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G eneral Veygand şere
fine Kahirede Fransız 

ALMANLAR MAHKOMLARI NEDEN [ Yazan: Sırrı Sanll] 

MUDAFAA EDiYORLAR ?.. ------=13::-----
zeızeıenın şekll v• sefarethanesinde verilen zi

yafet ve yapılan kabul res- "' - · sebebi eri 
.ISVEÇ UMUMi EF ARI FINr.A.NDIY Ay A RESMEN Üniversite Fen fakültesi ıni münasebetile Mısır siya

si ricali tarafandan söylenen 

sözler ve bütün Mısır mat
buatı sütünlarında görülen 

hararetli, makaleler eyiden 
eyiye tetkik edilirse, bütün 

YARDIM EDI'I tMESfNJ JSTJYQR jeoloji profesörü Hamid Na-
~ fiz Pamir dün saat 18,10 da 

Arap ve islim aleminin ln
giltere ve Fransaya karşı 
?~slediği büyük emniyet ve 
ıtınıadın büyüklüğü hemen 

nıeydana çıkar. Mısırda ve 
alelumum islim memleket-

lerinde çıkan birçok gazete
lerin her fırsattan istifade 

ederek Türkiyenin dostluğu
na büyük kıymet vermele

rinden dolayı logiJiz ve Fran

sız diplomatların ı tebrik et

IJ!ıeleıi, doğrusunu söylemek 
•zınt gelirse bizi memnun 

~e mütehassıs etmekten hali 
ıs:alınamaktadır. 

Londra (Radyo) - Mannerhaym hattını yarmak için kı· 
zılordunun yapbğı son hücumda püskürtülmüştür. Bu taar-
ruzda So11yetler 700 kişi ölü ve adedi tesbit edilemiyen 
yaralı vermişlerdir. Sovyetlerin Fin harbına başladıkları 
günd~n bugüne kadar 206 büyük ağır top ikiyüz binden 
fazla ölü sayısız zırhlı otomobil fin ordusuna yetecek ka
dar sağ at 3 huP. gemisi bir t -.htelbahir ve adedi 300 bu
lan tayyare ve pek çok erzak ıe mühimmat kaybettikleri 
anlaşılmıştır. 

Paris (Radyo) - lngiliz bahriye nezareti neşrettiği son 
tebliğinde iki Almen tahtelbahrinin bir lngiliı kruvazörü 
tarafından tahrip edildiği bildirilm :!ktedir. Tahtelbahirlerin 
batırıldlğı yerleri gösterm::k lngHiı bahriye nezaretinin 
usulüne muğayır olduğundan bu tahtelbahirlerio nerede 
batırıldığı henüz malum değildir.& 

Paris (Rodyo) - Bulgar • Yugoslav ticaret nazırlatının 
Belgrada müşterek ticaret odaları tesis etm.?k içio verdik· 
leri karar, Belgrad konseyinin yeni bir meyvesi telakki 
edildiğinden Balkan hükumetleri tarafından sevinçle kar· 
şılanmıştır. 

· Paris (Radyo) - Bay Ruzvelte hesap vermek üzere ln
giltere, Fransa, Almanya ve Sovyetlere gidip tetkikatta 
bulunacak müsteşarın bu tet1<ik seyahatına çok büyük bir 
ehemmiyet atfolunmaktadır. 

Müsteşar tetkikfer hakkında hiçbir yerde hiçbir kimseye 
beyanatta bulunmağa mezun olmadından gördüklerini ve 
işittiklerini yalnız Ruzvelte söyliyecektir. Müsteşarın Polon
ya ve Çekoslovakyayı da ziyaret etmesi muhtemeldir. 

Paris (Radyo) - Almanlar kendileri lehinde hiyanette 
bulunan muhtariyetci Alsash politikacıların mahkum edil-

melerine insani bir maksıtla hiddet· dmedik1eri ve kendi
lerine casu~luk eden insanlardan mahrum kaldıklarına mü
teessif oldukları anlaşılmakta-:lır. 

Paris (Radyo) - hveç umumi efkarı güıı geçtikçe Fin 
landiyaya resmi surette yardım edilmesi taraftarlığını daha 
fazla bir şekilde gütmekte v~ bu maksatla lsveç hükiime-

tini tazyik etmektedir. lsveç matbu3h Finlandiyadan sonra 
en ziyade tehlikeye muuz kalan kendi memleketler oldu · 
ğunu yazmaktadır. 

Üniversite konferans salo
nunda zelzele hakkında çok 
mühim bir konferans ver
miştir. Konferans, Rektör 
Cemil Bilsel, profesörler, 
kalabalık bir talebe kiitleıi 
ve meraldılar tarafından bü
yük cir alaka ile takip e
dilmiştir. 

Pcofesör sözlerine şu su-
retle başlamıştır: 

. General Veygandın mısıra 
gıtmesinin bir nezaket ve 

SOVYET-FiNHARBi~B. T. RUŞTU ARAS 

"- Son Anadolu zelze
lesi felaketinden sonra, si
nirlerin henüz gergin bir 
halde olduğu esnada, siz
lere gene zelzele gibi kor
kunç bir tabiat hadisesin
den bahsedeceğimden dola
yı ü~üntü duymuyor deği
lim. Filhakika zelzele tabiat 
hadiselerinin en korkucu
dur. Ayağımızın altında sai
lam, sabit farzetmeğe alış· 
tığımız yerin harekete sıel • 
mesi ve ayağımızın altandan 
kayması, gözümüzün önünde 
dimdik duran duvarların yı
kılması ve bütün bunların 

baskın halinde, evvelden 
hiçbir korunma tedbiri alın
masına, nerede ve ne zam•n 
olacağını bilinmesıne imkin 
vermeden ansızın gelmesi 
insanlara en çok baıyet Ye
rici afetlerdir. Ne hastalık 
epidemileri, ne feyezanlar, 
kasırgalar, ne yanardağ pat
laması insanlar için zelzele 
kadar büyük bir afet değil
dir. Gerçi bir çok v•lk•n 
indifalarmda da birçok in· 
sanlar, varları, yoklarile kur· 
ban gitmişlerdir. Meseli Mi
ladın 79 uncu senesinde 
Vezüv indifaında Pompei, 
Herkülanum şehirleri tama
men batmış ve 25,000 insan 
telef olmuştur. 1902 de Mont 

siyaset ziyaretinden ibaret 

olınadığını söylemeğe lüzüm 

~oktur.. Çünki Şark memle-
~Uerinde şahsen çon iyi 

hır nanı askerlikteki kudret 
ve dehası ile de büyük bir 
ş"h ~ ret kazanan generalın 
b ısırda askerlik ve müdafaa 

:kılllından pek ciddi ve 
.. llıuhilll işleri yolunu koyaca-

~ esasen gizli tutulmamakta
ır. 

k ~te bu ziyaret, ve hüsnü
t a. ur ve bu hazırhklar gös
erıyo k' l k J r ı ma üm aynak-
arın ın ı- w d 
~·ı a um propagan aları 

1
1 ~!•na olarak müttefikler 
arl( ordularını da garp kuv

\'eU • • 
erı gıbi hazırlamağa az-

?ııet · b lllış ulunuyorlar .. 

... SIRRI SANLI ............. . ....... .. 

Helsioki (Radyo) - Man
nerhaym hattına yapılan taz
yikin devam ettiği anlaşıl
maktadır. Sovyet kıtaları 
takviye edilmiştir. Yakında 
dört fırkanın birden taar
ruza geçeceği zannedilmek
tedir. 

8 şubatta Kareli berza-
hında yapılan taarruz buu
dan evvelki taarruzlar ka
dar şiddetli olmamıştır. Bu 
taarruzda Sovyet kıtaiarı 
topçunun, hava kuvvetleri
nin ve hücum arabalarının 
yardımile berekete geçmiş 
oldukları için ancak bir kaç 
saat devam eden muhare
belerden sonra geri püskür
tülmüşlerdir. Harekat esna
sında Sovyet kıtaları ilk 
Fin hatcıoa kadar ilerleme
ğe, hatta kanlı muharebe
lerden sonra bu batta gir
meğe de muvaffak olmuş 

.......___ -11 -

?ııi~~~~ ikinci Vilhelm ilk . bıldırcına atmak şerefini 
~i hı~ıne bıraktı.. Bu suretle yüzbaşının nişancılıkta • 

İk· lıyetini tecrübe etmiş oldu. 
h.to 

1 sa;.~ s~.nra a~cılar çantaları avlarla dolu olarak 
Çek~· onduler. imparator yüzbaşıyı yine odasına h. 

li ~u~ muharriri Nikola Brekovskinin elde ettiği giz · 
\tiç"'tsıkalara göre bundan sonra Vilhelm ve Nikolaye-

hı. arasında şu suretle konuşuldu. imparator söze baş· 
3iltak : 

lla; Azizim yüzbaşı, sizin kanaati kuvvetli bir mo
Şıst olduğunuzu biliyorum, dedi. 

:: ~v-et Haşmetmeapı olanca kanaat ve idealimle ... 
uzbaşım sizden bir sual. 

- Buynrun Majeste. 
- Siz monarşistliği nasıl anlarsınız? 

ka: d~onarşist bir ulusun büyük ve kuvvetli olmasile 
kuvın ı:· ~ral veyahut imparatorun selahiyetini bütün 
rasivdet erın fevkinde kullanabilmesi lazımdır. Demok-

e olduğ 'b' k til111i k u gı ı memleketi zayif; korka kor a ve-
'Yakra ;rarlarla iş göreyim derken umumi efkarı 
•i l,q : ~~mi •~! Bununla beraber ecdadın da düşünce-

egı nuydi? 
Bu metin inıp 

l'•rlar ve . d 
1 

3 r1ttorluklar. bu kati ve kuvvetli ka-
" ıra e erle k l ~uvvetli ulu 1 uru madı mı? 

vicdani s aflra kuvvetli ve azim'kar olduğu kadar 
1 şe er gerektir. 

Finler tarafından esir edilen 
bir Sovyet neferi 

lardır. fo«tı:ı.at m:rn rlrnym 
hattının elemanları o suretle 
vücuda getirilmişti: ki, düş
man bu hatta girmekle müş
kül bir vaziyette kalmış o· 
lur .. Bu itibarla Sovyet ln
taları elde ettikleri nokta
larda ancak bir kaç dakika 
kalabildikten sonra geri püs
kürtülmüşlerdir. 

Londra 9 (Radyo) - Sov-
yet kıtalarının Mannerhaym 
müda aa hattında bir gedik 
açarak ileri me·ızileri zap
tettiklerine dair haberlerin 
asılsızlığı anlaşılmıştır. 

ihracatımız 
939 yılı içinde lzmir Iima 

manandan Almanyaya 12 mil
yon 700,000 lira mahsul ih · 
raç edilmiştir. 

Amerikaya yapılan ihracat 
son iki yıla naz.ıran daha 
dır ve 11,800,000 lira kıyme-
tinde tütin, üzüm, incir, pa
lamut, valeski ve hah ihraç 
olunmuştur. 

Abidesine Şanlı lngiliz 
Bayrağımızı Koydu 

Londra - Düo Türkiye Biiyük elçisi Dr. Rü~tü Aras, 
Umumi harpte Çanakkalede maktul düşen 29 uncu fırka 
efradının namma izafetle Lon·dra civarında vücuda getirilen 
abideye giderek diğer bayraklar arasına Türkiye bayrağını 
vazetmiştir. 1 ürk bayrağı ile birlikte Türk hükumetinin 
göndermiş olduğu bir kitabe de abideye talik edilmiştir. 
Bu kitabede şu satırlar vardır : 

"Bu bayrak, Türk milleti tarafından Çanakkalede şeref
li bir çarpışmada her iki taraftün maktul düşenlere ithaf 
edilmiştir.,, 

Bu münasebetle bir nutuk irad eden Dr. Rüştü Aras ba
zı mühim hakikatleri tebarüz ettirerek demiştir ki : 

- Kahramanhğını seven ve insanlık tarihinin her safha· 
sıoda kahramanlar yetiştiren Türk milleti, kahramanlığı ve 
kahramanlıkları nerede görürse - hatta yerine göre - mef
tuniyetle takdir eder, işte Türk miJletinin ezeli ve ebedi 
an'anesine izafetle Geliboluda kahramnnca dövüşenler için 
ben de bayrağı getirdim. iki millet birbirini muharebe mey
danlarında tanımış ve takdir etmişlerdir. ___ ,_ 

iTALYANIN 
iZDEKi SiY ASETI 

Pele indifaında Sen Pier 
şehri tamamen batmış ve 
30,000 kişi ölmüştür. Fakat 

Roma 9 (Radyo) - Riyo dö Janevroda çıkan "Kovyeva,, bunlar hem çok mevzii ve 
gazetesi Balkao konferansından, ltalyanm memleketlerine hem de çok nadir afetler· 
karşı siyasetinden bahsederek faşist ltalyanın Akdenizde dir. Halbuki zelzeleler, da-
takip ettiği harici siyasetin realiteleri olduğu gil>i görmeğe ha birka~ hafta evvel bizzat 
müsteoid olduğunu yazıyor. Italya ve imparatorluk Balkan· şahidi olduğumuz gibi, yur· 
)arda ve Akdenizde bu siyasetin temellerini teşkil ediyor. dumuzun geniş bir böliesini 
Her iki mıntakada da ltalya ge~di evindedir. (Devamı var) 

• l~H~A~Y~A~T~IN~K~O~M-E-D~l~LE_R_I_N~D-E_N_: __ --~...:.:.;~~~ 

B• ·ı f • K t ki t k d ır aı e acıası ısa e e er e rar mo a 
--o-

Adana - Hüseyin hacılı 
çiftliğinde tutma olarak çalı
şan Gazi, karısı Cenneti 
ayni çiftlikte amele Antepli 

Mustafa ile çirkin bir vazi
yette yakaladığınden karısı 

Cenneti öldürmüş ve Cenne

tin dostu Mustafada kaçmağa 

muvaffak olmuştur. Gazi 
bilaha karakola giderek tes
lim olmuştur. 

Cennetin iki çocuğu var
dır. Gazi ifadesinde:l"Karımı 
evimde bir yebanci erkekle 

görünce şaşırdım ve namu
sumu temizledim,, demiştir. 

olunca ••• 

- Tramvaya bineulere bakacag" ına biraz da önüne b k . , 
arabanın altında kalacaksın ! .. 



S HIFE 2 

d 
Neler Bekli 
yorsunuz, Ne 
ıer Umuyor-

sunuz? 
(Salon Eğlenceleri) 

-12 -
161 - Ayna karşısında 

kaybettiğin zamanın küçü
dik bir kısmını ev işlerine 

hasredersen örnek olmağa 

değer bir ev kadını olabir
ıin. 

1'2 - Beni dinle, o ka
dın avcısının fısıldadığı söz
lere kulaklarını tıka. 

163 - Hayatta bir ıey 

olmak istiyorsan, bu çok 
yüksek bir emeldir, fakat bu
nun için evveli herkese bir 
karekter sahihi olduğuna 
inandır. 

164 - Seni takdis ediyo· 
rum, ey sevimli şuh kadın. 

Benden nefret ettin amma 
bana likavd kalamadın ! 

165 - Güzelsin, anladık, 
fakat güzelliğinle o kadar 
gururlanma; çünkü bu hal 
seni bir bayii gülünç yapı

yor! 
166 - Hayatta, işte inti

zam orta zekilı insanları en 
büylik mevkilere bile çıka
rabilir. 

167 - Gelin-Kaynana si· 
yasetini idare edecek bir 
siyasetten mahrum isen hiç 
evlenme ... 

168 - Seni sevenleri mem
nnn edemezsen, seni sevmi
yenlerin ellerine düşeceksin 

ki bu da sana çok azap ve 
ıstırap çektirecektir. 

179 - Herkesi aldattığı
nı sanıyorsun, halbuki bu iş
te aldanan sensin! 

180 - Evhama kapılma
mağa çalış, çünkü bu teda
Yiai güç bir hastalıktır. 

181 - Seni sevmiyeni dü
şünmek bile fazladır. 

182 - Merak etme bugün 
senden kaçan yarın sana ko
şacaktır. 

(Devamı var) 

Ne,ell sUtUn: 

Makinist 

Mehmet 

LOKOMOTiFTEN NASIL 
DÜŞTÜ? 
-0-

Istanbul 10 - Dün Seplon 
ekspresini getirmekte olan 
lokomotifin makinisti Meh· 
.met filoryayı geçtikten sonra 
lokomotiften düşmüştür. Mch
medio yarası çok ağırdır. 

Hadiseye zabıta vaziyet 
etmiş ve ateşçi Osmanın 

ifadesi alınmıştır. Mehmedin 
bir suikasde uğradığı tah
min edilmektedir. 

lngiltere 
-oo-

SiNEMALARINA GiDEN 
ÇOCUKLAR 

1932 senesinde, Londrada 
bir sinemada yangın çık
mış ve burada bulunan ço
cuklar ara.~ında kurtulamı

yanlar olmuştur. Bunun üze
rine yedi yaşından küçük 
çocukların yanlarında bir bü
yük insan olmadan sinemaya 
alınmaları menedilmiştir. 

Müstemleke 
• 

OLMIY AN SAHIBSIZ 
MEMLEKET 

Müstemleke yapılmamış ve 
hiç bir devletin temlik idda
sında bulunmadığı saha, ce
nup kutbunun etrafıdır. 
Soğuk olması buna sebeb 

gösterilJemez, çünkü şimal 

kutbunda bu tarzda yerler 
bir çok devletler .. tarafından 
temlik edilmiştir. 
~~~-aam~~~-

Z &b l İ I haberleri 
-o-

(llALJ{lll S!Sr) 

TÜRK MATBUAT HEY ·Ti 
Pariı - Majino hattını gezmek üzere Fransa hükumeti 

tarafından davet edilmiş olan Türk gazetecileri heyeti dün 
belediye dairesinde yapılan kabul resminde hazır bulun
muşlardır. Şehir Meclisi reisi heyete hoş reldiniz demiş ve 
iradettiii bir nutukta Franse, Türkiye arasındaki kuYvetH 
dostluk bağlarından, Anadoludaki yer sarsıntısının Fransa
da uyandırdığı umumi teessürden bahsetmiştir. Hatip, as
rımızın en biyük dihisi Atatürkiln azametli eserlerini tak
dirle karıılamak; Türk milletini en yüksek bir refak ve 
medeniyet seviyesine yükseltmek için büyük bir muvaffa
kiyetle tatbik edilen proğramlı gayretlerden bahsetmiştir. 

Matbuat heyeti arasında bulunan Akşam başmuharriri 
Necmettin Sadak bu nutka cevap vermiş ve Fransayi hür
metle selamlamıştır. 

Türk - ltalyan Ticaret 

Muahedesi . 
Roma, - Bir müddettenberi burada devam etmekte olan 

Türkiye-İtalya müzakereleri, bugün tam bir itilafta sona 
ermiştir. İmza merasimi pek yakında olacaktır. 

ıtalya, yeni ticaret anlaşması ile Türkiyeden 800 milyon 
liretlik mal alacak ve Türkiye de buna mukabil makine, 
otomobil, ecza ve son zamanlarda Almanyadan almadığı 

mevadın benzerini ltalyadan ithal edecektir. 

•• 
Mühim Radyo Haberleri 
Istanbul - Afrodit davasında mahkemenin kararına mü

essir olacak derecede neşriyat yaptıkları iddiasiyle Cum
huriyet, Tan, Akşam ve Son Telegraf gazeteleri aleyhine 
müddeiumumilikçe dava açılmıştır. 

Roma - Musolini bugün ordu müfettişi mareşal Dö Bo
noyu kabul etmiştir. 

Mareşal, Trbluıgarpla 12 adada yaptıgı teftişler hakkın
da Musoliniye bir rapor vermiştir. 

lstanbul - ltalya elçisi, bugün Romadan gelmiş ve An-
karaya hareket etmiştir. 

Ankara - 7-2-940 akşamına kadar Kızılay umumi mer
kezine yatırılan şark vilayetleri için iane listesi 3. 781.392.9 
liradır. 

lstanbul - Rakılarımız Japonya piyasalarında fevkalade 
rağbet görmüştür. Bu münasebetle japonyaya rakı ihraç 
etmemiz takarrür eylemiştir. 

Amerika da 
EN ESKi CADDE 

Amerikada en eski cadde 
Meksika-a Akama'dadır. Bu 

8 Tırhan 
Istanbul - Tlrhan vapu· 

ru bugün havuıa çekilmiştir. 

cadde Amerikanın keşfinden KüJtÜrpark 
Kemeraltı caddesinde Müm evYel de vardı. Çünkü Aka-

taz Durmazakar, Sabri Ak- ma şehri yerli Amerikalılar Sinemasında 
san'a hakaret ettiğinden ya- tarafından inşa edilmiş şehir- Bugün 2 filim birden 
kalanmıştır. ferden biridir. 1 - KIZIL DANSÖZ 

§ itfaiye arkasında Mus- S k b h En büyük casusluk ve harp 
tafa oğlu Ahmet Yazğan, atılı 8 Çe filmi. 
Abdullah kızı 58 yaşında E- •• l • ı At 2 - Rumca sözlü ve şar-
mine ve Arif kızı 29 yaşın- Ve MUŞ emJ a 1 kılı büyük komedi: 
da Makbule hır alacak ime- Bozyaka p:>lis karakolu "ZORAkl NiŞAN" 
selesinden yekdiğerlerini döv- karşısında bir bahçe, ev ve 3 - Metro Jurnal. 

1 

Şehir haberleri 
Şehir Meclisi 
Şehir Meclisi dün reis ve

kili Dr. Mithat Örel'in baş
kanlığında toplanmış, geçen 
celse zaptı okunduktan son
ra encümenlerden gelen iş

lerin tetkikine başlanmıştır. 
lzmirde yeni açılan beş 

bulvara verilen isimler hak
kında kurulan komisyonun 
mazbatası okanmuştur. 

Komisyon, Basmahanede 
Kapılar caddesinden Kül
t6rparka giden caddeye (Boz
kurt bulvarı, Kültürparkın 
Cumhuriyet meydanı kapı
sından başlıyarak Kahra
manlar mahallesine müntehi 
olan caddeye ( Meh-
metçik), Atatürk caddesin
den başlryık Saraçoğlu Şük
rü Bulvarma giden caddeye 
(Akdeniz), Aydın tren hat
tından başhyarak Kültürpak 
kapısına giden ve Mustafa 
B. caddesile birleşen Bulva
ra (Mimar Sinan), Belediye 
Sarayı kapısından Çocuk 
hastanesini katederek 9 Ey
liil meydanıaa kadar uzayan 
Bulvara da komisyon azası, 
ıehre yaptığı sayısız hiz'!let
lerinden dolayı (Dr. Behçet 
Uz Bulvarı adları verilmiştir. 

Bornovanı 
Bornova Belediye reisi 

B. Ethem Pekin Pazartesi 
gunu Anltıaraya gidecek 
ve Bornovaya isale edilecek 
suyun kabulü muvakkat 
muamelesi için Vekaletin 
kararını istihsal edecektir. 

Mahkemelerde 

10 ŞUBAT 

Finlere ve Fin
landiyaya 

bir bakış 
Finlilerin Yükıek Medeniyet 
Ve Ahlaklarını Bütt.n Dünya 
Takdir Ediyor. Profesör 

Çoprofun Beyanatından 
Sonra 

YAZAN: ***o 
-30-

"Fin ülekesinin her tara· 
fında bulunan ve yaşıyan 

yerliler, hiç içki içmezler, 
alkolün bir damlası bile bu 
memleketlere sokulmaz, on· 
tarın en saf içkileri en ne· 
fisinden olmak üzere balık 
yağlarıdır. 

1907 sesinde insanları sar
hoş eden her türlü içkilerin 
gerek kullanılması ve gerek 
hariçten memlekete sokul
ması şiddetle yasak edilmit 
ve bunun için kanun yapıl-
nııştır. t 

Bir vakitler, buraları tama· 
miyle Soyetler idaresinde 
iken meyhaneler açıldı, vot
kayaya alıştırmak için Fi11 
halkı icber edildi, fakat bu· 
na rağmen tek bir Finli 
meyhanelerden içeri bir adıııJ 

8 
atmadığı gibi, meyhane bu- dt 
lunan sokak ve caddedeo • geçerlerken burunlarını tı-

karlar ve öyle geçerlerdi. f 
Bu fili ve inadça yapılao c 

hakiki boykuta dayanamıyao " 
meyhaneciler, nihayet kapat- le: 
mağa mecbur oldular.,, ö 

Profesör Çoprofun be ya• c 
natını da burada bitiriyor• 
Gerek Sovyetler ve gerelı 
Avrupa ve Amerika müte· 
f ekkirlerinden daha bir çolı 
büyük zevat, Finlilerin b• 
çok müstesna ve her insao1 

hayrete düşüren ve hiç bit 
ulusa benzemiyen hususiyet· 
lerini, yüksek ahlaklarını '' 
medeniyetlerını medb ed• 
ede bitiremiyorlar ve he~1 
de bitaraf olarak bu şi111" 
insanlarına karşı olan haf 
ranlıklarını izhar edip durd' 
larken çok ve pek çok t' 
yanı eseftir ki lstaubul~' 
çıkaa mecmualardan birin•' 
muharriri bu necib ırka lfJc# 
sup yüksek seciyeli mille~ 
propagandacılıkla itham edr 

kredimilyarder 
Finlere1 Milyar 
lira veriyor!. dükleri ve bunlardan Mak- müştemilitile beraber acele inci şamh sokak 24numaralı ı 

bule Eminenin evine taarruz satılıkbr, satın almak arzu evde Mehmet Cevat Sevinç-

lzmir mahkemelerinin 939 
yılında gördükleri işler hak
kında bir istatistik hazır· 
lanmıştır. Geçen sene zar
fında Ağırceza mahkeme
sinden 335, Asliycceza mah
kemelerinden 2005, Sulhce
za mahkemelerinden 5538, 
asliye hukuk mahkemelerin
den 2954, Asliye ticaret ve 
sul ticaretten 262, Sulh hu
kuk mahkemelerinden 2151, 
Sorgu hakimliklerinden 572, 
müddeiumumilıkten 8275, 
ilamlı icra işlerinden 1292, 
ilamsız icra işlerinden 66,2, 
ve iflas masasından 4 ka
rar çıkmıştır. 

yor. 
(Sonu yarın) 

Dün matbaamıza Kredi 
milyarder geldi. Kendisine 
Amerikadan F e.rudel adında 
gayet güzel ve fevkalade 
zengin bir kız taliptir. Elinde 
bulunan fotografını bize gös
terdi. Cidden bu kız, bir 
birıkadır. 

kar§ı şu 

ettiğinden yakalanmışlardır. edenler üçüncü beyler (850) liye müracaat edilmesi. 6 3 

§ İkiçeşmelik Salebçioğlu .--------• ~"'lC"~ -----------

camii yakınında sabıkalı ta- • ELHAMRA Sinemasında 
kımından Rifat esrar satar- . . Bugün matinelerden itibaren 
ken suç üstü yakalanmıştır. "BÜYÜK CAZ,, şaheserinin unutulmaz yaratıcısı TYRO-

" Sizin · cihanşumül olan 
şöhretinizi işittim, onun için 
size talip çıkıyorum, fakat 
şu şartla: 

Dünyada her milletin tak
dirini kazanan Finlere karşı 
büyük yardım göstermelisi
niz ve onlara kartı kesenizin 
ağzını açmahsınız. Hiç ol
mazsa 1,000,000,000 lira gön· 
dermelisiniz. Zira bu millet 
kendi istiklali için çalışıyor-

lar. " 
Milyarderimiz bu teklifi 

kabul etmiş ve bayana mu
vafakat cevabını göndermiş
tir. 

Kredi milyarder yeni bir 
siyaset ç~virmek için yeni 
elbiselerinin yapılmasını bek· 
liyor. (500,000) liralık çekini 
bulamazsa iptal edecektir. 

NE POVVER ve dünyanın en şöhretli şarkıcısı ALiCE 
FAY AL JOLSON tarafından eşi ve emsali görülme
miş bir güzellikte yaratılan senenin en büyük ~e güzel 

•• •• 
~lı~ik ı~f!i BRODV AY GULl) 

Yirmiden fazla. nefis şarkllı FRANSIZCA SÖZLÜ 
HARiKALAR ŞAHESERiNDE 

Ayrıca: Metro Goldvyn Jurnalda dünyanın euson ve en mü· 
him HARP haberleri.. V .. S ... -Seanslar: hergün 2-3,30-
5,30-7,30-9,30da.-C.tesi, pazar 1.30da ucuz Halk seansı 

!TAYYARE SİNEMASITe3~~:6n 
Dünden itibaren gösterilmeğe başlanan mt:şhur muharrir 

Reşat Nuri Güntekin'i ölmez eseri 

TAŞ PARÇASI 
Büyük rağbet ve takdir kazanmaktadlr. Eski hayatımızı 
ve ebedi hayat acılarımızı gösteren be filimde, bilhassa 

eski düğünden ve dervişler ve ve yüzlerce figüran 
çok enterasandır. - Oynıyanlar Suavi - Nevzat 

Nebahat - Mehmet - Sıtkı - İlaveten 
İstanbul manzaraları ve EKLER JURNAL'de en son 

dünya havadişleri · 

--------------------------....... ----~--------------
Milyarderimize 

sözleri söyliyor: 
.;__~~~~~~~~-=-~~~~~~~~~ 

Piyan~o Biletlerinizi ( SAADET ) Kişesinden Alınız Milli 
Çorakkapu Polis merkezi karıı11 No. 864 Hasan Tahlia Öadeı Telefon 8497 

imparator: 
- Benim de düşcncem aynidir. Rusya ile biJjl 

ülkelerimizin birinde monarşinin düşmesi komşu .. 111; 
narşiyi de yuvarlanmağa sürükler. Rusyanın buguo 
durumu beni düşündürecek gibi değil midir? 

- Hakikaten Maj ste, Rusyanın bazı yerlerinde gı 
memnunlar vardır. Birkaç aydanberl bunların sa)'lf 
nın çoğaldığını da görüyoruz. Fakat nasıl olsa Ru• 
bir tehlikeye düşers.e komşu va m.o~a~şik ~i~ b~:J 
metin yardımına naıl oldukça dahılı sıyasetını du 
tebilir, dahili gailelerin önüne geçebilir. 

"' Nikaloyeviç bu okşayıcı söılerile imparatorun 
şuna gitmişti. 

Bunun üzerine imparator dedi ki : ti 
- Sizin takdir ve ictihadınıza göre siz beniaı '~ 

dığım bir adamsınız. Evet Rusya herhalde Alaı•0 

nın yardımına muhtaçtır. 

- Ah, Almanyadan bu yardımı görmek biziOI 
ne büyük sevinç doğ~racaktır. ti 
Fakat bu hakikatı bilen ve o yolu tutan Çar fi. 

sandr idi. ~ 

O Aleksandr ki artık insanlar arasından ç I 
miştir. Allah taksirlerini afetsin. Hatti bu yiil 

değil midir ki Aleksandr Rus tahtından mahruıJJ 1 
mişti? Fransızların ona böyle bir ittifak imza 0 I 
meye çalışmaları sırf Alsas Loreni Almak mak" 


