun arasında 
teaadüf olunan bu gibi yurt
suzların gösterdikleri feda
kirlıkları alkışlamakla be
raber aramızda buna ben
zerlerin çoğalmaaını öğüt. 
temeği bir borç bildik, hal· 
kın hamiyetli ve vataııper
ver evlidı fU muhterem ve 
ruhlu ihtiyarın bu fedakir· 
lığı önüııde minnet ve bay· 
ranlıkla bir keue daha eğil
ıuekle vicdanımızın yüksel
diğini lıiu diyoruz. 

büyük bir d:kkat ve alllıa 
ile dinlediler, 

Yordu:nuzda büyük ve mılli 
bir matem doğurao ve ayal 
zamanda has ıas ve bayır 
vatandaşlarımızı bir yarılım 
seferberliiine sevkeden ba 
Y"r sarsıntıları hakkında 
gördüklerini ve işitıılılerıai 
anlatmak için söt veren J 
Niyazi bu yazıları dinlci(lk
teo ~onra dedi ki: 

- Daha evvelccde söyle
diğim gibi oeniın anlatac• 
gım şeyleri ve gazeteci ,,. 
daşıınızıo Japooyadı ıelıo 
lelerin doğurduğu feliket· 
!erle birlikte yarattıjı biki
ye ve masalları baıka bir 
güo sıiyliyec ğimiza ve din· 
liyeceğiınize göre yıırdumuı
da önü arkası kesilmıyeD bu 
yer sarsıntıları hakloadı da
ha bir iki faydalı yaıı ve 
konferan bayüL. l.ir ~lika 
ve dikkatle dinleoıek iıtı
ğimizi arzedeceğim. B. Adi· 
lio evinde bulunan blltiia 
misafir'.e tekrar bu teklife 
iştira' ettiklerinden g ıctec 
s~dad "Ulus" refikimizin 
ınütt hassıslar arasında açtığı 
bir aokete cevap glSodcreıı 
dil, tarib, c'ğraf_ya fakDlteıi 
profesörü Pdrof Dt. Hcrbert 
Louis'io "Zelzeleye karşı na
sıl tedbir almalıyıı?,. adh 
yazı;,ını okudıık. 

l.tikbalde vıkı olabılecelı 
zelz~lelerin teıirlerinl azelt· 
mak için kanaatimizce Dç 
hakikat mevcut buluıuııak
tadır. 

1 - Türkiye toprakları 
hemen her yeriade az veya 
çok derecede zel.r.ole teblı· 
kesine maruzdur. Bu aebeb· 
le zelzeleye tamamen kartı 
gelinemez, belki aadece ıuub
telif yerlr.JIDe hölııelerind• 
yer •aoaıotılarıaı aıalta~k 
sahalar aranabilir. 

2 - Zelıeleluin e• f.Jj• 
ketli tesirleri binalan• 
kılmaları sur tiyle tec.ıı

1
~ ; 

der. Buna karşı ıelaıok • 
yapılacak en müh~ -~; 
bat ya bia rın yık~..f 
mani olmak vey.a 
azami derecede 
tedbirleri almak 
Bu düşüne lere · 
rek ve Türkiyedı 
şartlar gpı öaüoe 
aşağıdaki 4 tedbir 
bahis olabilir, bunlar 
bakımdııı niabeto• 
tahakkuk ettlrilebiİir: 

1) Mümkün olduiU ka 
sailam bir temel 
seçmek: 

HalkN15esı 
H•kkın S.•ldlr 

Kırıehir Ye Dikili 
leleriyle dfinya llıeriıado va• 
ki ohnuı buluııaa diier ıel• 
zoleler ı~tir ki, ppr 

1 araıi 1-•k Ye •At-.Cfal ____ ,_,...,.. ____ .... _ .. 1 (O.~uıı .. .,, 
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KÖŞESi -----
Balkanlar 

EFENiN 1 

Halkevleriıııı 

~ Almanlar Majino hattı-
Şimalde binlerce can yok oluyor 
Yükünü urganla sıkı sar Efem. 
Hitler de bin pişman saçını yoluyor, 
Lakin ne olacak bu kanlar Efem. 

zin sekizinCI 

yıidönümii 
---o---

[Baştaraf 1 inci sayfıd1 

~ na nasıl hücum edecek? Hazırız her zaman, ellerde tetik, 
Düşmana çok değil vurur bir dipçik, 
Sen sağol çok yaşa, yaşa Mehmetcik, 
Adımızdır: "sel gibi akanlar,, Efem. 

Saydam söylediği nutol 
eıcümle demiştir ki: 

- Aziz R..iıicümhuruf 
sayın dinleyicilerim, bof 
Halkevlerinin sekizinci f 
dönümünü kutluluyoruz. 'İl 
niden açılan altı Halkevi ' 
halk odası ile şu anda 1111 

lekette 520 tanışma, öire1 

me ve ilerleme merkezi r• 
vatandaşının emrine iııı• 1 

bulunuyor. 

Asri Fallar: Salon 
Eğlencelerı ? 

,..... 
- 25 -

342 Evlendiğin gün 
hayatında mes'ud bir inkılap 
başlıya cak tır 

343 - Sır tutmasını bilen 
bir adanı bir çok kadınları 
dost yapabılir. 

344 -- •. er muvaffakıyeti 
yalnız talihinden bekliyen 
talihi i de körldir. 

345 -
sayoııyan 

ınez. 

Ana ve babas ını 
dünyada sıygı gö:· 

346 - Evladını ciddi bir 
surette okuh", bir bankaya 
büyük bir iht"y t akç~si koy· 
muş demektir. 

347 - Yak,t,da alacağın 
bir mektub bütün merak v" 
üzüntülerini dağıtacaktır. 

348 - Ruh asaleti ne pa· 
ra ve ne de tahsil ile elde 
edılebi;ir. 

349 - Birgün gelecek em· 
periyalistl r arkalaru:dan g~ 
lccek tek bir adam bile ':>u
lnoııya cak !ardır. 

350 - Sen daima kalbi· 
nin sesini dinliyorsun, biraz 
da kafanı dinle. 

351 - Ha)atta iki büyük 
hayal inkisarına uğradın : 
st.vdiğiıı kadın ile itimat et· 
tiğin arkadaşın seni aldat
tılar. 

352 - Zamane güzelleri 
vefasız oluyorlar vesselam! 

353 - Yardım cısıdır dol· 
rularm hazrtti Allah. 

354 - Ey güzel kız, 
an s.vin bir 2 z gül, 

Yanakların ıerp.io 

be4 on gül . 

bir 

bize 

355 - Milletine büyük 
hizmetler edtc.:ksin, ne mut· 
lu sana. 

356 - Fakirleri düşün
miyen zeoginliiinden hayı r 
görmez. 

357 - Olmaya devlet ci· 
banda bir nef~s sihhat gibi. 

(Devamı var) ----... -.----.---.. ister gUI, ister ağla ---Balayı seyahati ? 1 
Yeni e• !enen genç bir 

erkek arkadaşlariyle veda 
ediyor ve balayı seyahatine 
çikacağını ıöyliyordu. 

Arkadaşlarından biri ona 
sordu: 

- Tabii bayanınızla bir
ııkte değil miç 
· - Hayır. 

- Neden? Bala)! seya· 
Jiatt denWnce ilk batıra bu 

relme~ ~i 7 . . 
_ lyı amıııa zengın ınsan· 

lar olmadığınıız için karımı 
b~raber alanııyacağıııı 1 

- Sen de ey ukuyucum, bal 

Yı seyahati adı verilen 
.c; • • 
b3yle gezıntıye yalnız başına 
çıkan bu kaçkın veya çok 
akıllının şu ıııütaleasını duy-
da: 
ıstar GUI, ister aAla 
______________ ._ 

Dr. Fahri Işık 
ıxmir Memleket Hutanesi 

Rontken Mütehasaııı 
Rontkenve•l•ktrik tedaoi• 

yapılır ıkiaci 8eıler So 
No. 29 TELEFON 2542 

-~~~~-····-~~~~-
Paris - General D ~bone Peti Pariziyen 

gazetesinde bir makale neşrederek diyor ki: 
"Almanlar Majioo hattına mür.::tteb top 

çu,. tanklar, ve tayyarder ve piyade i 'e 
taarruz edecek erdir, ·1 aarruz huiU' i suret
te tertip edilmiş ağır t,'pçu ateşiyle b, şlı· 
y«cak, bu surttle düşmanın topçusunu is· 
kata ç.lışacak ve istibka.nları kısaıen tah· 
ribe çalış;, caktır. Asıl hücum topçu ateşi 

altında tanklarla olacak, sahra topları da 
bu bücvmu hima}e edecektir. Tayyareler 
ise düşmana mitralyoz ateşi yağdıracal..tır. 

Baştan ağır tanklar sonra da hafifler 

Türk Yunan, Rom~n . Sırp beraber herao, 
Dağlar da titriyor, bu dört aslandan, 

yürüyecek, ve piyadeye yol açacalıtır . ., Elele sevinçle haykırdık candan, 

Al ılanlar bu planı, <ğer karsılarında ona 
göre hazırlanmış bir düşmaıı olmasaydı o 
zaman bir iş görel:ilirdi. 

Bu birliğin adıdit: "Balkanlar., Efem. 
EFE 

~ =:::a~Jı;;:tsJ;'~=-~l1:::!:2=:;;,,..J;;±:::llJ;::t::& -

----~~-=-~~~~ EskiMütekaitlcr:n, Dulların ve 
Halkevlerioin ilk açıl 

Bir dakikalık harp 
Paris - Fransa Bah iye Nazırı radyoda 

beyanatta bulunarak şu şözleri söylemiştir: 

iki milyon franktır 
mıştır. Demek bu uğurd a elli dört bin 
frank sarfedilmiş•ir. Froş kruvazö •ünün bir 
dakikalık atışı 73 bin franga mal oluyor. 

Yetimlerin Aylıkları Yüzde 

Yirmi Beş Artırılıyor 

günü olan 19 Şubatı t..ı~' 
eden tatil günü her yıl b: 
saatte Ankara Halkevinıl1 

bu evlerin Milli hayatta e< 
dükleri hizmetlerin vat•1 

d~şl ra hesabını veren b 
basbibal yapmak ve bu ar• 
da yenileri açmak bir ana01 

olmuştur. 

~~---.. 111111-~---"Denizaltılara atılan bir mnminin ağır· 

lığı 200 ki'ogramdı·. Bedeli de 6 bin frank· 
tır. Bır torpıl 75 bin frank, bir to pido 
530 bio franktır. Almanyan.n Siroko de· 
nizaltısını batırmak ıçin dokuz mernıi atıl 

Murseleza kravazörününkü 351 hın fr .. nk, 
Dyunkerk dritnavutanua bir milyoıı ikiyüzbin 
franktır. Bu dritnavulun ıoşa kıymeti bir, 
Rişol fo'nun iki milyar franktır. 

A n kara, 25 (Hususi) - : 1940 yılı bütçe prı:jesi üze-
icra Vekilleri Heyeti Martın ri deki mi!zakerelerıni ikmal 
birinci günü Büyük Mıllet eylemi~tir:. .. 
Meclisine tevdi eJilecek olan Yeoı butçe çok guzel ve 

çok yerinde bir kararla bir· ---------
BiA ZIRHLININ KARELi 

verilen 
Kareli cephesi ... 1

Aitay, 

sporu 

Demir

yendi 

likte Meclise sevkoluouyor. 
Başvekil Refik Saydam hü
kiiaıeti, Cümhuriye t Halk 
Partis nin beşinci büyük ku-

Parası 41 tayyareye 
•• • • • 

Bu isim. Fin muharebesi 
ınünasebdile mütemadiyen 
gazete sutunlarına geçmek
te ve radyoda işitilmektedir. 

l rultayı huzurunda \erdiği 
--•-- sözü tutarak eski mütekait-

Dün Alsancak sahasında 

Halkevleıi bütün vaOO 
daşların ıı.üşterek malıd11 

Halkevlerimiz•n temiz, ftY'' 
ve ile !er bir halde olııı•' 
bütün devlet memurları~ıı 

vatandaki bütün ent.:llektOI 
sınıfın bütün ilerlemek islt 
yen unsurun n; üşterek 111•1 
müşterek nsıtası olmuşta' 

Halkevlerinin her haDgi bi1 

muvaffo kıye!sizliiinden do 
ğncak herhangi bir meıı'uli 
yet hepsinin boynundadır· 

ımış paraya musavı 
Bu harpte, tayyareler mü- : Fraosanıo Richtlieu gibi 

bim bir rol oyoamaktadı·. son sistem 35,000 tonluk mo· 
Avrupada birçok meraklılar ı dern bir saffıharp gemisi 
bir zırhlının parasilr, kaç 1,600,000,000 franga mal ol
tayyare clı.ıa • i eceğini be- I' muştu-. Bu fıatte tenzilat 
sap etmişlerdir. ı yapılamaz Tayyare ise tipi· 

Son muahedelere göre ne göre 2 • 4 mil)oıı fraıı-
muba<awatın başladığı tarih· ga mal olur. Vasati fıati 3 
te bir saffıharp gem ısın n milyon franl, tır. 
faaliyet müddeti 26 sene Richelieu için sarfedılen 
olarak tesbit edilmisti. Maa- 1,600,000,000 frangı modası 
mafib bir zıı hlı 26 sene iş geçmemiş addedildiği 13 
görebilmekle beraber mo· seneye taksim edersek ber 
dası geçmiş addedilmediği senenin kiymeti 123 milyon 
müddd ancak 13 seneden frank tuttuğunu goruruz. 
ibarr.ltir. Şimdi bu 123 milyon frank 

B. t enı·n o·· mrü iki 
ır ayyar bir tayyarenin vasati fiatı 

senedir. Birinci senede ilk 
saffıharpteki mevkiini mu- olan 3 milyon franga tak-
hafaza eder. Fakat ikinci sim edilirse bir zııhlınıo be· 
senede ktndisindeo daha deli ile 13 sene müdddıe 
y< nileıe yerını bırakır , e her sene son sist"m 41 tay-
ihtiyata alınır. yare alınabileceği anlaşılır. -----·. 
lngilterenin 

l ı k resmi harb ressa
mı bir kadındır 

lagilttn nin ilk resmi haı b 
ressamı 36 yaşında bir ka
dındır. hmi Miss Gven Le 
Galienne' dir. Ressam aletle· 
rile Fransada harb cephe· 
sinde bulunan lngiliz ordu 
suna gelmiş ve çadırını iş· 
gal eylemiştir. 

Bu.ressam kadın ayni za
manda Fraosada dahi ıyı 

tanınmaktadır. Lejyon do
nör nişanına sahiptir. 

En yeni ve en muvaffak 
olmuş eserlerinden biri eı • 
kanı harbiyei umumiye reisi 
general Edmund Jronside'ın 
resmidir. Gazetecilere: 

- Sevgili ve kahraman 
Tommileriaıle-ilk hatta ka· 
ta kadar gideceğim. Devri
y~ye çıkışlarını teıbit ede
ceğiaı,, demiştir. 

lngiliz kumandanlığı Mis 
Galienne'ye gazetecilere ma
mus formayı giydirmiştir. 
Kendisine bir maaş da bağ
lanmıştır, 

Her yerde istediği şekil· 
de resim yapmağa mezun 
kılınmıştır. 

---o---
Kadın itfaiye 

Silezyada Nettov kasabası 
itfaiyesi yalınız kadınlardan 
müsteıekkildir. Bütün dün
yada bundan başka kadın 
itfaiyesi olan yer yoktur. 

Sun'i yumurta! 

Bir Çek alimi, uzun tec
rübeler nt:tict!sinde suni yu· 
murta yapmağı keııfet ,n iştir. 

Suni surette elde edilen yu · 
murtalar, terk bi itibarile 

tabii olan yumurtalar gibi
dir. Alim, A B. C. ve D vi

taminlerinden de istifade 
etmiştir. Gariptir ki keşfe

dılen suni yumurtaların akı 
suda erimekte ve kolayca 
kaynatılmaktadır. Halbuki 
tabii olan yumurtaların akı 

suda erimez. Bu türlü sun'i 
yumurtalar, yemekte tabiile
rin tamamen yerini tutmak
ta ımış. 

---o--

YalanKlubü 

Ba klüb bundan üç sene 
evvel Amerikada açılmıştır. 

Klübe aza elmak için akla 
ırelmiyecek bir yalan icad 
etmek ve klüb azisı bir sir· 
kület çıkartıp birçak yerle
re göndermiştir. · Sirkülerde 

klübe girmek şartı yazılıdır. 
Klübe müracaat mektupları 

o kadar çok gelmiştir ki, 

hunların tasnifi mühim bir 
iş olmuş ve mektubla mü· 
racaat edenlerin hiç birine 
klübe kabul edildiklerine ve· 
ya edilmediklerine dair mek· 
tub gitmemiştir. 

F sansı zcası Carelie diye 
yaulan Kareli Sovyet Rus
yaya tabi muhtar bir Cum- 1 
huriyettir. 372000 nüfusu 
vardır. Mesabası 146 bin 1 
kilometre mur:ıbb:ııdır. Mer
kezi Petrozavodsktır. (Y ımi 
is ni Kalininsk.) 

Demirspor • Altay arasında 
yap.lan hususi maçta, A:tay 
takımı 5 4 galip gdmiştir. 

Altay takımında Vahap ta 
oynamıştır. Demirspor takı· 
mı daha hakim ve daha gü· 
zel oynamış fakat muhacim· 
!erin tecrübe~iıl i ği yüzünde'! 
mağlubiyetten kurtulmamış

tır. 

Ankara - Dün 19 Mayıs 
stadyomunda yapılan maç· 
larda Gençler birliği 1 · O 
Muhafız gücünü ve harbiye 

Garbinde Finlandiya ile 
hem hudud olan I< areli, di
ğer hududlarında Rusya ile 
çenilidir. Cenubunda Lado
ga ve Onega ~ölleri vardır . 
Sınırları Beyazdenize kada. 
uza.nır. Rusyanın Port-Katı<

rin gibi mühim şir.J&I liman
ları bu muhtar cumhuriyettir. 

I 2 - 4 Güneşi yenmiştir. 

1 Istanbul - Dün Galata-

Karel, Vesp ve Laponlar· 
dan mür!lkkep Fin kabile
leri Kareli mıntakasında ya
şamaktadır. Buradan Muı • 
man şimendiferi geçer. 

Kareli cıımhuriyeti Kareli 
ismini taşıyan eski bir ı.ıl

kenin ancak bir kısmıdır. 

Burası ortaçağda Rusyaya 
ait olduktan sonra Gasıb 

Denetrius devrinde lsnçli
ler tarafından zaptedilmişti. 
Nystapt muahedesile 1721 
de Rusyaya iade edildi. Sov
yetler teşekkülleri bidaye· 
tinde Karelinin bir kısmını 

Finlaııdiyaya terkermişler· 
dir. Bu isimle tanınan mem
leket, ild devlet orasında 
taksime uğramıştır. 

! 
saray ile Hilal takımları lıar 

şılıışmış ve Galatasaraylılar 

galip gelmiştır. 

F "nerliler Top kapı takımını 
sıfıra karşı 14 ile yenmişler
dir. 

Bir genç spor 
1 

sahasında öldü 

-·-
Balıkesir (Husu~i) - Bu

rada yapılan kır koşularında 
6 bin metrelik koşunun da
ha birinci kilometresinde 
düşüp bayılan genç, Balya· 
dan Selim Aktaştır. Bayğın 
bir haide hastahaneye sevk 
edilen bu koşucu, bütün ih· 
timamlara rağmen maalesef 
ölmüştür. 

.:.;.::c::ı ------~-~ 
ELHAMRA Sinemasında 

Bir dakikalık zaafı yüzünden intizamlı ve me!ud yuvasını 
yıkan zavallı bir babanın hazin macerası 

Türk sahnesinin Türk sinemacılığının ve filimciliğinin 

kıymetliE t "" l M b • '• Başrolü nü 
üstadı r UgrU U Sın 10 yaraHığı 

senenin en muazzam v.e muhteşem Türk fılmi 

ŞEHVET KURSA 1 Dite:llerde 

CAHIDE-NECLA-FERDİ TA YFUR-SAIT-NEVIN 
SUA Vl-GÜLSEREN 

TAYYARE SİNEMASIT e3~:!;6n 
Bugün : Garp cephesinden vatanının müdafaasında 
hayatını feda eden ve ölümüyle sinemacılık ale· 

minde büyük bir boşluk bırakan 

ALfiXJ·ı~RE-Monmart Geceleri 

Fransızca sözlü ve şarkılı - Proğrama ilaveten : 

Ç l M kt 1•1 Fevkalade gü-
l gın e ep 1 er lünçlü komedi 

Ayrıca : Ekler Jurnal son dünya hadisatı 
Seanslar : Hergün 1,30-4-6,30 ve 9 da 
Pazar günü: 11-1,30-4-6,30 ve 9 da. 

Milli Piyan~o Biletlerinizi ( SAADETİ) Kişesinden Alınız 
Çorakkapu Pollı merkezi kartııı No. 864 Haaan Tıl11ia Ôadıı Telefon 3497 

!erle dulların ve yetimlerin 
maaşlarına yüzde yirmi beş 
zom yapmağı karar altına 
almış ve bu maksatla 1940 
masraf bütçesine tahsisat 
ilave etmiş bulmıır.aktadır. ··"----
Çemberlaynin 

Nutku 
L11ndra (Radyo) - Beri

tanya Başvekili B. Çember
laynin radyoda verdiği nu· 
tukta müttefiklerin harp he
deflerini kuvvetle tekrar et
mesi her tarafta iyi tesir 
yapmıştır. ____ ....,._.._ ... __ 
Altın Almaya 

Naz Eden 

Memleket! 
Paris - Amerika bül"i

meti mütttcfiklere artık , al· 
tın almıyacağını bildirtcek
tir. Zıra altın kıymetini kay· 
betmektedir. Amerikaya pek 
çok Avrupa altıııı gelmiştir. 

Sayın yurddaşlarım; yirlll' 
senelik istiklal ve inkılif 
savaşı hayatımızda her s•· 
hada dünyayı gıpta ettirİ1 

merhalelere Yeren milletiaıi 
zin bu müesseselerden d1 

beklediği hayırlı feyizli ••· 
ticeleri'.behemehal alacaiı•' 
kanaatimiz vardır. 

Şimdi 373:tHalkeYın• ili' 
veten 6 Halkevi ye t.fl 
Halk odasını açıyorum. Mil• 
!etimiz için kutlu~olsun. 

Aziz Reisicumhurumuz bU 
zurunuzla bizi şereflendirdi· 
ııiz tazimle t>ğilirim hepi· 
nizi selamlarım. 

--------"" _______ _ 
HITLER NE SÖYLEDi 

Roma - Nasyonal So,yalist partisinin kuruluşuoua yir• 
minci yıldönümü münasebetiyle Hitler Münihte kurşuni et .. 
d~ gençlare hitap ederek Almanyanın ltarp maksatlarını 
tasrih etmiş ve zaferi elde edinciye kadar mücadeleye d•· 
vam azmini teyit eylemıştir. 

Londra - B. Çemberlaynın Birminıham nutkundaki 
sakin emniyet ve itimatla Fübrerin nutkunda göze çarp•' 
hiddet ve ümitsizlik alaimi tam bir tezat teıkil etmekteılir· 

Alman imparatoru Rus Çarını Nasıl AlJattı? -38-' 
-~~~~~-:--:-~~~""'.""-:-.:.-~~~ ..... --..--~~~~--,_,, 

nı vermekten zerre kadar utanmazlardı. 
Bu ıuretle günahın kudsiyeti haaıl olduğu farı 

edilerek kalben Allahtan hatalarının affını isterler •• 
kendilerini tamamen günahsız farzederlerdi. 

İyi havalarda Klistler bu meşhur ve tüyler ürper• 
tici feci dramlarının ayinlerini kırlarda ve or•anlard• 
yapılırdı. Eğer genç ve bakir kızlardan yeDi •ilı itler 
bu mezhebe girmişlerse bu menfur merasimi bakir 
vücutlarını erkeğin arzusuna tamamen terketmek su· 
retile icra ederlerdi ki bu suretle fazilete isyan ede· 
rek ilk günahı işlediklerine ve bu yüzden yeni ve saf 
bir fazilet kısves ne süründükleriae zahip olurlardı! 
Bu mezhep Rusların Copoladaki kaıabasında vardı. 

Günahkar ve Günah Çıka' 
ran Papas Casus Oluyor! 

Papasııı bütün saray halkına, bütün kadınlara •• 
bilhııssa genç deiikenlıfara nafiz olduğllDU gören, Al· 
man imparatorunun casuıu, harbiye nHlrının maiyet 
zabiti binbaşı Nikolayeviç birgün elini ıakaiına d•' 
yamış düşünürken gayri ihtiyari ağzından şu aözlet 
çiktı : 

- Bravo! Allahın resulü, imparatorun ye b6tB• 
saray halkının günahkirı ve günah çıkarıcısı alın bıl 
adam yalnız para, şarap ve kadın işıkıdır. Ben 00110 

pek güzel bir müteahhidi olur ve ona bu sevdikleriO' 
den dilediği kudreti tedarik ederim. Sonra da keıl' 
dime bir iletiter rlltbııiyle taltif ederim. 

• 

k 


