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Vatandaş 
Türl, HaHı kurumuna ynrclım etmek en bü

:vi.il. ,·:ızifendir .. 
Y:ısaı .ak icin lm\ :ıl:ıra hllkım olm.-ıktan ba -

k:.- rnı-e :voktur. 
Bunu sen, biz, hiitün millet el birlif;ylc 

0 m1)aka temin edeceğiz. 
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Konsoloshane Şapelinde 
x.x 

Müteveffa Metaksas 
için dün. iyin yapıldı 

~~~---~-~.x-....---~~-

Milli $elle Başvekil va hariciye vekilimiz de 
Atinaya hususi çelenkler göndermişlerdir •• 

Dlin sab:ıh :>ant on birde şehrimiz AT1NADA 
Yunnn konc:oloshnnesi şapelinde mu- Atin.'l 2 (A.A) - Gazetelerin t~bn-
tcvefia Yunan başvekili general l\fo- rüz ettirdiklerine göre müteveffa ge
tnksns için bir !'iyin yapılmıştır. B\ı neral Mctaksas için Atinn Katedr:ı
nyindc- v:ıli B. Fuad Tukı:c-ıl, belediye Jinde yapıl:ın merasimde kralın bir 
reisi Dr. Behçet Uz, İngiliz bn~ kon- çelcnğiylC' hükilmetin, Türkiye Rei
solosu lngiliz ve Yunan kolonisi ile sicütnhurunun, Prens Polün lsvicre 
daha bazı Zf vat hnzır bulunmuşlar- federal hi.ı}tUmctinin, Türkıyc bao;ve
dır. kiliy1c haricıye vekilinin, lngiliz kra-

r Y mıa yaıcılısı "akledi!iym' Yap1lan merasim yanm saatten lının, İngiliz orta şark kuvvetleri ku-

11111111ı111111111 ıuııııımm11uı ı ıuıumı 111111ııııı11 

1941 Sulhu 
Ancalı Almanya son 
lıozunu oynamalı 
ıa•ti~le elde edllebilir --llAKl{ I OCAl{OCLU 

YUIAI HARBllDA fa2la devam etmiştir. _ ~nn11 2 inr.i ~oh;l~de - Jnyıfü miitehaam B1ıbaylan tamfm<lan y<>tiştirrlc-t flabc>!I: cengiiverleri 

Tepedelen de HALIFAKS 

nilıayet tahliye Meclis reisinden 
edilmiştir teminat aldı 

- -ı Habeşistan ERITRE 1 1 • d 
ı çerenn e 

lngiliz silahları.. / .1 ~ d bü .r.. L •• •• ngı ız or u•u )'ull' 

nın hukmu al- baıarılar temin etti 

tına ~·ri~ ov 
lngiliz kıtaatı Barre11-

to yolunu ke·smiye 
muvalla ~ oldu ------

BOCADA ŞiDDETLi 
MUHAREBE OLUYOR 

-·-Agorda önünde büyük 
bir tazyik ba$1adı .. 

Kahıre 2 (A.A} - Eritı'cdeki askeri 
vmı et haklund nlınan malumata na
zar~, r.otôrlu l !{{iliz kıta. tı sevkul

lilılııl~~llooJlllQj~aıım;a1rMı"ı.-11ıa~~-~ ~ Aaorda ile 
nto arasındaki yolu kesmt§tir. 

«Libya Jatihi> lakabı t·erilcn 
Sfr AT§ibad Vevel 

..,.,___.._•- •- n- ,._n_ ,_ - - - ·- - •• •D• 

Irak kabinesi 
Bağdad, 2 (A.A) - Yeni Irak ka

binesi dUn aşağıdaki şekilde tesek
kiil etmiştir : 
Basvckil : Hariciye ve milli müda

faa nazır vekili : General Taba Ha
simi .. 
Maliye na7.ırı, ve mUna'kalat ve na

fin nazır vekili : B. Aiiz. Mümta)... 
Dahiliye nLZJrı : Ve aCJliye nazır 

vekili : '.B. Ömer Nazmi.. 
iktısat nazırı : Abdulvclıbi. 
Maarif nnurı : Sadık Bahsan. 
İctimai Basiret nazın : Hamdi Ba-

Bu hareket, bu iki şehirde bulunan 
ftalyan müfrezelcılni tecrit etmiştir. 
Sımdı Agordn ve Barr nto cıvarmda ol
dukça şı<ldctli nnıharebf.'lcr cer~y an et

mektt..'<l i.r. 
Buradaki duşman mukavemeti art

mak istidadı gosl r.ınektcdir. İngiliz mo
törlü kıtaları çorak bir yayla üzerlncle 

- Sonu 4 üncü Sahifede -

l ""'i·::GiLTER'EiE''''H'OCbM'''' -----
Hitler son kozu
nu da oynıyor 

--·-İngilizler Breste, Al· 
manlar Maltaya 
hücum ettiler .. 
Londrn, 2 (A.A) - İngiliz hava ve 

dahili emni 1ct ncuıreü iş'nre değer bir 
6e)' olmadı/tını bildinne'!ttedir. 

Londra, 2 (A.A} - lnglliz tebliği ~ 
Dün g cc sahil muhafaza teşkilltına 
mensup tayyarelerden bir hava kuvveti 
Brestte doklar mıntakasına hücumlaT 
yap 011ştır. Cumartesi günü devriye ve 
keşif UCU$U yapılmıştır. Bu hareklta i -
ürak eden iki tal"l·aremiz dönmemiştir. 

Londra, 2 (A.A) - Maltadan blltli-sasi. .,,... ·----p- -ı-., · - · - ·- · - · - · · ·-• rildiğinc göre ev\·dki gece Maltaya bir 
- Sonu 4 üncü Sn'1:ı~dr. --

Ayşa ~arı hara
beye döndü - ·---

Adis-tbeba ile Cibutı 
uoıu kesildi 

Rabe$ vatanperverleri 
gayet iyi yetişiyorlar 
Adcn 2 (A.A) DUn aşağıdaki teb-

lığ nesrcdilmiştir: 
Perşembe günü Adisabab - Cibuti 

clemıryolu u erıodcki Aysha garının 
bo nbardın anı, ltalym münakalahnda 
yeni hır rahne açmıştır. 

Fl'IUJ.5ız SomaJJaine 4S kilomdrc mf!'o 
fedc olan bu gar lngilWerin Habeşista
na dogru tazyikleı ı başladığından beri 
üçttnci.ı defa olarak bombardıman edil. 
mi~tir. 

Kahire 2 (A.A) - 'l'ı:>ana golü civa
rında Habc..c; milliyetperverleri 1tnlyan
la?'\ı taciz ct.m kt.e clcv:"m ediyorlar. Ha
beş vatnnpervcrl ri simdi gayri munta
znm kuvvctlC'r olarak değil mt\tehassıs 
bir ııskcrl şefin idaresi altındn iyi teçhiz 
edilmiş bir ordu şeklinde hazırlanmak
tadır. 

SON DAKiKA 
•••••••••••• 

IOTA VERDiLER 

Holanda Rindis
tanı yeni niza
mı tanıyamaz 

Londra 2 (A.A) - Öğrenıldiğhıc gö
re Hollanda Hindistanının Tokyodaki 
elçiai, Japon hU'kümctinc bir mesaj veJ'\o 
mek ili.ere talimat alnuitu. 

Bu notada, c.Japon bqvek.ilinin n"'
kunda Hollanda Hındistanı hak'kmda 
kullanılan sözlerin manası ne olursa oı.. 
swı Hollanda Hi distanı burada kuru
lacak yeni niuun.ı ~irak e-bni~ktlr. -·-Japan ıızrtmı 

Londra 2 (A.A) Japon hariciye na-
zın Matsouka SÖ) 1 diği bir nutukta y~ 
ni nizamın Af;\Ja mleketlerini tekrar 
eski şerefli vazi~t,erinc iı~a edeceğini 
beyan etmiştir. 

J apon hariciye n z.ırını dinliyenlerden 
bir kısmı 3000 k. d, r Japon talebesiydi. 
Siyam, Çin "e M nçurili talebelerden 
sncak 250 ~ bu nutku dinlemiştir. -·-H indiçini mütarekesi 

Vlşi 2 (A.A} - Su~ gondnn Havu 
ajansına bildirildigın • göre Hmdiçinl 
ile Siyam ara<;ınd: ı 117.a edilen ınütare-. 
ke 28 Kanunda b lıyarak 15 gUnlüktU;. Ateş durduğu ı;ibi iki memleket 
arasında her türliı nnklıyata başlanmıt
tır. 'Oç taraflı bir komisyon tl!§«?kkttl 
edecektir. Yeni hudtıt hattı Framn ın. 
diçinislnin bir az I<' ı ısinden .ıteçıneld.
dir. 



PEDlGf JI BAHISLEF.I: 
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Çocukta cinsi terbiye ŞEHİR HABERLERİ 
1941 Sulhu -·· Ancalı Aıne.tYa 
lıozuna oyntanalı 
flll'tlyle elde edil ---------4·1' 

YAZAN : Kemal El'lflat 
Cinsi yahut tenasüli hayat meselesi le derecesi de tetkike değer. Küçük yaş- Tütün 

şimdiye kadar ele alınan fakat maal..f _. çııplaklığın çocuk üzerinde menfi -ııc--
hiç te tatmin edici bir hal fekli buluna- tesiri yoktur. Büluğ çağlarına doğru er- Rek } • 
~an bir meseledir. Çünkü cinai haya- kek ve kız çocukları biribirine çıplak o- O lesı tama• 
tamızı tetkik ederken onda, öyle kan- larak göstermekten kac;ınmalıdrr. Çıp-
şık dunnnlarla kan~rpnz ki bunu llMI- Ja_k olmak .. ablakm olmak dem~k değil- tük d• 
ayycn prensiplere ırca edememek kor- dır. Çocup çıplak olmanan büyiik ka- men en 1 
k111Ju bizi bu mevzuu incelemekten men- bahat ve ayıp)aran büyüiü oldajwıu 
e-d~r Bütün benliğimizi saran ve b.ya- .Oylememelidir. ~ ume ve b.ba
tınm:la başlayıp, bütÜll hayat miidde- aını çıplak g&diğü zaman hemen ayıp 
tince n bu y~yışı izah etmek zor• bir fffT yapıhmt gibi örtiinmemelidir. 
lugu k r ı nda, onu müphem, erişilmez Zira bu vaziyet karpsında çocukta uyan
' to k lmaz olarak telakki eder.izKli- dırmak istediğimiz hissin tamamen ak
ııik terb ye ve din baskısı da bu mevzu- s'nı uyandırma oluruz. Çıplaldıy n Lis 
u h k kı ltuv yet yle ızah edilmcsıne ve ahlik ile allkası olmadığını anlatmak 
mnnı olmtı tur lazımdır. Çıplak.bit sıhhi ve zaruri se· 

-·-Milista şayanı dikkat 
bir vak'a geçmiştir
Tütün rekoltesi tamamen tüle nmiş-

tir. Satılan 32 milyon kilo tütün E~e tii
t n rckoltes in tamamını t<>şkil eylıo>
mekt dır ş· dl mtista'hstl elind ancak 
ihrakiy nk adı 'erilen bazı tütünlcı· kal
mıstır. B zı muf t ahlakçılar ten si.il haya- beplere istinat eden tabii bir hal telik

t h kkı da hiç bir münakaşayı J.:abul ki edilmelidir. Mant5adan gelen bir telgrafta Manisa 
ı:'!r kez v~ ı \lhakatının 10 mil < n kifo 

olan tiltiın stihsalatm n tam m n n 16 
ıriinde satıldıgı bildirilrnistir. A nerika-
1 la.rın pıyasaya pek mahdut bir nretle 
l tirak eyletn€lerine mukabil yerli fir

etmezler Bunlar, bu mevzu etrafında Sanat ve estetik bakımından çıplak
kon m n çocukta Ve} a gençte henüz lık her devirde hareket mebdei olmuş
rnevcut olmayan bu hissin uyanacağını, tur. En büyük ressamlar, en kuvvetli 
01tlatda bu hislerın zamanından önce mimarlar, heykeltraşlar mevzularını 

d ceginden korkarlar ve bunu çıplak olarak ~enlir. Bunlara da 
• hl" z } arlar. Halbuki: tabii uz- çıplak re.mı yaptaklan için alılakaız- lar birbırleriyle rekabet eclercesıne 

u k fiatlerl tütunleri satın almış
latdır. 

vı t aaliyetlerl ahlaksızhk olamaz lıb ~ vuracak mıyız? 
Her } ı g r p bir esrar perdesine kapa- ÇocU dalla küçük yaıtan sanali ve 
tara.le. h'afı aldatmıya kalkarak, tabii ta lad seyretmfye ahşma ileride gizli 
htıcliselerin en ufak b r noktasını b e de çıplak re.imlere bakarak bunlarda teh-

mnye kAn yoktur. vet dan- anmaktan azade bhr. 
Çocukl ra daha küçük yaşlarından 

itıbar cınsıyet terbiyesi vermiye bq
lanmalıdır. Ancak bu sayededir ki iler
de onları korumak Klıbil olur. Tenasüli 
yasayı!la ait bilgileri genç .muhakkak öğ
renecektır. Belki de ona ilk rehpcrlik 
edecek olaa tMw- da bu ite karşı bilgi
si, vukufu da maalesef pek yısnlıf ve kıt 
olacaktır. Eğer ~ağu. henüz onda, bu 
lıiuin pyi ve pmil olduğu zamanlar
da nılıperlflc edeT~ amanla ve ~ 
ilinin inkitafiyle uyaun bir tarzda bu bi
diaelerl izah etmek sınetiyle temir ede· 
cek olursak, ..... " aegari hadde indir
ınlt oluruz. Bunu yapmak demek, onun· 
la .... elrn• 1-nh u-mt elına
dıfını zannettlğlmlz ba hine D1'91 er• 
kenden U)'aıunam. temin ve tepik et
mek deif]dlr. T.W.in ore ~mizin 
bize verdiif hiul gizlemiye ne hakkımız 
vardır. ~ 

Denizlide ise tütün satı§ları evvelki 
ün başlaını., ve elli beş kurusa kadar 

255 bin kiW tiltlln satı1mıstır 

ÇIPl.AJCLIK 
Çıplakbiln bu ite karp olan müdaba-

Günün ansiklopedisi 

ÇOCUCU KJM. NASIL VE Mılfis 2 (Husus'i) - 25000 bal~a olan 
NE ZAMAN TENVtR ETMEL1 Milas tütün rekoltesinden yalnız bin 
Bunu yapacak olanlann evvelemirde balya tOtiln kalmıştır. Satışlara beW 

kendilerinin tenaaüli bakımından aydın başlı alıcılaı . :iştirak ederek 80 kuruşa 
kadar fiat -M-b.1erdir. olmaları şarttır. Çocukla bu hususta ilk """~~ 

teması ana ve babanın yapması gerek- Bir Amerikalı şirketin memuru, P•j- a
tir. Yalnız her ana ve baba bu vazifeyi saıun açılacaiı günün gecesi tezkerele-

ri almak suretiyle ıskal'talan tesbft Ve bildiği ve bunu yapmanın lüzumuna ka-
ni olduğu halde bu iti ne zaman, hangi &ati de 80 lrunq olarak kabul eıttfil W-
yaşta ve ne şekilde yapacağ1nı kestire- ~;:: ~~-~ 'ft 
mez. Bu zamaa, mümkün olduğu kadar ,_ - -r ...... "'"T ._ Y~ 
geç olmalıdır. Tenasüli fiilin fanteatik -~ a.ant M'"z+ La • 

b• k '---·-'-' • d f d" L_ &~ ~--••• .... W b ır zev oı..unaawaan zıya e er ın ua- hawılwl .. 4ltatdn bazı ~ıW 
kasına yanyaa tablt bir it olduiU bilin· .+.... ,... ..;_ 
melidir. T enuüliyetin bir mükellefiyet de ... lli'ır. JftteaJdp 9elleler lPa 
"kl __ ı ..lıı-ünBI---L ol L Mır rıJ-•osm llnneııiar yu emcu -. --. una .uunu er- · 

kenden çocafun MlmMlne llzum bl- • • 
maz. Onıı, çocukluk· ~iından erken a- lniilt reci b 
yınnakta ne fayda ftJ'). tti>arJa, bu e en a-
huauata çocuiu tenvir için zamanı müm-
ltiln oldaia kadar ~"bırakmak muva- •tbaJit mad 
fık olur. ZI. 1 • 

deleri ~eldi 

Gıda maddeleri için 
eylemt, olacak ki lMl de sulhua 
eclileffiini kat'iyede söylemek • dı. nu duymuştur. Bitlerin bu h Nızamname hazırlan, Ma_acn• teminatının manası şu olabilir = 

~ Y--. Almanya her ne pabum• ol • k dd • t ı k sun kazandıb bu kadar zaferlerd 3·ıyece ma esı sa 1 mıyaca ra son bzunu oyÔaınadaa yani 
-----x.v.z leye kaqı harp tallini denemeden 

Şehrimizdeki alakadarlara gelen ma- da 60 gramdan az mi:ktatda yal bulu. 16~taH kar"~ daha bü uk 
himata ~öre gıda mad<lel~i . için hazır- nan luymaldar hileli addedilecektir. hldar ya~ ümidiyle daha ~ • 
~anan nızamname bazı mühı.m esaslan Bilumum peynirler ihtiva ettikleri btraJaJmnaz. f' mkö DlllBn İngil 
ihti~a edıyor. .. . yag miktarlan ve ev~ göre altı .kı- müttefikidir. Gec;irilen aylar · 
Nıza~naıneye gore satışa ~~edılen sım ayrılacaktır. Nızamnameye gore nin kuvvetini arttmnağa yarama 

c:ut. ) ag ve ka'.ym~.klann evsafı uzerlerf.- yaı:tlarınm miktarına. gore aydan bu Su hale "öre Almanya Amerikan 
ı y~zıl c ktlr. ~ut tozlarına ve konser- peynirlerin hepsine ayn fiat ve etiket dı na tahakkuk etmeden İnıtiln 
ve sUtlcrine «yagı kısmen alınm~ veya konulacaktır. 00 saldırmahdır. Tali Jardım e 
1 ktoz kat lmıştın seklinde etiketler ya- N" ğl vsafm d ~ft uf akı3 et elde edilirse Hitler 

1 la kt ızamname ya ann e ı a w.ı- k L-~.-.ı.... b' .. d 
u ca. ·~·: .. yin eylemektedir. Pastırma, sucuk ve avusmu§ v~ ~çn.vct ır '!111 

Bu kubıl sutlerd en az yuzde 16 nls- li ddeJ k ıhhat t m n tahakkümn alhna rırnus o 
b b 1 k • M l eınsa ma er anca s ve ve - . • kalı tınde "Yag u un· ca tır. ense eri . . . Eğer bu taarruz neticesız 
anlış g<ist ril"'n, fena kesilen, ıçiııe su, r111er daırelennın kontrolü altında hu- i.lk A.lmamarun teslim olmakt 
ar, buzlu kola ve emsali maddeler Tta- susl yerleıde yapıla~ N~me dunyn hlirrhct"ne sa~'9 ır&..te 

t lan siltl r üzennd"' halis süt, yarı bundan baska daha hır çok mubfm hü ba4 a < nr«'si k lnıaz. 
k; yınağı alınmış süt» yaz ıh etiketler kümleri ihtiva eylemektedlı · Jn ltcu.·~ c lnkum cok zor bir 
bulunmıyanlar ve y zde 16 dan az yağ Bu nizamname yalnız ıçınde ı k i . Fakat musbet ve} a menfi 
bulunan veya nişasta, iç yağı ve sair tih)ak olunan gıda maddeleri hakkında n frc ,erebilm · "dadında bt 

dd ler katılan voihırtlar, 100 gramın- tatbik olunacaktır. ir i tar 
-·-·-·••••a-•-•• .. • •• ••••• • • 11-••a ••-. AJınan)aBID beklemek en bir 

·Dünkü Lik Maçları eJde edemb ece •ine .rore son kozu 
naınası beklcm bilir. 

İngilten.• 'e Amerikanın en sal· 
adnmlan da oımmiialeki iki av 

--------:a:4x----------- hölle bir hareketi beklf~Ol'lar. 

ı d Tahmini.er doj!ru ~ıkarsa d Altay 0-3 Demirsporu, A bnor u ınukadderatuu ta'.\İn eyliyecek 
boi','UŞıumn &ah&ldllllııuna eok 

0-2 K~ k a·ı kalmanus clcme1..1ir. 
aqıya ayı yen J er Yabıız.uuutnıamak lazımdır ki 

amrz Alntaaya ~in biiytik ii 
Düa atkel ve mtiatt bir havadasfut ALTINOBDU _ KAllŞIYAKA ~=~~~i kadar katı tehlikeler de ta 

maçlarına devam edildi. Dn.nkil maçları Bu oyun 41& cereyan tam itlbaıiyle · HAICJCl OCAKOC 
en hafta gidenlerle sonda kalanlan kar- hemen hemen bundan evvelki oyunun 
şı Jr.aqaya ptirdiii için sahada seylrel aynıdır. Karşıyaka da rakibinden ~ğı 

azc:h. bir.,.. a,..ıaclıwtı ha1de gol atama- Şubatta dona 
ması yilzünden magll\p olın~r. Oyu- -. 

ALTAY - DEMIRSPOR nun ııetieftlırle bet dakika kalaya ka- la • 
tlk brıılepm~ ı.11 iki tak.wı yaptı. dar 0-1 mağlöp vaziyette oynadıkları nn se~ıye v 

Demirsporlular gayretli çalııarak kuv- halde berUertfii $7apemaddar. Bir gol 
vetB nldpltrhae QDl fmatı •enaiJorlar bu takımı pekAli açabilirdi Şu da var tiıı·ıerı· 
V9 oruada Derabedtlt temtn etmlf gö- kt Altınol"dn da ~k §8nsı11z ve fena bir • •H 
rilnUyorlardı. Bu hal devrenin !On da- gUnilnde ldl !".u a,aiJ dört muhakkak -•--
klkalarına kadar bUylece devam etti. gol fırsatı kaçmiılar. Kaı·şıyaka bera- B _.. do~ k 
39 uncu dakikada Demirsponın hlkim berliil yapeaydı belld bu. fırsatlann hep.. & a.,.,. -a 1188 

•••• • ••••••• •••••• 

Sicilya, Hannover ve Ha
beş hakkında u.alümat 

l):rnadılt bir stra4a derin bir pu alan si de kaçmaulı. Aitmordu içtn tehlike, Ve erkekler nasıl 
!ndtereden yeniden bazı ithallt et- tlyaa .sUrati sayesinde yalnıx bapna top- btr tttrlii ikinci golü yapamadıkları içtn olurlar!-

, ... aelmJttlr. Buıılar arasında 11 Wrı la gtdeıek Altaym. Jlk golllnü yaptı. Uç sonlarda Karşıyakanm beraberlik golü- b . 
~ık tenek.e levha n 14 bin otomobll dakika llOlll'a Altay Jkiocl bir gol daha ntl .,_..ım olacaktı. Fakat dediği niz Şubatta gune Hut> ürücü 

"'~·· Ciıneııı bu bürçte iken. yaw· Jlıstlll vardır. Bu teneke ~balar, pz atarak devreyi 0-2 galip bitirdi. gibi Ka1"Şiyaka muhaciınleri, müdafaa- ., 
1 

h usi) et ve tıtb"hler i 
tenebet haUDe ~ ymdun her :ik1nd devı-ede Demirsporlular kırı}.. sma 7akıpr bir oyun çıkaramadı. Ha- gan arın us 

,._.. pz .,. benz1a ~- mamq o-Jarak oynamakta devam ettiler. kem de ilk devrede bir penaltılannı ver- ERKEKLER Se h tmin 
~ bir miktar pmnuk ipllll 4e Ancak M8ha ortasında ~el oynıyan bu medi. Netice itibariyle oyun, Altınor- . h tli lur~ F nk t akam 
......... takım topu kale BnOne getlrdikletl za .. dunun &i inci dakikılda yaptığı. ilLinci :f'1 taedıa d~ündan a Genc;ken 

-----------~s4x~--------------
men. gol :va~ P>~De;. blle g1rem1. ~ ~ ':a Kaqıyakanın maiJubıyetıy• sı:r':1m:lanna niulı:a~ ,,.,ı.n 
yorlar ve boyl~e butun hucumliırı ne- le bitmıştır. d "k b"" ··k t h" 1 

A1manlaran adeta Jtalyanlardan al-j dir. Hanncn-er de elif:• Almaa oehirle
daklan ıö)'ienUen ve Akdenlzcle lnailiz- tinin çoğu gtM yeni ve ftki maMBeler
lere kartı harekat için bir hava ÜSIÜha· den l'baretth. Şehrin yeni kımu mnmat 
line getirdikleri Sicilya adau 3000 se- binalar -ve güzel eTlet-le süslenrn1flh, 
ne kadar 8nce Finikelilerin idareainde Nüfusu 400 bini geçmiş bulunmaktadır. 

lngilizlnle yapJan 
seytinyafı 

mtlz alı er e leri 

ticesi& bbyordu. Bu devrede AJi:a7 bir Hafta.va Altınordu - Ate!';, (;{)ztt pe- hı çe u~·ub servek e sa ~~ °:zı 
tol daha yaptı \PG bu aaretle oyunu 0-3 Deıninpor takmıları karşılasncaktır Bi- f u

1 
s1er~etı kadtırmlaa ta .. ~'s' mJ 

kaalmdı iMl __, p. -aw...... a et erıne a ın r s.,oep o 
• r • de ömürlıerinla sonuna kadar ka 

idl. Millttan evvel aekizinci asırda Y u- * A:ıibradan av~ediiizıl haber ver-
~m elir.e aeçti, daha sonralan JfABEŞi8'J' AJf dijtmlz tUccar ~ heyeti Anbra-
Sicllyada Kartacalala.r, Romalılar, Got- Halen ltalyan istilası altında bulunan da "ncaret vekiletiJI• tana ederek !lı-
~r, yaocıaıı.r ve Bizana ordulan gö- ve lta}yanlardan kurtanlm•na ba,1 .. racat Jtlerl h•lrlrmda maJftm•t vermlf Meclis reıs· m· den ""e·n.-.delen de 
r~ıdub. 9 

UDCd dau aaar~ab~adp~An g~c:: nan Habe§bıtan. Afrikanın prk kö§eSln- ve yeni diıektifler !~· • 1 r-
aıy e u a a yenı ır . evır a~uır de bir memlekettir. Garbını yukan Nil U.,. Ankanda .ı..upauo ticaret birli- t • t aldı - ! L bJi 
~O) Jmparat

05. trederik il ( 1797_ vadiai. ceaubuna Göller yaylua çevir- tiYle ~ temularda ~ -- emına lllD&yet ta ye 
ri ld zaın9 ~nı ıc yanın .~..?~~rldak dev- miştir. Kıztl deniz. Adcn körfezi. Hint blmw mutMav'nr bu]qnen ~ 'bir 

HALIFAKS YUIAI BllBllOA 
şinden kotar Tar. 

KADINLAR - Yüzleri üzel lerı temiz, hafızaları kuvvet~ ol 
Az n t satmak için servet v 

severl r Son derecede rmıktesıt 
tembeldirler Böyle kadınların 
n bahtiyardır. Çünkü en bü' · k 
le ve cidd n ırevilirkr 

o u. u ımpanıtorun oıuınun en~ denizi kıyılarında bulunan lngilli:, Fran- parti zeytinyajı ~ini de müzakere eyle- ecli•ım:....ı_. 
altı mene 80DN adaya ~rana~ar geldı- BiZ ve lıa\van müstemlekeleri de bu miştlr. Müzakerelere yakında devanı - S..,•alı linci 5'ıltilN• - ___ ., .... 
ler. Bunlara icattı çok tıddetlı kıyamlar mI k t d · d olunacaktll" 1ngWz heyeti LondradaD _ ....... _._ I ~ ...,,

1
•

1 
_ M-me'Ha Şubatta doğan . her 

oldu. Nihayet Stci1yalılar kendilerine meH ~-~:~ta enız ~n. ayıdnr.. dil 1 talimat beklemektedir. me.mnunl)'et beyan ediyorlar. .,._,..toplan _ _.. ~ ~:= _1 ft wlıı:ek. m-.. ı-ı.._ bu hususıyet 
A og 1 .. .. .. R d k 1 l k aUC9U' n arazıı1, erın va ere Devli Tel--' a... ... tesi, Hitlerin nut- Iih, hava. ft _. euaa -r m .. ı.:L•e- __ ,,ı_"'..ı~ı·r. ""--.ueL: rtilon u .ı.ıçunc:u e roY'I ra o ara paıçalanmJf volkamk ka,.alardaıı iba· -MMr· llNW- ., ~ .... e-- .11111. ... 1uau& ~-- ~ .... &.& 

seç er. ..ı__ k _ 1_ b" 1,.d kunda.ki Amerikayı teladit mah!yetinde- :t.emesi tltınam ettik. . ...:.:L tahtwvulitın. terbive ve. t j _11 __ F ret yu~e arızeu& ır yayıa ır. ""10 -:.- -~ı.~ -._, ___ Af•cle dav- '§'U& ~ 
apaay__,., ~ar ve Avusturya- Habeji.9tuı ltalyan w;ıa..a kadar Şehir n_ecıı·sı· ki sözlerin tesirini azalbnak için resmi .ı:.ı ~ lılUQIA DUIWll"lll l..,.... .r arasındaki faırklarm 11'8ftn m 

lılaıın dnıtade Sicilya ~ karanlıklar bü ·• Afrik bir k li · Alman sözcüsilnün hayli ınüskUlA{ çek· lar da vardır. bM tesir ettı.ğin' de unutmamak 
iç.inde kalnuftı. 1784 - 85 te Don Kar· l wtun·d· ~nıtn h te ~ir __ 1:.__midP_arator- Atlna 2 (Af.A) - Yunan ba1ırl,e ne- dw. 
loa, Napoli ile Sicilyayı «iki Sicilya kral- 1°:6aı ıılı. ~d aat-t~tı çH~ ca:d_ı~ t opl8DJy0r tikini tebal'ilz etfüiyor. zaretl, on bin 1ıımhık Wr ıt.J,an vapu- t B. 
&.iD ismi albnd L:..L~•- • • D!ı.. Y n a ......-er. ınt CllUI yo- runun 28-29 .t0ıı IUmm g9Cal Brtndm · 
l B rb la i86ô"~mi§ti. .~- lunı.an üzerinde bulunmak itibariyle, Q-1..~. :meclisi buaün ö.":Fleden »<>nra Vaş.inılon 2 (A.A) - Ayan ıneclbı.. -ı.ı.. .. .mda 'D-.--ıl.oBs aılmda1d y~ -----------
eche du ~nldrla . a kadar Sıcı}ya Habetlerle müvsebata ginneje ~ "rM" • • nin hariciye encüınenl reisinin talebi W!r-· ~........,. _

111
_ Ki.SACA 

ta tın a -.a ı r. Nihayet Garibaldi. talar, bu ~::.::n neticesinde her Ud ıaat 16.3-0 da şubat devreaı toplantıla- .. . . ~l H ll nan denizaltı gemisi tarafından to.ı.ıuua-
geldL Sid]yayı Viktor Emaaaelin ida- taraf ~ b beler ld nna başlıyacaktır. T oplanbyı reis Oı. uzerme, hanclye nazırı Koı: u nerek batırıldığını' bildirmektedir. 
r~ı ~.Itına koydu vı:_ bir sene sonra bu- 1889 ~iade kral 

0
;: i;Dci Me:.n Behçet Uz açtıeak.aeçen de~ .zapll ı.c-tnda bulunan V~er Vilkiyi de- Alina 2 (A.A) _ Ögrenildillne göre 

gÜllku ltab'a krall.ia ~ana seldi meml ketW b" ı:.ıı..:_: t . ..: '-- okuucak 'Ye ııaevcat enak encumenlere nı?'krullere Y~ ~ilıası ~da 28-29 gecesı Papenikolis denhaltısı ta-
Sicilyanm f>üy::ı..ı.ı:.:.: 20 000 kil e n ır....-.uu eaa1n e .... ve - !.avale edilecekti trıütaleasını blldirmek Uzere Amft'ikar rafından batuıldıiı bildirilen ltal"an wıuugu • o- ra1an zapta kaUnpneJ.n ımeililP ederek r. J 

•••••••• 

-··--· Yazaıı: ECZACI KEMAL K. etre karedir. Nüfusu 4 milyonu ge- Habeş itıtiklilbıi luntardı. Me=dik'ia Bu devrede ~ir .. ~liıainın kaıaT ya dömneğe davet etmlftir. vapunı, ttalyo harp gemilerinin hima-
çer . ı·· .. _-..J__ • ka lık'- _1 vereceil ıaubtelif muhim ae}ıir itleri Buradaki kanaate gHre Vandel Vfl- yesi altında bulunuyordu. Bu kahra- o_._ '---..'!: ~'eınım· de kırk yıl lııl o UJDUUCR:D aonra 71ne Tlllfll ,.... - ..J_ n:ı...- N" d . d k' t;.....ı1 .... -~- -~"-d ır ,,_ d al ilk ~ ~ cu 

,.. du. 1916 Mneainde Menelik tabu prem varwr. ~. 1Un ene.sın e müza- inin ~u.tereyf ziyareUDae ~ i5ı manhk Ptıptni)ro~ ... eniz .1!smın .s&\:ılaıı kahvenin şu ~erde ko 
BAJIOY8 Zeodı.to'yo terketti Ondan aoara im- iten ~ktır. kanaatler üzerine ilerl sllreceii milta- muftffakıye~ ö~ ıdi.. Bu de- kaybettim. Dünyada hiç bir .şey 

Son günlerde lngiliz bombardunaa paratorlıakta bir iki deiifiklik daha ol- ..,,,..ıww- lea, fevkalade mühim olacak ve parla- nlzaltınm milrllttebatı kralın nı_sanlan- ve tir~·akilik duymadığm;ı 1~ k 
tayyareleri t.uaEuadan bedel ittihaz o- du. Bus6n telra.- tahtına çıkmaı ı ve Amerikan yarJım &Ja llleııtonun nazarı dikkatini 1ngiltereye na ~akat edeeek surette vaz&fe-1 rııı.i de pek aramam Böyle olmakla 
lanan Alınaa ıııerkezlerinden Hanna- nıilletine istiklAl tem.in etmesi beklenen ·· 1 _;:ı __ ....ı:l~ 1 1.. .. in yapmışlardır. kııh"esi çok iyi tanıyanlardan 
ver (Hannofr), Mınaklne ve demiıyo- jmparator metlaar Haile Sellaaier'cllr. para vola ~lıtı :r~~aı~ ..... s uzw11u uzer - -ıw.e-..-- ınu da iddia edebilirim. 
lo levazımı yapan fabnblan, pamak Habetistanın mesaJ.a.ı 600 000 ki- .T T· . n·•am Serde eczacılık \ar, kahvt!OIU 
fabrikaları, tütüt imalathaneleri, kim· lometre murabbaı, n6fuau ise 4 _ 5 md- Baltlmur, 2 (A.A) - lspenyaya Lo.ıdra ) harici .. deki yerim, yurdunu, family 
>evi sanayii ile büyük bir sanayi sehri- yandan fazla tahmin edılmelctedir. ve inal altuıda bulunmıyan Fnmay• 2 (A.A - Senato .ve bmir C. Mlddeiumumi muavini B. nU. cevherini çok i:ı; i tanırım 

yiyecek, glyece.k ~· tibl>I malzeme gö- encUıneni komisyonunda tngiltereye R::.- U•ııaiha bir klZ ~ düa- koıka iki sene Yemende kaive 
tiirec:ek olan ve~ Anupa ab- yard1111• projesi haJr1nnda beyanatta bu- .._ IC'L--- obrik lan aı·asuıda <:adtt kurmuş or 

K ı h Şa lind lobeındaa aeçmHfne miitaade ettikle- lunabilmek için, vaktinden evvel Aıne- yaya gelmiştir. ......,._~,,ulnl t eaacWiJnı yaptım Denek P.tuy 
ODSO os ane pe e ri GoD Harbor vapana düa bmadan ha- rı~· döneceğini bildiren VandeJ Vılld, eder u~:;lü ~lmasım dileriz. bJWe ile hısım akı-. ~lnıakta 

xşx------- rebıt etmlttir. Ba npw, biiyj,yetini bel- Kaıdinall ziyaret ederek yarmı saat ka· ARABA l'OSTA&J li ileriye J(itınekte iddiam pek 
- Baştaralı 1 inci Sa/ailede - tu , bir müttefikin, bir insanın ziya- ll etmek için aria tarahna Amerika k1- dar hususi surette göırüpnüştür Kardl- jildiı·. 
ınandanıom \ kord.iplo natiğin çe- ından dolayı ajlıyorlar. Türk gazete- zaDaaç ifareti kO)'Dlattm. nal ınbafirlnl bUyUk şeref merdıventne ,::,.. :=er~~ ~!~ı:a11b':ikan..._a ..... ,..w 

l nkJeıi nazara çarpıyordu. Mera~- leri bbe ...._ uzatıyorlar. 'l'BfBID(OR kadar telJl etmqtlr. ya)iaa c:a1"9l bdmlardıuı erbklerden ~ kokusa alamıyoruın. 
de Almanyanm Atina elcisi de bu- ODiara +-1.L-n- ...ıı.-ruz ve onla- oı~· ..au 1 L-d.ı. der · · be bunu 
)··-·--' ..... - :.ı: .,....._,_ vw,yu Zevcim '9e lNdwnız )l--~-1- ~- u~ ııı;&U& yo ı>ara!1 aJmmeem t.- a&n- DM ltnız. D 
U.LU.Lıcı.&.U1 .wı. nn~ ft taziye al&lerini kard.f &~ .. .____ eL-..... n ..... ~~ ~ Dikk ti vip eylemlstir. Bu hususta bir lramm Jlr. e~ 

Katedr.Jdeki dini ayini müteakip sözleri olu• br~. -.muı v. ıau m~- - 8 ytbası ~. Mecliıdn tasvi• Dilra.aanede bir dostwn 
kıal ve digeJ· zevat meuırlıga gitmi - Atbıa 2 ( !\.A) - Atma ajabtı bil- aealanmııa qtlrak eden:~ ndltwef- bine arzedilecektlr. vak'a nakletti : Balkan harbi 
~ ~ cenu ·n getirilmesine intizar diriyor: '-m milnteslW olmakla iftlha.r ettlli Q fflf GELIUf ANKAllA- Yeni U. ekınek Jdn ya- da Basmahanede tretı beklifell 
tnuslerdir. llftaksas tabutuna konulan çe- Anaclaltı ajaamn•, belediye reılıll la)'1ll ~ olan tetkik1eı netlceafnde h mu~ sade kahvıeeinden bir 
Atı.na 2 (A.A) - Gazeteler Yunan lenJcleı- ara oda hür F.ransu kuvvet- D.r. ~Wa bum biililltmılr mm- ..... ıltl8JfA.U ekmdin e'f'Safı 'ft ~ teiblt ec1d:ad.. ınıs. bakmıs ~bocuk.. G 

milletinm Tüı-kiye tarafından ınate- led ~kc aııdanı general Deg<>lüu takası ı • -l'M, :m6st8.hbm mwJd Jro.. 1 - lllılıet ............,_. ~ tir. Ymdwı her yerinde ayni flaw satı- nıis k1 aBu kahve karışık .. 
mUıin pa.r lasıbna»nduı dolayı ıuın- de gelemı" ı..riilmekte idi. mutanJıı}ım, emlliyet mUd6rllllne, &6 BI bo.....,I ._. .... S ...... • lacak olan ba ekmek tipl 1dn leaı» eden halükle SM'efi tizerine yemin ed 
nettar oldugunu bildirmektedirler. Aaucl 2 (AA) - M ksasın isti- ADadoJu, Yeni Asır ve Halkm 9ell p- 1tanı1rıete ....._ kararname buşı:iln1enle çakaea)rtır. V.u.bi billahi kan$ıJc de"' 

T{atimerini gazetesi ezcümle diyoı nıbatı J"U ıu için bir Ayin yapılmıştır. zeteleriııc v cok sevdiği ızmn. madauat % - Cı•ıllHulkta ..... mis ANKARA _ Ymdla okuma, yazma n Jbuttur• demiş!" Hiki1e bu. 
Atiaa 2 (A.A) - Ma buat nazı müntesip) 1 cenaze merasfmlne işti- lnıvvetlafıa. .m talulıl..iietitı ' le eferberli~ i~n bir ı>roie hazırlanıyor. ze akan sular durtır. 

- Metak.sas, bütün Elen mille i gr <yapam 4 Aiustos t~ ' al- ak den b. nle dost.. ve ahbaplanmı- ltaınn -~Yranca 611111111- Köylünün okutuhnası icin mUhim ted- ----------··-:::::: 
bi•Tüdde.re kacşı samimi iw Tiırkl bnda J'Ullhjı bir makaJed diyor iti ayn a.ı; ı aıete)tküre acınuz mml • • Slfm--. birler abnaeaktır. Son nüfus sayımı ııe-1•••••••••••~ 
re şöyle cliııwdu: cSe• .. bliyült fe'i..;zin ziyama duimadm wdnn4ıt ve teşekkürlertmiziıı :ı - Mısmla iaıiliz motörize kın ticesinden çtkıın hır netiee, kadınlan-

Sizc kal"Jl dostluk sıyasetım 4b7an m.ilymlarca :Yuaaahya hitap ib!Apaa ~ gazetenızin tanssu- nderin:ia çiWe Lil»ya ii2erille :rli okuma ve vazına nisbetlerinin art-
vam edıyorwn. Zira biz E1C'n1Pr ediJonan, G•enl Met.kw l'lllıu t nu rica edaılz. ribiiılii- Ve ._ mtihlaa lıı&I eılm. t ılma~nı kap ettirmektedir. 
dostlı.ığa inanıyorı z ilim yGI IÖ!fllffCek&iı-. Krahn idaftisi 7.evcesi· Senet Batu 8-ia E'BAMRA •e Yelli sille ~ M 11 t kt 1 ı i eV\-ela mektebi ve 

Ve o, bu dostlugu uzun seneler sa- altında çalısarak müttehit kalaC'ağ!z. Oğlu: Muhittin Batu malarda irinlen Rft ftltmtk t'iiılte 1 uallimi lunmı ran köylerde ~acak 

mıntblrsurettemuvaffa~kı~y]e~U~e~ida;;·J.dM~eta~iksa~~~ın:·:n:U,:tü:·r~Y:a:::as:ıp~(~A~jus-==~~~~~~~~K~u~ı.~Bedfm:H;;.ı,,.,_~İi!Y~~·ı~•~lkt~~e~dı~·~ .. !!~~~~~~~~~v~e~~:::::~bü:·:ttın::_:kB~y)ere'.::~ti~~~ı:•ıi:J~edij~:e--J!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!! ın etınl§tm Şimdi TUr~r bir dos- tos ~ Damadı: N 
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HAQISELER Ö U DE ~ 

....... HIDdiÇini' nin Kıymeti 
~--------------------------~MllW. 

insanı ali.kadar eden bu 21 Milyon 
hidise üzerinde bazı ırüfit malUmat 

Ankara radyosu 
6,00 progTaın. 8,03 ajana habederi, 

8,18 müzik: hafif parçalar (pl.). 8,45 
9,00 t:v k dını - lr.onutma (muhtdif eş
yaları h;mfzleme usulleri), 12, 30 pro
gam, 12 l3 müzik: gündüz faslı, 12,5 O 
njnns hnbcılerl. 13,0.5 müzik: gündüz 
faslı programının devamı, 13,20 1,00 
müzik: knnşık program (pl.). 18,00 
program, 18,0l müzik: Tadyo orkestra· 
• (lbrahlın Özgiir idaıesinde). 18,40 
milzik: karıtık ~ılar. l 9.15 müzik: 
metlıur violonlstler (pl.), 19, 30 mem
leket saat ayan ve ajl\na haberleri, 19, 
45 müzik: radyo ince HZ heyeti, 20.15 
radyo gazetesi, 2,45 milzik: gençler 
aıandolin takımı ( ef Sadık Talu). 2L 
ınüzık ı dinleyıcı ısteklerl, 21, 30 konuı
ma, 2 l.4S muzik: radyo orkestrası ( ef 
Dr. E. Practoriu.,), 22,30 memleket sa
at ayan, ajans h bcrlcrl. bor83lar fıat
lrn. 22 45 m zik: e; zbant (pl) 23.25 
23.30 k ı 
nı lflll 11Hlil11111111111ili11111ili1 ili lll lll ll lll l ıt l lll 111 

• s nkas:ı 
Kü~iık ıta ruf 1 plnn 

l!ı41 

~"""'"""y"'iYE PLANI 
KESIDJ<..'LER: 

4 S 1b:ıt, 2 M yıs, J Af:ustos, 3 ikinci· 
te rin tarihlerinde apılır. 
••••••••• • ••••••• 

ı 41 ikra iye eri 
ı adet ZO Urabk 2 O Lira 
s 100 il 3 • 
2 • 75 8 15 • 
4 • 500 il 2000 " 
8 il 250 • 2000 • 

35 M 1 0 n 3500 il 

kı ma danltm Fr ı:: H clicin ndc La rı b r < 1.ı.ı. u e Japo - Fmmı 
80 8 50 9 4000 • 

300 • 20 • 6000 • 
BıL Fraruuz Hlndiçininsi clı:;orıız. r .ıi 500, 000 hektl'lrdır. 

hnlbuki orada cHındiçinl birliii dı~ Seker kamışının dikilmesl işini mo
yorlar: Çilnkü Ae}ada 740 bin kllomet- dcmleştirmiyc daha )eni başlanmıştır. 
l'e murabbaındaki arazi : İki mü!t- ileride fevkalade iyi neticeler ~lde edi
temlekeden (Ko cnsinle Tookinden), leceğl muh.ııkkaktır. Şimdilik 37,000 
'ç. beylikten (Ann.am: Knmborç 'e La- hektar araziden 60,000 ton istihsal edil· 

ost.'an) ve Lci - Çcu yarım adaaındakt mektedfr. 
Kouang - Ceu • Waa anzisinden teeek· Karabıberl sırf ihraç etmek için eker
kul e4er ve 21 mil,ron nüfuau vardır. ler ve bu itten anhyan Çinlt amelelerl 
Bunun ~O bini Fransızdır. Bu nüfus ara- kullannlar. 1500 hcktard rn 4,000 ton 
zive gayri mwıtazam bir şekilde dağıl- İslihıal ve ihr;ıç edilir. 
mı tır: L os'da 220.000 kilometre mu- Çay, kemiyet ve keyfiyet bakımın• 
rabbnınn mukabil 600,000 kişi olduğu dan henüz azami randımanını vermerniş
hald 66.000 kilometre munbbaında- tir. 25,000 hektarı kaplıyan çay ağaç. 
ki Ko en~in'clt' 4, 5000,000 insan "81'- larından 15,550 ton çay alınır, bunu 
dır 15,000 tonu mahallinde istihlak, 550 
TıCARET tonu da ihraç edilir. Difier taraftan, l l 
19 34 aC'nesindc hhaliı.u: 909 milyon bin hektarlık kahv<' ağacından 2.000 

fr:ınlc kı metinde 383.000 ton eşyadan ton mahsul ahnır. 
hracatı ı c 1.044,000,000 frank laymc· Tonkinde Phu - fo mmtnkasından 
tinde 3,5 00,000 ton eşyndnn ibaretti. ağaçlardan çıkarılan koyu kırmızı Tenk-

ZIRJ\A 1 teki ttçlnenin mlktnn da gittı1tçe art
Pinn Hındıçimnin baslıca varidat maktadır. 1934 te 1200 ton istihml 

m~nbmdır Umumi ihracatın yuzdc 60 edılıniştir. l, 130 ton pamuk, 14,000 
6'l ini t kıl eder. Senede 6 _ 7 ınil) on ton tütün, tarçın 'e bazı lıfli nebatlar 
ton ı bııl n m. hsuliın dörtte üçü m:ıhal-- Hindlçınideki toprak mahsullerini tt'Ş
lıncle ırfolunur ve 15 milyon tonu ih- kfl eder. 
r ç cdıL (Bunun 602 hin tonu Frn- Heven ağ cı (l sar mden L:auçuk 

\n gıd r). Çin He Fran n, Hındiçini yapdan ğaç) d leme Avrupalıla ın 
pı ın ı aatın alru1 m mlekctlerı be ın- himıaetıle K•nitletılml.i ve -nede 40 
da .-lirler. bin t•• "-çak htilı.tl rua. ' • olrnuş-

p ink i • tı GO.OOU kilometre mu- tur. 
• bh ınd ki ar.ızi,> e inhisar eder ki bu ORMANLAR 
>n ı 1 lındi<- · ni ı! t. adı~ atında tuttuğu Hindıçinlnin orm n an kı} metli a-

\ ,ı m tlc genı~ snyılmaz. Pirine ğaçlar bakımından fakir olmakla ·hera· 
kıl n 'kı ıru,uk merkez Kosenşın ber, 3 mÜ)on h ktan kaplıy.an bu or
r To lk d•r. Aıınnn sahilinde de orta mnnlanndan 300.000 metre mikabı iır 
u ukl' k pirinç tarlaları "ardır. Ton- de kullanmıya mahsus ağaç.la bir mil

k l deh. 1 rnk·r olduğu için burad ki }'Clr çeki yakacak odun ve 5 milyon ki
p r ı ın ı ulu Ko en ıne nisbetle daha lo oduo kömürü C'}de edilmektedir. 
ızdı . unku Ko cı\ ınde pninç ekılmı- HA) \ \ BESLF'.ME 
v d ıhı ) kın 7. ım ınlarda ba~landığı Yerliler ) emelden arasında pek az 
~( e r r. hem clnhıı az yor 1.; l, hem et yedıklcri içm, kasaplık hayvan mik

dc d '1 munt zum su c rryanl.ırivlc su· dan ancak ikınci derecede bir mevlci 
nnı kt<Ldır. tutar: (2 m iyon ukiız. 2 milyon manda. 
Ko -enııın }• lnı.ı ha 111 2.SOU0.000 2 milyo domuz). 

•on kubukh pirinç (Paddy) i tih al MADL LER 
el ı ~h:ı.lisi daha az kalabalık oldu- Hmdiçınının yc.r altı servetınc gelin-

ğund.ın Hındıçıninm pirinç ihracatında cc; Toııkindcki geni maden kömürii 
b t, • lır Bütiın Hindiçinı ise pirınç havunsından senede 2 milyon ton yük
ıhra • ında ha ta Jlclir. Bütün Hindicini sek cvaafta antrallit elde edilmektedir. 
İli,. P rın ıhrocntındn B•rm ın" nd. n son- 19 34 sene inde hu ınıkt rın J, '71,000 

ık ııci gelir. tonu harice e'l:h:clilnu..ıi. 
1 iındıçinuun ık ne d eı: d kı hu- bu m den serv tini t~hlikede görmek 

bub lJı dnn olnıı mı-tıı m ekilm i i istemi} orsak, Jnponlnr tarafından işle
r onkınde "(' Knınborç nehirlerinin > a- tilen Munçuri kömürünun rC'knbetine 
m çl rınd ıirntle } nyılrnı1ktadır. ı .. uh- k r ı u} :tnık durmalıvız 
al · 19,0 d 200.000 ton iken 1934 le 2,000 tonu bulan kalay madenleri• 

500 000 Lon <•kını tır. Mı ır ckılcn a- nın işletilmesi gıt .kre iyilCfliii halde, 

çinko madcnlerinin'k.i lcötlı1eşmektedir. 
1930 da 18,000 ton iken 1934 te 13 
bin tona dü müş, bunun da 3,500 tonu 
harlce gönderilmi tir, Diğer madenler 
runlardır: Tongu •ten, altın, demir, kur· 
şun, umüş, grafit, f~fatlar ve krom. 

Hindiçinlde çıkan 113,000 ton ~
"?e,ntodan ancak 38,000 tonu ihraç <.'dl-
1ıvor. Madenlerin damarlannın çoğu 
T onkindedir 'e · kömür, çinko ve b
lay mü tesna • yerli serma)-elerin olma· 
yışından az lşlctilmi vaziyettedirler. 

Amele fiati ile kömürün ucuzluğuna 
Tağmen modern enayi az inJdMf etmit
tir. 

FRANSA ıLE. EŞYA 
MOBADF.LE.Sı • 

············ı······························ Türkiye ş bankasına para yabnnakla 
yalnız para biriktimılş ve faiz ahm$ ol· 
maz, a)nı umanda taliinizi de den~ 
olumınuz. 

' BELSAMITOL 
tclnr yollan Utibaba, W ve anib.

mia Hl soiuJdula. idrar zorhıklan. 
mrene ve pr'Gltat iltiba1M. ve bö1trek 
ha!lalıklannın tedavisinde tesiri (a• 
buk ve kat'idir .. Eczanelerden 1._qar. 
la BELSAMİTOI .. ara)"Um. 

Umumt Satq ) eri : 
Anadolu Ecza deposu .. btanbal 

Fransa Hlndiçiniden 5 19 milyon 
frank kıymetinde (unlu gıdalar, kara· Doktoı Operatör 
biber, kaucuk, vesaire satın alır ve Hin· DA.Hl t)KE 
dlrınlvc 522 milyon frank kıymerlnde ızMtR ASK.ERi HASTAHANESi 
(Yunlu ve pamuklu mensucat maden KULAK, BURUN n BOOAZ 
iıılerl, şarap, bira, likör, maden suyu, HAS1'AL1KLARI MOTEHASSISI 
kağıt, otomobil, sun'i ipekten yapılmış ikinci Beyler aokaiı No. (80) 
mensucat, hayvani ve kimyevi madde· 
ler. boyalar, kokular vs.) satar. Haıtalannı her gÜn öileden aonn 

kabul ve tedavi eder. 
Diğer müstemlekeleri gibi, Hindiçini llnlUUlllllUllllllllllllllllllllllllllllllnlllllllllllllll 

de anavataının iktısadı faaliyetine mü- tZMIR BELEDiYESiNDEN: 
him bir BUrette yardım eder. Kelimenin ı _ fnönU caddesi, Bahn'baba parkı 
tam JklMıa.di-ıwuıamıd.a. ela e~ ~· hır ... .,.. ... ·oraltdtr~p·T- ._ • ~ ... .,. • w ..... 

FRANSIZLARIN vollana betonla ....ı. -ette tamiri iti. 
y APTICI iSLER fen itleri mudürlüğündeki keoif ,,0 tart-

nameai veçhile açık eksiltmeye konul
F ransızlar Hindiçlniye lo erlt>ştikten muttur. Keıif bedii 861 lira 31 kuruş 

sonra 4,000 kilometre kanal açılmıt. muvakkat teminatı 65 liradır. Ta'liple-
2.400 kilometre dcmiryolu yapılm11tır. rin teminatı Cümhuriyet merkez hanka
Bu memleketi bir ucundan öbür ucuna sına yatırarak makbuzlarile ihale tarihi 
kndedcoek olan dcmlryolu inşaatı ta· olan 12-2-941 ı;arp.mba günü eaat t 6 
mnm oldu.ğlı zaman. 4.700 kilometre da encümene müracaatlnn. 
olacak ve ~onu Hanoiye bağlıyacak- 2- Mesudiye caddesi, 4 7 ve 49 sa
tır' Bu yolun Hanolden itibaren 940 yılı anıaların önünde 3,30 metre murab
kilomctrc ile, Saygondan itibaren 425 bamdald yol fazlasının satışı, yazı itleri 
ldlometrsl tamamlanmıştır. müdürlüğündeki şartnamesi veçh1le açık 

Bu hat hem turistik bakımından. hem artırmaya konulmuıtur. Muhammen be
de içtimai nıuuna yardımından dolayı deli 33 Ura muvakkat temlnat 2 lira SO 
muhimdir Bu hattan batka Tonkinin en kuruttur. Taliplerin teminatı Cümhuri· 
büyiık lımnnı Halpongdan Çin hududu- yet merkez bankuına yabrarak mak· 
n • Hanoiden yine Çin hududuna ve dl· builarile ihale tarihi olan l 2·2-941 çar· 
ğcr muhtelif iatlk.ametlerde uzanan 734 mha günü saat 16 da encıimene mü· 
kilometrelik demlıyolu ''ardır. rncaatları. 

Nihayet. Hindiçinide 1.200,000 hek· 29 ' 6 10 ( 143) 
tarlık araziyi kıynıetlendirmiyc > arıyan _ Belcdis ınemur ve müstahdeınle-
kanalları ve bentleri de zlkretmd.iYİZ. tiyle fukaraya verilecek recetcler üztri
Kızıl nchirinin taşmalarına karşı inşa no ilAc satın alınması yazı işleri müdür-
edilen T onkin ıu bentlerinin uzunluğu lüğUudeki rtnamesl \•eçhile açık 
5 00 k\lomrtreyi geçer. e.ksUtme,ı: o konulmustur. Muhaın-

·-~~.-.~._...- - ....... _. ..... -~-·----

Adli \c idari tcşkilAt. sıhhiye 'e. ına. men bcdell 1200 lira ınuvnkkat teminatı 
arif bakımından Fransanın Hincliçinlde 90 liradu'. Taliplcı1n teınlnab Cümhuıi
yaptığı hizmetler de pek çoktur; çünlc.U yet Merkez Bankasına >'abra.rak mak
diğer yerlerde olduğu gibi. burada da budaıiyle ve sartnamesinde gösterilen 
mide !§inin yanında kafa hini de yürüt- dil r evrak ile birlikte ihale tarihi olan 

___ __ mlyo çalışmaktadır. 5/2/1941 ~arşamba ~üntl saat 1~ de en-
(Mioir du Monde'dan) C'Üm<'ne mür;ıcıınt1eri. .22-28-30-'i 

ı••,•;•z•' .a .. n-·d-fllJlk-k·a-t·e-. Afb;""ir;;;:;"""0

'" lill•f]b!lll1181Ra --- .... ......_~-...-~·- -·- . ·- . ,..._, .-~...-

' 
Bu Hakikati Herkes 

KAÇIRILM11' ACAS 
FIRSA.r 

Plvano akont ve tamir mttt.eh• 
ısı hir b(: ıftn sehrhnhff 

. Knlncaktır_ 
lslanbuldan bir kaç gün kalınak 

üzere sehriınlze bir piyano akort 
mUtehassısı gehniştir. 
Halkevlerinde, mekteplerde, klilı>· 

lcrd • '\i c ı:tazınolarda ve bilhassa ev• 
krdc akort., ve tamire muhtaC 'Pi· 
} ol r tamiri deruhte edilecektir. 

ADRES : Basmahane Aıulfarialar 
d i 882 numaralı Kon~'ll otelin

np rpkı!}ı· HUDAVERDt c~ -._,,..,,, 

Bilmeli 
• ı~Gı.:.~IN1'.; en birinci kan, kuvvet, lştiba yaralan ve tesirini derhal gösteren bu1unmu bir 

. <·rıp, nezle, l'nfloen1.a, srtmo gibi h::ıstahklara tutubnamak için sağlıluuzı BiOGENINE L...- ~~" :a..-..a-h•lc 
"'ı:ortalnyuu7~. ..u ve ııııa-ıuan ,....,._ • 

BIOGl~Niı ·E; ili.ima kaıu tazele) iı> km ,·etlendirir. hahiJ.1.W IM!crir bar~ten celecek her tü li1 ıik.r ;ı.. ı ôldii· 
rıır 1'nthl! ~ir. iştiha tenıin eder. Sinir \C adulclcri sallam~nr, zekİyı yfi'beıtir .. Bel _.._ı.~:w ~ _!!_f iktida-
rın ('il ırıncı devnsıdtt.. 0-·~ 6

1 ~"' "'""'" 

C m~.Gı:~ı. •e, kullananlar kat'iyyen kardan, kı hın, soğuktan \'C bnvalann değişmesinden müteessir olıuazlar .•• 
uııku ~unıd.~.h~ zaman geuç ve dinç bulundurur ve bu ayede müthiş ikihetlerle neticelenen GalP ıaede, eflo. 

cnın.;;ı ~~ ı stalıkJardan konır Bu hastııbklar~an ko!'lnmak için büyükler sabah, c~le, akşam, 'birer, sekiz 
~8{d anart•~•-~ı dır yahm ........ -... W... BIOGENINE almalulır. Hasta olanların kuriubnnı i(.in de ba Wr 

ar u.ıı UUliı ı . HER !ECZANEDE BULUNUR .. 

lzmirin bu mefhur kolonyuını 
Hilal eczahaneainden alacaksınız. 
Çtinkü eczacı Kemal K. Aktat ya
par. 

Türlciyenin bütün zevkini kendi
sinde toplamı• Lir ~ir. Takti. 
di yoktur. Çünkü yapılamamakta
dır. 

HiLAL ECZAHANE.Si 

5 caı:s:::: =-= 

T. C. Ziraat Bankası 
Kuruı.,. tal'ihl : JSM 

Sermayesi: ıoo.ooo.on Tİİl'k ılll'a-.. 
IJlfbe •e ajan adedi ~ 21ıı 

Zlnl ve Ucart ber nevi Bmka muameleleri 

PARA B!RIKTİRENLERB 28.880 URA 
• tKRAMln: VERBC:BK 

ZirMt baabmıdlı laabueh .. ibbarm tMamd h-plmada - .. <•> 
liruı bUJıınantara senede f defa~~. U. •Rıdald pjlm s6re ik
ramiye dağıtı1aeaktıı- : 

• Adet IOO Utahk 
• • 'Mil • 
• • ı.r,e ııt 

'° • no 
100 • ~ 

120 • '° . 
160 • zo • 
DİKKAT: H~planndak:i ralar bir ne 

yenle.re fkramJye çıktıkı takdirde yüzde 20 f 1 le v rıJeccktir 

t""' 
11)(1() 

4.800 
8.200 

d' 

• 

Kur'alaı senede 4 defıa, 1 EylOJ. 1 Birinci kfuuın. 1 l\lnrt \C 1 1 . an tnrih· 
lorinde çekilecclrtir. 

lzmir Yün Mensucatı 
T. A. Şirketinin Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayııiyle yeni çıltardığı kuma,lar 

SAGLAM ZARJF 
VE UCUZDUR 

Yeni v,..,...,.,acaiınız elbiseler için bu :ınamuli.h terdh edin 

.SATIŞ YERl111 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 

Doyçe Oryent bank ' 

i 

DRE D ER BA K ŞUBESi 
IZllJR 
Merkezi ı BEKUN 

Abaanyacla 175 $Ubesl mevcııttu .. 
Serma19 ft ihtiyat ü(t!SI 

171,500.000 RcnhsmGPlı 
TilrJdyede şubeleri: ISTANBUL ve IZMI& 

Mısırda fUbeleri : KAHiRE \'E ISKENDKKI YE 
Her tGrttl baob muamelftbm Ha '"' kabal eder. 

lzmlr hususi muhasebe müdürlaetinden: 

, 
Muhasebei hususiye dairesine imt•hanla memur alınacal?ından memwin 

kanunundaki serait ve evsafı bat.z olanlar evrakı ınUsbltefo.iyle birh1dc 7 
Subat 941 ~U ak$amma katlar ro1ıhasebel hususiye mUdUrlü!Une tnüra~ 
.tJa i=Hben lir•d,..-a.bil cıılııı.aLııı-t la.p eder. :lmtlbaa 8 $ubet 941 tarihine 
ma.dif Cmmrtelıl sO.aO sut 10 da mubHebef hususiye daircshıde icra kıh-
nacaktır. l-1 348 (182) 

/z,mir Pamuk Menaucatı Tiirk Anonim 
Şirltetinin Kabot bezi •atış fiatl~ri 

36 Metrelik Beher 
T~ Bedeli 

Tipi Eni. Sm. Kurut 
D 85 818.-
E 90 916.-
E 85 879.-
F ~ c 874.-
F ?"..: .. 800.-
G 85 778.-
G 76 710.-
H 85 749.-

lfhu fiatler fabrikada teılim beher topun satıı fiatidir. Beher 
balyada 22S kuruı ambalaj ücreti mü§teriye aittir 

lP\I • 

:····················································································· 

i Devlet Demir Yollarından ~ 
..................................................................................... : 
Muhamın n bedel. muva •• t t •nat 'e miklaı 

Cam ve köknaı kereste ayı'l yn Jlıalo cdilm k Uz 
nU saat 15 tc kapalı zarf usulile S • ('ıde 9 cu tı b 
yonu teıafından satın alınacaktır. 

İıteldilerin aynı ıUn saat 14 do .kadaı h r grup i.ç1ıı ayı:ı u o 
teminat \te kanunt ""esil·alaı1 fh ha ed cek olan kapalı a fl a 
verme1eri lhımdır. 
Sartııam~ J)&l'tiiı olarak k ıni ondau vorilı J.."tediı·. Y ..ılrız ,, 7281 40 li-

rahJc milbayuya aH $ti'tuamt l87 kuruı mukablliude Sirkc>cl ıı.; 1 'nd te-
min olunur. 

Muhammen 1:.n kk tc t 
(kup Mik.taıo .ot i l 'iıuıl bedel Lır 
1 252.08 Cam kaJRll W ıaıman 15.! ' 1\ 1141,78 
1 381.54 CJUJl dil:wıe 24800,10 1860 Ol 
1 330.58 Cam tabın 19834,80 1487.61 

' 716,95 KCknıu .kıılıs 37281.40 2796,11 
i 409.24 Kb1mar dilını v tahta 28331..28 1749 85 

1--3--5-7 263 (178, 

lzndP GltmPüldal JkqndjdftPffjğitnden : 
Kn:ınc ı 

Cin Kilo Gr. Marka Lıra Kı Kap 
Kontrplak 8901 J.K.A.L.1326 M 72 
Hurda demir va kapı 1789 2 · 18 Dokıne 
Sargılık klgıt 66 o 10 l 
A~aç kundura dvlBi 81 O ! 1 
Cay 11 400 o 34 20 l 
GUmıiik levazım ve ~ .ilAnı tahtaaında yazılı sah.ipaız ' kaçak c ~ alarla 

berabcı evsafı yukarıda gösterllen cşynlıır 17/2/1941 pazartesı gUnU saat 14 te 
acık arttırma Oe satalacağmdan taliplerin saat 12 l'C kadar kıymetinin ~-üzdc 7,5 
pey akçelerlnl Bqmcıctüriyet veznesine yatırmalıuı, yatıı ınıyanfarın müzaye-
deye ll§Uralc ettirilmiyeceğl ilan olwıur. s - ıo 356 (195) 

Hava KuPumu İzmir Şubesinden : 
CUmhurlyet Mc~danında Hul\ı.si be} " ddesiyle Ucincı k rdon ara~ındald ~ 

nurnarah adada kurumumuza ait 701 etrc murabbruudaki arsa 30 II/ 1941 
den itibaren on bt>s J!iln mtlddetle ve kapalı 'Zat f usulüyle müzayede-.<' cıkanl 
nuşbr. 

Beher metre takdir -edilen kı)m t mru liradır Ve mm akkat 
teminatı da b n Ui b huçuk liradır.ihalesi 14 '2 1941 cuma gwıü saat 16 da 
yapıl...-.Jından ate1cJiJerin teklif mektup! nnı teminatlari.vle birlikte kapalı urf 
icinde ıhalede t vvel topl n 1 n ube idar<" heyetine verme-
leri • 3 - 11 316 (194) 



WffFE • RJllA.WIR 3 SUR.AT Pazal'fesl 
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Havacddı IJah'& 
··········-· IKGILIZ TEBLIİI 
In~liz ~yyare lntPJizler Eritre-

tip~en v~ de iki şehir 
degerlen zapt ettiler 

BİRt'Bl'JWr 
-·········· 
Alman propa
~andası nasd 
çalıııyor? 

1 
lazltllıll- tin 

Veyifand intizar 
halindedir 

SON HABER 

Borsada Atatürk günü 
Tayyare bombaları 
hakkında maıemat
Bunların düşme -stlratl 
Hava kuvvetlerinin başlıca iki eubesi, 

bombacılarla. avcılaı dan mürekkeptir. 
Bth i.ik Britanya harbe girerken dünya
nın en güzel iki tip tayyaresine malikti. 
Bunlar, Hnvker, Hurricane ile Supcr
mnrine. Spitfirc tipforidir. Bu iki tip 
tnnarc l,030 beygir kuvvetinde Rolls 
Hovcc Merlin» ınotörü ile mücehhez 
olup aatte 330 - 360 millik bir siirati 
h·u dırl r. 

Bu -uratler 1918 senesi pilotlarını 
uı <' bir hn} rctc düşi.ırebilecek ına· 
th dirlc-r. 

i\]p t lu Spitfire ll.000 kademlık bit 
u t ı .ıa beş dakikadan eksik bir zamandn 
cık:ıbılır, az.:ımi sürati de saatte 367 mil
clıı. 

..... ı.nt f re tayyarclerının pıke uçu laı da 
.a. ttP l\1)0 mil yaptık1an müşahede edil-
nıı 

<. ı k Svıtfirc \ c gl'rek Hurricaııc 
l . \. cı ık ;J ıniııdc yıiksek tahammül ve 
mt t. ıırı _gostcnnı makinelerdir. Bunlar 
Aln .mların mukabil tayyareleri ohm, 
M erchmicit 109 tipine karşı, bütün 
hm; rı akmlarmda tcfcvvüklerini göster
mı ıdir. Bunlarm bilhassa, taarruzda
kı kııdr tleri akıllaı a hayret verecek 
m. 1\ llcdirlcr. 

!n· ·1iz hava kuvvetlerinin BouJton 
Paul Dcfı:mt tipi dahi çok mühim bir 
ha' .ı ı1üludır. Bu tip avcı olup, boın
lı. eıl.,•·. ı·cfokat ile ınükelleftiı·. Bu ti
JJin m.ıııcvr<t kabilıycti çok yüksek ol
du. u ıbi, ~ cl(f ne kusuru da Alman 
Mt~~ ·ı"1'Chmidt 109 tipi gibi, uzun uçuş
lrır 'ap nn~a clveıi li ınikdarda benzin 
:-lamavısıdır. Dcfiantın iki kişilik yeri 
hulundui'tu gıhi. bütün ~ da madeni
dir. P.olls Royce Merlin motörlli l.030 
he\ gi ·lı -.e kanat a~klığı da 39 kndem 
(, pu tıır. Bu tipin mıhnnik~ vasıta ile 
haı·ı ~et edPr l U" kı ı._. ı >ldui",'U gibi, bu 
kul •de dört ndC't mnkııwlı ttifengi muh
tevidir. 

Hava km" ctkrimızm, hcniız ortaya 
çık. nn:mus w• tccriibc1eri ikmal edil
m u dahn bir çok 1ipleri vardır. 

Simdi Bristol •Dlcnheimıı tipinden 
h. 1 c dı hm. Bunun üç tali tipi \ardır, 
Jn n burunlu "Blcnheim ı. bu tipin ıno
törii, cift olup 840 B. K. •Mercuryu 
l!lodelirlir. Blcnhcim dahi tanınmiylc 
macl nidir ve kanat nçtl<lığı 56 kadem 4 
pu tur Bu tipin azami sürati saatte 285 
ınıl olup, bu siıratli 15 bin kadem irti
fmndtı muhafaza cdebılmC'ktedir . Bcs 
huC'uk saat muddctlc saatte 200 mil sli
rntk U<'an Bl('nht ı nll'1· cl:ıkikad:ı 1540 
k, dem '\ ükselcbilir. 

BlPnh<.'im tipinden onrn Brislol •lie
<ıufooı d • tiııı ~elır. Bu tayyare karayn 
rnnlısus olup kc şaf, bombacı, torpil 
ıotıeı VC' öir deı eceye kadar a-lcılığı da
hı '\:ardır. Bi.itiin tecriıbclerinde tama
mı}' le muvaffokı:yt t tc nüı ctmic; bulu-
nan btı tayym'Nlİn cTauruso tipinden 
l,05G B. K. cift motöıi.i ve üc kisilik bir 
mürettebatı vardıı. 

Prop&11anda ınasralı40 
Habeıiatancla ltalyan· lırluuua ve S kruvazö. 
lar umumi bir ricale rtin masralından laz~ 

Almanyamn propaganda teşkilatı 
boşladı/ar çok muazzamdır. Berlin hükümeti, dün-

. . . ya efkan umumiyeaini kendine celbet-
~e 2 (A.~~ - İngiliz umumi k~ mek için elinden gelen her §eyi yapa-

rargihının teblıgı: . . . .. •. rak sayısız para harcediyor. 
Liby~da kuvvetlerımıı.ın te~aşşudu Alman propaganda nezaretinin Ber-

bcmenın garbında ~nun~m bu· suret- linde 6 müdürlüğü, 250 bürosu vardır. 
te dev~ın etmektedir. Erılrcd.e .kıtaları- Almanya propagandasını muhtelif şe
m~ dun .. sabah ~oroa şehrim uıptcl- hirlerde yapmaktadır. Alman propn
mışl.er, yuzlerce esır ~m~ar~. Randası rcsm~ tebliğlerden ve D. N. B. 
Bır çok top ve motorlu nak]ıyc vası- aı'ansının yarı resmt tebW~lerinden baı:ı.. 

• 1 . rt' tm' l d" o y uı arı ıg ınam c ~ ~ ır. , ka, dünya efkarı umuıni.tesinde kendi 
~undnn başka bır ltaly?n ~k ı, ~eş lehinde bir cereyan uyandırmak için 

hafıf tan_k_ Vi! l 5 ~op ta.hnp ettik. Dus- fonliyetini gizli gizli yollarla yapıyor. 
ınnn İngıl!z ~;e ~ınt kıt.alan tar~ından Alman propaganda nezaretinin mc
yn~ıb.n nihaı .hı._ıcum esnasında bır ço.k murları asıl hüviyetlerini saklayan ajan
gnıp kaydetınışhr. ı d B • 1 h kik. h.. · 1 · · 1 T J ku l . b h kr. ar ır. u aıan ar, a ı uvıyet ennı 
. . ngı ız mv~ . vvct crı u nre atn saklayabilmek için arasıra Almanyaya 
ıı:tırak eylcmışbr. · ··--• 'bi ··ru b h b 1 

Diln ksa ·· L. ta k k tl gayrı musaıt gı go nen azı a er er 
a m gones ua r en uvve <'- .. _:ı_ l ih 1 zı · · · il • · ı · K d • yaymagı oa as a ma etme er. 

r~mızın. en ~.nsur arı n;-cnc ogru ge- Alman pr~paganda nezareti ecnebi 
rı çekılen duşmanı yenıclen yakından atb b v b"ılh B ı· d b ı taki kt "d' m un nı e assa er ın e u u-

B P on;:,c e ~~ da h ckA .. nan ecnebi muhabirleri elde ebneğe 
't b~ zdmu~nk.osşafın l ar kt::u ınusn- pek biıY,iik bir ehemmiyet vermektedir 
1 Dahır r a 1ta Bı . cyd~m.e d" 1

1
': . Bunun ıçin de Alman propaganda neza: 

a cenup ıerun ı .şım ı c ıınızc t' · k 1 lct 
rıeçm·ış bu]unmakta<lu· re ının asa arı açı ı~. 
0 

• • • Asılları Alman neslınden olan muha-
Ume Harardan gerı çekilmLc:: olan ltal- b" ı d • d d • d kt G .. b 1 

yan kuvvetlerinden yeni esirİer aldık. .ır er oghru an Aolgruya 0 or 0 • ~ -
H b tan l . i f r t l sın ve ya ut ta man matbuat şclının 

} ~~·~. ı:ı:r erm 'lıın a~y\ır. e ilhamı ile mensup oldukları gazetelere 
\ ı· ~rd r l:Iabyap_ı._ re .• ı.ı1: makaleler ve haberler gönderirler. Ay-
mız ne ıccsın c a eş.,, .... mn şuna ı · Alın l h b" 
rt ro· k" . d v k •t tak d nı gaz.etenın an o mıyan mu a ır-
ba . 1 0Jcsın1 <' a :u mm asın .. an

1
.. leri tarafından ara sıra Almanyat"I ten· 

gen çekılcıı talyan kıt.aları motoru ı.·t d" . 1 .. d ·ı · .. 
kli l b .. ..k h k Ki e ıcı yazı ar gon en mesıne goz yu-

na ye vasıta arının U\ u ır ısmı 1 F k h d f• b" d' ~ 
k k b · · d k~ 1 mar ar. a at oyunun e c ı ır ır. 

nı ter etme ınec urıvctın e wmıstır. Al 1 ı.. b" h d 
Bu kuvveller hnle11 dağ patikaları yo- mııBn3a ehıııbn.el ~r eyeclan u~an ır-

1. l k d • ,. ·· - 1 .:.,_ ma. u mu a ır enn yazı arı ımzasız 
•Y e sar a ogru ylu umct'" ça ısrrt.UK- d"ld··· ih tl b. f k la tad . neşre ı ıgı c e c. ıtara o uyucu r, 

Hu.be . d M ge:l~n haberlerle takip olunan maksadı 
a şıst.nn n ctemma mmtakasınn 1 .. 1 k l lıkl 1 l 
t - ta ·k r · d d"" an amaüar ve o ay a av anır ar. 

yGap ~~ımız M zyı ne ıce1sın .. e . udsmndn Berlincte bulunan ecnebi muhabirler 
onw.ır - ctcnııne yo u uzcrın c c .. k 1 J 

· hal' dedi k 1 uç ısma ayrı ır ar: 
ııcat ın r ve ı:eyyar ıt.a :ırıınız 1 Al h"k"' . . 'lh 
l r f d k d t k" l k•. - mnn u umeunın 1 amı ve ctra ın an ~ a ın an a ıp o unma ı.a- d" k .0 ·ı h k d 1 d ue tı erı e are et e en er, 

1~truyan 50 11.ıt c;ınd ttah-.ın hududu- 2 - Mülayemetle yola getirilecek 
··t . d k" b··ı·· '-' 1 l _., k ·r olanlar, ı.un o e!>,n ı u un uc.> e rı• "' ı 3 C k 1 "d l 

k t.aJ ·ı · d kt d" - eıcyann apı ıp gı en .-r. ı arm1ızın t:ız,ıu "V.lm eınw e ır. B" .. k d h"l 1 b" 
Bunun ndıı· sinci clii<»nanın ileri un- ırıncı .ısmn a ~ 0 811 .ecne ı ga-

surları umumi bir t ri cckHmr har<>kr- zetc' •lere hı~ ehen:mıyet ':~rılmez. A 

t; ynpnıaktrı...ı 1 Onlara yıı.;m yıgın tebligler, planlar 
- - ... ve nire eönder'lir. schepli sehcpııiz ça-

ERITRE 
- Ba,taralı 1 İnci Sahifede -

harekat yapmaktadırlar. 
Digcr taraftan 1n~ıliz.1C'r msan w: nı4l

Z<'mc tnk•·iyc m clunn:ıdan clc\·aıu .•t 
,cktcdirlcr 
Harturo 2 (A.A) Sudan hududun-

dan 130 kilom tre mc. af de Baı::rcntoil:ı 
İtalyan mukavemrti kırılmı<:tır. 1n~ilız 
toplan Barrento~ u bombardıman C't 

n ektcdır. Agorcla ontınrleki İngiliz kı
taları on bir tankla hi hi.ıC'uın yapar k 
l 5 İtalyan topunu tahrip ctmi~lerdir. 
Inr,üiz kıtaatı. sarka clo• u rıcat t'd n 
düo;ınam koğalanınkt.'lrlır. ---·----

ğırılamk k.~ndiTcrinc emirler verilir. 
ikinci kıgma mensup olan muhabir

ler ayrı , } rı kab ~ 1 edılirlc.-r. Haftada üç 
kere vcmeğe davet edilirler. Bu ziya
fetlere el:t"rıyetle d >l.tor Cöbels riya
set eder. Ve onlara ııu mahiyette sözler 
!l!Öyler: 

< lııtedı nızı vazrnakta tamamilc 
~iir.,üniız. D1c::ipJınlı ,; e ·eildi hak ve 
km, vetındcn emin olan Almanyanın 
heybeti manz r. ı "' ze kafi derecede 
ilham veıccekt ır. h.tedıi!ıniz yere ııer
brstç_c gidebılırsinu: OtomobiHeıimiz 
emirlerınize amadedir.J> 

BlC'nheimler, avcı ile agu· bombacılar 
arac;ında bir tip olup, kafi derecede bir 
bomba hamulcsi ta ıyabllirlcr ve sırası F Tansada dikkate car .. 

Bu zahiren hür dü iinceli muhabir
lere suri bir serbcstı veı ilir. Fakat ha
kikat hnşin çehresini göstermekte geçi~
mez:. 

Alnıanyod. azamt derecede inkişaf 
etmiş olan propaganda flimlerine tnh
sıs cdılen parn 200 mılyon mnrkı geç
mel<tcdır 

geldi"i t:ıkdırdc Ol' miihlik avcı vnzife5i • 
gör bi'irlcr. pan bir haatse 
Dı~cr bir boınbncı tıpi de, V ıckersııı 

• V ellington !' udur Uzun menzilli uçu -
Jaı·a s.ılih bulwı~ın hu tipe muadil bir 
de, Armstrong Vhıtvorthun •VhitlC'yıı 
ıı odl'li vardır. Vickcrsin ~velleslcy• i
ne elince bu da 1938 tarihinde. Mısır
dan A vusturalya, a bu lırunlede "e sn
atlC' l4!l mil süratlc ucarak dünya rcko
ı·un ı kırmıştır. Bu mesafe 7.159 mildir. 
Bu modelin rur.ami sürati saatte 228 mil 
V1.' knnnt ac;ıldıklan da 74 kadem 7 pus
tw Tek nıotürlü olup, ınotörlcıi de 

- Baştaralı 1 inci Sahifede -
laıımakta ol<luguııu Öl kıniş ve Fr:m· 
sızlan bir kaç zamandan beri d~,; am 
C'dcn savinlara ir.n• 1mmır"ta d:ıvct t tmiş
tir .. 

İs\ içre _gazctdt r-ine gore Amiral Dar
lan dün aksam Vı id n Pnrise gitmic;tir. 
Bu scynhnt. B. HitlC'rin Fransız clçı i 
vasllasiylc göndl'r<lıgi c<.:vapJ, dfıkadar
dır. 

Drı. tol •Pegassu tipindedir Motörüıı lunduğu vcçhıle hunların şekli tamomi-
U K. 800 _ 835 tir. le aeordinamiktir. Bir de burunlarının 

TAYYARI; BOMBAIARI üzerine düşebilmeleri icin kuyruklann-
Bomb siklet \C boylan : 1 librc: tak. cin kan:ıtlar vnrdır. İnfilak burun1armdn 

2 t kilo 1 kadem tnk. 30,5 santim. mevzu bulunan müsndemc başlığı ile te-
11 O librelıI, bomb. ların boyları 2. 3 min olunur. 
~:!O librdik bombaların boyları 2, 7 llÜSME SÜRATLF.Rİ 
l'iGO lih .. <'J;k boınl..alaıııı boyları 4. G Biiyük irüfnlardan dil ·en bombaların 
880 librrlik boınbalarm boyları 6. 3 sürati müthiştir. MnlCıın olduğu vechi1e 

l51'l librclfü bombaların boyları 10, 6 sukut eden ecsnmın. süratleri, irtifam 
3960 librelik bombaların boyları ıs. 6 mikabı ile artar. Binaenaleyh, irtifa faz-

Y •. n<;!ın bombalarırun sikleti bir kilo- lalastıkça, bombanın son düşme sürati 
d .. ı 11i kilova kadar tehalüf eder. Bü- arlar .. Mesela 1600 kademden düşen bir 
yiilt bir bcır1>acı tayyare bir kiJoluklar- bomba ilk saniyede l6 iki saniyede 64 
dnn 2 000 ndet taşıyabilir ve bunlardan üç sani.ycdc 144 kadem ve n~ .. hiri bir 
ber biri-i de ınilhlik bir yangın çıkara- süratlc düser ve bu suretle 1600 kadem
bil" lik bir irtifadan 10 saniyede iner. Son 

Hombnlar tayyarelerin dahilinde, onar silratine gelince bu ela saniyede 320 ka
yjrmic:..-.rlik rnflar dahilinde taşınıp ava- deme bali~ olur. 12 bin kadcmlik bir 
ra tertihatJnrı marifetiyle diişürürler. irtifadan dilsen bir bombava gelince bu-

Amsterdam, Briıksel, Mili.ino, Barse~ 
Ion. Madnd, Budnpeşte. Kopenhag, 
Biıkrcştc ecnebi flimlcr getiren müesse
seler mıimessilleri sık sık Bcrline davet 
edilirler. Bunlara birinci mevkide seyc
hat ve otel masraflarını Alman propa
ganda nezareti ödemektedir 

Bu mnsraflı davetJcr ekse~iya V.F.A. 
şirketinın çevirdiği "propaganda flim 
parçalarını göstermek için ihtiyın edili
yor. 

Almanya, spor vasıtasile de propa
ganda yapıyor. Spor vaıııtasile propa
ganda eerviıılerı büyük bir binada iki 
kat işgal edıyor. 

Doktor Göbelsin idare ettiği propa
~anda ordusu Alman hazinesine 40 fır
kanın ve beş zırhlı kruvazörün ma0 raf-
1anndan daJia fazlaya mal olmaktadır. 

--) 

r·eıL TEREYE HÜ~UM 
- Bcutaralı 1 inci Sahi/ede -

hücum yapılmıştır. Dün de hücum edil
miş ve iki düşmnn tayyaresi düşürül
mUstür. 

Londra, 2 (A.A) - iktısadi harp na
zırı Dalı.on bu~ün irat e•tiı;.i bir nutuk-

Afrilta mtJ•temlelrai 
müdala edilecek mi? 

S4J.111----------------
..... 2 (Husus!) - l:bedl $ef Atatllrktn IOh defa Bursayı eereflendirdilt' 

1eri rinUn hatırası dfuı ak'8lD HalkeYiDde bir defa daha iııeyecaıila anı!nııfbr .. 
Toı>lantıda ftU. Parti reJli, mebuslar '" Paril erkAnly)e ~ bir halk ~ 

• • • hazır bulunmustur. 
Reryo, lll8Nf8) Petene Vali ve diğer hatipler AtatUrke ait kıvmetıi hatıralannı anla~ardır. 
makavemetl tavsiye -----------------~---

=~~~) _ Müstakil Fransız General Metaksas için lstanbul-
ajansı bildiriyor : da da bı·r aA yı•n ya ıl br 

Gazetelere göre rı-nnsız - AJmnn mü- P mış 
nasebetlerindcki buhran pek yakında ------:x.x:------
rıydınlanaeaktır. Paris gazeteleı-inin Vı- İstanbul 2 (Telefonla) - Müteveffa askerl erkan resmi elbise ve btiyiık "inf
siye hücumlanm fazlalaştırmaları bil- Yunan bnşvckill general Metaksnsın is- fonna ile hazır bulunmuşlardır. 
hassa manalıdır. tirabati ruhu için bugün öğleden evvel Yunan bas konsolosu, konsolosh~ 

Sunday Chronicle gazetesi diyor ki : Taksimdeki Ayatriynnda kilisesinde bü- er.kanı, ecnebi konsoloslar, Yunan kol~ 
• Vi<dde iki fikir cereyanı vardır. Her- ylik bir ruban! &yin yaptlnuştır. Ayin- nisi ve büyük bir kalabalık t.n lıyınde 

yo, mareşal Pctenc mukavemeti tavsiye de vali Lütfi Kırdar, vilayet erkil.nı ve hazır bulunmu tur. 

etmektedir. Diğer bazı Fransız devlet ··-·-·-·-·-·-·- -·-a-·-·-·-·-·-·-·-·- -·-·-·- ··-·-·-·-·-· ı:ı_.-adamları ikinci bir teslimiyete taraftar-
dırlar .. • 

General Veygnnd Cezayir radyosunda 
verdiği nutukto şimali Afrika efkflrı 
uınumiyesini teskine çalışmıştır. $imali 
Afrikada general Degolün nutuklarının 
tesiri pek büyüktfir. General Veygond 
siınaü Afrika halkını general Degole 
ehemmiyet etfetmemeğe ve :mnreşal Pe
tcne sadakate davet etmiştir. 

Veygand inüznrdadır : Acaba Afrika
ciaki Fransız imparatorluğuna Alman
lar hücum edince müdafaa edilecek mi
dir? 

Hakiki ve jyı düşünen Fransızların 
İngiJtereve karşı yapılacak bir hareke
te istirakleri inanılır bir şey değildir .. 
Dü.sınanııı oyununa alet olanlar çok teh· 
Jikcli bir iş _yapıyorlar. 

Mareşal Petenin haysiyetine halel gel
meden Lavali knbinesinc alması çok 
güçtür. Esasen Bitlerin Lavalc ehemmi
yet verdiği de yoktur. Bitler Lavali de
niz üslerini ele almak için bir Alet ola
rak kullanıyor. -·--ATiNi AJAKSI 
Propa~andalara 

karşı cevap 
• 

verıvor .., 
Atina 2 (A.A) - İtalyan propagan

dası, Metaksasm ölümü nıiinasebcliylc, 
Met.aksasın Londradan dört fırka lngi
hz askerinin Yunnnistana gönderilmesi
ni talep cttlgini, bunun reddedilmesin
den duyduğu teessürle vefat ettiğini 
yaymıştır. 

Bunun n~ kadar büyük bir yalan ol
duğu meydandadır, Bizim kuvvetimiz 
ltalyanları demz.c dökmeğe kMidir. 

1talyan raayosu B. Korizis'in ba~vc
kfıletc getirilı;ucsiyle Yuruuıist.anın cbe
diy n ingi1tcrenın eS3reti altına girdi~i
ni de yaymı~tır. İngiliz milleti ve Yu
nan milleti mü.stnkü olduklanndaıı do
lnyı mağrurdurlar. Bu gururladır ki 
ttnlyaya. karşı mesai birliği yapıyor1nr. -·--Hes1r i Tebliğler 
Alman tebliil : 
Berlin, 2 (A.A) - Alman tebliği: 
Muharelx- tayyarelerinden mürek

kep hava :filoları Londraya ve İngiltere
nin bazı yerlerine hücumlar yapmışlar
dır. Southamptondnki benzin deposuna 
hücum edilmis ve bu deı><>nun yanmak
tn oldugu ~örülmüştür. İngilterenin $ru'
kında bir vapur torpjlleruniştir. 

Plfin mucibince diğer bir İngiliz li· 
mmuna mayn dökülmüştür. 
i alyan tebliği : 
Roma, 2 (A.A) - İtalyan tebliği : 
Yunan cephesinde nonnal topçu ve 

kesif foaliyeti oldu. Düşman tnhşidatı 
çok alçaktan uçan tayyarelerimiz tara
fından bombardıman edildi. 

Şarki Afrikada şimal cephesinde mu
harebe devam etmektedir: 

Müstemleke KUvvetlcrimiz düşmana 
aı:IJr zayiat verdirınişlenlir. Bizim uıyi
ııtunız hissediltr derecededir. 

~l'J .... -

İtalyan Alrikasında 
Kahire, 2 (A.A) - Stırki İtalyan Af

r?kasında İtaıyan kıtalannın mikdnr1 
200 bin kadar tahmin edilmektedir. 

Rumen ekmekleri 
Bükreş, 2 (A.A) ..._ Bugünden itiba

ren Romanyada ekmPklere yüzde yinni 
beş nisbetinde mısır unu karıştınlacak· 
tır. • 

Istanbul ve Ankara maçları 
--~~~~-------x.~.~------~----------

Demirspor Gençler birli
ğini büyük farkla yendi 
Ankara 2 (Hususi) - Bugün p!hıi

mizde lfk maçlanna devam edilmiştir. 
Harbiye takımı güzel ve hakinı bir oyun
dan sonra Maskcspor takınunı ikiye 
karşı dört golle mağlup etmiştir. 

Bundan sonra yapılan Gençlcrbirliği
Dernirspor maçı günün en alakalı oyu
nu olmuştur. 

Oyunun ilk on ~ dakikası Gençler
birliği takımının hakimiyeti altında geç
~ ve fakat bir çok fırsatlar kaçırılmı~
tır. 

Dcnıirsporlular birbirini takip eden 
bu akınlan muvaffakıyetle kestikten 
sonra şuurlu bir tarzda mukabeleye 
başlamışlardır. 
Artık Gençlerbirliği kalesinden hayır 

yoktu. Mulıacimleri anla,.<:aınıyordu. Y"ıl"' 
mi ikinci dakikada Demirsporlular İb
rahim.in ayağiylc ilk golü knyd t• ler. 
Devre 0-1 Demirspor lehınc bittı. 

tkind devre başından nihayete ka
dar Deı1}.irsporun hakimiyeti a1tmda 
geçmiş ve bu surotlc Demirspor kuvvet• 
li ra\ibini 0-3 mnğlüp M.miştir. 

İstanbul 2 (A.A) - Bugün yapılaıt 
şampiyonluk maçlarında Sülcy ınani~ 
Bcykozu 0-3, Fenerbahce Topkapıyı ı..ı 
:tstanbulspor Vefayı 1-2 mağlfıp etti. 
Galatasaray Altmtuğa 0-5, Beşiktaf 
Beyoğluspora 0-5 galip gelmişlerdir. 
Şimdi maçlnr çok hnrnr~lli bir sekil nl
mıştır. Milli küme dördüncüsü öni.imuı.· 
deki hafta nnlaşılnc~klır. .._,_,_ -·-·- i-·-·--~ 

Muhtelif vilayetlerde U. Pt~eclis· 
ler ilk toplanblarını yaptılar 

-------------;x.x.~----------
Ankara, 2 (Hususi) - Sivas, Bolu, Tokat ve Kırklarclı \ılihC't umumi meclJS<" 

lerinin ilk toplantıları yapılmıştır. Bu toplantılarda Azız Atatürkiin unutuLn~ 
l1atırası yadcdilmiş, Milli Şefe bağlılık hissiyatı ıhlfı~ olıınmu tur. Toplantılar• 
da bir senelik faaliyet raporları okupılrnakta ohın t ·tkıkleı l1l tıel' ın Jc b\l 
toplantılara nihayet verilmiştir. 
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In2iltere yardı
mını arttırdı 

Yunani•tana bir cok 
' 

yi yecelt maddeleri 
ve ilaç gönderdiler 

Üf; ay içinde İtalyan 
tayyarelerinin 

tahribatı.. 
Atina, 2 (A.A) - Royter ajansı mu

habirinin öğrendiğine gi3re. ingilt.ercııın 
Yunanistana yardımı muazzam ınikdar
da harp rnalzeınesı Sl'\ kine ıntınlı~ ır 
kalmamnktndır. Ayni zamanda :\< ıyecC'k 
ve :ıfü ecek ve ilaç ta sevk<>dilmektcdir. 

ÇİN 
Japon çefuberi

ni uarçaladı 
Japonyada pirinç ve· 
sika usulüne tabi olda 

$anghayda soğuktan 
300 ki$i öldü.. 

&.n h ':.' 2 (A.A) - Çungkingt" rcs• 
men bil lı··ildi ıne göre Honan f'y.ıletı .. 
nin cmubundn yüz bin Çin astl'rini 
Çl'nb<' nltm • Lıınk maksadı, le J i>on
lar tcıra ın .ıı yapılan büylil t •• ı uı 
~kum l u •r, t lmıştır. 

Ş.uı· ,h 2 (l!l.A) - Şiddctlı bı.. o-
f!Uk hiık i 1 timt<'ktcdir. Bugün hrl.ll 
sok.11 hırında oğuktan dona , l ıll.' 

00 el n faı.l, fakir ve çocuk c ·.!':cdı bu
lunmuc;tur. 

Tokyo 2 (A.A) - Tok,o bC'l dl'.csi 
Japonyanın baslıca gıda nıad l i olan 
piıinç satışının v sika usu1iinc- tfıbı tu

Atina, l (A.A) - Yunan dahili cm- tufoca,ı1ını bugün illin etmiştir. Bu tabır 
niyet nezareti teb1iği memlekette sükU- didin n z;ımnn t. tbik edileccgi bıldııil" 
net hükümferma olduğunu bildiriyor. memıştir. 

Gelen eşyalar arasında 350 bin c:iıt 
uyakkabı, ayni mikdarcla corap, çaydan
lık, 80 ton ilf\ç, bir ınikdnr seyyar has
tane, l>ir milyon kilo konserve, bir mil
yon kilo pirinç, tuzlu balık, camasır, 
battaniye ve cay ela mc\ cuttur. 

Harbin üçüncü ayına kadar İtalyan . Çın harbmdanberi pirine atı ı J' 
hava kuvvetlerinin hücwnları neticesin· defa olarak t. hdıt edilmektedir. 
de Yunanistanda 67 kişi ölmüştür. Bun- Tokyo 2 (A.A) _ Önümiizdeki "~ ıı 
lar 29 erkek. 21 kadın ve 17 çocuktur.. cyının ilk <Yün ti başlıyacak olan :- enı ınıı-
93 kişi yaralanmıştır. Köylerde 167 ev li senenin fevkalade askeri biitçe clöı* 
yılulmış ve aynca 208 ev hasara uğra- milyar 880 nıilyQn yendir. Çin hnı bınıı> 
mıştır. Ceman beş kilise yıkılnuş ve üç başından beri ~ apılan fevkalade askeri 
kilise de hasara uğramıştır. masrafların yek<inu bu blite,.e ile yirnıJ 

---.~ iki milyar 335 milyon yene varmnktadır• 
•• -tr·~----

U ç Rumen su- MahltOm olanlar-

Ekseri t.-ıvvarelerin bomba harnult"le- nun, yere vasıl olduğu vakitki si.irati sa
ri fii,.hl;ıjları dı-hilinde bulunan bölme- atte 700 mile baliğ olur. 

ta şunları söylemistir : dafaası icin her şeyi yapmağa büyük bir 

•• d•• ••ıd•• Vişi, 2 (A.A) - 1940 nisanında har!' 

bayı ol uru u ~ala~ jşinde kullanılan bir genç kom_ü" 
nist dıvanı barpçe 20 sene haı>Se ve yit" 

Bükret 2 (A.A) - Vnivenite mi sene Fraıwz toprakları hancinde yr 
lenn içerisindedir. Bu bölmelerin ara- Tayyarelerle denizlere mayn dôkmek 
pndn kapılar v;n-dır. DU.şiiriilüş tertibatı icin, tayyarelerin, denizin sathına inme
elektrı1.lc miltehnrriktir. Tayyare bom- lcrl ve yahut tn pek alçaktan uçmaları 
hl'•nrıııın. siirı::ıtle cHismefori matlöp bu- Iılzım gelir. 

•Dilş:man ~ayretlerinin bosuna çıka- ekserivetle karar venhisti. O zamaı)dan 
cağından emin oJabiUriz. Hitler yakında b~ .. ı hArbi kıı :anma irade ve aunimiz 
son kozunu oynıyacak ve ma~ıl'blyeaıı """''~r. Hamten sonra istesek te iste
muhakkak olduğunu kabui eÔ~ktir. j ılı~ ie eski dUnvadan ~k daha kuv-

İsci P&rlisi bize aziz olan şeylerin mil- ,·etli bir dünya kurulacaktır. 

ELHAMRA Sinema~ında 

önünde biri yarbay olmak üzere 6ç ~a~ mabk6m edilmiştir. Yine komil' 

R _L_ -Lul L-ı._ı__ nist propagandası yapmakla maznun di" 
umen ~~ •• m~ __.... .... ta- ger beş genç te on dörder sene hnpd 

rafından oldüriilmüftiir. mahlnun edilm~. 

BUGUN 
YUderce merakh İzmirliyi sor..suz heyecan Ye llayranbklar içinde bırakan, Si nemacıbk tarihinin S~ldzind baribSJ - Cihan IH:m SaDQttnbı m -'1••- S A N AT 11 ll C l Z E 8 1 

HiNT RUYASI "TÜRKÇE" 
YARA T A N LA R : l'YRONE POWER • llYRlfA LOY • QEORQE BRE.Nl'B 

YENİ FOKS JURNALDA : Düny:.tda cereyan eden VE EN SON EN MÜHİl\1 HADİSELER ..... 
ShAN "l..AR : Her ,iin: 1.45 - 3.30 - 5.30 - 7.30 - 9.30 oia ve Cumartesi puar 11.30 ve 1.30 da BAŞLAR.. 

1 ~ i K K A T : Haftanın 'ıer rüniin ilk bDslama seaıuılan UCUZ BALK MATİNELl';IÖ'mr .. FİATLER · 20 - 25 - 30 KURUŞTUR. • 

• 


