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- hnınyının birçok Av· 

-.Pt rupa memleketlerini 
"lr '' Pek çok millerini 
ıaa, d•tUktın sonra jıpony -
c, 1 Pııifikte V! bu ko· 
,;:_• Okyaaosa rı rpilmiş 
hrd rda ve nihayet Sioga
~~ 1 Y•phğı muvaff kıyetli 
S. ~•lır ve bojuımalarda 
f., '1tt Ruıyaaın :munf
lt,, Alının ordularına 
~t lcııın indirdiği müthiş 
"'' ltr iÖlterdiil bu IOD 

"d 'Y• h1rbine tckaddüm 
~-.:• blrçuk yıllarda dOnya
-.uJ •11 çok terakki etmiı 
,, ~tleriaden olan lagilizlcr 
le 'llerlkahlar ta1avvur ve 

,~iri laıkiıuız deria Okya-
1.f •rındın daha çok derin 
~~~ıdfet uykuıuaa dalup 

•ıalıler ... 

t,,'-'•t dönyaınn bu en mü· 
lttt'~~i •e en eadO triel mil· 
~ trı ve onların b şında 
' haııD oefler diltm nlarıoı 
••ıl ._ .. 

"'- ,•orkunç bir surette 
it '• ııldırmak için hızır· 
-::~arını 6j'ıenememeleri
ti~ 1 il düımaala11 da Ame· 
b-. •ıa va lngiliz milletletinin 
~ &l&ın ve dirim s vışı için 
'ille h" tllll 11 ıç hu:ırl um dıkl -

Pe)E ili öjrenemediler. 

l~ı'' derin 1:ıff et uykusunda 
~.., h&1&k devletin iıtibbarct 
~ •etleri de bilyük saç.lu 
'il tol oynamıı ve bual r da 

'tıl 
~~t uııııl uyumu§I r ve 

Şta.1 ı.orul borlamıtl rdır ... 
l,tl 1'-'•li bu hlkümet ve mil· 
ı.,,ttt, •dam •kıllı oynadık
,t~ 111 iÖrllyoruı. Bunların 
tı,,'" illi, ieÇ mi uyandıkla
"•t ~l•k olmıy D iati b 1 

•tecıktir ... 

~~~ .. 1
8
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1LLET MİHVOLUYOR 

MiLLET ERiYOR ! 
---o,-·---

1> '<•zan: SIRRI ŞANLI 
t,._ ~ırteıi güonnden itiba· 
t, t& llıaı11iıtaadaki korkunç 
61a Jleri iirpertea açlı ve 
tı, lll '•clılırında Almanla-
"••'~ laailizlerin günıbkir 
tı,~ '1 ~Jetlerini bu bıtlık al-1 

-~~:mııda ,b•llr~~~-e ... 
sın?~;;:;: r 

..... ~...-.o--..... -

• . 1 
• 
ı D. 

hab rl • 1 
BcrUn(a. )-D. N. B. jan

sı 1939 senesiııd Çörçil 
tar fınd n b brıl a Sara.• 
borat ıtrblısı gemilerimiz 
dün ist dikleri gibi iıtedik-
1 .ıi yere gidebilmişlerdir. 
Çörçil zırhlmızı o zam n b • 
hrdığıoı iddia etmi tir. 

jap la üs 
ver·tmiyeceği 

bildiriliyor· 
Berlin,(•.a) - Y n r smi 

bir k yaektan bildiriyor: SR
labiyetli Alman mabfillui 
japooy nın Almany ile mu· 
tabık olarak Franaadan M • 
d gaskard üsler istediği 
hakkında yabancı kmyaak
lardau verilip çiluuıl n ı . 
yi ı•r teyit etmemektedir
ler. ' Bu m bfiller şayiaları iu
giltercnin bir mınevraıı diye 
ua1ıfl•ndırıyorl r. 

Vişl b bcr ial n m•hfilJer 
Mad harda J poolara 
bazı destek nokt lırı v rile· 
ccği hakkında lıgiliz Dözul .. 
co menbalar uy1ıun olmadı
ğını bildirmiılerdir. 

---o---.... --
lsuanya 
Portek1z ' 

M drid(a.a)- - Gazeteler 
!1Jbüyük -~baltikfiiifa F raco~ıo: ı 
:ıa~7r,!_mülak~ __ ctr-fÜıda 
ueıriyıt yapmaktadır. bu iki. 
devletıil-· iİ biİllğJYapıcak: 
lerı tebaruz ettlrmektedirle~ 
- Görü;meıerlonaerdii1U:' 
den Porhıkiz bııvekili "oto· 
mob.lle memloketiu-avciei 
ctmi tir. 

--~o--

Görüşmeleri 
üsline:i Bitle· --

. rin yanında 
Berlin ,(a.a) - D. N. B.~ 

Ajan11 bildirlyo;;- Aviupada 
seyahat etmekte olan Nor· 
veç devlet reisi KiiıllDi bay~ 
Hitler tarafındın kabul edil· 
miştir. 

Rom ( .•)-Hırvat orduıa 
başkum odanı dün Romayı 
g lmişti'r. lat11yooda genci 

urmay b11kanı.mareıal Ca· 
ballero tarafından karıılan-

mııtır. 

----
Münakalat Vekili 

Diyor ki 
Aakara - Mlaakallt Vekili '"'•••· 

tıada: Mebzulea tutulaa bahlrlarıa koa1er 
vo fıbrlkalırına yahut tuzlama atelyeıeri•• 
verllmeai ı&rBınldtljllall, 10 ıabıttıa ıtl
barea hııbyaa yeni trea tarlfeleria ibtl1aç 
)arının tanzim edildijini, Pikyoa·Svilearracl 
AYrupa yoluna açmak llçfa ld5prlllerJa Ja• 
kn~da tamımlanacajıaı ıöylemlttir."' 

--o--
!Üniversiteliler zirai 
- n işlerde çalışacak 

---!!!!!-
lataabult :- Ziraat ıefeıbırliil faaliyeti 

bütlia yurtta mllll bir 1•1ret olarak Kini 
teıabiirler ı&ıterm•i• baılamııhr. 

latıa bul tial•eraite tençllaide ba Hfer• 
berlikte vaıife almak arıuıuaa iılaar ede· 
rek tılebe blrliii aıalara rektörl8il rumea 
yızlfe almak liıere mlraacatta balanm111• 
lardır. 

Üoiver1iteliler imtihaalardaa ıoara bir· 
lijia kontrolll altında miaa•ebe :ne laıfif 
ziraat tıleriade çıltıılıcıkbr. 

Ekim yerlerini eveldea baıırlamıı olaa· 
lıra buı&a ziraat mldir18iii•ce tolaam 
tevıliae baılıamııtır. 

----
Yapağılara el konma 

Yapaiılara el koma mlddetl bltmtıtlr. 
Fakat bazı ıebeplerden dolayı bazı yerler 
heaüz beyaaaamelerlni ••rmedlklerla•• 
bu müddet 9 1abıtta11 ltlbare11 dalsa 15 
glla uzablmııtar. 24 ıabıt tarlbiae kadar 
bu emre riayet elmlyealer bakluada mllD 
korama kınuauna terilkaa malları ..... 
dere oıunacak •• ceulaacbnlacalrlardar. 
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Eğer ar,zu Bderseniz, kocanızın Başı t~şl~ ~zi
hHgi kadının kollarında ejlen- \~ı:.~.~ ~ldu~~le-

dlwl . . d k d 1110 ~! katılı 

Dr. Mustafa 
Bengisunun 

Cenazesi 

Sierf ned hattı (ve A 
tik kıyı11 istikimları k 
ıiaia iımini iebedi ol 
tarihe geçirmiıtir. 

Alman ıilihları al••1 

gölterdiği . meziyetler 
ıonradan anla11lacıkt1r. ı nı sıza şu akl a a -=-- ~------- -- --··-

'
·spat ed0bı·ıı·rı·m.... tutuldu 

Çınalık~lede vefat eden 
lımir mebusu Dr. Muıtafa 
Benıiai.11 çeaızesi ıebrimiıe 
gelmiştir. Ödemişe nakfecli
liyor. Cenazeye dtıa sıece 
iıtasyond• bir poliı müfre
zcıi ihtiram v ı.ifesini yap
miıbr. Buiüa Ödemişte yı
pılRcık cenaze töıeaioe viti· 
yat umum meelisi iza11odan 
dört kişilik bit' heyet ittirak 

kıt doktor Toıl üur 
alman milletiaia itimıd 
metiai toplayan keyf 
yalnız teıkilitçı tekaiıl 
olarak fyükaek meziyet 

U Torbalı ka1111aa baih 
---1111'- Dağkızdca uabiyeıinin Çı-

Hak ikaten merak edilecek bir ıey dfğil luröeyli köyü civarında bııı 
mi? taşla ezilmiş vaziyette bir 

Bu diz daıbclerini bir tclgnf mak İt esi 
iİbi kullaaara.k tar•p dağılırken hepimi
zin görmüş olduiu iıkambil kiğ•tları b1tk
lrıada ortaiıaa malümat mı veriyordu, yok · 
•• milaHebehiz bir taı1unhkla oudın ko· 
baraeaaı Jiralara karıı bir iltifat ve mu 
liıbbet avın11ada mı bulunuyordu? 

*• • 
Kumar m11Hında kaldıktan ve bir bay ... 

li daha çakhktaa ıoara dutar Hatiadeki 
lıoroz başını çıkararak benim fellkdimle 
alaJ eder ıibi oa biri çaldı. 

iki dakika ıoara taloalar avc11ı Nihat 
yaaıma yaldaıuak dedi ki: 

- N111t beniaı bir müfteri, bir yalancı 
olmadıtımı anladınız mı? Bea ıiıe bu ak
tım kocınııın burayı uirıyamıyıcığını 
ıoylememlı miydim? 

- Bunu hıbrlatmıktıa mıkaadınıı ne
dir?. 

- Nazarınızda beraet etmek. 
- Demek kocımıa ıu lada bir kadınla 

•jlenerek baaa biyaaette buluadu;uuu id
di•da ıuar edlyoraunaı? 

- Ejer buaua da iıpatıaı arzu ediyor
naıı, •m"rial~ fQ dakikada yerlaı re
Urmefı uurım .. 
.. , Nilaaclı• bu ılaleıi beni ıivaaedea 

sık1t••• tl4İli dl•aaı etmiıti. 
••• lıeriat kıa dit.la• ıordam: 
- Kocamıa lai1aaetiai baaa aaıd, ae 

t•kilclı •• ••reele ıöıterebiliraialı?. 
- ~di Wr et.mobilı atlar ' ' •a ıuç 

itti 1akal•rıa. 
B.111 Ma r•ptitımı Wr ••llbıslık ıa

,.cık11uıı, kıt ıiaia rlbi diiayaaıa en 
ı&ıel, •• lltif ve mtbtHaa bir kadı•ıaa 
malik ••il bir erkeiia bır ticarethane dalr
tlt•a Ilı lllr r~adın eviade kapaaarak 

. ~·k •e 11fa ılrıoNt de ea bl76k ve af
foluaaaaı bir ciaıyettir. 

Soa, .W.lf. laakkaaııcla bııka bir d&ıln
cem, m11ra bir aaak11Jam d• vardır. 

- Ne rl&i? 

• - Si_ıin kadar, luymıt ye meai11tleriai· 
ıı tılulı r etmek\ea I~ bir apdaha elin· 
dea kmt.rırak ıizı bayataaıa ıoana ka-
Mr tittilrçe artaa bir •••ıl ve 1111• ife 
~cak Wr mef ..... azaa bayat, ııvk ve 
elem ortajl, ıerefll llfr ııi yapmak fıtiyo· 
ram •• 

-Ark111 var-

ceset bulunmuş, yapılan so· 
ruştu rmada bu~ ceaedia Sü
leyman Kuaıelo ait olduğu 
aDlışılmışhr. 

Ya palan muayeaeıinde ba
ııuda birde kurşun yaraaı 
bulunduğu K"Örülmeıi üzeriae 
bu cinayeti, ayni köy hıl
lund•n Osmuı Üaalan, mak
tulün parasına tamaıa iıle
diği neticeıiae varılmıtbr. 

Suçlunun evinde yapılın 
aramada, Oımaa Oaaha 
karııı Zebraaıa bir paket 
içinde bazı e11ayı 11klamak 
üzere bulun~uru görülmüş· 
tür. Paket te mıktül süley
man Karasele ait 1 S 1eri 
ve 612 ııra numrah bir adet 
bin liralıkla 2 adet beıeryüz 
lirabk ve ayrıc• 73 adet iki
şer buçuk lirılak olmak üze . 
re cem'aa 2187,5 Jira efe 
~eçmiıtir. 

1 
Aytıi evde suçlu Oımın 

Üaalft ait kanlı bir paotı · 
lon ve görnleklerle bir ta· 
bıaca bulunmuıtur. Hidiıe-
dea ıonrı firar edea ıuçlu 
Tepeköy paıarıada teıblı 
edilerek tutulmuı ve hık
kıada tevkif karan •eril
miıtlr. 

edecektir ve çeleukler taka· 
cıktır. 

Kederli ailesine blı de 
tee11ürierimiı.i bildiririz. 

---o---
• . e A 

Onemli ibtıkar 
Mimar Kemalettin cadde

ıiade nakliyat iılerile iıtlıal 

eden B. Cemal 7 ıubat ta· 
ribinde iışe müdürlüğünden 
kendi kamyonlarında kulla-
nılmak üzere beheri 242,S 
liradan HhD ıldığı iki iç 

iki dış lastiği kendi kam· 

yonlarand• kulJanmayarak 
sattığı anlaıılmıthr. 

Hadisede adı a-eçea kim· 
ıe komisyonda Ediıon Miıir 

Bekir Sıtkı Aotuvanla bir· 

ilkte Miliıh Muıtafa Kıra· 

deye iki dıı liıtliladea 

her birini İekiz yilıer lira 

deh11ıaın tınınmıf o 
deiil fakat ayai zım• 
doktor T odaa keadi t 
litıada nasyoaal ıotJ 
fikrini ml11I teıkit ed 
bir tarzdı yerleıtirilmlt 
luamaktadır. 

Alman de•let nazırı 
beadis dolitor &Todt Si 
eyaletinde Pforzheiaıcl• 
eylü1 1891 de doimllf 
Münih Kariaruhe politlkli 
lerinde mülıeadiılik'ta ti 
bıtirerek köpri yol mlb 
diıliii ihtlHı yapmııtar. 

Doktor Todt, 1914 1~ 
herblcade ilk fılladea 
ıüne kadH garp copb 
eveli bir ıahra topçu -; 
,,ında ıubay ıoarıclaa tıd" 
&mir ıubayı ve 1916 ısJ. 
itibaren T 0111 Verdaa İ ~ 
minde r .. ıt tayyareci o~ " 
hiımet :etmiıtir. 1918 ·~ 
toıuada bir hıva çırpıfl""-

11nda yaralınmııtır. 
Doktor Tod.t 1922 

dan beri aııyoaal IOl1 
pırtiılnde balaamaktı 
6 temmaı 1933 de • 
Todt ılma11 yolları a 

11ttıkları meyaad• çıkmıı m&fettltlltiae tıyla • 
bu dıı llıtikleri ;nakli 11rı· ti. Almıa otoıtratlın ~ --o-- 11nda Kemer iıtHyoauadı ke1iaia yapdmHıadald 

Küstah tutulmuıtur. ıaraları bllti• dl•J•C 
Suç1ulaı ıulb cezada tav· 16 ındur. 

Zenpare 1ııf .c1umi1ıerdir. 1938 ,.11.d•, 1.,1111 
Ödemiıte Akıncılar mahal· --0

--- vaziyet rııpteld mi 
leıiade 1ebıe bıbçttinde y k • •ı•k ılıtemiaia ılııtl• biti 
Aydınlı Muıtafa Arıkan, 80 eSICI 1 ıiıi icıbettirditl zı ... • 
Muıa kııı 30 Y•tında Hatice Keç.ıçilerde furuadaa ek· Todt, bill:aiaıH kea.W• 
Yılmızıa gece yatak odıııaa mek almaktı olıa I Mebmetl tormlttir. Bu maıı•• 
ıirerelc ıtııaı kapımık ve ıınmazıa yanına ıokulaa h- baıatmak için, Toclt 
boiıııaı ııkmık ıuretiyle mail ojlu 10 y•ııada Hatim adı ile anılı• meıllar 
zorla uııaı ~ecu•üıe teıeb- tarafıadıa cebladea para litı kurmut ve ba 
l,Uı etmlı ve tutulır1ık adli- keuıiai çıldıjı ıör&le re Is Sleıfried hattı, zam• 
yeye verllmitti.r. yakalaamııhr. bitlrilmlttlr. Blylk b• 

ı Diinyı y&ıiiade mevcut blltla dillere terclme edilen ve ı lan &lola71ıiy~. F'llaıel 
ı e• çok okuaaa gayet nt-flı bir romaa.. ı de N&reaberr lioa 

f AEBEKA (REBECCA) f ~=~~0:0~;~.~:ı"~!:i!ti• 
Z Nihayet 13 Şubat Camı rlal mıtinılerdeıa itibaren ı miıtlr. 

i Elhamra Sinemasında i 1938 rı" u1ı1sıa•• 
ı Gchterilmeje ba1Iaaacalrt1r. ı bhıa •koaamiıi Jtfllii••

1 =======-- --------- tlrilea doktor Todt, 
ı i Bu Hafta f ,a1ıada iaı•at •• .ı 
f iYENI SiNEMADA f anırlıiı~ tayı• ola• 

""''"""""''"""""""""" .............. ~ -~"""""' ~ .... ......,...._ ~--..."""'""""w~'""""""' Cilt •• Zlhren:Haı ı ı iKi· MUAZZAM ŞAHESER f Mltela ... m 

i 1 1 ·Namui Borcu TOrktı ıizll i n o K r o a 
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. 
t it~ .llrrlalıdı ça- 1'ı;le size on bi l fütü' den alına 

ııaııara zam rer sual 
~ '::~~ ID•dıoi•ia 010

• • Dostlarınızı da lmtiha-
111..., 91ııade ç•hşın me· 

~-~~··t•bdemleria futa na çıkabilirsiniz •er,. 11 olın!a11aa ikramiye 
lltt "1•~ kabul ettighıc 
~aı ıtniıla memur 
'•tı,,._ clımleriain mııı üc
tiLL •de ıoa ka11un ::mu· ... ,. 1 
'-ttı 

1 
•m )•pdmııı karar• 

'' llllthr. 

~iicid;lbitti ' ,,, . ,,,._ la • •••i•za depola· 
-..., '-bulııt ualırı bulu· 
ti ~ 1'

1
• baal1ra bGkOmetçe 

llat ~•..ıctujaıdaa :beyınnı· 
t11a,.; bUdJrllmeal bıkkıada 
ttt ., ':• ltıyia edilen m&d • 
.._. 11 •lıtam rnat 17 de 

._.:l'lliittir. 
""-c1 dı11 ıoara •ilAyetin 
d, ••ile mal:atelif ."yerler· .,.il& . 
la.. w11Umılar yapılıctk ,.,. 
L~' •meıi verilmemiı bu
~tt 
"-•• •a bulunduranlar 

•lbıye te•kedilecektir. 

Rady~, Amerikıda yeni 
bir ilincıhk usulü yarat oış · 
tır. Radyo dinleyenleri eg
lendirecek bağlayacak bir 
program icıt:etmek bunua 
filin şirket tarafından dfı · 
ıünilldüğünü ve ftertlp edil· 
diğini hılka bildirmek .. oı 
ıu veya şu malı yaptığından 
bu mıha rakiplerin yaptıği; 
mallardın daha iyi olduğu a ·~· 
dan hiç babiı yok. Halk 
zaten bu nevi ilioa doymuş. 
Proırmmı filin ıirketia mi· 
aafiri aaf atile dindiğimiı L.
kardı ara11nda kibarca ıöy· 
leniyorki bunua tesirli bir 
ilin yerine ğeçtiğinc inanı · 
hyor. 

Son zamanlarda tertip 
edilt'n Hin planları arasında: 

radyo:oiaasıaa gelişi güı.el 
toplanan ıclımları 11uıller 

sormak iyi cevap veıenler · 
den bcrbiriae yirmib~ı Öo·a 

k k lar mükfıf at ~ermek yolun~ auçu daki proğram ~ragbct gör· 

tevzii müıtür. R•dyo -~idlcyec~!ri 
ı._~tl cevabı doğrudan doğruya ... ... •11 ıoara =1urdı it· 

vıl takip ediyor, doğtu cevr p 
ut "'•'ı •cık ham ~kaaçqkıar 
.... ' t en ıonunda doğtu ccvs p 
fll' ' ~ tıbt tut•lacıktır. bi Jdlriliyor. 

~·•,•ldar iıtiblik bakı- Bir kaç ay evvel böyle 
~ ~'• •11~uı bulacak ted- bir ıorula• iki ıuale bunla -
~ "-ta:aı ticaret midir· ran cevabına bir Amerika il ~ )•ptlıcak Yıkllete bil-

tekti Mecmu111ndı rıs ıeldik. 
~ ~ '· Sualler buitiir, fakat kafı:· 
~r Yabancı lıkır- nın oimş -" işlemesini göste -~> 
'I( rir. Suallere cev•p butduı • 

111 ır.Mlleılldll: aıı yoklayınız, Bulaınn .. uıs 
-' ~ 1:'• lllavaı11fhk hizme· :::!~~a'ki cevaplara bıı vu-

i!'1'' •bnımiı 316 337 do- On bir ıuef: 
-~ ~ l ••at ile ıubomizde 

cak resimlerg __ ... __ 
ihraç olunacak yıprak 

itütüolerin 4040 sayılı ~kıun · 
·İı-un 36 ncı maddeai bük· 

, münün ıüaıuliloe girdtti-
11276 sayilı .kararname ile tc· 
'"karrü~ et~iıtir. ihraç oluna· 

cak yaprak tütünler fevka· 

lıde halin devam müdde · 
tioco ib:aç resmine tabi tu
tulıcıktır. 

---o---
Hırsızlık 

--=--Kuamın ıokaiında.37 H· 

yılı aile t1viade _ otu!•~ ~~
mt t kızı Hı ticenin evde ba

lunmıdığı bir ıırada . aynr 
evde oturaa H111n kızı Fat· 
mı Ayan, V aıfiyo ve NÜ:

miye evi~e rİ_!'e.!..e~~_İ!_kili· 
İnini çalarak Damlccıkta ka· 
11p AzJze tatarlarken yıka· 
lanmııl;rd1r :--

~ Karantina 146 acl ıo-~ 
-k~kl* 9 ... -~ili oturan:. 

Mest~ -oğlu : Hamdi-Kl~;ş; 
Mehmet kızı Rukiye Taflan 
ve Recep Eıerin t.vine giren 
Mehmet kızı Ümmü, Hamdi 
ve Şeref tarafından tavuk· 

lan çıhuarak Üınmü t~ 
fınd•n Hblmakta iken yaka · 

Sarhoşluk 
Kcçeçilerdc Hilıeyiu gör-E 

soy nrhoş olarak AliaiÖ) 

çamluıoı kırdıgında11 yaka
laumışbr. 

-----o---
~ ~"\16 111addeye tabi tu· 1- Bir yumurtayı bir 
~,J ~~ .... ~~ 101ıı.m. srörmüı ve mdıe mesıfe içinde düıu- Bıçak taşımak 
~ ~·1~11 erattan ıimdiye recekseaiz Fakat kırılmaya· 

11". ._, " b 1 1 cak kabuj'u çatlamayı cık Keçeçilerde yapılan ara· 
• lı... r •• •• ep e o ursa ? y f 

;'!~~••le edilmiyenlerin bu nasıl ohır mads Muıtafa oğlu uıu 
~. ' içinde ıubemlze 2- Bir topu bülllo kuvc· arsl•aıa llıcrinde bıçak bu· ·· 
~t~~•ra menfaatleri ica· tiaizle ataJaksunz. Fak•l loodurdugundau yakalanmış· 
~'-~l:~~ ~taktirde de ce· bir du,ara baıka m•oiaya 

~, • Ulu1aRloı8u1a ura. S- çardmadan sın ~geri geıe- tır · 
:~r cek bunu nasıl yapacıkııbız ıunuz. Bu naaıroluyor? """' 
lal 3 - Otomobilit1c bulun- 4 _ iki bıba ve iki oğul 
~dt 'Ub&slnden. duğunuz noktadsn ıimaı e ava giderler. üç tavşan vu. 

) la~ . ' 1 aitmck üzere istikamet v~-
.. """ • • rurlar. Her biri evine birer , ... ._ .... .-• lllaıdili mektep- riyorsunuz. Fakat otomobili naııl 
,~,~~~ııalı d • 1 t tav•ao getirir. Bunu ~ıı ..... rı11 •• ro up am biç çevirın odiğ'ıoiı h&Jde y 

-..~ dt~ırlanan 316 dahil kendinizi 0 noktıdan iki mümkün kıl rlar. 
t..t. •I'- ~1 • kadar doğumlu k·ı t b 1 _ ukaıı •aı -ı:- ~ •r bııarlak kıt11ıoa ı ome c.e cetiupta u uyor-
~ H 1•teiiaden~28 Şubat • ---------~T~e~I. ~ı 
~--~··· kadar 1tubeye : Tayyare sinemasında 3&ı6 ı ''·lef~l•rı akıl taktirde • · · · ·-"''-il 'Jet aıkeriye kanu- ı •• N e E • R kı 
"" 

111•ddeıeri mucibiace :Suleyman cıp mıne ızı ı R 1
c•lderi illa olunur• • Tarafından Meıhur Demir bat e MOdürü Romaaınd11n ı 

F-... i adapt~ edilmi! . ı 
~ ahri Işık ı Türkçe ıöılü • Şark musıkı uı oyunlu ı 
-~.~~-··"·• laaltaaeıl :ı KADIN KAL 1 ı 
' ta .. •ltebuı111 ı 

•ltt. ,~• Elelatrnr teduf,f ı Matineler: 1-3-5-7 ve 9.15 le .. 
lı •• ~itl;f:a'. ~jla ı Cumartesi, pazar ıünleri l 1 de ilive seansı.. ı 

• H ~ JAPONYANIN i 
;eOYUK EMELLERii 

- 52-
Ruslar buou Japonlarla Jlptaldara bir 

harpte kaybıtmiılerdi. O al•cle• beri ba 
gemi Japon bayraiı altında bir çok cle•I•· 

ileri geımiıtl. Amerika ve AYuabual,.yı 
ldolıımııta. 

Ba harpte Çinliler ba 1ıemlye lıawadaa 
lbücum etmiılerdi. Bu bir.um on dart pc• 
lardı ıır11ı keailmıdea de•am etmiıtl. Fa· 
lkat blç bir teıir yapılamamııb. Bir kerre 
~de Çia ca1uıları içiae ılrmiı, diaımlt 1er· 
lleıtlrmif, ateılemiılerdi. Gemide adamalnllı 
bir iafilik yapmıılardı. Bir çok tarafa a• 

.;kaiiaadıi• b•lde ylae batarmaja ma•ıffalc 
Jö'İmmadılar. 
-Bu 1emidlr ki Şa•ıllay oalade Va•ı·ro 
!11biliade bir çok deaiı aıkenal 1'ıJ1p 
"etti .• 
· -- Gemiala kumandam olıa ımlral Hoıe .. 
taao ıemlıl laakkaada ıanlara demljtir 

"Bu ıemi J•poalana aellmet tal11mıdır, 
jonuala bıDıi ite ıit.ek ıellmet •• ~uwaf 
<tkiyet mabıkkılctır.,. fj 
_. Barla ba hl11mlı ıemlnla ı••lı dealı· 
!lere artık ylı& yoktur, o ılcldetll dalı•· 
.. ıara dayanacak halele clejildir, ba ı•ml 
,,fogiliz deıterlbları için rBıel bir reldlm 
~muıtur. 

saıamıt tıııımıııı bir 11-rı• .. 
ldıamo yabancıların da sl1aretiae ıar

riserbell idi. Bunun foto]rafıDıD da abama· 
'"aına mini olunmıyorda •• 

1ıte JıpoD doaıamua•ı temlll ed• '
bir Japon harp s•mlıltİlıi••·· baık .. •ı.., 
mek, sezmek, 6f reamek mlmkla diiWI 
ve deiildir de •• 
::--Gımllerln lıimlerl de 11kı bit ımette 
{Jizleniyorda. 

[Adsız 1110, 1ırııııu11 ına .. 
~jıponyaaıa aıkerl kawYellenal 1111• lıti 
ecnebi ataıcmlliteri roktur. J•poalar ata .. 
mililer •• ataıe aıYallana ılılerial aldat· 
mak için aıkeri k11YYetlerlae dair ıaa'I li· 
tatiıtlkler neıretmlılerdlr. 
· Jıt• bu yllıdeadir ki ecnebiler J•~• 

!filoıuna "Adııı filo,, ordu••• da .. Gıra. 
.. mite• ordu,, aımıaı vermlılerdlr. 

Jıpoayanın bava flloıu aacık hawada 
görtllebilir. Bununla beraber Jıpotaf ita 
bava kuvvetlerini caıuılarclaa ıakh tata• 
mamıılardar. 

--- Bilba11a Çia caıuılan llaaaa fukıaia· 
dırlar • ., 

Çladeki bi ecaebl ataıeılala ifadeli•• 
fıÖle Jıpo11 tayyareleri Iaılllı ve Amerl· 
kan tayyereleri J••ıada pek çok d .. 
j'ersiıdirler • 

Japonların Asua amellnln dllll 
noktası ı111Ustaıdır •• 

"Aıya Aıyahlarındır. dlıturaau DJ••· 
daran, japoaları bu hevese dlflrea, IJa 
ibtiruı arttıran dıı Moıollıt•ndır. Ba y,er, 
iklimi, baYa11, madealorl ve li•1••• yet!!· 
tirmei• elvormt1i itlbuiyle yalaıı J•poa· 
yanyanın değil Almıayı, Amerika •• la· 
giltere albi iptidai maddelere &ayik llıtl· 
yacı olan bilyik fabrikalı memleketlırla de 
tamıını uyıadırıyorda. 

- 9,,,., 'u-
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Bandırmadan era
- nit taşı geldi 
Bornova uoıunun ağaçlanma. 

sına devamediliuor 
Turistik yolların parke iıışaatı için Ban

dırmadan mühim miktarda granit l•ş• gel
mfıtir. T ılardao bir kumı dı yoldadır. 

Mezbahaya ridcn tariştik yol üzerinde 
parke taşı ferşine devam edilmektedir. 

BORNOVA YOLU 
Vıll B. Fuad TukHl 

0

diln sabah Bonoya 
ridnek muhtelif iıleri tetkik eylemiı ve 
bu arad• Bornova turistik yolu güzergihı
nıo •i•çlandırlması itiyle de mcııul olmuı
tur. 

Bu yol 1ıllıerjihıaa bir miktar ai•ç 
dikflmiıtir. Yolua Mersialide11 itlbarea de· 
mlryolu geçidine kadar olan ~kıımında boı 
J•rlere çlaar aiaçları dikilecektir.. Geçit
tı11 oaki Borao'fa yolu ile teli ki eden im· 
tlclat k11mın her iki ·tarafına ıoarlaalınn 
dikilmeıi tekırrilr e~lıtlr. Yol hariciade· 
ki arıılyede bııka neviden aiaçlar diki· 
lecek bu yol yakın ~ ıeaefercfe mükemmel 
bir hal alacaklar. 

Borao•a ziraat mektebi öailnden itiba
ren bornova ka1abasıaa kadar uHyan 
lnımı hıtık •i•çlarıanı dikilmesi tekarrür 
etmfttfr. 

_._._.o-----

Istanbulda · kömür 
bolluğu 

lıtınbul - Kömtlr ııkıatıııaı aalemek 
lçia tibrimize dila, maaıal k8m0rü iel· 
m•kle devam ediyor. Baıiia yenldeD alta 
motör doluıu odun kömütil ile altı motör 
odun relmiı ve ayrıca 3500 toa mad6n 
k6m6r6 srelmlıtlr. 

lzmir Askerlik Şubesi 
Baş~anlıiından: 

1-Y edek ıabaylarıa haziran aynıda ya· 
pılıa yoklamılan bu sene iÖllerilea lilıum 
Oıerhae hemea baılaaacaiından bilumum 
yedek ıubaylır •ı•iıda ya:ulaa ıünlerde 
htltla aıkeri vesikı vo aüfuı cüzdaaları 
ile birHkte ıubeye mOracaat etmeleri la
zımdır. 
2-Yoklamayı ıelmiyen yedek ıubaylar 

1076 ıa7alı lcaauaqaua 10.cu maddesine 
ıöre elli lira para cezaaıaa çarpılırlar. 

3-Yoklam•ya a-elmiyecek kadar bula 
olanlar doktor raporu ile hariçte bulanan
lar açık klla7elcrile ıubemize ta•hhlitlil 
mektupla bildirmek mecburiyetindedir. 

4-Y ıı haddi olup nllf uıuaa yaı haddi 
deye yazdıran ıubaylar bu yoklamaya gel· 
mlyecelderdir. 
10 Şubat 942 Bilamum kurmay ve piyade 
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ıubayluı 

,. Topçu va jandarma 
ıubaylan 

" Levazım Ye nakliye 
• lıtlbkim, deniı, hıva 
,, Stıvari, Demiryola,H1rp 

11aayii 
" Muhabere, beaap ve 

muamele memurlırı 
" Tabip, Eczacı, veteriner 
" Adli, T&fekçi, Kamacı 

Muzika, Maraaıoı 
• Yedek erbıılır 

lilLiiN illıJ 

RADYO· TELG 
wıaa 

ANKARA RADYOSUNUN e· gü de aç· 
HOLASALARI lıktan 2000 
---o---

Hindistan 
Kapılarında 

---o--.. ...... 

Çörçil yarın 
konuşacak -------

- Japonlar Sing•porua 
ilk evlerine naaıl ginllklerini 
anlatırken lagllizloria kah· 
rama11aae mukavemet göı
terdikleriai söyllyorlar. 

- Re1men bildirildlilne 
göre karaya çıkan Jıpon 
ku'fvetlerf Maco11an ve Kaa-. 
matayi, iııal etmiılerdir. 

-Lo11dradaa bildfrildiiiae 
ıöre Ruılar merkezde ko
layca ilerliyorlar, Almanlar 
baharda K•f kaıyaya hOcum 
ümidindedir. Fakat buad•a 
evvel umumi bir taarruı 
bekleniyor. 

- Libyadı yeni bir büyük 
taarruz bekleaiyor. 

lagilh: tayyareleri bir seri 
bOcumlardı b.ı1uadul r.Mar· 
toya tayyare· meydanında 
yıagın çıkardılar. 

-Deyli ekıpreı gaıetesi 
müttefiklerin Fraaıa veFJan· 
draya asker çıkaamalarıaı 
tavıiye ediyoı. 

-Çöıçil pazar giiail rad · 
yoda koıauıacak. 

Harp Hinditlan kapulan
aı gelmfıtlr. Bu yOıdea Hin· 
diıtan barp kabineaine fıti· 
rik edecektir. 

-Romanya baıvekUi An-
tone1ko Hitlerln kararrl· 
bıaa giderek 1rörü1mü1tOt. 

-Ruıya ile Japonya ata· 
11nda eıfrler mübadele cıdi · 
lecektlr. 

ızmır askerlik Şube
sinden: 

1 338 doğamlu eraba 
ilk ve ıon yoklamaları bit
mek üzeredir. 1 Yoldamaları
nı yaptırmayanlar faceıe ıa
beye relmelori lizımdır. 

2 338 doiamlu ve bun· 
larla. muameleye t bi mek-

tep talobelerlniade tecille· 
ıiaı yaptırmak r liıre n6fıa 
ve mektep ve1lkalari ile ıu· 
beye hemen miiraacatları 
llıımdır. 

kişi öldü 
----.. ~-

Cenevre (a.a)- Journal it 
jönea Atinadan bir mektup 
neorediyor: 

Bu mektubun hüla1111 
ıudur: Çektiklerimiz yaıdık
larımıa bir k11mıdır. Her 
gtinkü durumu yürekler par· 
çalanıyor. Sokaklarda yalnız 
zayif, ıofgan, buruıuk ia11n
larla karıılaııyoruz. Sefalet 
tHav•ur odilmiyecek derece .. 
dedir. Her ıokakta yere d&· 
ımDı, kalmıı zavallılar gö · 
rül6yor. Geçen pazar güail 
2000 kitinin öld6ğ0n6 ıöy
lersem kifidir. Bir seae ev· 

velki adamlar tanıamaı bir 
hale relmiıtir. 

Soiuklar ılddetlidir. Pet
rol yok, yiyecek elde etmek 
için Harun kadar ıenıia 
olmık liıımdır. Bir ekmek 
bia yilz drahmi, ııkeria ki· 
loıu 4000 bir çift ayakkabı 
2000· 3500 drabmidir. Günde 

adım başına 30 gram ekmek 
alıyoruz. Çok kere baau da 
bulamıyoruz. Hayatımdan 
utandıjım a-üaler oluyor. 

Aj'lıyorum. Milletimizin hali 
böyle mi olacakta. Kuvvetli 

kalmcğa gayret ediyoruz. 
Ve kalac ğız. 

-
Kahveden kumaş ! 
Kahve mcmleti olan Bre· 

zilyada kave fiatlerinin yllk
aeltilmcıei için tonlarca kıb
volerin denize döküldüjil 
veya yakıldıiı. mahrukat ola
rak kullanıldığı ve asfalt 
gibi yolların düıeameainde 

kullanıl dırı bildiriliyordu, f •· 
kıt kahveden kamıt yapıl· 
dıtı duyuimamııtı. 

Şimdi Br zilyada fabrika
larda lüıumıuz kahve artık
larnıdan "Kafelit,, denilen 
zift gibi bir madde yapıl
maktadır. 

Bu maddeden do kahve 
çevclfırı yapılmHı içia ku
maş imal olunmaktadır. 

Soaa on •enedenberi Bre· 
ziiyadan e.nede vasati ola
rak 70 milyon çu•al kahve 
ihraç oluamıktıdır. 60 kilo· 
ıram k bve alıa beher çu · 
vıl 32 kilogram kafelit mad
deıi •eriyormuş. ı 

Baaua içindir ki Brezilya· 
da kahve çuvalı kumaşı _imal 
ileri:emiıtir. 

( 14Şubat J~t2_0 

iras111ı 

Kaptırmış 

" htanbul - Beyoilal 
4
, 

Vali konaiı caddesi•~ 
oturan Sedad adıad• ~· 
zat d6a trımvayla Tü• it' 
giderkea içinde 300 I"" 
buluaaa cüzdanı meçhul 
yankesici tarafıadao •ti 
mııtar· 

----
Çifçiye 
imtiyazlar ; 

Ziraat Yekileti bnttı ~ 
liyetle~o mühim bir t• J ' 
g8aderdi. Çifçiye veril• f 
paranın faizi yDzde .ı11., 
indirildi. Kredi mikdarı .~ 
de elli "arttırıldı. Çifçi ı ' 
edeceii bir beyanaaaı• I 
he1P para ve bem tali,; 
alacıkbr. Y aıhk okiıD" • tf' 
mi ehemmiyet 'ferilm•~ 
dlr. Çifçiaia bu borcu~ 
borçlarından mabıup ~ 
mlyecektir. Devlet çif f 
tohumu kendi ma1rıfil• 
riae toılim edecektir. ti" 

Çifçllerimlze bu fır•:,.,. 
ııtifade etmeleriai ~ 
ederiz. ----
Bazı ticaret 

odaları 
kaldırılaca~ 
Aak1raya itaıiik içlo I.! 

tiltülen lıtınbul,Ticar•~O.İ" 
llnln yılhk bfitçeıi fi'dı 
Vekileti · tarafından '° ~ 
fık görülmüıtür. Dii'' ~ 
raftaa öğrenildiilne ~ 
memleket dahilindeki ~ 
Ticaret odalarıaın k•1f1. 
ması tıkırrlir etmiıtir• ~ 
ların vızifeeini 16~ 
üzere Mıntaka Ticaret t;'1 
ları ibda11 d&ıilatU~ 

Demirıtoklll~ 
la öldürülv 

amele ~ 
Selçuk barabclerlod' f. 

riıtik yollar ;ını atııd• ~ 
hı o ~ameleden ., Sılib ~ 
evelki ıece uykuda ' ~"I_ 
duıu 11rada ' 11bab• ~ 
müthiı bir cinayete ~ ~ 
gitmiştir. Bu · cin•Y' 'l"ı 
yerde amelelik yap•0 1~ ~ ~ 
deli Oıman oğla ti~ 
iılemfo ve Sılih Ç•111 ı' 
şında uykuya buJuod" 
ıad demir tokmakla f 
auretile öldürmDıtür· 

Milli Dİyanno bı·ıet'erinı·zı· ( Saıdat ) Klt••lnd•n alııuı.. Çor kkapl Poliı Merkezi 
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