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irj.opJanan~aon~!~~n :e~~~ği- SEKiZ POLiS OLDURU MUŞTUR mimar ve mühendislere ait 
iy lrları bütü~ dünya poJi- Paris (Radyo) - HeJıinkiden alınan malum ta nazaran gazetelerinin muhabirlerinin y.ızdıklarana .göre, Fin ?rdula- olan kısımdır. Bi~ binan.•~ 
ar oıerkezlerı ve bu me Ktzılordunun ıon hezimetine sebeb ol1tn Amillerden biride rının çekildikleri ikinci müdafaa hattı ılk hatta nıspeten zelzeleye tahammul edebı! 
k~i~a ~~~ada sulha hizmet Fio müdafaa hattında topları gizlemek hususunda gösteri- mukayese kabul etmiyecek derecede çok kuvvetli ve sağ- mesi birinci . d.erecede bır 
it lerı ıçın alkışladığı halde len maharet olmuştur. 23 Şubatta Sovyet Rusyanın büyük 1 d temel meselesıdır. 
0 kaç gündenberi Bulgar j merasim ve ihtişamla tesit edilmesi düşünülen bayramlarda am •:· . . ali altında bulunan Polon a Temel araziye f~n lisanlR• 

9 
Italyan gazeteleri her fır-

1 
Fiolandiyaya en büyük darbeyi vurmak şenlikler progra- Parn (Radyo) Sovyetletın ışg d b' 1 y 8 daki (Mütedahil) kelimeıile 

1 ' 11 İstifade ederek S f mının başında geliyordu, son hezimet bu tasavvur hu"lyayı arazisinde halk ile zabıta arasın 8 ır çarpışma 0 muş 'f 1 k'Jde baalaa-g o ya- 1 • .. d" .1 .. t" tarı o unan şe ı • 
0 bazı vaadlar hilafında · suya düşürmüştür. polıs m<:muru ol urü muş ur.' v malıdır, bu temelin üzerin• 

l'tk tatmin edı'l d'v · · 1 Paris (Radyo) - Fin hava kuvvetlerinde gönüllü o1arak Bu kargaşalık esnasında, ı •yan çıkaranlardan pek çogu k . t 't kı'l eden e . me ıgıoı ı oturaca ınşaa lf eş 
J rı •iirmeğe başladılar J vazife alan bir Amerikalı tayyarecinin ifadesine göre, Kı- tevkif olunmuştur. 1 ya elestiki olmalı 
le tlalbuki Bulgu matbuatı I zılordunun Finliler karşısında uğradıkları mağlubiyet ve pe- Paris (Radyo) _ uEndep 1 udaj Belj,, gazete3İoin Berlin :~ı:::~lmeli ve yahut sai-
a tııey, işini bitirir bitirmez rişanlık bilhassa kaybettikkri top, tank, tayyare ve mühim- mubP.biri gazete•ine çekdiği bir telgrafta Altmark vapuru- lam ol malı bütün tesirler• 

ltl h · · k'l' mat çokluğunun tasviri deyil, tahayyülü bile güç bir iştir. k k d Al · - mabfille ·ı - k t e '-ru'" arıcıye_ ve ı ı~iz bay nun başına gelen fela et a. ar m .. an.. sıyuı rı .e kaışı.,,ezilmeden_ m.u aveaae 
" S -ı Jd _ Ayni tayyareci Fin ordu!undaki maneviyat kuvvetine Al ı d ı d k bO araçog u o ugu hal· umumi efkarını galeyanagdıren ve butun mao ar a ngı· eden bir blok halın e •-
Sof b k hayran olduğunu söylemiştir. 

it te y~ ü umdine veri- Paris (Radyo) - Finlôndiyanın hükômet merkezinde ve liz düşmanlığını bu derece şi~detlendireo bir biidi!e olın a· labilmelidir. 
P 1_ mınatı çok dostane ve 1 b k d f h h d b 1 1 1 F d v b·ıd· . Şimdiye kadar arz üzo-

1( • ir ço e a arp sa asın a u unan ngi iz ve ransız ıgını ı ırıyor. 
~amımi bulmuşlardı. Bu- 1 rinde vukua ··gelen en ,mü-

Q ıse gene tatmin edilmi - s·· M·ııA K · ı KAYS RI v o·" YLERINDE him ve büyük zelıeıeıerin 
il, nazari dikkate alınmı- Altmark uva- 1 1 orunma ~ tesirleri ve stiratıeri a1çuı-

: ~ Bulbgar ist.ek .ve hakla- 1 r·ısı·nin izahatı Kanunu ZELZELE F ACIASI müştür bu miktardan alı· 
rl an ahsedılmıye başlan- ...... nan neticelere göre, en mtlt-

İ~ 0 zaman, B~lkanlarda -•- İstanbul - Milli Korun- •• h Jd hiş bir zelzelenin ancak sa-
~ . ~e sükun havasının es- Amsterdam - Altmuk ma Kanununun tatbikatı et- Uç köy tamamen m vo u niy~de 10 metre a: ribi ~bir 

ı
~•ını en ziyade arzu eden rafında şehrimizde de bazı Ankar .. - Kayseriden ge- Janlar arasındadır. mı'ktarı '""te .. cil verebileceği;•• 
• d l kaptanı radyoda şunları sö,·- hazırlıklar b l t A • 
d .. ev et varsa o da ltalya aş amış ır. n- k d Yalnız Soysallı köyünde bu su-ratı'n eazı'bei arziyeyi 

ug 'dd )emiştir : karadan kanunun tatbik•tı· len haberler, bu mınta a a 
•tb onu 1 ia eden Roma "Harp patladıaı zaman 'd 1 şiddetlı' zelzelelerin yeni tah· 40 ölü 20 yaralı vardır. Di- tecavüz edemiyeceği malum b • uat b - e na aı ta imatnamenin gön-
• b ı ugun şu mütale- Graf Fon Spee ile temasaü derilmesi bekleniyor. ribatını bildirmektedir. ğer köylerde nüfusca zayiat olmuştur. Bu neticeye ııare 

. "Ba ulunuyor: geçerek onun iaşesini temin Şimdiden bazı ithalat mad· olmadığı haber alınmıştır. cazibe istikametini binanın 
lif.hu e~·~: ... •.n~şması bugün vazifesini deruhte etmiştik. deleri fiatleri düşmeğe yüz Kayseri merkezi ile cıva- oturduğu:istikamete nazaran ' 
"J~t ı ıgı erecede kuv- Esir edilen lngiliz ticaret tutmuştur. Hükumetçe alı- randa vukubulan şiddetli Kaza kaymakamı ve sıhhi 45 derece meylinde almak 
\u11 •e vuı'at bulmuyorsa gemileri mürettebatını mab- nacak tedbirlerin hayahn zelzele beş saniye sürmüştür, heyetlerle, iaşe kolları derhal ı veyahut binayı arza nazaran 
aı:~lc se~ebi Romanyanın pus tutmak emrini almıştık. anormal bir şekilde pahah- Hacılarda bir ev; Develide harekete gelmiş, facia ma- 45 derece meyilli farıetmek 

e o ... , Bau .. rlıgı ve hasisliğidir. laşmasına artık imkan hı- 4 ev yıkılmış, bir kişi de baJJerine aitmiştir, Kayseri- suretı'yle (zelzele: hesabı) aa· ... k S f Mahzenlerimiz hapishnne va· • _ 
._ h reş o yanın bazı f . . d rakmıyacığı kanaati kuv, ölmUştür. den bol yı'yeceL ve gı'yecek · l bı'r hesap 1ıazariyeai 
I[ ald d'I ki . k zi esını görüyor u. ti' d' ıs mıy e ~ 

' bazı tı ı e erını abul ve ı ır. gönderilmis. tir. vücuda getirilmi•tir.l,Bu aa-
0 k h ki G f F S b t lı Develinin cenubu ve gar- 7 

Qı et pra a arını tes- ra ou pee a ırı nca S retle hesap edilerek yapılan 
tiıtakı'IDI e~se .. Balkanlarda Almanyaya dönmek emrini oyet - Fin bindeki Soykallı ve Höyük Ankara - Bu sabah 2,50 binalar zelzelaye kartı ta-
lld' bır ıtımat kuvvet- aldım. Askeri bir sırrı ele H b• köyleri zelzele merkezidir ve de Kırşehirde, Kon yada, amen ""mukavimdir. 
~ ırmek meselesinin haJJi vermemek için, Avrupaoın ar l) tamamen harap olmuştur. Ulukışlada, Adanada dibd t: ıı m Bundan 16 sene "Wevvel 
b~dar kolay olmıyacaktır.,, şimaline, Norveçe nasıl gel- Roma 21 (Radyo -Sov . Sındırgıl köyü de mahvo~ gelme birer zelzele olmuştur. Tokyo•da vukua gelen zel-
oız .. ı d yetler Kareli berzahında la- k •llt oy e zanne iyoruz ki, diğimi söyliyemem,,. arruzlarına devam etmiş bir- _ _.,....w •= zelede alçak ve!hatta te 

'1 lnlılar birbirlerini mem- .... •••••••• •••• .. •••••••• katlı binalar yıkıldığı halde 
idil Ve temin etmek için pillemiş oluyorlar. işte bu- ~:ı:ü:ı::Jr~.ardan püskür· Norveçte bir komünist suikastı bu tarzda besabedilmit çok 

-~~il ~ele.? her türlü hüs- nuo içindir ki İtalya, eğer Taypalda iki Sovyet fır- Oslo 21 (Radyo) - Norveç adli makamları 15 Şubat (Devamı var) 
'1I Yetı goıtermek azminde bazı iddia ettiği gibi Bal- kasiyle Finler arasında kanlı tarihinde Norveçte keşfedilen büyük boJşevi.k suikasdı hak-

"- llıatıyorJar. Fakat böyle kanlardaki sulhu idame ve mubarebeltr ol .... uş ve ak- kında tahkikatı tamik etmektedir. Suikasdın kraliyet reji- -ii;.'k:'.;-se~İ------
d, .. 11ık ve bulanık zamanlar- takviye etmek istiyorsa Bal- şama kadar süamüştür, mini yıkarak Norveçte bir ko.:nüoist hükumeti kurmak iste- Hakkın ·Sesidir 
)oJ fırsattan istifade etmek kanlıları kendi aralarında Finler Kuma mıntakasın- diği ve bu maksadla bir çok şüpb~li ve yabancı muhrikle- ---mm 
h, "11u tutarlarsa bütün ci- konu,mağa, anlaşmağa ve da da Sovyetlerin taarru· rin çalıştıkları anlaşılmıştır. Geçen gün lstanbul gaze-
•lkrıı11, dünya sulhu namına- birleşmeğe teşvik etmelıdir.. zunu püskürtmüşler ve bazı Suikasd teşebbüsünde alakadar olanların hemen kaffesi telerinde okuduk: 

•tladığı bu mesaiyi tor- SIRRI SANLI mühim mevzileri istirdat ey· tevkif ediJmiş bulunuyor. Üniverıite talebelerinin ya-

~ Alman imparatoru Rus Çarını Na:ııl Aldattı? 
~ Bundan sonradır ki Almanyanın casusluk tahsisatı 

ttresburga aktı. 

Bu ı,- - k tt b' · · d ik• uyu serve en ırıncı erecede Nikolayeviç 
•tıci d d H b' ' td· erece e ar ıye nazırının genç karısı istifade 
1Yordu. 

>'li ~tık Harbiye nazı ıoın salonlarındaki ziyafetler bü
•t:ulcçe büyüdü ve sıklaştıkça sıklaştı. Burada yük-
1' Sosyete alemleri yaşanıyor, Nikolayeviçte öğren-
1 t1:1ınek ve bilmek hevesi esiyor, Katerin de yeni toy• 
~:~ a~lamak ~ır~atını güdüyordu. Bu toklantılar d; 

erııı en buyuk tuvaletler milyonlar d .. · d k' ti . • egerıa e ı 

t·ıltlas gerdanlıklarıle görünüyordu. Kocasının varida-
1 e kıyas kabul etmiyen bu masraflar t ) .. .. .. 

llt Çarpıyordu. or a ıgın gozu-

t .. Fıll,at bu para çeşnıe!inin Al h •~ man azinesinden ak-
''llı henfiz bilen yoktu. 

Yahut anlayanların agv zına da b' -k ıraz 
•tılarak oyalandırıbyorlardı. 

Alman ~ balı 

Nikolayeviçia teıkilatı bayii Her . . 
t•ztteleri aruıatla d Al lemıştı. Artık Rns 
ler tllremeye ba~I al manya lehine kalem yürüten . 

ır aınış ardı. 

1 
Hatta bu arada pek kuvvetli k 

t•larına tesadüf ediliyordu. alemlerin bile müta-

lemişlerdir. hancı lisanlarındaki uoksan-

lın!~;Y::!:r s~en~=~iiiç~:e 64 Almanyaya verilecek petrol larını tamamlamak için bir 

üncü fırkaları kurtarmak Londra 21 (Radyo)-Romanyanıo Almanyaya ihraç ede- de ecnebi diller kursunun 
için takviye kıtaatı almış· d R 1 T h"kfı ti . d açıldığı malumdur. Bu kurs-
lardır. ceği petrol hakkin a, omen - ngı ız u me erı arasın a tan hemen, hiç istifade edil 

bir anlaşmaya varılmıştır. k 
Roma - lsveçin Finl&ın· mediğinden yapılan şi iyet-

diyaya askeri yardımda bu- AJmanyaya ler üzerine vazgeçildiği bil-
lunmıyacağı hakkındaki ha- Bir Alman diriliyor. 
ber, Helsinkide teessür u- •• •• İhracat Bir çok fedakirlıklar ye 
yandırmışbr. kruvaz oru bir hayli büyük tahsisat ile 

Fin Olimpik komitesi dün- Boenos Aires, - Bir Al· Almanların, yeni beş 'mil- açılan bu kursların böyle 
ya spor teşkilatına çok a- k .. il .. Ad. yon liralık ticari anlaşma- netı·ce vermeıı' gösteriyor ki 
cıklı bir mesai fgöndermiş man cep ruvazor oun, sından istifade ederek mem-

1. . d 1 h mı'ral Graf Fon Speenin in- lek t• · d 'k' .1 1. ecnebi lisan tedrisatı ancak ve o ımpıya oyun arına a- e ımız eo ı ı mı yon ıra-
zırlanırken Finlandiyanın uğ- tikamını almak maksadiyle lık kuru meyve satın almak orta ve lise okullarında bG-
radığı menfur tecavüz yü- korsanlığa çıktığını ve ce- üzere buraya bir mümessil yük ve pratik faydalar temin 
züoden bugün kanı bahası- nubi Atlasta dolaştığını ga- göndermeleri piyasalarımız- edebilecektir. 
na istiklalini müdafaaya mec- zeteler yamaktadırlar. da alaka ile karşılanmıştır. Esasen üniversitelilerin ço-
bur kaldığını bildirmiştir. ğu tehsillerine devam ede-

H k 
.... k ıııııııııııııııııı:ıııııııııııııııııı:ııı:ııııııııııııı bilmek için çok defa ıurada 

er es o usun:: 
1
.ZMiR ASKERLı .... KH burada küçük ücretle ça1ı,. 

Baf vekaletln mUhim ı: ı: mak mecburiyetinde kaldık-
bl t .. SUBES.NDE • .. larından esasen ağır ve(yükll 

r ebllil U 1 • ll olan dersleri ile birlikte böyle 
Istanbul - Her kesin as- ı: , U 

kerlik Taziyetlerini nüfus ı: p· d T Suvari ve Nakliye sınıflarından olup ı: ikinci bir işi de yapamamakta 
kA .. ti k d d · .. •• ıya e, opçu, .. mazurdurlar. 
agı arına .. ay e tır~ege ı: ilmi ve ahlaki husurlardan dolayı emekliye ayrılmış bu- U B 1 . d 

mecbur oldugu, buna rıayet Ü v •• t .ıt.men üzbbaşı ve binbaşılardan bir .. u mese enın e dediği-
etmiyenlerin cezalandırıla- tt lunan tegmen, us e5l d' Y k . .hd d'l ki • U miz gibi halline çok ihtiyaç 

ki B k -ı tt bü +; kısmı askeri fabrika ar a te rar ıstı am e ı ece erın- .. d ca arı, aşve a e en tün ff _ .. h .. var ır. 

V k Al ti d d den isteklilerin acele şubeye muracaatları )uzumu e em·U H lk S e a e ere ve ora an a .. , a ın esi 
alikadarlara tebliğ edil- U miyetle ilin olunur. .. H kk S 
miştir. ımıııııııııııııııııı:ıııı:ıııuıııııııııııııııııııııı l ----.:'JUlll .!~~ ~~=-
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Asri Fallar: Salon 
Eilencelerl ? 

- 22-
305 - Şunu biç unutma

yınız: Bir kişiyi aldatan bin 
kiıinin itimadını kaybeder. 
306 - Yalan yılandan so

iuk bir oeydir. Onun için 
herkes yalancıdan nefret 
eder. Siz de yalaocılarla ko
nuımaymız. 

307 - İstidadınıı: olmıyan 
itlerle uğraşmayını, sonunda 
\lem mağlüp ve hem mah
cup olursunuz. 

308 - Bir kadına "Bana 
hir kerre bak sonra canımı 
al,, demişler. Kadın "Senin 
canınla bir toplu iğne bile 
alınmaz ki, onu alayım,, de
mif. 

309 - Bir kılıbık kendisi 
ile alay edenlere şu cevabı 
vermiştir: "Sevgi saygı kor
k11 demek değildir.,, 

310 - Güzellik tabaaın

••n Yergi yerine sevgi top· 
lıyan bir kraliçedir. 

311 - Beni seven arkam
dan ıelir. 

312 - SeYme ıeni ıevmi· 
yeni Mısıra sultan ise de ... 

313 - Kültirparkta me· 
leklr şebekleri seyrederlerken 
batından bir macera geçe
cek. 

314 - Çoktan beri halya 
kurduğun vazife açılacaktır. 
Vaktinde teşebbüste bulun. 

315 - Yapmak istediğin 
yeni .. iş için henüz yaşın çok 
kü~üktür, biraz daha hazır· 
lan ve tecrübe sahibi ol. 

316 - En büyük görlük 
ve sersemlik herkesi gör ve 
aerıem zannetmektir. 

317 - Gelecek ayın on 
lteıine doj'ru hoş bir süpriz 
ile karşılanacaksın. 

318 - Bütün rahatsızlık
ların temiz havada dolaşmak 
Ye ıp_or yakmak istememek
liiinden ileri ıeliyor. 

(Devamı var) ---· ... --

(RALKIR SiSi) 22 ŞUBA'f 

askeri 

için tehlikeli olması 

bombardıman altında 
kalacaktır. Hülisa müttefiklerin kuvvetli donanmasının ken
dileri için bir muvaffakıyet amili olacaiı göz önünde bu
lundurulmaktadır. 

HALKIN SESİ - Romadan sızan bu haberler gösteri
yor ki, İtalya. dünkü makalemizde de işaret ettiğimiz vec
hile Yakın Şark ahvali ve askeri harekatı ile çok yakından 
alakadar olmakta devam ediyor. 

Finlandiya Almanyaya 
harp ilan edecek 

Roma - Jurnal d'ltalya gazetesinin Helsinki muhabi· 
rinin bildirdiğine lsveçin Finlandiyaya yardım etmemesi 
hesabile Finlandiya garp devletleri ittifakına girmeie ve 
Almanyaya harp ilanına mecbur olacaktır, 

lıkandinavya devletleri anlaşmasına göre In2ilterenin 
Finlandiyaya yardım için yol verecekleri tabiidir. Bununla be· 

raber lskandinavya devleri bu haberden heyecandadırlar. 

Finlandiya icin toplanıyorlar 
Paris - lsveç, Norveç, Danimarka hariciye vekillerinin 

Kopenhağda toplanıp Finlandiy0ya yardım şeklini müzake
re edeceklerdir. Toplantı bu ayın 24 cü günü olacaktır. 

•• 
Soğuktan Ol enler 

Budapeşte - iki günden Karın kalınlığı ölçülebildiği 

beri kar:düşmektedir. O ka- yerlerde 5 metreye çıkmış-
dar ki bunu ölçmek husun- tır. Bugüne kadar yirmi ölü 
d b-kiı tt · k l vardır. Müna alil kesilmiş· 

a u ene e acız ~ mış· tir. Romanyada da yirmi 
tır. Yetmiş yıldan ben Ma· ··ı- k ı t R o u ya ası o muş ur. oman-
caristanda bu kadar soğuk yada kurtlııar şehirlere in-
ve böyle kar görülmemiştir. miştir. 

• 
lzmir Defterdarlığından : 
Emin oğlu Mehmedin Basmahane şubesine olan emlak 

satış bedeli borcundan dolayı tahsili emv 1 kanunu hükum· 
lerine tevfikan haczedilen İsmet paşa mahaHesinin birinci 
Yüksek sokağında 45 sayılı ve 300 lira kıymetindeki arsa
sı idare hey'eti karaıile 21 gün müddetle müzayedeye çı· 

karılmıştır. 
Taliplarin 26 2-941Pazartesi günü saat 15 te Vilayet ida-

re heyetine müracaatları iliu olunur. 9-16-22 (385) 

!1 .. ŞBiır .. bibiriBrf .. Bir isveç köy'' 
St::IDl::*::ııQ;::t::a:D~.a::tiıEa:t;:&B u .. Kab;kui;k.... TOP A TEŞi.E TUTUL 

---iki taksite öd911ecek 
Yeni proje ile radyonun 

vücude getirildiği veya sa
tın alındığı teribten itibaren 
P. T. T. idaresine milraca
atla on beş gün içinde ruh
sat alınması bilkmü vazolun• 
maktadır. 

Meri kanunun 36 ncı mad
desi senelik radyo ücretinin 
haziran ayı içinde hepsinin 
birden verilmesini amirdir. 
Ücretin tediyesinde vatan
daşlara bir kolaylık olmak 
üzere yeni madde -bu ücre· 
tin iki taksitte alınmasını 
amir bulunmaktadır. 

Yeni 36 ncı maddeye gö· 
re, ruhsatname verilenlerden 
alınacak ücret Münakalat 
Vekaletince tanzim ve İcra 
Vekilleri Heyetince tasdik 
olunacak tarifeye göre tas
dik olunacak tarifeye göre 
tayin edilecek ~ve iki tak
sitte alınacaktır. Radyo tak
sit ücretleri biri bazi tanda, 
diğeri, birinci .. kanun !ayla· 
rında tahsil olunacaktır. İ
kinci taksit "zamanında tesis 
olunan radyonun yalnu; o 
devreye ait ücreti ödene
cektir. 

Muayyen müddetler içinde 
• radyo ücretini vermiyeuler 

mahkemeye verilmekte idi. 
Yeni proje )le bu· usul kal
dırılmalitadır. Müddeti:için· 
de radyo ücreti taksitini 
vcrmiyenler yüzde yirmi faz· 
}asiyle taksiti ödeyecekler
dir. Kanuni taksitı..müddeti
nin bitmesinden sonra P.T.T. 
idrresinin tahriri tebligatı 
üzerine )() gün içinde tak
siti yüzde y;rmi fazlasiyle 
vermiyenler için "°'· taksitler 
iki kat fazla siyle alınacak 

ve mal memurlukları bu pa
raların tahsilinde tahsili em
val kanununa göre~muamele 
yapacaklanbr. 

--o--
Polonya 

MUhlmmatl müsadere 
ediliyor 

hastalı~ı 
-o-

Şehrimizin bazı yerlerinde 
Kabakulak hastalığı görül· 
müş ve Sıhhat müdürlüğünce 
lazımgeıen tertibat alınmış
tır. Güzelyalı semhndeki iki 
ilkokulda talebe arasında 
bazılarında Kabakulak has
talığı görülmüştür. 

Vergi Alı acak 
Maliye Vekaleti verdiği 

bir kararla hakim ve me
murlarla şahit ve ehlivnkuf

lara mahkemelerce verilen 
paralardan kazanç, buhran, 
muvazene ve hava kuvvetle-

rine yardım verğilerinin ke
silmesini alakadarlara bildir
miştir. 

8. Hayri 
lzmir mıntakası mülkiye 

müfettişlerinden 8. Hayri 
Ege, Antalya mıntakası mül-

kiye müfc:tlişliğine tayin e· 
dilmiştir. 

Un geceki fırt.na 

Dün gece yarısı şehirde 
şiddetli bir fırtına çıkmış, 
bazı evlerin kiremit ve cam
larını kırmıştır. 

Okullarda yazı •ekll 
İlk okullarda döıt yıldan

beri tatbik edilmekte olan 
yeni yazı şeklinin orta~okul· 
lara da teşmili hususunda 
Maarif vekilliği tetkiklere 
başlamıştır. 

Belediyede 
Belediye encümeni, dün 

öğleden sonra topJa4mış, 
yeni baıı yol ve lağım in
şaatını müteahhidlere ihale 
etmiştir. 

Havagazı Fabrikası 

Belediye h'1vagazı fabrika
sının yeni makine ve tesi· 
satının :~işletmeye açılması 

münasebetile Marbn ilk: gün
leriadı: f.tbriıkada tören ya· 
pllacaktır. 

Stokholm - Sovyet taf 
yareleri, dün huduttan bef •aı 
mil içerdeki Hayala lı•~ ,-, 1111 

köyünü bombardıman et' uel 
mişlerdir. Dört binada yaıı• 
gın çıkmıştır. Kilise kısDJ•• g 
hasara uğramı~tır. 

-oo- -Yumurtalarımız t büt 
hakkında lirı01 

İstanbul - Yumurtaları· Uıtı hl 
mızın hariçte fiatlerini dl' llıetj 
şürmeğe çalışan bazı eıb•' ~0Pa$ 
tespit edilmiştir. Hükuaıet• tiltere 
çc bunlar hakkında takib•' hıldu. 
ta başlanmıştır. lier: 
----- ıııı 

~l d 
G~neRoman 

petrolları 
ttdy0 
Yi ~il 
-İlef 

-oo- tkle 
Bükreş- Stefani ajanııl' tie 

dan: -- lugiliz kamarasıııd• 
1 
f o 

Romanya petrolları hakkıO' 'i blar 
da yapılan bir suale fU ce' ~tor 
vap verilmiştir. .. .~ •sa 

Romanya ile petrol muı• Ytı~ 
keresi devam ediyor, fak•t l, b 
Roaıanya bu bapta " beyi' İr te 

natta bulunmakta mazurdur· ttıd' 
__ ...;.~"'!"'l"i'~~~~~=-=~~ ı 

------------ B ister gUI, ister aDI• ii 
IU8Blm -1111119 ' it 

Bir lnsanhk örnaOI 'et 
Birleşik Amerika hükt' hk 

metlerinden Kolombiyad• t~· 
bulunan Stefans kollejioİ' ~ 1 

kız talebesi Japonya ~Çio' ı 
taarruz ve tecavüz ettikç' az 
ipekli çorap ve umumiyeti' Ne 
ipekli kumaşlardan yapılıP1~tde 
elbise giymemeğe karar ver ,ıe b 
mişlerdir. 'kaı 

Kız talebenin bu karif' 
memleketin bir ÇOK kadıol• 
rına da sirayet etmiştir. 

Şimdi Kolombiyada blitO 
kızlar ve kadınlar yün ç 
rap ve yün yelekler giydi 

b •. başlamışları. Genç kızlar 
lolar da bile ipekli tuval• 
giymemektedirler. 
Ey a2iz okuyucularım, bU11 

duy da hala barlarda 
meyhanelerde .Jl:. baıı geaçl 
rimizin böyle günlerde b 
vurup, harman savurma!• 
na: 
ister GUI, ister aıı• ı 
-•ıııım_ .... ___ !11111 __ •!/!;I 

lugilizler vapur ---•E•L•H_A_M_RA~S.~in_e_m_a .. sı._n_..d_a_ 
alıyorlar 

Bükreş - Polonyadan Ro· 
manyaya iltica etmiş kıtala
rın techizatının mÜJaderesi 
hakkında bir emirname neş · 
redilmiştir. 

~ ""'33 
Alman imparatoru Rus Çarını N.ısıl Aldattı? -3 t. 

llıt 

Taassup, Saf dillik 'ıe"JI \ 
Eder. Açıkgöı.lerde Bundıı1 ;:~• Belgrad - lngiltere hü

kimcti Yugoslavyadan 1755 
tonluk Kraliçe Maria ve 1435 
tonluk Olga vapurlarından 
başka daha yüz bin tonluk 
vapur satın almak istiyorlar. 

---••M---
Büyük afyon 
kaçakçılığı 

Bükreş - Gazeteler büyük 
bir afyon kaçakçıhğtndan 
bahsediyorlar. Penko Gos
podinovonun evinde yatak 
altında 22 çuvalda 7200 kilo 
kaçak afyon tutulmuştur. 

Bu afyonlar Çine günde
rilmek üzere hazırlanmıştı. 

Bu kadın evvelce altın ka· 
çakçı1ığından mahkum edil
mııtır. 

Bir dakikalık zaafı yüzünden intizamlı ve mesud yuvasını 
yıkan zavallı bir babanın hazin macuası 

Türk Hhnesinin Türk sinemacılığının ve filimciliğinin 

kıymetliE l "" l M b • t" Başrolünü 
üstadı r ugru u sın ın yarattığı 

senenin en muazzam ve muhteşem Türk filmi 

ŞEHVET KURBA 1 Dii~Herde 
CAHIDE-NECLA-FERDİ TA YFUR-SAIT-NEVİN 

SU A. Vİ-GÜbSEREN 

TAYYARE Sİl\TE~ ASI T 3~ ~ :6n 
Bugün : Garp cephesinden ''l tanıuın müdafaasında 
hayatım feda eden ve ölümüyle sinemacılık ile· 

minde büyfik bir boşluk bırakan 

ALf ;:J,.~RE·Monmart Gece eri 
Fransızca sözlü ve şarkılı - Proğrama ilaveten : 

Ç 1 M kt 1 1 Fev'ulide gü-
l gın e ep 1 er lünçlü komedi 

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

- [ Ucuz Sinema Günü ] -

Kültürpark 
Sineması da 
Büyük ve küçük hususi 15 

biririnci 10 kuruştur. 
Bu fiatla: "YAŞAMAK 

ZEVKTiR,, ve "MEŞ'UM 
KADIN,, f tlimleriyle Para• 
mont ve dünya havadisi 
gösterilecektir. 

Cama gününden itibaren: 
"CEZAIR SEVDALARI,, 

CHARLES BOYER 

Dr. Fahri Işık 
ıinıir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontkenveelektrik tetlaoi• 

yapılır ıkinci Seıter So 
No. 29 TELEFON 2542 

Müstefit Olur ~-6 
. ,, tll"~ 

Sinemalarda görüldüğü üzere Rus tahtının oııt ti .\ıı 
çısı Grandük Aleksi keşfedilemiyen müthiş bir .b•• lf ~ıll' 
lıktan muztarip bulunuyordu, Bu öyle esraren~ıı 0 a,11 
hastalıktı ki şilnki anası onu hoğururken bu ıllett j 
damarlarına aşılamıştı. Bu öyle bir illettir ki ya dO,t 
rodan doğruya kadına yahut doğan erkeğe geÇ 1 
Eğer dCiğan erkek olsaydı bundan dolayı Rus iaıP'' I 
toriçasının hayatı tehlikede kalacaktı. ·~ ltıı 

Bu maraz, Hesse prenslerinin hükumdar aileJet•k!;.de 
. . R . t . e'" llkl 

bıraktıkları bır mırastır. usya ımpara orıçası ı;I 

Avrupa saraylarının hemen de heksini saran bu e _i ~. 
d. . . d d. ç·· k .. ""' gı illetten dolayı daimi bir en ışe ıçın ey •' . uo ~ lif' 

disi de Hesse ailesinden Damistat Prenıesı Marı /'>- ,, 

1 
. • )' 

den ge mıştı. ~' )'' 
Demek olu) or ki Veliaht Aleksi~e bu illet dol ~b 

sından intikal ediyordu. Eğer A'eksı kıı olar~k lll ~-
muş olsaydı bu illete aeası imparatoriçe mesap 

0 

cakb. ..ıif' ~C)ll 

Milli Piyan,o Biletlerinizi ( SA BET ) Ki~sinden ~lınız 
Çorakkapu Polü merkezi karıııı No. 864 Hasan Tabii• Öadeı Telefon 3497 İ 

ispanya kralı on üçüncü, bedbaht, A~fons ıu •I& 
sinden gelen dedeleri Aleksandr Çareviç te zatell f 
yüzden muazzap yaşamı1 ve bütlin vücudu kaplı 


