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•Yran. 

.!Milli Şefimizif 'Lindberg Ruz-~ Son Dakika Şark cephe· 
i tebrik eden ! velti itham y t 15 sinde vaziyet 

~ 
fdevl~t reisleri! ediyor t ar9ınMsaMa d hülisası 
t ynkara (a.a) - Macar t --•- e • • • eD - .. --

~irıt l»ayramımız 
~••betiyle Ia1ril· 

: kralı naibi amiral Horti, : Vaşington (a.a) - Albay naklen necrİ-
t Şarki Erdün emiri Altes ı Lindberg dünki nutkunda Y 

Moıkova, (a.a.) - Alma .. 
111 Ruı mukavemetini lur· 
mak için ıon flJHllerial 
ı~rf ediyorlar. 

~erikadaa, Ruı· 
4-•1adan, Franıa · 

il, Romaa1adaa1 

d•• ve daha bir 
~~•tJırdea Tlrki· 
~il llrlııa yaratbiı, 
ıı. laer giia yeai bir 
l\~ lıuvvetlendirdiji 

1•111iı hakkında 
"-~eftunluk ve hay· 
~ri ile ae kadar 
~ l•ne azdır. 
~ ~lıet, memleke
) rkaaç ve bala. 
~ '-tuaından koran
~tlıterdiii ı•yret, 
~ ~· .•Jai zamanda 

' 1lılar dolay11iyle 
~'-•fil •• kahra· 
~ •• blk1imeti
~ il •• u1aaık er

' ;"' kallaadıkları 
~~IQ takdir ve afe · 

•lı\i• ıöiıllm&z 
''-dar. 
~•1dlma .aimıtle· 
~•de .. l1011ak, 

lla ' korktatamu
'lııı.~'tllar olmadıkça 
~ ~•lr, kimıenla 
~•mak için ver· 

'' •e •be ça· 
~ ~•rıı eDerimizia 
~' hcata hakikati
~ larafıadaa anla-

'oi, •• borçluyuz. 
la kaç ıln e•vel 
ş. '• •• daba IOD

flaaiıln, harpten 
\.:a.ldaımış olma
·, lııacla vuku bu-

l~dlrıadları, harbe 
''• •a d11imi ıulh

ttııaa ~ ~ •aln maaaıız 
·'•t "lııada berkese 
d,, ••tici •• ıöz •çı

• llı•blyetiai haiz-

'' ~•ıka Camburrei· 
1.1 lhDğumuz l•met 
'1'thiye okulu me· 

\1a.tl11derdikleri ta
~ ele. ..H., yerde, 
~" · •ıliblarıaız düş-

1• n. t . 
~ "' &n olıaD" di-
''-tıt •e temennide 
'" ~ela bagilnla ye 
d.t lr&k bir nimet . 

SIR.RJ SANLI 

: Abdullah, Sovyetler birliği ı bay Ruzvelti diktatorlükle yat yapılacak 
: reiıı· ekıelias Kaleaı'n ı itham etmi4fü·. Mumaileyh ' " f Ankara ( •·• ) - B. M. i ~:!:u~~~1'.:ı~~~;: ~~:~:~ j ~::,r·~:.:.::ı:n b:.~f~'~=~~: Meclisinin 6 nci intibıp dev· 
ı · · Ad 1 f H'tl M sirayetine meydan verildigw i- resinin 3 üncü içtimı aaat 

reııı 0 e ı er, ısır ! 15 te akdedilecektir. Bu sa-

: kralık m~jeate .Fa:uk,
8

Bul· ı ;;,i:~e~ı~::~:nı~ag~~;,:ye~ atten itibaren Büyük millet 
• gar ra 1 ma1es e oriı, ı Meclisi aalonlarından naklen 
ı Japonya imparatoru Hiro· ı hücum edip etmiyeceği key-
• h't R k 1 fiyeti tetkike muhta" bulun- müzakerat radyo ile neşedi-
• ı a, omanya ra ı ma- : 11' lccektir. 
ı jeate Miıel, Iran şahinıahı ı duğunu ıöylemiştir. --o----

Bir kaç güadenberi J••I 
bir şehir ismi zikredilmemlf 
iken bugüa Moıko•ama 160 
kilometre uzağında yıai bir 
şehir zikredilmiıtir. Mouyik 
civarında Raalar Almaaları 
10 kilometre reri atauılu
dır. 

-~--ı majeste Riza Pehlevi, Ame-: Lindberg nutkunu verir
: rika reiıicümhuru Ruzvclt, ı ken 750 poliı tedbir almış
ı FranH devlet reisi mare · ı hr. 
ı ıal Petea, lıpaaya devlet ı Albayın nutkunu neşret
ı reİli ekselin• general Fran-ı miyen üç radyo istasyonu 
ı ko, Portekiz de•let reiıi ı müdürlerine infiratçılar şid
: ekselin• ıeneral Karmona, ı detle hücum etmektedirler. 

Japon Başveki
linin nutku 

Tokyo (a.a)- Japon baı
vekili general ~Tojo dün 
ıöylediği bir nutukta Ja
ponya tuihiade görülmemiı 
bir buhranla karıılaımamak 
için azami gayret göıteril
mcaini ve milli birliğin kuv
vetlenmesi lizım olduğunu 
bildirmiştir. 

Kanada Baıtülll 
Ruzteıtı zıuarıt ıd•t 

ı Suadi Arabiıtan kralı ma- ı ---o---
ı jeıte üç&ncü Abdü1iziz ı AJ ) O 1 
ı telgra~Ja Reiıic&mhurumuz : m&D 81' r • 
' ·~met lnô~üne ~ü.?1h'"riye· ı de yol açıyor 
ı tıa 18 acı yıldonumil mü· ı 
ı aasebetiyle tebrik ve iyi ı Moıkova, ( a.a )-Moık-
: dileklerini bildirmişler ve • ova radyosunun dün akıam
: Milli Şef de bilmukabele i ki aeıriyatıada okunan ·tel· 
ı teıekkürde bulonmuılardır. ı graf haberlerine göre Alm
ı Sovyet cümhuriyetleri bir-ı anlar ~ıel k~ıi~iode. Kula 
ı liii baıvekili ekselins Sta-: endüstrı merkezıne bır yol 
ı lia ile baıvekilimiz Dı. ı ~~mak içi~ bütiia gayretler
: Refik Saydam mraıında ı ıaı Hr.fe~ıyorla~. Alm.anlar 
ı Cümhuriyet bayramımız ı Ku!• ııb~ametın~e şımale 
ı münasebetiyle karııhkh teb~: dogru az ılerJemege muvaf
t rik ve teıekkür telgrafları • fak olmuşlardır. Almanlar 

ı t t
. d'I · t• : Oıel kesiminde yaptıkları 

ea ı e ı mıı ır. • d. .. _ 
ı logiliz Kurmay başkanı ı ve Y~ 1 gun ıuren taarruz-

da •gır ıa iat • l d' ı general Dil bir telgrafla ı Y vermıı er ır. 
ı Genel Kurumay Baıkanı· l ---o---

1 mız Fevzi Çakmaia Cim· ı Berlinde 
ı huriyetin yıldöaümli m6na- ı 
, sebetiyle tebriklerini bildir-: Cumhuriyet 
l miş ve Mareşal Fevzi Çak-: 
ı mak teşekkürde bulunmuı-ı Bayramı 
ı tur. ı Berlin (ı.a.) - Dün cüm-

R h t • huriyet bayramı müaasebe· 
U men eye 1 tiyle Tür ki yenin Almanya 

Istanbula büyük elçiliğinde yapılan 
kabul resminde Ali Fuat ve 

hareket etti Hüsnü Emir paoalar da ha· 
zır bulunmuşlardır. 

Bükreş, (a.a.) - Türk hü 
kumeti ile ticaret müıakere 
leıinde bulunmak iizere bir 
hey'et Bükreşten lıtanbula 
hareket etmiıtir. Müzakere
lere ikiaciteşrinin ilk hafta· 
ııaıa soııuada baılaaacaktır. 

---o.---

Türkiyeyi kurtaran ve ye· 
niden kuran Atatürkün ulu 
hatırası ti~iz edilmiş ve Mil· 
li Şef laönüne 111ygı ve ta
zimler sunulmuıtu •. ----

V aşiagtoa (a.a) - Kaaa• 
da baıvekili Makeazl Ki111 
hatta ıonanda Relaicllmr 
Ruzvelti buıaıi ımett• d
yaret edecektir. ------
Sovyetler Na· 

Dünyaaın karışık bir bub· 
tanla kızışbğı bir sırada Ja
ponlar bütün maniaları yık
mak için birleşmelidirler. 

--o---
Cephelerde ne

ler oluyor? 
Moskova ( a.a ) - Dün 

gec cenup cepheıinde ç1r · 
pıımalar devam ediyor. Kı
rım cephesınde Almanlar 
Rus müdafaa hattından bir 
delik açmıılarsa da bu delik· 
ten ilerliyemepıektedirler. 

Leningradde tayyarelerimiz 
bir gece çıkıtı yapmııtır. Bir 
Raı çetesi bir radyo iıtas
yonunu düşmanın elinden 
almış ve Rus hükumet mer
keziyle irtibat teıis edebil
miştir. 

--o---
Hindistan heye 

can içinde 
Londra ( a.a) - Buıaver 

Poıt'a Kakkôtadaa telgraf: 
Taarruz tehlikesi Hindiıtana 
yaklaştıkça Gandinin Hind 
poltikasının tadiline lüzum 
göriilüyor. Kongre azası ara· 
ıında bu lüzum cereyanı 

uynmaktadır. Gaadiden par
lameat politikasını kabul 

"' ırmagının ra 
sağ kıyısına 

geldi · 
Moıkova (a.a)-Tu a:a

ııaıa bildirdiiine r6re Al
manlar Mo jaiak ve Maloya
roılavetz keıimiade S si•· 
lük ıiddetli taarrazlan .._ 
naaında pek az ma•affakl,.t 
elde etmiılerdir. 

SoYyet kıtaları hem• il• 
yerde karşı h&camlanna de· 
vam eylemektedir N. •• D. 
remizleri ile bildirilu •I· 
him noktalar içi• çarpaıma· 
Jar devam etmektedir. Ve 
D mevkiiain civarlara So91et 
kıtalarıaıa iıgali albadadu. 
Sovyetler burada mevkilerlal 
kuvAetlendirmtktedlrler. Al· 
maalar ırmaktan reçmef• 
teşebbiiı ederkea atır k•JIP-
lar vermiılerdir. 

Bir Sov1et birllti Nan ır-
mağıaı geçmfı •e ırm•it• •i 
sahiline çekilmiıtir. 

Daha cenupta Alma• ta
arruza So•yet topçua tan• 
fındaa durduralmaıtar. ---
Vavel ordusu 

Kafkasa 
doğru 

t~ "'-körfezi 
" demir 
)oltarı 

Japon 
Tehditleri 

Tokyo, ( a.a )-Nişi Niıi 
Şimbon gazetesi yazıyor: 

Dr. Behçet Uz 
uğurlandı 

Eıki belediye reisimiz dün 
Ankara Büyük Millet Mec
lisine iltihak etmek üzere 
gitti. 

etmesini iıitmiştir. Gaadi 
lngiltereye müşkülit çıkar· 
mamağa karar verdiği için 
itirazda bulunmıyacaktır. 

Radyo gazeteli•• ılre 
bulgar radyosu Rof,adaa ta 
haberi vermiıtir: 
Roytere göre vazi1etia cW-

'· ( 
1 •·•.) - Basra 

~it &rklre demiryol· 
~q 111D•ıı için Bri· 
\~-•ti Amerilıaya 

t, .. ~•uıtur. W Ame
"-ı le edeceii ce

'••uttar. 

Japonya meydau okumalara 
karıı koymak için bazlıdır. 
Paıifikte harp zuhur ebene 
buaUD meıuliyeti Amerikaya 
ait olacaktır. Amerika Avr~ 
upa harbine müdahale ettiği 
taktirde japoayanın battı 
hareketi üçll:paktıD teved
d&de mahal bıramıyan hük
lmleriDe tibidir. 

Kıymetli doktor istaayond ı 
pek çok kimseler tarafından 
samimi bir surette teni edil
di. Doktor veda ederken 
kompartiman peaçeresinden 
şunları söyledi : 

"Izmirden ayrılıyorum, fa· 
kat kalbim ıizinle beraber· 
dir •• 

O Britanyanın doıtudur. 
Gaadi Paıifik mukavemet 
nazariyesinde ı"bittir. Müs· 
lümanlar da bu tehlikeyi 
müdriktirler.' Bingale nazırı 
boca Nizamettin bu müna~ 
ıebetle ıunları söylemiştir : 

Müslümanlara yardımdan 
evvel Hirıdiıtanı korumak 
lbımdır. 

diyetini gören r••eral Va•
el ordularına Kafkaı1a Ilı· 
rine ilerlemeleri emriai •er
miştir. 

Bulgar radyoıa "Fikrimi-
zce general Vavelin bu ha• 
reketi petrollerin m&claf ... 

için verilmiıtir, yoksa Alm· 
anlara taarruz için diilcllr 
di7or; 
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Yavrumun te-
sellisi ancak 

sen .olabilirdin! 
Y anıada aararmıı yiiılü 

bir genç kadın ••r. 
Haıirra arının akşamı ıa

at 8 de bu iki yolca iıtaı
yoaan karııık lo1lnj'11 içinden 
••ynlmak için acıle ediyor
lar. 

~ Ba ikC varlığı tanıyor göz
lerimiz. 

Nevfa •• Emine bacı, genç 
kaclıa eliadeki ıiyab el çan· 
taıını açıyor, ufak bir cep 
.tefteri çıkar1yor. 

EldiYeali parmıklariyle H• 

t llifeleti çe.lrlyor, ıonra ya· 
•aıca ke•di keadiae "evet" 
diyor Ye ıu adresi ~kuyor: 
~·&ıiler caddesi No:96 

ıBumliii ... 
Yine 78r8yorlar, kalabahk 

1 "LhYe)eria Ön&aden feçiyor· 
1ar, Hi tarafta gri boyalı 
'bly&lt bir evin önünde da· 
rayorlar. 
~ Ne~ia, iki baaamak olan 
nerdivealeriai dizleri b&küle 

1>1k&le çıkıyor ve kapıyı ça. 
ıyor. 

Bir ilii dakika bekliyorlar, 
Alemir kanadın açaldıiı ıörü · 

1 Byor. Liclvert ~ elbi1eli bir 
ı~•dıaıa iace ıeai: 

- Kimi aradınız efendim 
1 Hyor. 
1 Nevin bu bakıılarıa Tarı
! I •• bakııına:beazediğini gö
-' lyo_r ve yine sarsılıyor. Ne 
ı(.5yliyeceiiai ıııırıyor. Keke
/>~yerek aoruyor: 

- Baraaı Tarıkın, diyor 
~, ı bir lıiaçkuık tıkıyor onu. 
f lçerideai kadın kapıyı ar
ıaa kadar açıyor. 
; - Gelinim, diyor. Zavallı 
rlidımıa biricik hatıra11. 
Emine bacı kaha çarıafı· 

D içinde terleri y6ıünden 
ılı61erak otaruyor, mez~r 
ı tı ııbi hareketsiz. 

Ba dekorun bikim olduğu 
lddet tayin edemiyorum. 
•libat hanım bılıiz bir 
~ıle "otarua yavrum,, diye-
1liyor Ye ilive ediyor: 
- Bu ev ıiıin artık. Yav· 

~ maa tesellisi ancak HD 

ıbilivdia. Burüae kadar 
f~lmediğine, pek çok 6zül· 
ilim. 
~Ba ıırada 16 yaılarında 
ık tefek kız giriyor. Hiç 
bancılık göıtermedea: 
- Hoııeldiniz, diyor. Bu 
~11madığı misafirlere. 
\lelibat baaım kızıaa bita· 

- Ôpaeae yeagerıin eliai 
,ıı, diyor. 
·eaç luz afallıyor, anae· 
ı bakıyor. Boı gözleriyle: 
- Yenıea kızım, Tarık 
beyiaia karııı: 

(ArkHı var) 

Türkiye 
Bulgaristan 
Münasebatı 

--mı--

Sofy• ( a.a ) - Stefıni: 
Sobraayanın yeni içtima dev
resinin açıhıı m&naıebetile 
Bulraristan krab Boriı mlh
im bir nutuk ıöylemittir. 

Kral. üçlü pakta ilt \hak 
ve Mihver devletlerile doıt· 
ane itbirliği yapılmHı ••1•· 
sinde. Balgaiıtanıa milli eme· 
ilerini tahakkuk ettirebilmiı 
olduğunu kaydettikten ıon
ra, Bulıar milletinin iki ıefe 
ve Alm•a ve italy•n millet
lerine aamimi bir minnet 
duyı11ıile bağlı olduiuan 
ifade etmiıtir. 

Hükümdar bundan ıonra, 
BuJıariıtaaın ı Romaaya , 
Macariltın, Slovakya•ve Hir· 
vatiıtan ile müaaaebetlerinin 
üclü pakt ziaiyetinden mil· 
hem olmak suretile mükem· 
mel bir safhada devam ett
iğini belirtmiş Ye Türkiye 
Bulrariıtan :münasebetlerinin 
17 Şubat 1941 tarihinde imza 
edilen dostluk deklarasyonu 
ıhkimı dairesinde her iki 
memleket için çok m61aid 
şekilde inkiııf etmekte ol
duğoDu ıöyledikten ıoara, 
Bulgariıtanın Tiirkiye lehin • 
de dostluk ve itimad duyga· 
larile müteha11is bulundu· 
iuau ilive eylemiıtir. 

Bulgaristaaın yeni komşu
su Arnavutlukla olan milaa
sebetleri dostane olduia gibi 
küçük b&yük, b&tiln millet· 
ferle de, memleketin menfa-

atleri ve hılibazar imkinlar
ıaın müsaadesi niıbetinde 
doatane münasebetler maba
faz111na r•yret edildiğini: 

· ıöyliyen hiikümdar, memle· 
ketin ıuku ıaunu bozmak içia 
yapılan ecnebi hhrikihnıa, 
bükiimetin eeer jik hareketi 
va Bulrar milletinin birleıik 
irade1i karşııında akamete 
mıbkum kaldığını iıaret et
miştir' 

---o----
Ticaret 
Konuşmaları 
Roqmanya tic•ret ataıeli

ğlnden alınan malumattan 
anlaşıldığına göre yakında 
tehrimiıe gelecek olan ti· 
caret heyetinin azaları tayin 
edilmiştir. Reiıi aabık dıı 
ticaret nazırı, mulabatıüzar 
Bay Chriıtudur. Miizakere· 
lere ikiaciteşrin başlarında 

başlanae1ktır. Makaad iki 
memleket için de mühim 
olan karııhkh ticareti inki· 
ıaf ettirmek üzere ea\ci ti
caret mukaveleıiain yenileı· 
tirila:ı.eaidir. 

(iiLiı11 ~Dil) 31 

~· ~~~~~~~~~~=--~ -~ Bir adılll 
Şehir Haberleri çekilmelllel 

Halkevinin gaptığı ue- :yeni belediye bild~~!dl 
11 
~ 

rlnde ;· uardımıar reİSİ Stokholm (a.a) - ~·~ ~ 
lzmir Halkevi ıosyal yar· 

dım kolu ' partimiz namına 

Cumbvriyet bayramı dolayı· 
ıiyle aşajiıdıkiEyardımı yap· 
mııtır. 

ilk mektep talebesine kız 
Ye erkek elbisesi olmak 
üzere 650 kat · elbise, ayak
kabı, iç ve dıı çamaım ve 
askeri,lEşrefpafa, Memleket, 
Tepecik ve Emrazı sariye 
haatıbınelerin~ · _ ilzüm, incir 
dağıtmııtır. 

Hapisbannye meyve veril
miı, akıl b11talarına ıııara 
dağıtılmış, çocuk yavalarına 1 
(kreılere) ayrıca elli çift 
ayakkabı ve önlükler veril-
mek suretiyle bir çok yav
ralar aevindirilmiıtir. 

---o--
Dövmek 
Karantina: loönü cadde· 

ıinde, Bornova Meraialisinde 
242 sayılı evde oturan Ma
naatırh İımail oğlu Muhar
rem oğla Kayabolu ile Gi
ritli olup Alsanc•kta Yeni 
güıa ıokaiıada 22 No.da otu
ran Adem oğlu multaf a Zor
a ip, Güzelyalıy• götiirmek 
üzere binek arab111na binen 
Üçkuyularda oturan Hasan 
oğlu Muıtafa .:..Karadığ ile 
araba iicreti me1eleaindeıa 
aralarından çınan münazea
da arabacı Muharrem ile 
zoralp Muıtafa Karadağı 
dö,düklerinden haklarında 
kaaunt muamele yapılmıştır. 

--.. --
Hırsızlık 

Al1aacak Cümburiyet mey
danında, dolıımakta olan 
Şaban oğlu Zeki Edis adın
daki şah11, orada merasim 
ıeyıetmekte olan Mehmet 
oğlu Haydar Çağlıyaaın ar
ka cebinden 241 kvruf için· 
de bulunan çaataaının çaldı· 
ğındaa yakalanmış ve hak
kında meıbut suç zabıt va
rakaaı tanzim edilerek ad
liyey~ teslim edilmiştir. 
§ lkiçeımelik Kedelli cad

desinde Salih hanında otu
ran Belli oğlu Mehmet Do· 
ğan ayni yerde oturan Ali 
oğlu Alinin oda11adan 975 
kuruş pHHIDI çaldığı ıiki

yet edilmiş ve suçlu yaka· 
laamıı ve çaldığı paralar 
elde edilmiıtir. 

Yeni Belediye reiıi pazar · Ruıyanın yedi biiyl ., , 
tesi gü~ü seçilecektir. Bu rindea üçü, Almanları• 
mühim me1ele hakkında be- dedir : .,,1ıf 
DÜZ bir miltalea ıerdeden Kiyef' 99 gün, od•-'!_' ' 
yokH da Leblebicizade Bay ~ün, Harkof 125 ı8• 't!' 16 
Re~adın intihap edileceği metten ıonra diifdl~ 
kanaati de hüküm sürmek· Rusyanın iki idare ~.f: 1 
tedir. olan Moıkna ile Le• "__ .. __ 
Yaralamağa 
Sebebiyet 

Kemer caddesinden gekte 
olan Vehbi oğlu Halil ibra· 
bim, idıreıindeki belediyeye 
ait 37 ıayıh otobüıü yoldan 
geçmekte olan Oıman kııı 

Hayriyeye çarptırarak ayak
larından yaralanmaıına aebe· 
biyel verdiğinden yakalan
mış 9e tabdkata baılanmiş· 
tir. 

---o--
Dükkana 
Taarruz 
Keçeciler Aaaf ar talar cad

desinden sarboı bir vaziyet
te geçmekte olan Bekir oi· 
la Mahmut Ilgın adındaki 
şahıs Mehmet oğlu Miiıkirat 
bayii Süleyman Yükselin 
dükkinına taarruz ettiğin· 
den yakalanmış ve hakkın-

da meıhut suçlar kanuauna 
göre muamele yapdmışhr. ------
Bıçak taşımak 

Kemer, Sürmeli sokaiın
dan geçen Salim oğlu 321 
doğumlu lbsan Saların vazi
yetinden ştıpbe edilmiı ve 
üzerinin aranma11ada bir bı
çak bulunarak alınmış ve 
hakkında zabıt varakası tan· 
zim edilmiıtir. 

--o---
Yaralamak 

Kemer, Yeni D:!•balledea 
sarhoı bir vaziyette 'geçen 
Derviş oğlu Mebmed AH 
Alııa adındaki şah11 kadın· 
lara 'taarruz ettiğini gören 
Sait oilu Hasan Dolak bu 
vaziyete mani olmak istedi
ğinden muğber olan suçlu 
üzerinde taş~dığı bıçakla 

HaHnı göğsünden yaraladı· 
ğındaa yakalanmış ve (tah
kikata başlanmıştır. 

beaDz mukavemet etlll ~· 
dir. Fakat Leniaırad : .... 
ben iki aydan beri 11• 1~ •• 
ra edilmiş ve çenber 
alınmııtır.. ,ilA 

Moskovaya geliac• 111-' 
bir tehlikeye maral b 
maktadır. 

-----
Mücevher•t 

hırsızı "" 
lıtaabul - Kadıköt6 ,-r. 

Çiftebavazlarda Ce~i( 
ıokaiında 12 aumarıla ~· 
te otaraa kereıte tlC: _,-
randan Ferid, EmaiJ~, 
dürliiüne mlracaat ~ 
yatak oda11ada bir kO pıo 
içinde bulunmakta ol .. fi' 
lira kıymetindeki m&c:• • 9'' 
lerinin meçbnl bit laır",t" 
rafından çahadıjını 

miştir. • ~ 
Bu müracaat üzeri'~ 

ıızh4 bidiıeıinia tıb ' 
na el koyan zabıta, b' 1 
faili olarak ayai köık~ ,t' 
çıbk yapan Üzeyiri te• lıİ' 
mit ve vak'ayı müteı"1~ 
ıemti meçhule kaçı• 

aramıya baılamışbr. ---
At çiftesile 
ölen çoc"~~ 
ldanbul - Fvvelki ,alıi' 

Emirginda 10 yaıları•~:.ı•· 
çocağua ölümiyle ••tı 
nen bir kaza olmuıtor• l''' 

Emirgiada Tekia ıolı:oı•' 
da 2 numuah eyde 0 J,I~ 
Melibatin 10 yıılır•• i'' 

k' , ... oğlu Nejad, evvel ı lı•' I 
kele civarında oy••' ,.,, 
sırada oradan geçmekt' ıit" 

.. arabacı Emine aid b•f ,,. 
çiftesiyle bııından •i'' 
rette yaralanmıştır. afi' 

Kazayı müteakip, 8•1 ~( 
d·ı·• bastabaneıine nakle ı 

jad yolda ölmilıtür. -~ 
Arabacı Emin yak•l:~1ı•" 

vak,a etrafıhda tıb 

: T s· d Telefon: 
ı ayyare ınemasın a 36-46: 

bışlanmııtır. 

-----
PalamutI11lı 
hattı açıld~. 

: Bir haftada 2000 kişi tarafından görülen ve pek çok be- ı 
ı ğenilen Tiirkçe ıözlü ıark muıikili ı 

KIZIM DUYMASIN 
ı 1941 YILI FUARIMIZIN Açılıı merasimine ait filmin de1 

Dr. Fahri• ı k ı ilk def• olarak bu bayramda gösterilmeıi miiHadeainin : 
ŞI ı ahadıiıaı müjdeleriz. Matineler: 11, 1.30, 4, 6.30, 9 ı 

Ankara - Devlet tır• fi' 
dan ıatıa alına• ılıc• .. -1 
lamutluk battı bugOD ':,,ı, 
ve a1keri devair rBe•~0,-· 
ye Edremit balluaıa 

lımlr Memleket baataneıl 
llontken 111iltehaHıaı 

Roatkeo Tc Elelr.trik tedaYl•I 
rapıhr. lldncl Beri•• Sokak 

H lh Ti Lif ON. HU 

f~"'-~~·vvvvvvv-.vv GELECEK~PRoGRAM"'-"'-"'-"'-"'- '-"'-"'-"'-"'-"'-"'-"'-"'-"'-': 

i ARABACI RIR KIZI (Ounuııka) i riyle lıletmiye a~ılmııtır· 
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" kadının altın bilezikleri, ınk denizaltı gem"sinin tarih-ıfK.7.i:;.;..;;;;ba;j 
1kadının da içinde 537 lira çesi ve bir ihtiranın faciası f Kahı amanı· f 

: ..... nan çantası easbedildi, - Dünkü nushadan devam - ve arkadaşları ile suyun üze- i SOBUTAY i 
·" lite,.ası•r)er ·yak 1 d ) Sular yeryer gürültüler ıicde görüştüler. Bir kaç ı ~. 1 ı. '- 8 80 1 &r •• t-39- Y•zan!H. O. T. '" '"ııb 1 çıkarıyor, b•tmış bir deniz- gün sonra Bayer gemiy: ıa· ........................ .. 

t~.11 
- Evvelki akşam, Suçlunun Beyoilunda otu- altının çıkardıiı köpükler dan çıkardı ki bu gemi bu- Zavallı Sultan o kadar ıe • 

t~~t Beyoğluada cidden raa Paraıkova adı oda biri gibi köpükler çıkıyordu. gün Almanyaına askeri mü· fil dümüıtü ki ölüıüaü aara-
1 lıı~lle işle'ilen iki ıoy- olduğu a•laıılmıştır. Bayer ve ark•daş1arı prog· zesinde bulunuyor.' cak bir şey bulunmadı. ni· 
' l,~•i ••k'ası olmuıtur. Bundan baıka Firuzağada ramın birinci kısmında mu- Bundan sonra Bayer buı; bayet yanında bulunan •· 

1 56 !iade Yahni ıokaiın- Tahtani yokaıunda bir apar· vaffak olmuılardı. Fakat ihtiraı büyük devletlere sat·( damlarından Şemsettin Mab· 
ı.,1111tll•rılı evde oturan tımanda oturan Eron adında şimdi ikinci ~ısma gelmiş- ,;;;ak- istf'miıtt Fikat muvaf ~ mut çavuş gömleklerini yır· 
'••duada renç bir ka~ bir kadın da e•velki akşam lerdi. Geminin yalnıı su al- fak olamamıştı. Zira- bu dev:-. tarak kefen yaptılar •e kea-

•ellci akşam geç Bar1a sokağından 2eçerkea tında durmasiyle iı bitmi- letler bunun g üzel netice~ diıini defnettiler. 
' '•leriain buluaduj'u birben bire önünde bir ço· yordu. Bunu yürütmek li· alacağına kınmamıılardı., Sultan Mehmet ıon IÖı 

-~tıra feçerken. kar- çak peyda olmuı ve ıürat1e zımdı. Çok uğraşıldı. Falrr.t Bir kaç yıl sonra Bayer; ~olarak: 
" tçhal bir şabıı çık- kadının üzerine atılarak için- muvaffakıyet görülmedi. G .~. Munhen lhastahanHinde ol·c "inna lilJih ve inna ileyhl 
'd de 537 lira bulunan para mi su altında çok durdağu muıtu. Yalnız Almanlar bu;.. ..:raciun" demiştir. 
'•:~ birdenbite Kev- çantasını kapıp kaçmağa için nefes borularını idare eski gemiden bir fikir ~-~ı!J Sultan Mehmet ~Abuıkua 
iıt ''11

• atılmıı Ye ka- başlamııtır. eden iki kiıiain ayakları rak denizaltı gemilerini can· edasına "giderken kayıi111 
)'t'~ •açlarını eline Eronun feryadına koşan- yoruldu. Çünkü gemi derin- landırmıya koyulmuşlar ve içinde haçta olarak yat ıyer· 
1 tı. o11u bir çelmede lar Bur1a ıokağında alabil- ledikçe bu •yakların kuvveti muvaffak da olmuılardır. ilk du, bir · a. aİık ıözünn açb, 
'h '~'1•mııtır.. diiine kaçmakta olan bu az geliyordu. Bütün arka· denizaltıyı aıkeri müzesine.. şıılun ;.. ve bitkin bir hılde 
lt :ırıdıiını bilemiyen küçük ıoyguncuyu yakala- daşlar birden işe koyuldular, naklederek Bayerin adını as-~ onların yüzüne bakarak ba-
~'t 11 

hücum ve teca- mıılamışlardır. bu esnada geminin dıvar- keri tarihe kaydetmiılerdir. zia ve inleyerek ıu ıöıler 
~,,•••ıııda çırpınmağa Çanta ve içindeki para larından içine ıular sızmağa ---0 - -- ~ağzıadan:döküldü: 

11 'd ltrıftan da etraf- Eroaa iade edilmiı. suçlu baıladı. Bayer bir taraft o 6 968 t• d "Ben. bir vakıtlar ha top· ''-t' lıtıılamııtır. hakkında takibata baılan- bir tarafa siğirterek delik t ıra O• Zrakların sahibi idim; timdi 
, t- ~·t~bal m&teca•iı, mııtar.. kapayordu. Bu tehlike kar- landıraD hava. ilüraem mezarımı kazacak 
, '- ,, .. 01a bu m6mana- ---o--- şısında tekrar ıuyun yüzOne iki arşın yerim yoktur . ., 

'r11:1ea bir taraftaa çıkmak mecburiyeti ba1ıl )e . memUrU Baıınd•kiler onun bu ha· 
._ '

111•ia çalışırken Bı•r hadı•se oldu. Fakat bir kerre gemi Jine hüngür hüngür ailaclı· 
ı.ı;l''ft d k 1 d k htanbul-Bir müddet ey k b b · • ;. . •aa a o un a f yt':fe çökmüş balaauyorda. lar. Ba feci a ı et epımııe 

takı • •-· k d &· vel, pendik poıtane.i bava· b d · 1 1 d ~ erı Ç•••P ÇI ar- a a Geminin fıçılardan v• delik· bir l i ret ersı o ma 1 ır. 0Yıaı le memurlarından Hüsnü .... 1 
.. 

111uıtur. terden aldıg"ı ag"ırlık buaa Meıhur · bir atı ar ıöıli var· ~.,..dd t d d ---o--:- dıuda bir şahsın bir takım ~P.d e evam e en R d mani oluyordu. ôıu-m kor- dır: , el a yo g.Zltesiain lniçre •sahte havalelerle bizı posta 
e •onunda. 101· f kuları bacılamı .. tı. Arkadaş - • (Ne oldum dememeli, ne 

'-' '- radyoıaoa at ettiği bir ha- y y şubtlerindea 11htekirlık su· ? d ı·d· ] 
,"· lbam;aadiyle Ke•· Lere go .. re kafı'le ı· rı'nde ıey- ları birbirine Hrmaıarak k b olıcağım eme ı ır. 
~•Q • y retile 40 bin liraya ya ıa · h b. 
L· ıe kalkışan bu reden 7000 tonluk bı'r Ame· öpüşmeg" e ve be1illaımaaı . Bu fani hayatta iç ır l•J 
"ld • ir mebliğ dolandırdığını ve k b- k 'I ... •11cağızın bilezik- bı•ladılar. baki değildir. Anca uyl 
""lf rikan petrol gemisi Alman Y son marifeti sır&11nda da b· ı l 

f' ~il Ye ıüratle kaç- tahtelbahirleri tarafından tor· Auuunla beraber Bayoria ursada zabıta tarafından c· Atatükümüz gibi şanlı ve y 
~ •• t. •ıtıııtır. cesareti henüz kırılmamıştı. b d b ı· d k 1 bir nam bırakmak veya bir " a pillenmiş ve muhtemel ola- ürmümcı a .. a ın e ya a a-
~-d~ feryadına kopa rak batırdmışhr. Dimağı el'an iıliyordu. Ar· ndığısı yızmııhk. ı e1er meydana getitmektlr. 

r ~ı, 
1
'' yerinden uzak- kadaşlarının bazılarının bey- Yapılan tah\ıikat neticesinde, Bu yüce ve ebedi 6nclar tı. oı, b - ki Bu neminin kafile halinde k b k .. ı ı k ti ''t~ il u curet r • nindeki an ağzından ve bu sahlekir memur tarafın- ıra bgı eıer ete ıyame • 

~- )ta '- b. t k' seyredea nakliye aemileri b - - k d ı c k ~ .:11a ır a ıp • urnandan gelmeğe başla- dan dolınbmlan para mikta- ıon gunuae a ar aaı a • 
hlc ı k ı· ara1ında batırıldığı Hnılmak- d·ıı d b •-· k ~ •t ' ıyara po ı1e dığı halde Bay ... r hep kur- rı 10 40 bin lira değil, 6936 ve destanı ı er o a•ı •· -laliıtir. tadır. ı k 

tulmak çareleri arayordu. lira olduğu anlaıılmııtır. ıca tır. 

a · Kendi kendine· Adliyenin ve posta İdaresi Ne mutlu ona •. Zatea mi· uaon Almanca uarın lngiliZCB, •• -Eğer biz g~miye bil yük müfettişlerinin yaptı ki rı hf~kkir ve akıllı adamlana 
bir delik açacak oluuak üştorek tahkikat ıoaunda ıonu böyle olur. K •• •• k •• ) ) · içerdeki ha.va bizi her halde suçlu memur, eski peadik Sultan Mehmet de ahdıaı 

bıll UÇU CUm e er su yüüllne atar. Diye ıöy· postaneıi müvezzi Rahimle bozmamıı olsaydı ve ba1•· 
~ •iıı Menıch-Ben bir inaanım lendi ve derhal dütüadü- anl•şirak muhtelif tarihler- tıDı ıırf e1lence ve içki ile 

'"•ela hat einea Kopf, den Rampf uad die Glie· iünü yapmağa başladı. de sahte •posta hevaleleri geçirmemiş ve gurur getir· 
~ı· der-Jaıanıa bir baıı, gördeti ve uzuyJarı vardır. tJu esbıda halk sabırsız· tanzim etmiş, havale mubte- memiş olsaydı böyle bir akı· 

''eler ıind die Arme 11nd die Beine-U:ıuvlar,kol· Jıktan heyecan içinde idiler. viyatlarını Fatih, edirnekapı bete düşmezdi. 
~i,ı . lar ve bacaklardır.. Herkeı ıemioin ıu altında ve Buna merkezlerine Hvk· . - De1'ıttnı tar -
•ı,, ~l11de haben aie-Kaç eliniz vardır? on b~ş dRkikadao fazla ka- eylemiştir. ınıııııııııuaıııuııııuııııııınuıııuıııuHoauın ı ı-• 

.,, Hüınil bu uydurma bava- FAYDALI BiLGiLER -a .. d llfer ıind daı-BuDlar kaç parmaktır lamıyacaiı kaaaıtinde idi. 
o ~ " lelerin bir kısmını kendi ~,, d lleon finger. - Bunlar dokuz parmaktır.. Halbuki gemi suya ineli ya-

' d adına, diğerlerini de karası '- . ' aumea-Ba bat parmak mıdır? rım saat olmuştu. Erkekler 
•ı, d l Nezahat namına po.•ta ıube-en Zeigefinıer, bitte-Baaa ıahadet parma· baş uıaı elleri içine lmış. 

!erinden almıştır. ~. t ğını göıteriniz kadınlar bayılıp ayıhyorda. Suçlu memurun tevkifini 
•he11 aie und kaufen ıie zwei Brote-Lütfen gidi· Zabitlerle bir de ecnebi ca- müteakıb evide yapılan 

'i~ı k aiz ve iki ekmek alınız suı yalnız başlarını 1allıyor- araıtıma neticesinde 1200 
.~~•t 0

•ten ıie-Bunan fiati ~nedir? lardı. Nitekim bu casus pa-
1 ı •ııııı 3 lira para i e, suç mevzuu l_, 8 piaater-Bunun fiati 38 kuruştur.. zar günü bu geminin yapıl· olın mepl•ila 1&tın alınan 

'' i• Brot gat?-Bu ekmek iyi midir? dığı barakaya da girebilmiş baıı kıymetli eşyalar muha-
i,ı kt •ebr gat-Evet çok iyidir. ve geminin plinını çalmııtı . keme neticesine intizareo ve 0

•tet die Kette?-Bu köıteğin fiati nedir ? Bu esnada birdenbire ıu- ihtiyaten mütadere olunmaı-
~lh SJNEMASJ ı lar köpürdü. Gemi, Bayer tur. 
tıı amra ı : rüRKçE : 

lbburiyet bayramında 1ayın lzmirli m6ıterilerine ı : ORMAN A ffAKIMJ SOZLU : 
~~" l•kdim edeceği filmi .müjd~l~r... : : ilk Defa Warner BAXSTER iLK DEFA : 

hc:a alkışlanan ve ·sevılen ıkı meşhur ve se- ı . . 
vimu kahkaha krah... · ı ı Ateşler Diy" rı Arizona Gıbı f 

IJ.OREL • HARDI f i ilk defa Buck Johnes ilk defa ı 
~.~CEMi .. ;,·dAŞiKi.AR i j vEN.i0 ·siNE'MA l 
~)tı~.~S • 12,30 • 2.15 • 4.00 • 5.45 • 7.3~ • 9.00da! :cumhuriyet b&yramıoııı birinci gününden itibaren ıiılere :] 

· Matbuat U. M. Memleket Juraah.. • takdim edecektiıBayramda seanslar:9 ·9.45 -12.30 -3.15 -6 -8.45 

Kulaklara dikkat 
etmelidir 

Saçların ön kıımı tepeye 
doğru tarandııı için kulak
lar ;açıkta kalmaktadır. Ba 
sebeple kulaklarla ayrıca 
meşgul olunmalıdır. 

Geceleri yüze szrzlen kremle 
kulak memelerine ma•j, 
sabahları kolonyaya bahrıl
mı } bir tülbentle friksiıoa 
yapılmalıdır. Küpe takılma· 
zdan evvel hafif krem ılirme
li ve penbe pudra ile -pudra· 
lamalı. 

Cilt ve Zührevi Ha.talıkları 
Mütehassısı 

DOKTOR 

Salih Sonad 
İkinci Beyler So. No. 79 



desanın için- Anadolumüki
! çarpışmalar fatını Altaylı

:----.. --
'ıraıtı Odesasında 
f ıdai moı rızesi ---Londr•, (•.•·) - Sovyet· 
~n çekilmeaini miiteakip 
\menler tar•fından itıal 
ilea Odesa ıebrinde müı
rliler bir çok m&ık&llerle 
rıılaımaktadırl•r. Alman 
Ramen iatibkim müfre

eri Raalann çekilmeden 
rel mabtelif yerlere barak-
1 oldaklara bir çok sıizli 
ayinleri ve aaıtJı bombala

~ patlatmıya devam etmek· 
lirler. · 
FEDAi MÜFREZELER: 
Raılar ric'at ederken. Ode
ıiatlbarcı ismi verilen m&f
'eler barakmıılardar. Bun-
] biç bir zaman tealim ol-

•i• yemin etmiılerdir. 
'9brin altında otaz metre 
rialikteki mahzenlerde ya

' '-• ba m&frezelerin efra
hayrete ı•yan bf r nevi 

\e mubuebeıi y•pmakta
lJar. 

ı'odeaanıa hemen b&t&n r 
ıaab•i aatbiyeıiai k•playaa 
, mahzenler eıki t•t ocak
,ulır. Bu oc•kludaa vak
;ıe ıehrin inıaıı içln kul· 
ulan taılar çıkuılmııtı. 

'5a· yeraltı geçitlerinin el· 
f ı mevcat yeğane haritaları 

1
, çetecilerin elinde bulan· 
aldadır. 

1 Mub•birleria verdikleri 
berlere sıöre Odeaada her 

t ·• tiddetli infiliklar vuku 
-maktadır. Rumenlerin to
P•ID•k itiyatında bulun· 
,kları yerlere büyük boa
lar konulmaktadır. Gete· 
~r maynler ve yangın bon• 
ları yerleştirmek içia mab· 
ıledea mahalleye, evden 

ı • geçmektedirler. Iaaibar
i m&frezelere kartı yıpalan 
ırrazlar ve bunluı duma

boimak için sıiriıilen bü • 
ıl teıebbüıler akim k•lmıı· 

~ESA YIGIN HALiNDE 
,Odeaa harap bir şehir 

1
lini almııtar. Şehrin rıh· 
rları uzunluğunda buluaan 
ımı auların altında kal-
ıtır. Çünkü Ruılar çe· 
\meden evvel dalga karanı 
P.rip etmişlerdir. Şimendi
rler, su tevzi fabrikaıı tVe 
>•r fabrik•lar tahrip edil
~tir. Ruılar liman medba

•e cliier fabrikaları tah-
• etmiıtir. Ruslar liman 
'Mllıalini tıkamak için üç paru• içine beton doldu
rak bunları batırmıılardır. 
' ltemadiyea çık•a yangın-

'ı ıöad&rmek için Ramen 
~ye efradı suyu limandan 
ımak mecbariyetiade kal-
aldadır. 

lar kazandılar 
D&n Alsaucak ıtadyomun

da "Anadolu" refikimiz ta· 
rafından dört takım araaın
d• koyduiu güzel bir aaatı 
güzel bir maçtan sonra Al
tay t•kımı tiarmından kaza· 
nılmııtır. 

Altay ve Göıtepe bir güü 
evvel r•kiplerini yenerek fi · 
nale kalmıılardı. Diln bu 
kuvvetli takımımız h•kim 
Esat Merterin idaresinde çok 
heyecanla bir maç yaptılar. 

M•çı Altay 2-1 kaı•ndı. 
Maçtan sonra "Anadolu" 

rt fikimfzin idare müdiiril B. 
lbrahim Ôzdel mev'at aaatı 
galip takım kaptanına verdi. 
Bu maçtan evvel lzmir mah
teliti emeklileri ile lngiliz 
emeklilerı arasında iyapılaa 
maç zevkli bir ıekilde cere
yan etti. Maçi lzmirliler 3-1 
k•zaadılar. 

--o--
Almanlar toprağı il

ıatmık aauratindı 
--o,--

Londra (•.a) -
Almanlar, bir taraftan ha· 

rekita devam ederlerken di
j'er taraftan da elde ettik-
leri geniş toprakların iıletil
meaine başlamıılardır. Fakat, 
bu topraklana, diğer mem
leketlerdeki topraklardan 
çok ayrı huıusiyeti vardır: 
Ruıyada balkın toprak üze· 
rindeki mülkiyeti çok zaman 
evvel ilga olunmuıtur. Raı
y•da toprakların sahibi dev· 
lettir; toprakları iıletenler 
çiftlik ameleaine benzerler. 
Almanya iıte bu topraklar 
6zeriadeıa en kısa bir za· 
maada ea çok verim almak 
iıtemektedir. 

Almanların yan resmi kay
naklarından verilen haber
lere göre, Almanya ba top · 
raklar &zerinde çiftçileri ça
hımıy• ıevketmek üzere ıu 
k.ararları vermiıtir: 

1 - Topraklar, üzerinde 
çahıan çiftçilerin malı c la
ca ktar. 

2 - Almanlar çiftçiye çift 
hayvanı temin edeceklerdir. 

(Bund•n Ruıların gider
lerken h•yvınları götürmfiı 

oldukları anlaıılıyor. 
3 - iki miali istihsal ya

panlara mükifat verilecek· 
tir. 

4 - Vergilerden muafi
yetler verilecektir. 

5 - Ruıyada din biirri
yeti iade olunacaktır. 

---o--
Kömür derdi 

Bu sene ihtiyaca kifi kö
m&r temin edilmi,tir. Oobir 
milyon kilo kömür lzmire 
nakledilmeğe başlanmııtıştır. 
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oıyan20 bilet1erinizi 

ıHLtlN sıııı 
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Amerikada 
endişe ---V aşiagton (a.a)-Almanla· 

rın Kırımda kazandıkları 
muvaff akiyetler hakkında 
birleşik Amerıkaya gelen 
haberler bir çok haftalardan 
beri alınan malimatın en 
v•himlerinden biri telikki 
edilmektedir. 

rGenç subayla
rımıza sancak 

teslim 

Filhakika Kıf kaayada bir 
kaç kilometrelik pek küçük 
bir boiazla ayrılmıı bulunan 
Kırım hali hazırda tehlikeli 
ıurette tebdil •hhna• bulun · 
maktadır. 

Bu tehdit ayni z•maada 
Ruı petrol 1ah111ına da şa
mildir. Kafkaay• petrol h•v
zaııaın Almanlar tarafından 
iıgali onlara bayati ehemmi
yeti haiz iıtifadeler temin 
edeceği gibi Sovyetleri de 
ayni niabette zaifletecektir. 

Maamih Birleıik Amerika 
da harp malzemesi bakımın
dan yardımını arttırmağa 

karar vermiştir. _ .. __ 
Raduo aazıtııinden 
Alm•alar Moıkovayı 50 60 

kilometre meaafedea tebdi· 
de başladılar. Ba bölrede 
Almanlar ilerlemeler de kay
detuıiılerdir. 

Sovyetler Moskovanın mub· 
telif yerlerinde Alman kuv· 
vetlerini durdurmuılar ve ta
arruza bile geçmiılerdir.Ka
leninde iyi neticeler elde 
edilmiıtir. 

Moıkovya karıı batıdan 
yeai belirmiı Alman kuvvet· 
leri yeni değildirler. Orel
deki harekitta Alm•nlar şi· 
\Dale doğru bazı muvaffaki
yetler elde etmiılerdir. Bu 
takdirde Timoçenko ile Zo
kof orduluının ayrı ayrı 

bem de ıüratli bir ıurette 
imb• edilmeleri imkinı var
dır. 

--o--
9 idam 
Mahkômu 
Pariı, (a.a.) - l Dün Al

man aıkeri mahkemesi da
ha dokuz kitinin idamına 
karar vermiıtir. Bunların suç
ları auikaıdler hazırlamaktır. 
Evlerinde büyük miktarda 
infilik maddeıi bulunmuş · 

tur. ----
Sinema çocuk

lara yasak 

• • 
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Ankara ( A.A ) - Bug6a 

aaat 14,30da Harp okula 
ikinci 11nıf mezunlarının ay-
rılma töreni yapılmııtır .Harp 
okuhıaua 108 inci devre me· 
zanlarına bugiinkü ıancak 
teslimi ve mükifat törenin· 
de B. M. M. Reisi Abdülha
lik Renda, Bııvekil Dr. Re
fik Saydam, Milli müdafaa 
vekili Sıff et Arıkau, Hari-
ciye Vekili Şükrü Saracoğlu 
Adliye Vekili HaHn Meae-
meacioğlu, lktiHt Vekili 
Sırrı Day, Gümrük ve iahi-
aarlar Vekili Raif Karade
nizle mebuılar, Genel kur-
may ikinci ~aıkanı Orgene" 
ral Asım Glindüz, askeri 
temyiz uıahkemeai azuı, 
Milli M6dafaa Vekileti ka· 
ra, deniz •e bava miiıteıar· 
ları, Ankara merkez ve gar
nizon komntanları, Ankara 
emniyet müdürll ve diğer 
davetliler hazır bulanmaılar
dar. 

Bu törende Bışvekil Dr. 
Refik Saydam şu hitabede 
bulunmuştur: 

"-Genç ıubaylar, bu tö· 
ren~ gelirken ordumuzun 
baıbuğu Milli Şef, Riıictim
burumuz lnön& tarafında• 
ın vazifeyi aldım: "Gnç ıu· 
bay evlitl•rıma ıelimımı rö
Uir, hepsinin ayrı ayrı göz· 
)erinden öperim. Yeni gir· 
dikleri orduda şerefİl vazife· 
terini daima muvaffakiyetle 
yapmaları için eileğim ken-
dilerile beraberdir" dediler 
ve tebriklerini gönderdiler. 

SANCAGIN TESLiMİ 

Bunu müteakip B. M. M. 
Reisi Abdülhalik Renda ta· 
rafından birinci, ikinci ve 
3üncü olarak mezun olanla
ra hediyeler verilmiş ve 2nci 
sınıfın bir mümessili " 2 nci 
ıınıf namına •layın kahra
manlık sembol& olan ıerefli 
ıancığı biriıaci ıınafa teslim 
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Amerikan 
Manevraları ----·-Ne•york (a.a.):- Ata'' 

ted Preain verdiği bir fllf' 
bere göre Amerika• ord 11' 
Alaskada şimdiye ka _..... 
görül~edik ölçüde blY
manevralar yapmaktadır· 

---.o----
Bir yalanla~ 

Bcrlin (a.a.)-Sallhlf _., 
kaynaklar Sovyet bav• ~ 
vetlerinin 3o itk teıri• f _, 
ai Bertin iizeriae bir lal ;· 
yapmıt olcai hakkı•d• i~, 
liz Sovyet propogaad~•'klt.l 
afınd•n yayılan haber• 
aarette yalanlamaktadır· 

Amerika gre.t 
V aıingtoa (a.a) - 11-; 

ameleıi lideri B. Leti'., 
binden fada ameleai• aiJll 
rini terketmit oldllja k f" 
madenlerinde faali7eti; 
nidea bışlayacaj'laı 

mittir. ~ 

Maden ameleıi fed•~ 
na Razteltia teklifial ~ ~ 
etmittir. Amele aal•-, 
vuku balar bulmaz d;,I' 
yeniden it• baılıyacakl 

o 

JskenderiY' 
bombalandı - " Kahire (a.a) - Mı•" 

biliye vealrliğlala tebli::,.. 

D&a akıam lake• f' 
bölgeaine bir bava aka•' aıJ• 
pılmııtır. Birk•ç bomba ' ' 
mııtır, HaHr ve inıaıc• 
yiat yoktur. 

Deniz me;;;iırıll 
bast111 .,-

Ankara - Mi•• tt"'. 
Veklletinin lıtanbald• ~ 
ine kaHr verdiji deolS ti 
tabaoesiaia tetkikleri bi 

ıtir. 

--mı---

Çin Rusy•1' 
yardımd• 

Nevyork, (a.a.) - Ç~ 
Kinı h&kômeti Ruıy•1' ,~· 

. t• 
kerce yardım etm•Y1 

h&d etmektedir. ~ 

Iıtaabul - Şehrimiz bele· 
diyesi 17 yaşından küçük 
çocukların umumi filimJeri 
görmelerini yaaak etmiıtir. 

ediyorum. Onun şeref ve 
h•yıiyetini koruyacağınıza 
ve uirunda canınızı verme
ğe hazır olduğunuıa itima· 
dım var" diyerek ıandiğı 
birinci aınıfa teslim etmiş
tir. Birinci sınıf müme11ili 
de "kahramanlık sembol& 
olan ıerefli sancağtmızı her 
} erde her zaman koruyaca· ı 
ğ•mıza aad İçeriz,, diyerek 
sancığı devir almııtır. 

ıuııı suıııı 
M&kifat Kopo~ . / 

( Saadet ) Kl9eelnden alı11ız.. Çorakkapı Poliı llerkesl 
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