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nasıl yapacak? ııııııııııııııııııııııı~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı UYDURMA HABER [b ·r cilvesi mi?) 
b ünk~ r:ıyo haberleri Alman!.anın yenı şartla .,_ sulllu kolaylaştır- ÇIKAN .. . müttefikler emindirler. Siyasi ' [ Yazan: Sırrı Sanh} 

So arasında Almanyanıo mak ŞOy}e dursun harbı şıddetlendirmek için' Londr~ - R~yter Aıa~: mahfiller, Türkiy~nin dostlu- ------- ...--
'Yet Rusya ile Finlandiya sının dıplomatık muhabırı _ 27-

:·•~ııdıı '.°UhıırebenİD dur- atılmış yeni bir bomba telekki edilmiştir bildiriyor: • • • ğuna sadık kalmakta Ye te- araziden daha fn\e olarak 

1 .~5~ Ve Fınlandiyanın istik- .......... Londra resmı mahfıllerın laşa düşmemekte o'.duklarını yer saosıotısı tesirlerine ta-
b~lıııı kııbuJ ve tıısdik eden Paris ( Rııdyo~) - Bürükselden alınan ğırması propagandaların ne kadar menfi de Türkiyede s yasi vaziyet- beyan ediyorlar. hammül edebilirleı. Meseli 
ır sulhun imzalanması hu- haqerlere göre bir çok memleket ,o, ya- tesirler hasıl ettiğine sağlam bir delildir. te her hangi bir gayri tabii Türkiyedeki zelzele müna Erzincan şehrinin tamamca 

•~ıund11 vesatat ve delalet listlerinin yeptıkları bir kongrede Sovyet Paris (Radyo) _ Sovyetleria işgal ettik- hal mevcud olmadığı beyan sebetiyle geniş bir saba üze- yıkılması bu ş brin aluvi· 

B
e e~eği de vardır. Filvaki Rusyanın Finlandiyaya hucumu ötedenberi )eri eraziden geçen et ve sair gıda mad- olunmaktadır. Ankaradan a· ıinde grzen hgiliz genera'i J yonlar oıtaEında kurulmuf 
erlıo M k · · M k • · 1 k b' 1 h b 1 ·• S y l • o, ovanın \.Ç mıl· os ovarao yaptıgı prensıp ere arşı ır delnl ile dolu vagonların yağmaya uğra- ınan a er ere gore, ov· D.eds beyanatında bütü ·ı olm~u şüph ~İt. lıi artwıt 

konuk bir kııhraman millete hıyanet teşlıil etmesi dolayisile de takbih ı:r.ası ve nakliyat işlerinde yeniden bazı yı:t Rusya - Türkiye hu.iu· Türkle in, '!IÜltefiklerin harbi bulundu. 
•rşı açtığı b' h t edılıniştir._ müşkülat çıkartılması o yerlerdeki Almıı.n- duada müsademeler vuku Türkiyed~ ckseriy• öyle 

•ırfetf"' r arp e L d (R d ) E kazanacaklarından emin ol· 
trı'b• ıgı emekleri, harcadığı on ra a yo - urada bulunan ti- Sovyet münasebetlerinin nev'ini göster- bulduğuna dair Belgraddan yeıl.şıre sab !arı meycııttur 
ug·ıı 1d111:zıatı, verdiği telefatı, caı i anlaşmalar yapınağa memur heyetin mesi dolayuile dikkata şayan görül- vuileo haberler asıl ve e· d"klarım ve müttefiklerin, ki, bunlar, yanı başlarında 
h ra ıgı hezimetleri ve bil- çalışmaları iki memleketi memnun edecek mektedir sastan aıidir. Tiirkle:den dıba iyi askeri az çok düz ve yer ,,meye 
h~ssa Almanya için çok mü- bir neticeye varmıştır i Londra ( Radyo ) - Almanyanın yeni Bu propagandanın, Türki- bir müttd k b<ılarnıyacalda· müsaıt s rt arazi bulunduğu 
•ın Ve k k P · (R d ) 1 k d' h' 1 • lh 1 F I 1 d 'd 1 · ıa· eyhm·ş- d lrılldd Pe ço lüzumlu bir arıs a yo - . an ınav ş ı erın- su şart arı ıansa ve ogi tere e o. uğu yeye !<arşı ta oam n tesirsiz r:oı söz erı1c ı ve hal e ya kısmen vcy• tama-

he e ol11n f>etrolların böyle den alınan haberlere nazaran Allllanya ve kadar b t.uaf memleketlerde de hayı et ve ve neticesiz kalaca" ından tir. men ıniıt•ceızi maddeldfdeo 
kildsııphıız ve ölçüsüz bir şe Sovyet Rusya buralarda tazyikli ve teh· hidd:tle karşılanmıştır. --------••••-....------- müteşekkıl arazi üzerinde 

e ed d'tl' d 1 'tt'ı. tt kt Hitlerin bv suHı ş:ırtları sulhu ko 1aylaş-
dah 

er olması karşı11nda ı ı prGpagan a arın gı ı•Ç• a r ırma a- RBI kurulmuı olarak görelü )er. 
a fa 1 l'k dırlar. Buna rağmen geçerılerd., lweç ha- tırmalc için d ğil harbi şiddetlendirmek SOVYE--F ... N HA 

L l z a a ayd bı'r seyı'rcı" k · · 1 b' b b 1 ı k 1 Yenı' y~r e~n·e ~ahall-ı ve "• aırıaıdı. riciye nazı:ının aıtı dayanamıyarak " Fin ıçın atı mış y n• ır om a t- .ix i o u:ı- ~ · .~ 'u w• 

Sovyet R d avası bizim d1v,1mız demt:ktir,. deye ba- ~ uştur. bin~lu inşa edLdığı ıamın, 
d Usyaoın Finlin· Brüksel - Berlinden ;,- aldığı sab t olmuştur. müınküıı o!d.ıgu k .. dar • rt 

Y:;kaye\~~t. ~tıne!< \•eyabud Kıskançlık yÜ- AMERİKA HARİCİ- :ınan haberlere göre, Sov- Bdgrad - Reınen tek· arazi aranılınalıdır. ŞahYl"t 
aıı ett ıçın sayısız bir yeller. Vıborgu zaptettikteıı z:p edd:neıin~ r.>ğ.n~n A!· bu yıkılan ynlt:şme sa 1 a• 
döktü~u·~rf. ettıği kuvvetle, zünden cinayet YE Mi ;5TESAR1 so , ra baıpten eyvel Fı <llan- man matbuatınn neşriyatı, rında veya civdrında b6yle 
be . g ıptıdai maddelerden '"' d. d · · ld ki S sert arazı' "Oksa, bu 061d nıın v -- w-- Romıı, 26 (Rad)o) - Sum- memnun olduğunJ söylemiş· ıya an ısteınış o u arı Almanyaı ıo, Fin- ovy.t mu· J L-'L 

ya hesııb~opetroldan Alman lstanbul, - Göztepe as- ner Vels Venedik sarayın- tir. ınıntakayı ellerine ge çirmiş 1 basa'1lalırıı bir uzlaşm'l ile yerleşme mahalleri bazı uz 
Pek çok a 1 ve bunun ıçın f.alt yolu üze.rinde ft ci bir dan çıkarken gazetecilere Amerika haıiciye müste - olacaklarından Finlandiya ile neticelendirmek istediği ııi !erde ba~ka bir s.rt ard 
Kı•ıı Ça ışmıştır. Fakat cinayd işlenmiştir ' Araçlı beyanatta bulu .k muş "e Mu•· I ·ı· F sulh •kdetmcg" e ftmade bu- b s~hasına naklolunmalı ır. ~ ordu • • şuı, yarın rıgı ıı, ransız ve 0 v göstermektedir. Böyle ir uz- ~w-
trıüb' nua insanca ve Yakup adında hır şahı~ on soliııi ile yaptığı Dtülikattan Aman sdirlerini kabul ede- lu;.duklarını bildireceklerd r. Fakat bu ned nakillcrC111" 
dıır ~m:•lça yaptığı bu ka- gün evvel ayrıldığı metresi cek ve gece yarısı Berline Bern - Son alınan ha- laşıııa il.: octıcdendırmek yer yer araştırmalar vao • • 
Finle~ •karlıklardao sonra Fatmayı, hece arabada gör- hareket edecektir. berlere göre, Kareli cephe· istediğini göstermektedir. rak yerine göı~ ;:un•n. mıl-
edebiJ e h•sıl bir sulh kabul ve atlı yarak muhtelif yerle- Halif aksa Sumoer Velı, Berlinde sinde Finlerin vaziyeti ' ne- Böyle bir uzlaşma takdi· tavsiye olunur. Bu nevi ar•f"" 

B1•• ~~elktir? rinden bıçaklıyarak öldür- • d •ı rinde Sovyet'er, harpten ev- tırmalnrda yalnız J'eoloJ'ilt ~ oy e Gön erı en Hitlerle, Almanya hariciye zaket kesbetmiştir. Buna mu-
Kııılordu h taıınediyoruz ki: müştür. nazırı Von Ribbeotrobu zi- kııbil Rusların da diğer cep- vel Finlaodiyadaıı istedilıle- vaziyet değil, ayni zaman.:la 
hilbassa hi ~rş~ydeo önce ve Cinayetin sebebi kışkanç- Mesaj• yard edecek ve onlarla da helerde hezi~ettea hezimete rini almakla iktifa edecek daha birçok haller de 161 
etmed'" ç bır zııman teık tıktır. konuşacaktır. uğramakta oldukları ve son ve Finlindiyanın istiklilioi önüne alıomıılıdır. Burada 
ıeti b ıgkı Propağaoda siya- • • Roma, 26 (Radyo) _ A- b b k 1 k her•eyden evvel su ihtiyacı, 

il ltrııod k U •• F• tJ ~: durumlarının va im ir şe i tanıyaca tır. y 

ref Ve (ı . lln as eri şe- zum ıa arı merika hariciye müsteşarı yerleşme mahallinin giaef 
İçia rııd aysıyetini korumak -•- Summcr V cls beyanatta bu- ------•• .. ------ alma vaziyeti ve iktisadi 

dirilen ~~ ha~erıerinde bil- Üzüm ihracatçılar birliği ıunmaktan istiakaf etmiştır. Son zelAt..elenin yaptığı hasar vaziyeti ile aııkadar ola• 
lııy kol su şeklini ko- h yeti umumiye toplantı~ı V ı:lles vaıiftsini süıatle ve yollar nazari dikkate alın· 
Yacak1ı:: kabule yanaşmı- dün Ticaret odasında yapıl- iyi göreceği ümidinde bu- Ankara - Bugün saat 9,25 de Müreftede gürültülü ·bir malıdır. 

Sonra Al mıştır. Üziirn stoku çuk azal- lunduğunu söylemiştir. yer sar ıntısı olmuştur. Hasar yoktur. 11) Binalar imkin dere· 
vayı nasıl o mıınya,k Mosko- m.ş ve fiatlar biraz daha Bu mevıu hakkında "Tri Kayseride gece srat 23.40 da şiddetli ve sabahı karşı cesinde alçak olıırak yapıl-
halıyıı na o ııdar pa- b d N t" 4,35 de hafif iki zelzele vuku bulmuştur. malıdır. 

otur F yü~seimiştir. une es a ıons,, gazete-
bir istilılil'a?k inlerin tam logiıizlt:r yakında 10 ton sinde bir makale neşrtden Kayserinin De;e!i kaza mokl'zi ile civar köylerinde de Zelzele Taki olmuı bula-
bir teklif :;ı b'~bulkettirecek üzü.n da hı alacaklardır. Pıerre Dominque diyor ki : zelzele fasılalı şekilde devam etaıelıtedir. nan memleketlerde yapılan 
r11 bü "k e ı ece tir. Son- "M 1• ld • _ R Tespit edildiğine göre Develi zelzt.ltsinde şimdiye ka- mu-şahedelerden aolatılmıı· 
•· Yu lerin küçük! h- .. •••••••••• ••••••••••••- a um 0 ugu uzere uı.- d 417 k 1 100 k d d k ''Yet ve . . _ . cıe u- Artık küçük devlotıe·, el· velt, Ayrupaya bir mısıyon ar ev yı ı mış. a ar ev e ı men hasara uğra- tır ki, ayni tipteki binalar· 
dikleri s~:~ıklallerıkıçın ver- !erinden silahlarını atınca gönder .ek teşebbüsünde bu· ~~~~'""'· •• , dan yüksek bir bina alçak 
dılt kald klere ne adar sa- onlara verilen sözlerin buz- lundu. Niçin? Sulh ihtimal- ·~'''~'''~''''''''''''''"' olanlardan daha çabuk yı• 
t1111 ı arı ınatüın olduk l - d ı 1 avuklu Alı·nı· ·ı · d SOnr11 F· hük ar ustüu e yazı an yazı ar !eri hakkında kabineleri de- n aı esıne yar ım kılmış ve buııdıı.n ııüksek bi-
ID•nyıının b~n 

1 
ı.. ·üıneti Al- kadar olsun kıymeti kala- emek ve tetkik etmek için. • ._ nanın yıkılması içinde etu· 

ile hııtta b- ye . ır teklifi- mıyacağını görmediler mi, Birleşik Amerika devletleri " ranlara, alçak binanın yıkıl· 
Çlk.cak oy le hır tekliften ·· • d l 1 ? A d S lh 'd ınll b ogrcnme ' er m vrupa a u un yenı en ması°ndan daha büyilk ıa· 
bel bağlıyıı~il:!e~~:r:tticeye O halde ? ? ? • . t.:essüs etmesini istemekte- rarlar tevlit etmiştir. Tir· 

SIRRI SANLI dirler. Bu birleşik Amerika kiyede ar ıi bol oldu;aa· 

--37_ 
-.,_ Alman / R 

Nık 1 • mparatoru us Çarını Na:nl Aldattı? 
1 ° ayuıç b t eıı ınest . u ısııvvurunu yaptı. Almaoyadan ge· 
ıröınleğe ~r ~a~sıs•ttan deli papasın yağlı gömleği ipek 
tıuırı•raJı 8 

• v~ ederek Gurok Kurioy aokağ oda 64 
beraber b~v~ e dtışündü. Orada bütün ihtiyaçları ile 
keıııınet b'.r e tl.e erzak ve içki deposu uydurdu. Mü· 
- ır yatıık d d 
gından uz ki 0 ası üzerek onu pejmurde yata-
lnıııııur et~ aştırdı. Hizmetine de iki güzel Rus kızı 

Nikolayevi 
IDevkiiııi .. ç papasa daha görünmek ve ona 

· 0 Yuksehl • · · .. 
ııyllfet verd. B ıgını gostermek için şerefine bir de 
Prens Andr '· 'ku mutantan ziyafete oyuncu Kşeşıoıd'i, 
rıs k onı ofr h b" ını ont M '. ar ıye nazırı, nazırın güt.el ka-
•ah'b· es •noıl f d · · 1 ı şahsi 

8 1 • 0 1 ve aha bırçok yüksek mevkı 
y t erı davet etti. 

ileride d *•* 
ce· · . ah11 hirç k · 

.. g1 1rııt bu zevk 0 ınanılmıyacak safhalarını göre-
~oı Yunıuluyord '?şehvet ve rezalet alemi rine nasıl 
~~aıı bütiin R u I Bu suale bir cevap vermek için o 
.... ~h0Polis!ere us arın Çar ikinci Nikolanın Papaslara 
... ,Y~t· ve nib 
lii 1 ve bitz t ayet kara kuvvete verdiği ebem-

Qç b· a ruhu d çit ır ıeklini .. D a taşıd ı ğı kara taassubnn gü-l\ ltıck llııındır. go teren aşağıdaki yaııyı gözden ge-

~•d Çarının K ra Taassub 
lt111ı) •ıaberı R. 

111111 ~lıt.ı";._çarları kendilerini Allahıa oğlu, 
ıye telikki ederlerdi. O rtodoks ki-

Londra (Radyo) - Profe· 
sör Kotun Halifaks'a hita-
ben Norvcçin haksız ve ln
gilterenio haklı olduğuna 

dair gonderdiği mesaj bura 
matbaatında memnuniyetle 
tefsir edilmiştir. 

devletlerinin olduğu gibi bi- da , yerleşme mahalleriala 
zim de menafiimiz iktizası- kesif bir halde yapıl 
dır. Bunda şüphe yok. Böy- • mühim aebeblerle zaruri 
le olmakla beraber Birleşik 
Amerika devletleri bizim için 
tayyareler ve harp malzeme
si yapmakta ve gittikçe bi· 
zim için büyük bir fabrika 
halini almaktır. 

ğilse, burada evler bir 
ile bodrumdan müt•t• 
olması tercih olun•alı 

111) Toprak damlana 
lesi : 

(HARAÇ) DINDAKI ERME
Ni GAZETESi NE DiYOR ? 

Bazı şehirlerde v 
de düz ne kalın t 
qilden mllteşekkıl 
bundan sonra artık 
mamalıdır. 

(Kara günlere karşı hazır
mıyız?) Başlıklı baş makale
sinde büyük ve küçük bü
tün milletlerin siyasi, askeri 
ve iktisadi sahalardaki ha· 
zırlıklarına işaret ve Avru
pada hüküm sü~en sarsıntı
ların iık akislerinin yakın 
Şark ta görüleceğini mütalea 
attikten sonra, "biz de, ya· 
yılmakta ve geuişlemekte 
ol;;.n bu kargaşalığın )Olu 
üzerindeyiz." 

"Bu harbin menfaatleri 
ve bedefıeri bu günkü gö· 
rünütleriıne göre bizi (arzu 
edenler) liıtesinin huicinde 

bırakmıştır." 
"Bugünkü şartlar bütün 

Ermenilerin gerek koloni
lerde ve gerek umumi cep
hedo daima uyanık ve tek 
bi, kitle halinde bulunma
larını istilzam etmektedir.,, 

"Ermeni davasını takip 
için olmasa bile yeni zarar
ları önlemek eski hatalıırı 

tekrarlamamak, baştan çık
mamak, şunun bunun pen- J 
çesine veya tuzağına düş· • 
memek için selahiyetli ve 1 
mesul umumi bir mercie 
bağlanmamız .ıımdır. ,, 

l~tan~u.l (~uıusi) - Geçen hafta vukubulan vefatı sahne 
s~o at~ ıçın zıya sayılan ve alel'umum artisler arasında bü
yuk hır teessür uyandıran sıın'atkir "Kavuklu Al' • • J ' f • ı,, DıD aı-
esı men aatıne bnnıı. artistlerin iştirakiyle bazı temsiller 

Her na 
daralar daha ucuza • 
yor ve kışın evi sıcak, 
zın da serin tutuyorsa 
yer sarsıntısı tesirleriQ~ --'""'
yanamıyor, ve ekseriya i..-: 
zayiatının dııha çok olrııll'• 
na sebeb teşkil ediyorlar. 

Bu fevkallde ağır damlııf 
bilhııssa şu bakımdan çak 
tehlikelidirler ; zira burada 
ekseriya tavan direkleri W:. 
naların duvarlan ilzer· 
kafi derecede llAllDPf 
gildirler, bıllkiı yanht 
yapılan bir taaamıf 
ai ~lerak klal~ 

_.,...-- verileceği merhumu : •ve leri çok ııeıindirmiştir. 
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i Şehir haberleri i ................ .... ...... 
Telefonla 

iNGiL TERENiN LUTUFKARLIGI Tehtlit ! 

A•rl Fallar: Salon 
•oıencel•rl ? 

-* 

- 26 -
358 - Güzellığe tapmı· 

yanlar ne müılümandır, ne 

fiY•r ! 
359 - Kadınlar, paranın 

•• kadar zor kazanıldığını 
bilselerdi, israftan vazıeçer-
lerdi. 

341 - Aldattığınız adam, 
bir daha size iaınmazsa, 
kaı.ahat onun değildir. 

341 - Bu izdiYaç haya
liniz bir çok zorlukla karşı· 
lanacaktır. Fakat sonunda 
taiıakkuk edecektir. 

342 - Size selamını bir 
sadaka ıibi fırlatmak isti
r•• ıo•radiln ~fÖrmeleri siz, 
tıiç ıir•emeılikten geliniz. 

343 - Eline beş on kuruş 
yeya ltüyicek bir mevki ge· 
çir•eyip de ne oldum deli<i 
elanların eski ark2 da şiarını 
tıı.nıuıamalcrı kadar k rıdile
rini küçülte,.., hltt.i fakirleş
tiren biışey ddıa yc.ktur. 

344 - Bir yeık 1>1iye yol 
almak için rüzgar lazıt1 ol· 
duğu gibi bir aşk macerası· 
na da ilerliye bilmek için pa · 
ra 1 \ıımdır. 

345 - Bekarsanız, evlilik 
ukkında: hiçbir fikir ortaya 
ılrwayiaiz, çllnkii bu işe ak 
lıaız ermez. 

34i - Güzellerin göyr.ü 
olancıya kadar aşıkların ca
nı çıkar. 

347 - Kibir ayıp ve gü· 
naiıtır, fakat kibirlilere karşı 
kibirli davranmak makbul ve 
sevaptır. 

348 - . Doiduiun 
se•i• için parlak bir 
yıldızı .ıh(acaktır. 

ayda 
talih 

34' _:;Harp silibsız, aşk 
parasız olmaz. 

351 - Sizden buıün fi. 
rar eaen ıcydiğiniz belki 
yarın arkanızdan koş_caktır. 

351 - Seven kadın sev· 
diğioia yolunda izzeti nefsi . 
ni de çiynetm.kt• n çekin
mez. 

352 - Mütemadiyen uka 
!alık taslıyan bir kadınla ge-
çüamek kadar güç birş•v 
daha yoktur, -

(DeYamı var) ___ .,.... __ 
Isviçreden . ... zey ınyagı .... -.. ~~ "() 

\\ \\etı .,, r 
'· ef.d> ~ \e•'° \*f)"'":Tmna, ş~h· 

\ - •d • i'k.sı rci•liğine 
o• \~" . ~ . lzmirden 

\eı: ~ i-~'ytinyağı al· ., .,,,,'(. 
1- e fıyat sor· 
~~tir. 

.f'll.Lılı, zeytinyağı 

. "'- bu müracaat
~' l . ı· 

"" "etmış ır. .. "'°" 

Londra - Inıiliz ordularının Süveyşe gelmesiyle burasının tahkim edildiği malümdur. 
Bu öyle bir tahkimattır ki Majino ve Zigfrid hatlarından farkı yoktur. Bu münasebetle 
"Taymis,, gazetesi şunları yazıyor: 

"Sovyet Rusyanın Uzakşarli.taki tayyareler.nin mahrukatı Baki ve Batum madenlerin
den gidiyor. Bu gazlar Akdeniz ve Süveyşten geçiyor. Müttefiklerin bu nakliyata fÖZ 

yumması bir lütüfkarlık olduğunu Sovyetler unutmamalıdır.,, 

KARAKEDi KABARIYOR 
Lonra - Taymis gazetesi Sovyetlerle müttefiklerin arası Sovyet ordularının Finlandiya 

toprağına ayak bastıkları günden başlamıştır, diyor, ve şunları ilave ediyor : 
"Sovyetler Finlandiya toprağıda girmiş, fakat müttefiklerin de burasını Sovyet toprağı 

sayarak Almanyaya bu cepheden taarruz etmeleri ihtimalile kuşkudan da hali kalmadı(ı 
için aradaki kara kedi kabardıkça kabarıyor. 

UMEN·BULGAR DOSTLUGU 
Budapeşte - Bura gazeteleri Rumen • Bulgar iktısad müzakerelerinden diyorlar ki: 
"Gerçi Sofya müzakeratnıda toprak işi konuşulmamış, Rumen iktısad vekili de beyana

iında bundan bahsetmemiştir. Demek bu toprak muelesi bu iki devlet arasında askı da 
kalmıştır.,, 

Almanya Sovyetlerden 
Bitirilmesini 

Fin Harbini 
istiyor ••• 

Surib - Berlindı:n Mo3kovaya gden Alman s ~firinin Sovyet - Fin harbine hitam ver· 
mesioi istemiş ve bunun için Aımanyanııı tavussutunu teklif etmiştir. Sebep olarak bir 
taraftan bu harbın Alman iktis.ıdiyatına darbe indirmekte olduğunu, diğer taraftan da 
General Veygand şark ordusu nun Almanya için tehlike hazırlamakta bulunduğunu gös· 

termiştir. 

Sov etle müttefik!er tarafı ıdan taa uza uira 
madan ü.k"'yenin dostluiunu temineçalışıyor 

Sofıa - P.ıristen telefon'anıyo · : S~raç.,ğ!unu" Mo•kovada neticesiz bıraktığ müzakere 
lere yeniden b şlanacağı zann~di'.it""· Tay.nis ~a~et,•sinin y.:zdığına göre Sovyet Rusya 
s,.raçoğlu oun tel<lıflcrbi bugü:ı kabule hazırd r. 

Sovyetler Kafkaslarda Ta~~,idat Yapıyor 
Lond:a - Sovyetlerin Tfakiye ve İran tarafından Sovyet gnz kaynaklarına bir hücum 

yapılır korku!lu ile Kafirn~lara tahşidat yaptıklıı.rı görülüyor. Dı ,r Herald gazetesi de bu 
tahşidattan bi&lnederkeu "Sovyet!erin tahşidatı doğru olsa bile lU askerin Türklere saldı
rabiieceğine ıhtimal verilemez.~ Diyor. 

Müttefikler Türkiyedeki Vazıyeti Ko-
rumak istiyorlar ••• 
harp takdirinde 1 ürkiyeye elverişli bir vaziyet ihc.asıaı c!üşüoü-Roma - Müttefikler 

1or!ar. Şöyle ki : 
1 - Deniz muharebelerini Iskanclivavya taraflarına, 
2 - Kara muharebelerini Kııfkasyanın Aldizya taıarlarına tahsis ıetmek. 

64 köpeğin 
-·-

ÖNÜNDE HlRSlZLlK ! 
Loadra civaıında bir sayfi· 

yede oturan, aşırı derecede 
lıayval:' 11'.'eraklısı ola.,, bu 
yüzden de evinde 64 tane 

iş adamının 
-o

Yemek memuru 

Amerikada iş adamları 
arasında dakik .ı kayı-etmek 

iste~iyen birini" bir yemek 

m.:ruuru va, dır. 

Bu :;dam lokantaya pat· 

Demir istihsali 
ı -o-
t 
\ 
1 

1 

Demir yapılan yüksek fı
rınl:ırda kış mevsimleri yaz 
me•simlerind !n daha fada 
demir istıhsal edilir. Bunun 
sebebi bu fırınlarda demir 
cevh~riuin Ciewir halim: gel
mesi için fırın içinden ge· 
çen havanın kış mevsimiGd'! 
daha fazla rütubetli olım•· 
sıd :r. 

---o---

Birin~i Koreonda tanınmış 
bir aileııin evindeki bir ba
yana günün muayyen saat· 
larında telefon ederek ölüm 
le tehdidde bulunan bir şa· 
hıs, zabıtaca alınan tertibat 
neticesinde meydana çıka
rılmış ve yakalanmıştır. 

Kadeş vapuru 
Her hafta pazartesi gün

leri Istanbuldan limanımıza 

saat 10 da gelen Kadeş va· 
purn yükünün fazla olmasın
dan dün yedi saat rötarla 
saat 17 de gelmiştir. 

Çuval 
Getirilecek 
Piyasamızın çuval ihtiya

cını temin için Ticaret veka· 
itince tedbirler alınmıştır. 

Çuval limited şirketi, Hin
distandan ve kısmen de In
giltereden mühim miktarda 
çuval temin ed~cektir. 

Vilayet Meclisi 
Vilayf't umumi meclisi bu 

gün saat on ytdid ! vilayet 
salurunda toplanacak ve büt 
çe üzerinde müzakuelerine 
d.!vam edecektir. 

Dikilide zelzele 
Evvelki akşam saat 19,05 

de Di!cili kıızasında üç sa
niye devam eden bir ze1 z~

le olmuştur. Hasar yoktur. 

---o---

zabıta haberleri 
Tepecikt~ amele Ahmedin 

üzerinde bir adet toplu beş 
ateşli tabanca ile dört dolu 
fişeok bulunarak alınmıştır. 

§ Keçociler Kemeraltı cad
desinde Mehmet oğlu Ab
medin üzerinde bir bıçak 

bulilnarak alınmıştır. 

§ K•m·.r Tepecikte Ib
rahim oğlu Demir, Ali oğlu 
Halil, Ahmet oğ:u Ş erii'in 
üzcılerindl! birer bıçak ve 

Mustafa oğlu Hüse>inb Ü· 

zaleıind~ bir kama bulul!a· 
rak alınmıştır. 

§ Kemerde belediye oto· 
bü~lerinde Afyoıı lu Süley· 
mıı.n ı. ğlu T .ıvfık Bızıkçı, 

Posta acl.:ı teb ğ weıı:eıu 

cini köp k besliy~n b'.r lagil -

z·n •.vine fÜP~ gündüz 
hırsız girmiş, döı t kişinin 
zorla kaldııacağı Lir kasayı 

çal rak İngiliz ctomobiline 

yiikleroi~' r v • ayrıcJ 4000 
liralık müc vheratla 150 h
giliz lirıısı nakdi parası da 
alarak kaç•nışlardır. 

roı;un.:I ıı on dakıka evvel 

gida. Y~mek seçer, ıs"Dar· 

lar o~ dukika sonra g~len 

patı :>1•u masaya oturur, y~· 

mek yer ve çıkar. Hesabı 

bu me'll•ır görür. 

R kı A Hüseyi~ oğ~u Eşrtfın Oto-
C am İçin büsleıde ücretsiz oiarak bin 

hırz:z}ık ! mesi için verileu karney' 
düşüı üp, bulan suçlu, Eşre· 

Amerikad.;ı hırsıılık suçu fin fotoğraf yerine kendi 
ile mal:ıkürıı edilmiş biri se- fotoğrafını yapı~tırarak mü· 
nelerd n so ra hapi,haneden hür yeıini de kalt!m ile çiz-
çıkt:ğı zaman suçunun hır· 
sızlık olduğunu, fakat bunu mek suretiyle kendisine se· 
bir kasa fabıikasına reklam yaba t vesikası temin etmek 
olsun diye yaptığını söyle- surdiyle evrak üz< ri ı. de sah· 
miştır. tekarlık yaptığından yaka-

Hırsız birkaç arkadeşile lanmıştır. 
bir kasa çalmış ve ertesi § Kemer T ~ p~cikte Me 
gün kasa çaldığı müessese-
nio kasadarından kas~ a- miş oğlu Hüseyin, Osman 
nahlarını çalarken yakalan· kızı Fatma Köle ve kardeşi 
mış, mahkemede kasanın Mustafayı bıçakla dlerinden 
kırılm,sı imkanı olmadığı bafif surette yaraladığınd.ın 
için anahtarı da çaldığını yakal<.nmıştır. 
söylemiş. Tabii kasanın mar K · I dd 

Bugün : Gup c ph~si.,d .n vatantnıu müdafaasında § arantına ·. önü ca e-kası da bütün gıızetelerde 
hayatını feda eden v:: ölümüyle sinemacılık itle· sinde Mehmet Ali oğlu Meh-çıkmış ve o marka kasala-

minıle büyüı. bir boşluk bırakan rın satışı birdenbire artmış. met Ali Berkmen, çay al-

ASi T e 1 e fon 
36-46 
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t Bir ~a~!J.k za~fı ~zündcn~~~~l~~~.!~~!!;ım l 
i yıl.an zavallı bir bab.ınııı hazin macerası 

! Türk sahnesiı,in Türk s:n~macılığının \'e filimciliğinin 

kıymetliE t v l M h • '• Başrolüııü 
j fü.tadı r ugru u sın 10 yarattığı 
l seı1enin en muazzaır. ve ınuhteşeru Türk filmi 

ŞEHVET KUR A I J Dite:ılerde 
1 C.ı\HIDE-NECLA-FERDİ TAYFUR-SAlT-NEVİN 
j SUAVİ-GÜLSEREN 

- --- ===-..=== 
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ALBERT PRE-M t G 11 • mak bahanesı·ıe Hasan og" lu 

JEAN'm - onmar eceıerı Muhacı•r neJdı' Cdalin bakkal dükkanına 
Fr nsızca sözlü ve şarkılı - Proğrama ilaveten : ı::: 

Ç 1 M t ı•ı Fevkalade gü- İstanbul _ Bugün kon· girer~k para vumiş gibi 25 
l gın e ep 1 er lüaçlü komedi vansiyonel treniyle Bulgaris- kuruşluk çay üzeı iae 75 ku-

Ayrıca: Eleler Jurnal son dünya hadisatı tan ve Yugo~lo.vyadan 6() ruş daha stemek suretiyle 

\'ER-IRENE 
E 

Seanslar: H.rgiııı 1,30-4-6 30 ve 9 da kadar roulıacir şehrimize dolandırıcılık yaptığından ya· 

-~az;_' günü : 11-1, 3.<1,_-~,30 v ~9:.:_::ıl:!!,..:·:::::::==::::::::::.__g~e:l:.::m:i~ş~ti'.'._r:_· -------.---.:.:k.:.:a:_la_n.:_:ın_ı_:%.:_:tı:_•:_: -------

Milli Piyan~o Bılet erinizi (SA DET ) Kişesinden Alınız 
a Polis merkezi l'fl81 No. 864 

27 ŞUBAT 

AYAKSIZ iFinlere ve Fin-
TA YY ARCI 

---o---
Son zamanlarda Fransız 

tayyarecileri büyük faaliyet 
gösteriyor, Almanların uç· 
mağa cesaret edemedikleri 
fena havalarda bile keşif 
uçuşları yapıyorlar. Bunların 
arasında, iki ayağı da olmı
yan Veisman isminde bir 
tayyareciye Legion d'houne
ur nişanınınbüyük ofisye 
rütbesi verilmiştir. 

Veisman geçen harbe pi
yade askeri olarak girmişti. 
916 da Verdun harbinde bü
yük yararlıklar göstermiştir, 
fakat bu harpte patlıyan bir 
gülle iki ayağını da alıp gö· 
türmüştü. Veisman birkaç ay 
hastanede kaldıktan sonra 
takma iki ayakla çıkmıştı. 
Bu ayaklarla adeta munta· 
zam bir şekilde yürüyebili
yordu. Askerden ihraç edi
len Veisman gönüll~ olarak 
tayyare sınıfına yazılmış ve 
bir müddet sonra mükem· 
mel bir tayyareci olmuştur. 

Harbin sonuna kadar tay· 
yare sınıfıuda çalışmış yedi· 
sini yalııız başına, beşini di
ğer arkadaşlarile birlikte ol· 
mak üzere 12 Alman tay· 
yaresi dü 1ürmüş~ü. 

Veisman bu dda harp 
başl yıoca idare ettiği fab
rikayı hırı.kar.ık gene gö
nüllü yazılmış ve tayyare sı· 

nıfırıda hizmet e'meğe baş· 
lamıştır. Gö~t·.·rdıği muvaf
fakiyet üzerin~ kendisine 
nişan verilmiştir. tBu ıııü na· 
sebet!e bir ziyaf t de veril· 
miş ziyafette birçok bnın· 
mış zevat, eski nazırlar bu
luımuştur. ---····---
Finlandiyadan 

iSPANYAYA UÇAN 
GÜVERCiN 

Finlandiyad.ın kalkarak 
3400 kilometrelik bir mesa· 
feyi kateden bu güvercin 
bitkin bir halda ispanyada 
Bitb30 şehrinde bir damın 
üzerine lı:onınuş ve bayılmış
tır. Aya:.!ında şöyle bir yazı 
okunmuştur: 

landiyaya 
bir bakış 

Eğer Bir Millet Kahramanlık 
Ve Azamet Unsurlarını HaYi 

İıe, Ondan Şimşekler 
Doğar l ..• 

YAZAN:**.-
-38-

gibi bir san'tkar, bir büyük 
adam, bir kahraman Ye mü· 
tefekkir çıkıp ta bu kili eli· 
ne alacak olursa, ona iste· 
diği şekli verebilir.,, 

"(ine Karla ya nazaran: 
"Münferid milletlerin ye 

hatta bütün beşeriyetin tari· 
hini yazanlar ve meydana 
getirenler' manen kuvvetli 
olanlar, zeka ve istidad ıa· 
hipi bulanan ferdler, yani 
kahramanlardır. İşte Ramseı· 
ler, Rom uluslar, Temistokel · 
ler, Süterler, Bismarklar ve 
saire hep bu kabildendir.,, 

Tolistoy iıe, bunun aksini 
iddia ediyor ve diyor ki: 

"Hissiyatı :yaratan, vak'a· 
!arın i§tilı:ametini çizen ve 
bunlHın karakter ve rengini 
veren ınüuferid:şahıslar, N .. -
polyo.:ılar değildir, halk kit· 
lesinin k .ndisidir. Tasavvur 
ediniz ki, denizde büyük, 
pek büyü.ı: bir gemi hareket 
ediyor, b ... rek•t esnasında 
gemini:> önünden sular bir 
şirit halinde kaçıyor, bu su 
şiritinin gemiyi AÜrüklediğini 
kim iddia edebilir? Aşikar· 
dır ki, bu su caeyanı va
purun ken~isindedir. Akan 
sular ise bunun bir neticesi· 

dir.,, 
Petrof diyor ki; 
"İşte Tolistovi bir millette 

hareket kuvveti peyda olup 
büyüyüııce kendinden h;ı· 

rekete geliyor; öııüııdeki suları 
kovalıyor, kendi hissiyatını, 
temayü 1 :rini ifade eden bir 
zatı kendi arasından rehber 
oldrak seçiyor. Eğer bir mil· 
let azamet ve kahramanlık 
un~·urlarlnı ha,•i ise ondan 

şım,ekler doğar. Mıllet ara· 
sından kahramanlar çıkar.,, ----

"T V. Helıingfr . Fınland 
33140,, 

bU MiLLETiN DÜNYADA 
BE.NZERINI GÖRMEK 

Mı\HALDIR 

-*----····--- Yine Gdgori Petrof söz· 
!erinde devam ediyor: 
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60,000 çeş~d 
Posta Polu 

Bir i3ta.tikçi, ht::ı bir pul 
kolek.iyoı>ıı ıa sahip ohı.n bir 
Lsanı ı bulı n ı pulların 
çeşiJ,erı i 60 bi •. de ı ziyade 
olacağ ;:ıı tesbit ctu,iştir. 

"Kar!ayel mi, yoksa Tols· 
t oy ınu l:ıa\ılı? Bence Karla·., 
yel hıklıdır, Tolstoy da hak·,. 
iıdır. Bunlar paranın iki yüıU 
~ibidir. H( rbiri büyük bir 
hakikatin b!rer yazısıdır. 

(Devamı var) 

Alman imparatoru Rus Çarını N.ıtıl Aldattı? -3~ 
lisesi de o:ıları oyıe farz ettiğinden çar papasların pı' 
pası, Mttropvlitlerin Metropoliti, Sen Sino~un fevkel· 
kelbeşer reisi, Rus milletinin Allahı ve ımparatorıı 
olarak tanırdı. J 

Rudar ruha iyet ile siyarti mezcedHek bir kıı 
haline komuşlardı. Çarın kend:si de ailesi de muka.d· 
des o'a ak sayılırdı. Rus milleti Çarlarının allah ıle 
konuştuğu ve bütül\ kuvveti ondan aldığı kanaatinde 

bu'unuyor du. , 
Bılha3sa köylüler lsdnın ruhunun Çarın ruhu : a i tı· 

hak ve hanın simasının Çarın simasına tecessü n et· 
tiğiai zaı ederlerdi. Çar da bütün kuvvetleri Al~alı 
t nıdığı Isar!an aldığı, bu büyük haşmetin kendıııe 
hbii bir strette Allah tarafından telkin edildiği k•' 
naatini beslerdi. t 

İiıinci Nikolanın n" kadar dindar ve ne kada 
müteasip bir hükümdar olduğuna dair bir fikir edi11e" 
bi!mek iç;n Sarevo manactırında vefat eden Eguuıe.ıt 
Sarra~im hakkında yaptığı merasimi bilmek kafı· 
dır. ,üt" 

Sarrafimin cenaze ~layı hazırlığı bir kaç ay _ il 
dii. Ceaaze merasimi Temmuz ayınır. otuzuncu guıı 
başl dı. 

Bir hafta evvel Rusya impaı<.tnrunun içinden 
lerce papas, binlerce rahip, memur, zabit hülisa Y 
bin kışiıik bir cemi gafir celp etti. En sonunda Ç 

Nikola geldi. Büiiin geceyi, boynuııu zaidıııe eğere 


