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~Ja güzellik, 
hla dostluk! ---~~ra ve Pariıte bütün 

U:tıbbarat teşkilatının 
& den aldıkları haberler Almanya kömür, 
j-. te benzin kıtlığının 

• rı Gmitsizlikle, ümitsiz
e çılıuıca bir harekete 
~ele mecburiyetinde ka
tır. Bu haberlerlbu çıl-
R hareketin ilk hedefi-
0nıanya olacağını gös-

.:.r. ltomanyanın petrol-dr . kendi parası Yeya 
ıarl:' ortaya koyduğu 
1• a••tın alamıyacağını 

il erlin hükflmeti Sov-
)~in itgal ettikleri Po
.... topraklarından bau 

geçit yerleri alarak 
bi,da.n. doğruya Romanya 

•10 temaı temin etmek 
r. 

da •ıa ntlfuz ve askeri 
heleıinde Polonyalılar 

Ptt:ranyalılar üzerinde 
'1 kötli tesiri gidermek 

llae 0•1revanın bir beyan
d lletretmek mecburiye
b e kaldığını gene bu is-
~k!ek~ynaklarından bil

a11 ba dır. 
illa berlerin bir kısmını 
lo:i: •e Sovyet ajansları 
ç&Jc: hdiyorsa da Berlinde 
flı ilk6metler ve bita· 
,.,:1 •leyhinde esen tehdit 
tr 111 •e Romanyadaki 
ı:lla.rı elde etmek için 
~dığı liıanı Alman dip-

~lai biraz değiştirmiye
.0hırsa bu zorla güzellik 

ı 'ilihla dostluk siyaseti 
·raa, bir ~ev~et ~e mıllete 

d telkın edemıyecektir .. 
- SIRRI SANLI ______ ... ,_ ,,. 

tansız Nazır
lar Meclisi 

p ----•riı ım 
r 1ll ' ' (A.A) - Nazır-

'•nııa ecliaı baıvekili Daladi
rGrihıae ~•tarı çıkmasına ve 
hndık~lQe mani olaa topu· 
~tiaıı . 1 yara dolayısiyle 
teıa.r:~. •ıırette dtlo hariciye 
Rei . •nde toplanmıştır. 
Ya. ••c.ıınıhur bizzat toplan
, •• '1Y•ıet etmek tlzere 

\l •c:ye
1 
nezaretine gitmiştir. 

11111 °P. •ntının bUyük bir 
et h ·~•ıi ve askeri vazi

terdid ~ ... ~•nda Daladiyenin 
,. İttir .• ıı ızahata tahsis edil-

!aıiha 
'Phğı nazırı hL~ndraya 
ele . son seya atın neti· 

llliı 11 hakkında tafailit ver
~&k .. Ye Londra ile Paris 

nt ~7~tleri . ~~~s~ada mev-
ttir ~1~ bırh.ını tebarüz 
~ıftır. 

erşembegünö 
Bayram aii .. . ·ı . . 
1 • nu ııçı erımız 
11nıadıöw d k . . 6rlerl ... n an ren h karı-

IE.ra e Ye dört aayf a olarak ,,, •iı- (Halkın Seıi)ni 
"" ıembe rtınl ıeafin mün
)İ1ıi••tla pkarcaiız. Bekle-z. ........... _________________ _ 

SiLAH LA DA~AL~ABl:.;;;;.LIR ..... Mi~S . .1 
SON DAKiKA: 

PETROL LARINI 
Hariciye Vekilimiz Köseivanofla 

Bir Görüşme mi Yapacak 
Yakında 

? ... 
_,..,,...--..--..,,..,...,--ı:""'~~-~ ferastan kuvvetlenmiş-oldu:-

Ankara, 22 (A.A) - Bal
kan antantı konferansınn iş
tirak edecek Türk heyetine 
iştirak edecek olan Türkiye 
Hariciye Vekili 8. Saraçoğlu 
Broia gazetesine beyanatta 
bulunarak antantın bu kon-

ğu halde çıkacağı kanaatini& 
::izhar etmiş ve Balkan an
tantının sulh yolunda di
ğer devletlere hizmet etmek~ 
için hiçbir fırsatı kaçırmıyo · 
ruz. Türkiye Hariciye Vekili 
başka bir suale cevaben ve 
ilaveten şöyle demiştir : "Bul· 
garistanın halihazırda bir 
karışıklık amili olmadığını 

zannediyorum.,, Bay Saraç
oğlunun beyanatı yakında 

Bulgar başvekili Köseifanof
la bir konuıma yapacağı his-
siai vermektedir. B. Saraç
oğlu sözlerine Türkiye Yu
nanistan arasında tam bir 
anlaşma bulunduğunu söy
lemek suretile sözlerine hi
tam verilmiştir. 

FiN-SOVYETHARBi 

Fin Reiaicümhuru bir teftif le 

Stokholm (Radyo) - 350 Sovyet tayyaresi dün tekrar 
Finlindiya toprakları üzerinde uçuşlar yaparak iki bine 
yakın bomba atmışlardır. Ayni zamanda 3 hastanede bom· 
balanmışhr. 

Riga 22 (A.A) - Helsinkiden alınan haberlere göre 
Sovyetlerin hava ve deniz usul hareketleri üzerinde hare
ket icra etmiş olan Finlandiya tayyarelerinin Finlandiyalı 
ve gönüllü ecnebi tayyarecileri tarafından sevk ve idare 
edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Oranştandt da mühim ha-
(ıarat vukua gelmiş olduğu kaydedilmektedir. Estonyadaki 
Baltislai adındaki Sovyet hava üssülharekeıi de bombar
dıman edilmiştir. 

Abo, 22 (A.A) - 21 İkincikanunda şimdiye kadar 
görülmemiı bir şiddette bombardıman edilmiştir. Bir çok 
Sovyet tayyareleri 5 bin met re yükseklikten 150 infilak 
edici ve 7S yanıın çıkarıcı bomba atmışlardır. 14 yerde yan
rı• çık•ııtır. Birçok eyler tamamH• harap olmuıtur. Abo 

( Devamı 2 inci sayfada ] 

Bir tayyare 
faciası 

Bastavya (A.A) - BataY
yadan Avustralyaya gitmek~ 
te olan bir yolcu tayyarsi 
Bali adası yakınında denize 
diişmüştür. Beş yolcu ile 
mürettebatından üç kişi öl
müştftr. 

-oo-

Balkanlarda 
GÖRÜLMEMiŞ SOGUKLAR 

Belgrad - Bütün yollar 
karlardan kapanmış~ ve ka
rıb irtifaı bir metroyu geç
miştir. Hararet sıfır altında 
40dır. Seyrisefer durmuştur. 
Trenler 24 saattenberi işle
memektedir. 

Kurban 

Bayramın

da şeker 

hediyesi 

Daktilo - ilana 
vadettiğiniz şekerle
meleri getirmediniz? 

Bay- Hiç kurban 
bayramında şeker 
verilirmi , kurban 
verilir, ben de sizin 
kurbanını& olayım. 

Daktilo-Sizin ii
bi kart koçların eti 
yenir mi? 

;=Z g 
' - f' 1 - dyaya kartı 

Paris (Radyo) - Fırsat buldukça ~Dan arfetmekten 
dostça muameleler yapmaktan veyahut ıozler 1 

.,.. 

çekiomiyen Almanya Finlandiyayı yok etme~e k:~:rye 9fcn 
~miş Sovyet Rusyaya mütemadiyen tayyarecı, za 

1 

memurları göndermekte devam ettiği anlaıılanştır. 'k 
b' k Amen • 

= Paris (Radyo) - Kanadadan maada ır ço ıerek 
birleşik hükumetlerinin merkezlerinde gerek par~ ~e. k•· 
gıda cihetinden her türlü yardımlarda b~Iuama "'ıç•:aıla· 
miteler teşekkül etmiş ve sayısz iane gonderme5e 

mışlardır. _ b' yaap 
Parii (Radyo) - hpanyol sulannda b~yllk .. ~r fınat 

felaketine uğrayan Italyan vapurunun felaketıaı e 
0 

tet• 
bilen Alman propagandası bu felaketi meık~r ••~;kadar 
kik eden Fransız kontrol heyetinin ziyaretıyle b )ıa1uta 
göstermek yüzsüzlüğünde bulunmuştur. Rumamıa a t&rl· 
gerek Fransız tayyarelerinin ve gerek bir fraaıız -~.ıan 
nün hanın bozukluğuna rağmen yaptığı k~rtancı.1ar i iıdı 
bir şükran lisaniyle yad edereken Gobelıın bu ınaan anda· 
de iğrenç iftiralara kalkışması bütün Alman propaı 
sının hicap verici mahiyetini göstermeğe kifidir. A 

f • ed•• me
Paris (Radyo) - Çorçilin son nutkunu te 1~' d&t ... 

rikan matbuatı müttefiklerin Sovyetleri de rakıp ~e 
telakki etmeğe baıladıkları neticesine yarmakta ~· rhkla· 

Paris (Radyo) - Romanya her tiirlli müdafaa 
111 llİ

rını tamamlarken gıda maddelerinin da koatroluaa •• 
9 

kaya tabi tutulmasını kararlaşbrmııtrı. ,. 
. d rıe Ro•a• 

Londra (Radyo) - Amanyanın ıcap e e d eki•· 
Petrollarını elde etmek için silih kullanmakta• a ç 
memeğe karar verdiği anlaşılmıştır. çl ara• 

Paris (Radyo) - Finlindiyay yardıma giden ı•; er ola• 
sında ltalyan ve hatti Alman göniUlülerinin bulan up 
şılmıştır. 

=ı 

Transilvanyaya Muhtariyet 
mi Verilecek? 

· Bllk teki ••· Londra, (A.A) - Nev Chronicle gazeteıı re: _.,. 
habirioin iyi bir menbadan aldığı malfımata ıöre. . 

0 
Tra•· 

Budapeştenin ve Sofyanın arzvsanu tatmi~ etmek •Ç:tachr· 
silvanyaya muhtariyet vermiye mütemayıl bulanma iklik 

. . 1ta1 lolıe• 
Nevyork - Amerıkada 'O bın beyaz . .. karar 

laeyhinde harp etmek üzere Finlindiyaya ııtaıeı• 
vermişlerdir. • 

• 
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S HIFE 2 (llALKI• 1111) 23 lkiaei Klaa• 

Kart Ye yabaa Finlere ve FiJıl haberleri 
ha-erleri lbıi::tııım~~-&tl~~mı:::lılm~~---~~~~~laa.lals~~CT~ domuz sürüleri lindiyaya 

Fialladiya;:-SeYyetlerha bir bakı§ 
taarruzu askeri noktatlaa mu- Amerlkada 1 ha alı 

Bucada YanıkkahYelerde 
Salib oğlu Ha1an Tirolar, ıs: • ,..•-----
Haşim oğlu Y aıar Balkan Ye Pariı - MoraYyacla mlnenerler aruıatla teYldfat mi-
Salih oilu Ö•er Tirelar a· lıim bir yelr.tne balit .ı ... tv. 
dmda üç kişi sarhoı olarak 1 Yunan kralımll a•cuı tlla Atiuda yfat etmiıtir. 
kahyeye relell Ye SÖYÜp sa- 1 Fransanı• eıki feykalitle ke•lmeri 61 yaşınCla eld•ğ• 
yan Ahmet oğlu lbrahimi halde ölmüıtir. 
döYmüşler ye za .. ıtaca ya- Pariı 22 (A.A) - Kesmi ceride bir kararname neşret-
kalanmışlardır. miştir. Bu karar•a•eye göre ortlunua idaresi içha lıaıui 

1 Karakapu uddesinde teşkil edilmektedir. B• hasusi heyet ihtiyat zabitlerinden 
l\leamet Kııılkurt, Kemal Se- miirekkep gayesi ordunaa işlerine müteallik olan bitin 
Tük ve Hurşit Yetgin öte· ışleri kontrel [etmektedir. 
denberi araları açık olan ma- -------~-
liye muhak~mat memu~ıarı~-~ Tunca ve Meriç nehri yükseldi 
claa B. Keram Turıay ı do- cıd· (H ") T M · · · 

k b d 1 
• ırne uHıı - anca Ye erıç nehırlerı 4 metre 

Yere urnun an yara anma- 00 L 1 · Ed' · b' k ·ı r b b. . 
1 

yu .. se •ış ve ırnenın ır ısmı ı e ~araağaç yolları su 
sı~at se e tıyetf v;rmış erk ve içinde kalmıştır. Nakliyat arabalarla yapılmaktadır. Jııleluia 
~· ı •7ız d ara 1• an ya a- yükseleceğini nazarıdıkkate alan hiikümet dört (in eYvel-
an§mBış ar ır. . d den '-litün tertibatları almıt bulunmakta idi. 

asmane cıvarın a tram-
vay kontrolu B. Rüştü De
•İrü.ste hakaret eden Rifat 
eğlu Mehmet Gölge zabıtaca 
yakalanmıştır. 

§ Kızılçullu caddesinde İz· 
•irli Hasan oğlu Ahmet Kır
baç eıkidenberi araları açık 
elan ievket oğlu Mehmet 
Ali Ôzçal'a katil kaıdiyle 
._ir el ateş ettiii zabıtaya şi · 
kiyet ve iddia edilmiş suçlu 
yakalanmışhr. 

1 lkiçeşmelik Hasta so
katında B. Mevltıdun eşi Bn. 
Aliyeyi çakı ile ayağından 
atır surette yaralayan Kara
b•runlu Hüseyin oğlu Mela· 
met zalntaca yakalanmıştır. 

1 Anaf artalar caddeıiade 
Nuri •ilu Mitat Hüleci, Hü-
seyin •ilu Rahmi Çiçek, ·n;. 
heşl•k aaikaıiyle aralannda 
çıkan ağız mnnakaşaıı üze
rine birbirlerini çakı ile ya
raladık1arından zabıtaca ya
kalaamıştır. 

-o-

Dünkü maçlar 
Dün yapılan ilk maçlarda 

t>eğanıpor ikiye karşı dörtle 
K.arııyakayı, Üçokta bire 
kuıı dört sayı ile Demir
speru yenmiştir. 

Kültürp~rk 
Sinemasında 
ERZİNCAN FELAKITİNE 

AİT BiR FiLM 
Kültürpark sinemasın.la 

bayramın birinci güuünden 
itibaren Erzincan ha•alisi fe
laketine ait Türkçe sözlii bir 
film gösterilmeğe başlana

caktır. 
Filmin gisterilmesi bir haf

ta devam edecektir. 

Amasya ve Tokatta yeniden 

şiddetli zelzeleler oldu 
Ankara 22 (A.A) - Ev

velki gün Amasya şehrinde 

ve Ezine ve Akdağ nahiye
lerinde saat 4,25 de şiddetli 
bir zelzele olmuştur. Bu zel-
zele en büyük felakete se
beb olan ilk yer sarsınbsın-
tlan buıüae kadar zaman 
zamaa v•k• bulan zelzelerin 
en ıldtletJiıi olalarak kayde-

dilmiıtir. Zayiat yoktur. 
Erzincan (Hususi) - gaa 

gece saat 2 ve 4 te elmak 
olmak Uzere 5 saniye devam 
eden iki ıiddetli yer sarsın-
tısı hissedilmiıtir. Haıarat 
yoktur. 

Tokat ( Huui ) - Dtıa 
8,16, 12, 17 tle üç defa şitl
detli yer sarsıntısı elm•ştur. 
Zayiat yoknar. 

FiN - SOVYET HARBi 
[laşt•rafı 1 inci 1&aifede] 

da sekizylz eY oti:lrulamıyacak bir haldedir. Şeair feci bir 
manzara arzet•ektedir. Halk 27 derecelik ._ir ••iukta se
kaklarda kal•ışbr. Tayyareler do;um eTleriae bile riayet 
etmemektedirler. 

Abo şehrine otuz akın yapılmıı Ye bin iki yftz bomba 
lablmııtır. 

Onbeı SeYyet tayyaresi düşürülmtiştür. 

Dahiliye 

Memurlarının 
SERVETLERi TESBIT 

EDILEC!K 
Dahiliye Veklletinden Vi· 

layete glnderilen bir emirle 
Dahiliye memurlarıuın ıicil
lerine işaret edilmek üzere 
bunların emlak ve senetle
ri hakkında malümat veril-
mesi, nafakası üzerine vecip 
kimseler bulunup laulunma
dığının ve ask~rlik vaziyet-
lerinin iş'arı istenmiştir. 

Muamele 

Vereisi 
Şimdiye kadar maktu •u

amele verrisiae tabi olan 
karbon kağıdı imillerinin 
vergilerinin yeni mali yıl ba· 
şından itibaren beyaaname 
üzerinden ve musaddak def
terlerindeki satışlara ıire 
hesap ve tahsil olunması ka· 
rarlaşhrılarak keyfiyet def
terdarlığa bildirilmiştir. 

(TA yy ARE SiNEMASI T 3Lj6° Dı 
[ KAHKAHA HAFT AII-TÜRKÇE SÔZLO ] 

( Pastırmaciyan ve Şirekisı J 
[ Ayrıca MiKI.. - EKLES JUKNAL clünya haberleri ] 
[ Oyun saatleri: 3-5-7- 9 tla... ] 

Y en:~de bayram 2 Türkçe ŞAHESEK Bayramda Yeni 

HUCUM! HER ıKısıoE ıLK DEFA 3 Palavracı 
JONVA vN JORJ ıAKReFr vE BINLEK- Poı· ı h f. . ili 

CE HiNTLi Tarafından IS a 1 eSI ve V'Or 8 
Erzincan ve diğer şehirler zelzele felaketi 
bütün teferruatile ... 
Si.A.NSLAR: 9-12-3-6 ve GECE 9 da 

FOX Jurnalde en yeni haberler ve A 
VON SPEE zırhhıın kumandanı tarafından 
Montovideo açıklarında batışı .. 

BEŞI~T AŞLILAKI 
YENDILIR 

lıtanb•I - Düa taksim 
stadyemunda yedi bin ae
yircinin h•z•r11ada Macar 
takımı ile leşiktaş takımı 
k arşılaşmıı Te Macarlar 2-5 
letiktaıhlan yen•işlerdir. 

Istanbul - Ankara Te 
lstanbal mahtelitleri maçın
da lıtaabul 1-2 ıalip gel
miıtir. 

Irak maliye 

nazırı öldü 
Bağdad - Bir auikaıtta 

yaralaaan Irak maliye na
zırı aldığı-yaraların tesirile 
dün ölmüş ve büyllk mera
simle gömülmliştür. ----
Çinlilerin sene 

isimleri 
Çintle aene isimleri, en 

iki senetle bir tekrar edilir. 
Çlakii Çinliler aer ıeneye 
bir hayvan ismi verirler. Fa· 
re, ökiiıt:, kaplaa, tayıan gi
bi b• aeaelere isi• olu laay
vaalar ancak on iki olarak 
tesbit edildiii içia en ikinci 
ıeneain 1011t1nclaryeaitlea ay
ni lıay•an isimleri tekrarla
nır. 

Mayn söken 

delikanlılar 
Inıiltere limanlarından bi

rinde dirt tlelikanlı sabah
tan akşama kadar çalıımak
tadırlar laem de llayatlarını 
aer an tehlikeye koyarak ... 
Vazifeleri sahillere düıen 
maynlen s6kmektedir. 

lu .delikanlılar gintillii 
. elarak laizmete ahn•ışlardır. 
Inıiltere Kralı reçenlerde 
keadilerini madalya ile tal
tif eylemiştir. -NAKDi CEZA REK6KU 

Londrada eczacı Smirrel 
mahkeme tarafından 215.000 
Türk lirası tutan cezayı 
nakdiye mahkim olmuştur. 
Londrada buna nakdi ceza 
rekoru denilmektedir. Ceza 
şu sebeblerden dolayı veril
miştir: 

1-lEcza müfredat defteri 
günü günü tanzim edilme
miıtir. 

2 - lıiçları muhtevi do
lap kilitsiz olarak bulun•ut
tur. 

3 - Eczacı asistanlığını 
yap•n kızıa diploması yok· 
tur. 

Dr.1Fahri Iıık 
lzmir Memleket Hutanui 

RontkC:a Mlitehasaıaı 
Rontkenve.ı.ı.trilt ıeJaoi• 

;,apılır ılsinQ · Beyler So 
No. 29 TELEFON2S42 

•affak ela•amıı Ye SoYyet- 1 •,.1 1' 
ler birçok yerde Fla arazi- Çil ifan n er 
ıintlen tıkarıl•ııtır. YAZAN: 

Lakin SoYyetleriD Fin ara- - 16 -
zisine gir•İf olmaları lıtaşka Fialerden Avnapanın 
bir cihetten me•lekete bl- tarafında ltlyiik ticaret · 
yik bir miiıibet getirmiştir. yapaa 1700 tacir var 
Ba da kartlana Ye yaltaa Ayni zamantla Amerika idi 
do•mlarının Fialiadiya or- rikalarında Ye darllaaa.n.\ 
manlannı iıtili etmesidir. rinde Finlertlen pek ç,lf 

a•ele çahf maktadar. 
Bu vahşi hayYaalar öte- Oralarda olsaalaıan 

d.eaberi"-keyua ve Ren re- bir aaa'atkir kıvamına ı 
yiği ağıllarına ve bazı beş ler biriktirdikleri paralarif 
atlara hicum ederek her se- r•r4larına dö•erler. K-' 
ae milyonlarca mark zarar baılarına ve bet oa yatd' 
getirmekte olduklarıadan on tlat itir ıirket kararak çalar 
sene evvel bunlara karşı sçı- mağa baılarlar. Ve birikf 
lan milli mücadelede ••n da- dikleri yurdlarına retirirl•t· 
rece nişancı ve avcı olan Amerikaya İf Ye ••' 
Finler bütün vahşi hayvanla- öirenmek tlzere ridea Fi 
rı imha etmişlerdi. So ·ıyetler lilerin kllltlirel ilatiyatlan 
lıaadudları geçerken iki bin tatmin ve temin etmek • 
kilometrelik hadudda hem ıadiyle Fin diliade tam 

dekm: çeıid rant• •• •d' 
düşmanı bekliyen he• tle 
vahıi hayvatların memlekete 
girmesine mini olan Fin hu-
dad muhafızları gerideki 
müstahkem hatlara Ye sev
ktUceyş aoktalarına ıekil
aişlerdir. 

Hadutlları boş bolaa kurd
lar ve yaban tl•••zları ela 
Sevyet kuvvetlerinin arka
snadan Pinlindiyaya •c• bu
ca;ı olmıyan ormaalarıaa 
dalmıılartlır. f'ialer bir ta
rafta• Sovyet askerlerine 
karşı •itlafaa ile ••ıral iken 
tliğer taraftan y&z binlerce 
kurd ve ya ilan ti em uzu al
rülerine karşı ehli aayvanla
rı ve köyleri ••aafaza et· 
•ek mecburiyetiade kalmış
lardır. 

Deyli ekspresia Finlindi· 
yaya gönderdiği muhalıtiri 
cepheye yakın bir köytle re. 
celetliii za•an evini yaban 
tl••uzları sarmışlardır. Mu
haltirin istimdadını iıiten kö· 
yüa bekçi ve avcıları yabaa 
do•uzlarına karşı şid4etle 
ateş aç•ışlar ve bn •lca
dele saatlarca siirmliş ve 
aahabiri güç beli kurtar
•nşJardır. 

Harp bittikten sonra Fin-
ler memleketlerini kurtlartlan 
ve yaban domuzlarından te
mizlemek için şimtliden plin
ıar hazırlamaktadırlar. 

-o-

Tam 100 sene 
hapis cezası 

-o-

Amerikan gangsterlerinden 
27 yaşında Sa•b F orbeı 1 
Kinunsani 1940 tarihinden 
itibaren yüz sene hapis ce
zasına m.hkôm edilmiıtir. 

Hapishanede hüsnü ıuret
le hareket eyliyecek olduğu 
takdirde ancak altmış yaşı· 
na geldiği vakit affa mazhar 
olabilecektir. 

maa çıkanl•aktadır. A.aefi' 
kada ltalunaa Finlileri• lat" 
men laepsi bu ı-azetele 
abone olmutlar. 

Oalann iatirallat Ye eild
celerl dlnyamn ller lr.lft" 
ıinile okamaktır. Birbirleri 
o kadar merltattarlar lr.i • 
fabrika Ye ıemte 7 .. ıya 
laer lıaal4e bir biu•a al 
da yatırlar, kalkarlar Ye 

arada ye•ek yerler, efleait' 
ler, içlerinde ısrafla laarekct 
etlealer yektur. 

Paralarıaı beş yere aatf 
etmezler, alınlarını• teriy 
kazaadıkları laer saati•i bil 
harcarlar. Oanlarıa ea b 
yük emelleri .,. sayeleri 
yaltancı •e•leketlerde pa 
yığ•ak ve yurtllarına tll 
.ilkleri za•u arbralıtiltlik 
leri paralarla •••'ad 
ytt'fa •• ,.ı... retir• 
nilfualarmı çeialbaak, to 
raklannı imar Ye falıtrikal• 
nnı fazlalaıhr•ak. 

(Devamı var) 

-------
Atlar koprke 

nçarlar mı? 
-0-

•ir laıiliz bir •il 
metre keıu bir yarıf ab 
396 metrelik bir meaafe.I 
uçmuş olduğuna hesapla 
•ıtır. ÇllnkO aaniyenin 
az ltesriade olaan bu kad 
metre bir meaafede ayakla 
rı yere .teğmemiıtir. 

-0-
A 

Bir Amanın ----GÖZ HAKKINDAKi ili 
Giz hakkında yazılmış • 

serlerin en şayanı dikkat 
lanı Belçikalı Joıef Plata 
rafın.lan yazılmııhr. 

Muluarririn bla olclui .. 
da söy liyeli•· 

r)hamraSINE~ASINDA. ~urban bayra~ı haftası için tertip ettiğimiz maazzam proğramı bu akpm saat 9 30da takd. d v• - - • • • 
S. Entellıcens Servıı m casus entrıkalarına karşı akıllara durgunluk veren •iithit mücadeleleri-gü 1 ' •
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1 e eceg1 ızd. ::- Dunyanın en .. hliyuk gızli tq 
dan okuyan adam-Batan Gemi· [ (Tarkçe) CEBE'LUT"' ze ve eırarens-ız ıpanyo anıozü-Kadın Parmagı- l)f,yaya m 
ler- ölen binlerce insanlar ( sözlU ) & ;.1:~RIK CASUSU ((T~kçe) ] Yaratanlar: .Vi•iaae Romance - E. 

F O X J U R N A L D A 

1 
E R z ~ zll ) Von Strolae .. - Reger Duclıeaae 

Graf Von Spee Zırhlısının infilik ile batışı rfeliket N C A N .. z E. L. z E L _ ~ S 1 
Seanılar: Bayramda her gün: 10-12-IV-16--11-20 ye akşam 22de ba•lar. Ba . k' k mıntakasını gosteren filmı T6rkçe Sozlu 
____ ----:-------------------_..:..--=-"'-------===yr~am~e::rt.::-e:;s:.ı .:ea=ı~te=:i:,:lde: 2 - 3.30 - 5.30 - 7.30 - 9.30 da 
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