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A. •rıs, 1 (Radyo) - Havas 
l•nsı bildiriyor : 

" Finlere esir düşen Sov-
,,ttlerin d. b. k. . b 
1... ye ı ın ışıye a· 
1i old .. d ugu ve bunlar arasın-
~ Yalnız bir kişinin komü· 

llıst P ti . du"' ar sıne mensup bulun· 
gu anlaşılmıştır. 
l<.onı.. • 

IQ" unıst olmıyanların he-
llle~ ~epsi Finlerle harp et
bıekt ıs~emediklerini söyle-

edırler. 

ha~~~ra 1 (Radyo) - Fin 
hın hlançosu hakkında 

neşred'I 
1• 

1 en bir raporda deni-
ıyor ki : 

.. H 
k b rbin birinci ayında vu-

u ulan en b'" -k h"d. 
160 

uyu a ıse, 

Ilı ıncı Sovyet fırkası ol
uştur. İkinci kanunun en 

ıtı"h• u ım h"d' . d S a ısesı e 42 inci 
-~dVYet fırkasının Soumosal-
-.ıı e 'h 

• 1 ata imhasıdır • 

ikinci kanunda 136 Sov· 
Yet tayy · d" .. 1 8 .. aresı uşurü müştür. 

1 
oylece muhasamatın baş .. 

;ngıcındanberi düşürülen 

2~;ye~ tayyarelerinin sayısı 
yı bulmuştur. 

Fin oto •t ı · .. rı e erı tarafından 
gosterilen k t . L d e umıyete rağmen 
k a oga cephesinin muhtelif 
d ııırn;annda Finlerin 40 bin. 

en azla mevcut! - S a uç ov-
Yet fırkasını ta111 . 
de muv ff k amen tecrı-
dirili" a a oldukları bil-

" or. 

İngiliz murahhası General Deeties:;istasyonda~keudisini~ 
karşılıyanlar arasında 

Ankara 1 (A.A) - Bu giliz yardım komitesi namı· 
sabah saat 7,15 de Ankara- na memleketimize g~Jen ge· 
da şiddetlice bir zelzele his- ner\}l Deedes trene bağlanan 
sedilmiştir. hususi bi vagonla Sivasa 

mütev ccL n hareket etti. 
Kastamoni 1 (A A) · Oradan Erzi can, Tokat ve 

Kastamonuda bugün saat Amasyaya gidecr+, imkan 
7,15 de 5 saniye devam eden 

1 
bulursa felaket.,. nğrıyen bü

orta şiddette bir zelzele his- j tün köyleri gezecektir. 
sedilmiştir. Hasar yoktur. Ankara, 1 (Hususi) - Bu-

Ankara, 1 (Hususi) - İn- [ Devamı 2 inci sqhifede ) 

ii:ııı:ıı::::::ı:ııııı::::ı:ıı:::::ıııı:ııııı::ıııı:ıii 

il Almanların imparatoru ii .. .. 
ii ikinci Vilhelm ft 1 n lillla!llllnJlllllUllIDU'1llll!lllnHl!lllllHIUllUI ı: 1 

.. çar Nikolanın Rusyasnıı nasll avucuna almıstı .. •• • • •• U Herkese parmak ısırtacıtk bu heyecanlı tefrıkaya U 
U Pazartesi başlıyoruz. U 
•• Dünyayı altüst eden casusların fırıldaklarrnı kim- ıı 
tt l .. ' .. ii er çevırır . U 
ı: Almanya neclttn Rusyanın çökmesini yıkılmasını U 
ı: istiyordu? ~ 
U Çar Nikola nasıl ikinci Vilhelmin bir vasıtası, bir ll 
ı: oyuncağı, bir kuklası olmuf tu ? - Sibiryada do· :: 
:: ğan saten vücutla, koyu yeşil gözl(l, uzun kirpikli, :: 
U siyah sacli fakir bir yahucli kızını carların saravın- :! 
.. • • .T .. 

U da ve umumi harpta nasıl o kadar mühim bir rol :: 
U oynamıştı? - paranın, kaclının, ve votkanın ve kara :: 
ı: kuvvetin gördüğü işler ! - Ruslar kimlerin teşvik :: 
U ve hiyaneti ile Almanlarin evvela kucağına sonrtıda !: 
U tuzağına düstüler ? - beynine tabancasını boşaltan :: 
U R l~ · .f. ' C k . . ' L d -' •• .. us genera ının ı ıaatı. , arı tes ın ı~ın on rauan :: 
Ugönderilen /ngiliz altınları ne oldu ? U 
U Kızıl ihtilal nasıl koptu? - Bu kıyameti kimler :: 
U kopardı? vesaire veıtaire... :: 

iiııııııııııı::ıııııııı:ıııııııı:ııııııııııııııııııııii 
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L 
Romanyanın)Petrol Mıntalıasr 

_._ _ __,... Belgrad 2 ( Radyo ) -
Balkan antantı konseyi bu
gün öğleden sonra ilk içti
maını yapacaktır. Bu içtimaa 

,. Türkiye Hariciye Vekili 

Şükrü Saraçoğlu riyaset ede
cektir. 

Konsey toplantıları sonun
da bir müşterek tebliğ neş-

redilecek ve dört Hariciye 
' nazırı matbuat mümessille

rine beyanatta bulunacaktır. 

Bugün Türkiye, Romanya 

Yunanistan hariciye vekil ve 
nazırları Kral naibi Prens 
Pol tarafından kabul edile
ceklerdir. 

Ondan sonra Balkan an-
tantı konseyi toplanarak mü

f zakerelere başhyacaktır. 
~lgrada gelen ecnebifga
~zetecilerin sayısı fso~'Cur:-



1 
-*-

Yılı da ı _ _,....,.°""' .. 
Neler Bekll
yorsunuz, Ne
ler Umuyor-

sunuz? 
(Salon Eğlenceleri) 

-5-.ı. 

59- Hayatında fırtınalar 
olacak, fakat bu bufırt!nala· 
rın başında birde bir süku
net _ ve ~e•niyet limanı var
dır, ona rire fazla engin 
dcRizlere açılma. 

'O - Zeki bir kadındır, 
çok laoıtur, fakat onu ida
re et•ek o kadar güç ki ... 

'1 - Alacağın kadının 
bir ev kadmı olmAsına çok 
ehemmiyet ver. 

'2 - Çok hassas bir şa· 
irin karısından şu sözleri 
iıittin: 

"Ben:kocamın kalbine •İ
desinden yol buldum.,. '3 - Ay ışığı ve dalğa
ların musikisiyle yaşamak 
mümki:.n elmadığına göre, 
aayalib bırakarak biraz 
•addi ol. '4 - Seni namerde muh
taç etmiyeceği için çok para 
kazanmağa çalış. '5 - Kendisine hayil'i 
olmıyanlardan hayir bekleme, 
güzlerin yollarda kalır .. 

66 - J"Müstekim ol, Haz
reti Allah utandırmaz, seni.,, 

'7 - Senin sevdiğin ka
dın sözden ziyade hediye iJe 
yola relebilr. Onun için ağ· 
zını kapayıp: keseni açacak
sın. 

'' - Bu karanlık ~ece
nin de nurlu bir sabahı ola-
caktır. Sakın ümidini kes-
me .. 

'9 - Küçük rahatsızlık
lar, hüyük hastalıklar getire
bilir, onun için tedbirlı ol, 
sıhhatine çok dikkat et. 

70 - Hayatta herkese 
emniyet ve itimad telkin 
et•eğe çalış, bu zanettiğin-
4en çok büyük servettir. 

71 - uf btiyar olsan da 
rönlün tazedir.,, 

72 - İşinin, ticaretinin 
aırlannı ki•seye açma, sana 
ıermaycsiz ortaklar çıkar. 

73 - SeYmeden sevit.ck 
iıtemek, ekmeden biç•ek 
istemeie benzer. 

74 - Güzel san'atlara 
büyük istidadm vardır, fakat 
bu kabiliyetni tahsil ve tet
kik ile inkitaf ettirmeğe ça
lış. 

(Devamı var) 

iA FACiA 
Ebe Naciye sevdiği doktora 

öldürdü! 
Ankara - ,, bmir oteliade bir cinayet ol•uı, lıtaıab•l 

Şişli Etfal hastahanesi ebelerin41en Naci7e Cerrahpaşa has
tahanesi dokt rların ea Kilisli Mela•ed Aliyi tabanca ile 
göi'sünden yarahyarak öldürmü~tnr. 

Yapılan tahkikata göre maktul dok.terli~ katil Naciye 
uzun müddet ıevişmişlerdir. Doktor, Naciyeyi lı.:ocasınclaa 
ayır•ış Ye beş yüz lirasını da aldıkta• sonra: 

- Ben Kilise ~idip geleyim, ondan sonra evleniriz. 
Diyerek Istanbuldan ayrılarak Ankarayn relıniştir. Dok-

torun Ankarada Avrupaya gitmek üzere uiraştıflnı haber 
afon Naciye derhal btanbuJdan Ankaraya rol•iş ve dok
toru bmir etelindc yakalıyarak •ÜDakaşıya başlaınışlarclır. 

Doktor tabancasını çekerek Naciyeyi ihlüreceğ"i sırada 
Naciye, doktorun clınden tabancayı almış ve vefasız işıkmı 
öldürmüştir. 

·-----
DEBİ TETKiKLER 

Geçe14 gün Ank-;~ pustasiyle namıma "ATA.TÜltK,, 
başlıklı edebi bir eser :eldi. Bu eserin üstündeki müellif 
imzssını ririce de.rhnl dımağııo bir tedaı yaptı. Yakın bi.'!" 
geçmişin hatır:-iarı göLüıaün öniinde canlandı. M. Cenanı; 
~Yet 1 bu İsim delalet etl;•i mana kadar fÜZel ve yüksek 

o • • 
bir bymet ifade eden seYimii bir f&bsiyete iktiran etmıştır. 

M. Cen:uıi, u?un müddet lzmir müstahkeıı.l mevki ıaua
melit memurluğund!l bulunmuş edip ve verimli şaird~r. 
Elyevm Ankarada bulunan bu arkadaşın seksen sayfadan 
ibaret olarak çıkardığı bıı. manzum eser cidden okunmai'a 
liyiktir. Bu kitap, lıava müdafaa genel komutanı yükıek 
ediplerimizden Kerıeneıal Hüs.Ji Kılkışın. bir_ ~efriziyle 
bezenmiştir. Bu tefrizi kay<i.et111eden geçemıyecerım. 

Ey Cenani; 
Atatürk'ün işini görerekten yaşayan 
Senin gibi bir şair. p!!k duyıulu bir insan 
Hiç şüphesiz o büyük devirdeki işleri 
Harikalar sayılan yüksek, sanlı eseri 
Böyle tatla siderle canlandırır, ,arlatır. 
Eski, yeni döllere şiirlerle anlattırı. 

Atatürk bir mucize ribi geldi, röründü 
Türk onunla saadet bürgüsüne btiründü 
Ey Cenani sözlerin A~ıdürk'ü yaşatır 
Atatürk'e bağlanan ruhumuzu ekşabr. 

M. Cenani oldukça büyük ve manzum bu eserile büyük 
Atatiirk'ün kahramanlık •enkabelerini, Türk inkilibının iç
timai ye siyasi safhalarını parlak 9ir hayal kuuYetile can· 
landırmıştır. 

Bu eserden ufak bir parça kaydediyorum : 
Fitret bizi ezelden ışıklardaa yarattı 
Ruhumuzu en büyük yükselişle donattı. 
Tarihlere şan verip yükseliriz coşarak 
Arşa kadar gideriz gök üstünden uçaraL: 
Türk ulusu şanlıdır meydandadır eseri 
O yarattı karanlık gecelerden ıeheri 

M. Cenani Vatana ve Vatan baliskarına karşı duyd•ğu 

heyecanlı hi !erini nazmen pek ili tasvir ~debilmişt~r •. Ebe
di şefin aramızdan ayrılmasından mütevellıt m~te~ını her 
•ı1raında bir enin halinde terennüm eden •ersıyesı de çok 
değerlidir. 

Bu eseri her vatandaşa seve, seye okuyabilir. iserin de
ğerli nazımına tebrik ederim. 

İstatistik Umum müdür
lüğü, yeni nüfus sayımı ha
zırlıklarına clevam etmekte
dir. Yurdun her tarafında 
iki aydanberi devam etmek- 4 

te bulanan numerotaj işi•ia 
nizamı dairesinde büyük bir 
faaliyetle yapılmakta el4•ğu 
umu• müdürlüğe relea •a· 
lfı•attan anlaşdmışhr. 

Uaum müdfirlük ltu yıl 
mayıs ayından evvel Iskea
derun ve Bakırkiy kazala
rında tecrübe sayımı yapa
caktır. Yeni sayım tertibat 
ve toplanacak malumat iti
bariyle ıeçen ıayı•ın ayni 
olacakhr. Yalnız mesleğe 
ait suallerin daha mufassal 
sorulması imkanları umu• 
müdürlükçe tetkik elun•ak
tadır. lu tedkiklerden alı
u.acak neticeye röre sualle
re yeni bir şekil verilecektir. 

i!rsa sıntılarıaJ 
~Başta f 1 inci sayfada] 

gün saat bir buçukta Amas
yada oldukça şiddetli bir 
sarsıntı olmuştur. 

Hasar yoktur. 
Selinik - Bu gün iki şid

detli zelzele olmuştur. Zel • 
zelenin Katrin, Golos Ye şi
mali T esalyada çok şiddetli 
hissedildiği bildiriliyor. 

A11nan haberlere göre Kat
rinde 25 ev tamamen yıkıl-
mış ve yirmi ev de oturula
mıyacak bir hale gelmiştir. 

Zelzele mın
takası için 

Zelzele mıntakasında bu
lunan ailesi halkı ve diğer 

hususlarda malumat almak 
iıtiyenlere cevap vermek ü
zere l)ahiliye Vekaletinde 
aynca bir istihbarat bürosu 
teşkil edilmiştir. 

Romanyadan Benzin Ye 
Petrol Alacağız 

Romanya ile aramızda benzin, petrol ve pamuk için bir 
anlaşma yapılmıtbr. Petrol ve benzin ihtiyacımızın tamamı
nı varmeği deruhte etmiştir. Biz de buna mukabil Roman
yaya pamuk vereceğiz. 

Rom.ınya hükumeti, Ticaret Vekiletimizle yaptığı temas
larda benzin ve petrola mukabil 15000 balya pamuk tesli
mini iste•iştir. Ticaret Vekil eti bunu esas itibariyle kabul 
etmiştir. 

Çalıtan Kadınlar Yol 
Parası Verecek 

fstanltul, - Yol parasının ziyadeleştirilmesi derpiş olu
nuyor. 

Yirmi dört liradan yetmiş beş liraya kadar maaş alan
lardan altı, 125 liraya kadar maaş alanlardan dokuz, iki 
yüz liraya kadar maaş alanlardan on iki ve iki yüz liradan 
yukarı aaas alanlard~n da on beı lira yol parası alınacak
tır. Erkeklerden başka çalışan kadınlar da yol parası ve
receklerdir. 

Mühim Radyo Haberleri 
Parls (Radye) - logilter kralı altıncı Jerj hafif sojuk 

algınlığmdan dolayı bu.ün yatak odasından çıkmamıştır· 
Istanbul - Eşya mübadelesi için Almanlarla aktettiğimiz 

anlaşma, burün A.nkarada ~mzalaamıştır. Nakliyat Tuna 
yolu ile elacak ve mall~r Istanbulda alınıp verilecektir. 

lstanbul - Ulus razctcsi batmuharriri Falih Rıfkı Atay, 
Sabah ba;1mulaarriri Hüseyin Cahid Yalçın, Cumhuriyette• 
Nadir Natli, Akşa• sahiplerinden Nacmeddin Sadak, Tan
dan Zekeriya Sertel ile Anacl•lu ajansı umum müdürü Mu· 
vaffak Meoemencioğlu Ye matbuat umum mlldirlüğünden 
Şe•ket, Belegraddan sonra Majino h;ıttını ziyaret etmek 
üzere hareket etmişlerdir. 

-----------------

1 d H. Avni Ozan 

Vilayet er e !!!lllml---rn;raraca -~---
••••acak pasif mUdalaa ~ 

k11rsları 

Gaz l'enel komutanlığı, 15 
yaşını bitiren ve 60 yaşını 
dolduran bütün vatandaşla
ra yangın söndürme ve pa
sif korunma hakkında ame
li ders ve konferanslar ve
rilmesini kararlaştır. Bu ka
rar ~iliyetlere tamim «?dil
miştir. 

Milli Piyango1 

Biletleri eskiden olduğu 
gilıti oyı:ı on birinde değil, 
yedisinde çekileceğinden sa
yın müşterilerimin ona göre 
davranarak biletlerini kişe
mizden almağa şitap etme
lerini sağılarımızla hatırlatı
nz. Kemeraltında kara-

kol ittisalinde 67nu
maralı (Zengin kişe) 

bayii 5-8 

EL HAMRA Sinemasında 
Buaün matinelerden itibaren 

Çoktanberi ha~retini çektiğimiz en şen, en sevimli 
Fransız sanatkarı MAURIGE CHEV ALIER 

Tarafından harikalı bir güzellikte ~ibda edilen 

TUZAK 
Nefis şarkılı - Fr2nsızca sözlü - diğer mühim röllerde 

Ericb Von Stroheim - Maırie Dr.a - P. RENOUt 
Aprıca metro Jurnalda en son. HARP haberleri 

UCUZ SiNEMA GÜNÜ 

Kültürpark 
Siilemasında 

Seanslar: her gi!n 2.45 - 5 - 7,15 - 9,38da başlar Bugün ve yarın 
Cumartesi ve pazar 16.30da zcuz Halk seanslarr Saat dan gece yarısına 

~!::::~~~~~==~·~·;::=:· ==~--~z=•===·~·~w=-=ı...::=~:E:~·:=~~ı=·~"::===j~ kadar 

rT YY ARE SİNEMASI T e ~ı!4: n I Bfiy~~ı:~e k:t:ur~;::;~ IS, 
1 · · 2 f'l · · b" d t kt" eder Bu fiatle : Yaaa, .sev ve Bugünden itibaren meYsımın ı mmı ır en a ım Y 

1 ATM ACA Charles. Boyer öğren filimile Altın harbı 
• P. R. Vıllm görülecektir. 

~ AKLARA Ayrıca Jurnal 2 • MOR N Cuma gününden itibaren: 
(lmperio Argentina) Ayrıca : EKLER Jurnalda son hadisat "KAYNANAM DUYıMASIN,, 
Seanslar: Atmaca 2-5,30-9 oa Morenaklara 4-7.30da ve "AŞKIN ZAFERi,, -

Milli Piyan~o Bllet.lerinizi 
Çorakkapu Poh merkezi karşııı 

( SAADET ) Kişesinden Alınız 
'o. 864 Hasan Tahıia Oader Tel•foa 3497 

-oo-

Tashih 
Dünki nüshamızın 2 1ncı 

sayfasının 1 inci sütunundaki 
sicil ticaret memurluğunun 
2645 numarasında kayıdlı 
ilanında ( Lipovatz ) yerine 
sehven (Si povatz)yazılmıştır. 
Tashih ederiz. 

Elbise yaptır
madan evvel 

Hükumet karşısında tüc~ 
ear~terzi Mehmed Zekl'nin 
en ·zarif

0 

ve en matin kumaş
larını bir gör. 

Zabıta 
Haberleri 
Mehmet oilu amele 

Çorakkapuda Servilimescitte 
oturan ve ötedenberi arala
rı açık bulunan Abdülğafar 
kızı 28 yaşinda Meleğe bı
çek te,ldr ve tehdit ettiii•· 
dea yakalanmıştır. 

1 Buca İstasyon caddesia
de Nazif oğhı Gani alacak 
meselesinden Hüseyin oğlu 

Ali'yi dövdüğünden yakala•· 
mıştır. 

§ lkiçeşmelik Hacı Ali 
eaddesinde Şakir oğlu Re
cebin vaziyetinden şiiplaele· 
nen memurlar üzerini ara
mı.şiar ve bir kağıda ıarılı 
üç parça esrar bulmuılar ye 
yakalamışlardır. 

§ Peştemalcılar 9aşı11da 
Latif oğlu Kadrinin izerin
de hir gram 30 ıantigra• 
esrar bulunarak alın•ıştır. 

§ Kuyumcular sokağında 
Cafer oğlu Selatittinia üze
rinde üç baçuk gram esrar 
buluunmuş ve ahnmıştır. 
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Melek tevkif edlldl 0
'· 

'•si Bu. Melek adında bir ka· 
dın adliye dairesinde bir ~or 
mahkemede yalancı şahid Us 

ril tutarak B. Hüsnüye iftira-
da bulunduğundan tevkif 

1
're 

edilmiş ve sorgu hikimliği- ~:~ 
ne savkolunmuştur. 

-nıınıı- in 

ı• • ılııcs 
Şehir Mec ısı d•ıi 
Şehir meclisi dün öğleden ~lt 

senra reis Dr. Behçet Uztun ih'1rı 
d 

. e 
başkanlığında Şubat evresı b· e 
toplantılarına başlamıştır. ır 

Reis celseyi açtıktan sonra Yan 
geçen devrenin ıon celıesiıı• gra 
ait zabıt okunarak kaltul neş 
edilmiştir. ita --- "' nu 

-o-

Erleri 
' yol v~ ilet! 

45 gün müddetle silah ';~ 
tına alınmış olan erleri~ 
yol vergileri vaziyeti alak~, 
makamlarca tetkik olu 
maktadır. 

lf' Afgan hUkOmetlnln 
tedlğl malOmat 

Afganistan h~kftmeti ~r; 
riciye Vekaletı vasıtasıY e' 

hükfımetimize müracaat ed , 
k. 1~ 

rek yurdumuzun mül ı ,fı 
idari teşkilatı ve kanuıı! ti' 
hakkında malümat iste~ 

Dr. Fahri Iı~ 
ızmir Memleket Hast•., 

Rontken Mütehad~ 
Rontkenveelektrii t et f 
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