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·'1eclisinde RUS TAYYA-ıHür Fransızla- l 
t~!__ grup REC~~~!!J_. rın ~~ayişi 

ASKERi VAZIYET 

(•·•> - c. "· P•r· Barlın ~ .. rruba reis ve· uoıunu bllluo
ruz oraua daha çok 

daf aıar gldacıölz 

Kondra ( A.A ) - Diin 
Fransada Almanlar tarafın
dan öldürülen Fraaıızlar için 
hür Fransızlar karargihında 
General dögol'un riyaıetinde 
5 dakikalık aüküt nümayiıi 
yapdmıştır. . 

Radyo gazeteıine g6re, 
cephede durum ıu suretle 
h61isa edılebilir: 

Moıkov•nıa şimal ve ba
tısındaki taarruzlar k11mea 
yavaşlamış, daha ız tehlike
li olmuştur. Oıel ve Kolada
in Alman taarruzları iıe da
ha şiddetlenmit olduğu ge
len haberlerden anla1ılmak
tad1r. Almanların buralarda 
Moıkovaya doğru ilerleme
ler eJde ettikleri v*' taarru· 
zu yeni kuvvetlerle destek· 
lemiş oldukları bildirilmek
tedir. Ruslar doğuya ve do· 

P lalldirilmiıtir: 
~rtlıi mlıtakil reiı 
l •bw mebuıa Ali 
"~•illa reialiii alba
~I ve bu içtim• 
~1• llllıtakil ırap 
~ 'liıe Konya meb

ltta. T&rel, Majla 
lllaaı Kitapçı ve 

lllleb•ı• F. Sirmeni 

'-o--
~ .. ' nıısır ve 
bat hak
,da üç 
~~rar 
~-" Y ~rı• Mmı ko

-. .. a dair iç mi· 
~ "treclilecektir. 
...._ -llrtlaa birinciıl 
ltıı.~ mllt•llliUeri
\'1ıı..~''fl bir karardır. 
1 ~·•• ilk verilen 

oldafa bılde 
'ta.ilalerde 40, SO 
~'• çıkarılmıfiar. 
~ttlı karar ile, ba 
~ 1111 ve evvelde• 
~· olaalar da da
~· OD pHa da
~ cakbr. 

a_ tela ıadur: Top· 
tıfıaclaa mllba· 
~ 11nıarların be

t'- 1 llriaclteıria
~ lair lraraı Hm 
~ 11111 31 mayıı· 

'-lctar. 

~''•r ise 4 hıui
~ttibU karar veç-
~ 1•tlbıal etmiyen 

\, li 3 kilometreye 
' llaaa veya iıke-
\,ı_ ha laababat ıe-
~ ' 1

• ın&bayaa fi· 
... - •dilebilecetı 

• 

~llaıııa elleria
~·d .. hıaan t&ccar 

• 
1 1•ri ilrilendiı-

"--. __ 
'1ilyon 
>aıcu 
~ 
'- 'i 1Palaa tetkik· 
~it bir Jıl içinde 
L""' tollarında 30 
~ "'•bat etmiı
\ıı;~•••lkhıe aaza
't.:• Jolca fııladaa 

'"'lftir. • 
)t_,,~t 

~~ 1
' 1•da artma ., 

l •ı1a toaaa· 
,, ~:•de 150 clir. 

~' • 185 fızla
' llrıtlır. 

___ .. __ 
Moıko"a (ı.a) - Tas ajanıı 

· evvelk ı&n Sovyet tayyare
leri tarafından bombardıma• 
na talti tatulan Berlia uçuıa 
etrafında ıu İHhatı yermek
tedir: 

Harekata iıtirak eden bir 
Raı subayı; "bu bavadll Al
manlar bizi bekl~mektedir
ler.. de mittir. 

Hakikaten havının çok ferıa 
olmaııaa rafmen Ruı tayya
releri Berlia &zerinde 16rln· 
dikleri vıkit hiç bir Almaa 
bataryaıı healı harekete 
ıepnemiıtir. 

Atalın y&kı,ek infiliklı 
bombalan yanıı• bombaları 
takip etmiıtir. Huekita itti· 
rak eden bitin Rua tayya· 
releri nılerine döndüler. 

Hareklttaa ıonra filo ıu
baylaraadan biri: .. Berlin yo
laaa biliyoruz, oraya bir çok 
defalar daha ghleceğiı" de· 
mittir. 

--o--

Verilen haberlere göre, 
Kabiredeki hlir Franıız, Bul
gar ve Yunanlılar da ayın 
surette hareket etmiılerdir. 
Kahirede dini bir iyin ya· 
pılacakbr. 

Viıi hükumeti bu aüma
yiıin Ana Fraaaıada da ya .. 
pıldığıaa dair bir em•re ol· 
madığını bildirmiştir. ---
Almanların 
Moskova 
Bombardımanı 

Berlia (a.ı ) - D. N. B.: 
30 ilkteşrinde Moskovada 

yapılan bava akını esnasın
da Kremlin ıarayı civann
daki bir çok ehemmiyeti b11-
iz binal~ra ve tren lıt11yon
larına tiddc:tli hücumlar ya
palmııtır. 

---o---
Amerikan ge-

B. Suat Yurtkoru Reis 
Vakilliüinl uapacak 

B. SUAD YURDKORU 

Ruzveltin ga-
t .1 •• misinin batma-

ze ecı ere mu- sında mem-

Dı. Behçet Uz'un en ya· 
kın mesai arkadaıı Belediye 
reiı muavini Bay Suad Yard 
koru arkadaıımız viliyet ma
kamının tenıipleri &zerine 
Belediye reiı vekilliği vazi
feıine başlamııbr. him beyanatı ? 

nunmuş. 
.,.. 

... . D: --o--

t:tJ=:: .B. RUZVELT 

Vııington (A.A) - Ruz
vel burün razetacilerle yap
ııiı görüımede elemiştir ki: 
Almanya ile diplomatik mn
naaebetleri keamek için hiç 
bir imkin r&rmByoram. Be
aben JamHİD kaybı ve A· 
merikan remilerine ıon za
manluda yapılan diier ha
camlar neticesinde Aaıerik•n 
ıiyaaetinde hiç bir deiitik
mevcat deiildtr. 

Rılı Rouben Jameain ken· 
cliıine verile• vazifeyi yap· 
makta oldaianu ill•eten 
bildirmlıtir. 

Dewımı 4 6nri •ahile4'• 

lngilizlere Göre Berlin (a.a.) -Reuben Ja
me1 Amerika• destroyeri-
nin torpillenmesi hakkında Kahire (a.a) - Oıta şark 
Alman hükumeti ıözcilsti Britanya hava kuvvetlerine 
bu akıam gazetecilere de mensup orta bombardıman 
mittir ki: Bir Alman deniz- tayyareleri Çarıamba günü 
alb11nın batmıı, değil fakat cenubi ltalyada Sidera, So-
bir birleıik devletler de!ltro- berata ve Loıiyi bombardı-
yerinin torpillenmiı olma- man etmiıler ve askeri he-
ıından dolayi memnunum.. deflerle mevzilere hücum et-
Amerikan destroyerlerinh1 mitlerdir. 
harp ıaha1ında biç bir it· Losiyide f•brika binaları-
leri yoktur. na tam isabetler kaydedil-

AJman tebliği miştir . 
Berlin (ı.a)-Alman teb- Siderada gaz fıbrikaıına 

ve diğer fabiik•y• iıabetler 
liği: Ingiliz iaıe gemilerine olmuş ve yangınlar çıkaral-
karıı yapılan mücadelede 

mışbr.t 
Alman denizaltıları ceman , Bulutları kaplayan duman-
27 bin tonilito hacminde 16 lar kilometrelerce uHktan 
Britanya ticaret gemisini, bir 

göriiliiyorda. 
destroyer ve bir devriye;ge- Siberatoda büyük yaagıa-
miıini bahrmışbr. Bir Brita- laır çıkarılmış aıkerAı bı'na-, aya topçekeri torpil isabet-
iyle ağır hasara uğramııtır. lar, garaj yolları, fabrikalara 

Atlantik denizinde uzun bobalar iıabet etmiıtir. ISir 
mesafeli ıavaş tayyareleri- demir yoluna tam iaabet ya-
miz Kadiksia ıimal!batııında pılmısbr.~ 
2000 tonluk bir tilebi bııtır- Marino üzerine bir akıb 
mış, diğer bir şilep te bon· esnasında tayyarelerimiz fab-
balarla hasara uğrahlmııtır. rika, istasyon ve traalere 
Deniz üzerinde ıiliblı keıi· bombalar isabet ehirilmit ve 
f yapan tayyarelerimiz de mitralöz yuval1rı ıuıturul-
Britanyanın doğu ve şimal muıtur. 
aahiliadeki limanlara bonba· Şimali Afrikıda bomhar-
lamışlarclar. Düşman tayyar- dıman tayyarelerimiz tarı-
eleri Alman araıill lzerinde hudan 27-28 ilkteırin ıece-
uçmamııbr. -Dnaneı 4 iinci ıaltilN•-

ğa ıimale dotru çek~llyor
lar. 

Cenap cepheainde Alma 
takip harekita devam etmek• 
tedir. Bu takip hareklbaa 
rağm~n müttefik kuvYıtleria 
henüz Doaeç nebriaia dop
ıuna i'eçmedikleri, takip lıa· 
rekitının hill nehrin bab 
kıımında devam ettlti aa
laşdmaktadır. 

Ruılara göre, Roıtof bir 
çelik kale olmuıtur. Almaa
lar da Roıtofa kartı taar
ruzlarına devam edlyular. 

- Devamı 4 üne& ahlfede -

Karadenizde 
Tehlike 
--o--

Londra (a.a) - Deyli Tel
.. graf ıaıeteai, •Karadeal:a•• 

tehlike" baılığı ılhadı flJle 
yazıyor: 

"Moıko•a ön&ndekl laam
leler durmuı ise de cea11pta• 
ki Alman hamlesi daha tell
Hkeli bir daram almaıbr. 
Ruı baaıııı teblikenia blJlk 
olduğunu kabul etmektedir. 
Donetz havzuıada Almaa 
ilerlemeai hen&z aurmamaı· 
tır. Ruıyanın iıtihıal kadreti 
ıitgide azalmaktadır. 

Sivaıtopol Rm doaadma
ıının K•ıadenizdeki baılaca 
611üdür. Almanlar yanm ada
ya gelmiı ve bnraaıa iıtlh· 
kimları haylı dayanabiline 
de Alman bava kavvetl•i 
Ruı donanmaııaı dah" prkta 
bir üı aramağa mecbur ola· 
caktır." 

--o--
Fransız 
Politikacılan 

B. PETEN 

Pariı (a.a) - Gııeteleria 
verdiği bir habere ı&re Ma· 
reıal Petenin muvakkat bir 
kanrile bir kalede mahk6m 
edilmjı olan Fraa111: politi-
kacılara yakında Pireaede ' 
Portale kaleıine aakledlle· 
ceklerdir. 
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:ı; .... a;;ç .... K~J Hindi Çinide 
ı J .. , Şehir Habe le • 

zın Hatası : auon nu usu 
ı • ı· :::::::-16 -:::::::::: eenış ıvor 

ı ~an: Nadire Seymen•ilu ---o--- ilk tahs·ı HA ... KEViNDE 
cumhuriuet bagramı 
şerefine gOzoı tem. 

siller verildi 
enç kız bay
,n bir halde 
~ngesinin ~ku
:aiına düstü 
Leyli daha fazla ıaıuıyor. 
lireketaiz duran Nevinin 
nıaa yaklaşıyor, sarılıyor 
~an boynuna: 

~ - Genç kadın Leyli di· 
0r, "ıuı ağlama yavrum. 
:nim atlamaktan gözlerim· 
• yaı kalmadı, fakat yine 
selli bulamadım.,, 
Genç kız baygın bir halde 

sngeainin kucağına düıü-

•*• 
ı Ne•in altı ay içinde yaıa-

' &dıiı bu evin İnHnları ara· 
•da en fazla kayin pede· 
ai ıeviyor. 

ı ı Genç kadının kimıesizlik 
llntüıiiae arkadaı olacak 
adar ona yakınlık göıteri
or ve bu yakıDlık devam 

1 diyor, ayni ıef katle. 
Melihat hanım ilk günler.-

' e Nevini gelini değil tıpkı 
ızı im!ı gibi seviyor ve genç 

~ adının rahatını temin ede
lf ilmek üzüntüıiyle ı kıvnaaı· 

ar gibi görüniyor. 
Bir akşam üzeri evin kü

ük çiçek bahçesinde Nevin 
cayınpederiyle birlikte dola
ıyor liu güa. ince vilcuda-

ı tun en canlı hatlarını mey
~aaa çıkarıyor bu kumaş. 
! Nevi rı geldiğinden beri 
ııvden dışarı çıkmıyor. Taüi=" 

. ~ığı bir aimsenia onu h:mir
~e görmeıiaden korkuyor. 

Bütün gihıü Leylaya lagi-
1izce görenmek ve el İfİ iş
lemekle geçiriyor. 

1 
Bu, . günün yor2unluiuada 

akşam &zerleri -i&:ayıkpede
ıiyle birlikte bahçede çiçek
~erin arasındaki küçük ka-

~ 
1
11epede oturmakla gideriyor. 

1 Melihat hanım kocaaının 
~u genç kadıala böyle Hat-
larc• konuşmasına bır mana 
veremiyor, onları kıskanıyor 
-~deta. 

Yine bir •ktam üzeri işin-
den yorgun gelen ihtiyar 

~ adam köpüklü kahvesini içi
yor. Yine bahçede ve Nevi-

1 nia yanında. 
Latfakta balık kızartmakla 

!meşgul olan Melihıt haaım 
arasıra baıını mutfalnn cam-
11z penceresine sokuyor ve 
onlara görünmeden gözetli-

1 yor. 
Genç kadnıın taze kahka

haları deli ediyor Melihat 
i banımı sanki. 

(ArM:ası var) 

Işık 
lı•lr Memleket ha1tancıl 

ltı,,atk n milteb .. auıı 
•••tlırea • e ElolJtrl ted • " h 1 
..... ,. Udacıl Be1ler So •• 

u 1: • ...,_ Q!Y. :s i 

Şaghay (ı.a) - Saygan
datıı bildiriliyor: 

Hindiçiniye yeni ltir Ja· 
poa heyetinin geldiği, ma· 
halli idarenin heyeti umu· 
miyesi üzerinde Japon kont
rolünün tazyikinin artmaaile 
belli olmaktadır .• 

Matbuat, radyo •e muha· 
berat sanıörü, artık Japon· 
ların elindedir. Gazeteler, 
baştan aşağı saıörden geç
miş sütunlarla çıkmaktadır. 
Hiadiçinioin her t6rlü dahili 
işlerine müteallık bahisler 
yank edilmiştir .. 

Hanoi propaganda büroıu· 
nun idaresi baıında bulu
nan Almanların yerine Ja
ponların gelmiş olması Ja
pon • Almaa miioasebabaın 
gerek Hindiçinide, gerek 
Taylandda gerginleımiı bu
luama11, kayde şayan bir 
keyfiyettir. 

Müııbitler, bunu M•nçu
kodaki Alman ıiyasetinin 
tesirine atfemektedirler. Al
manlar, aylardan beri, Japon 
aıkeri unsurlarını Tokyonun 
nüfuzundan ayırmağa çahı
maktadırlar. 

---...o---

Kıskançlık 
Yüzünden 

--o---
lstanbul - Geçea gün Ni

şantaıuıda ka&nh bir yarala
ma vak' aıı olmuı. bir genç 
kıskançlık yüzünden arkada
ıun bıçakla vurmuttur. 

Catih, Maçkada oturan 
izzet adında biridir. izzet 
bir müddettenberi münaae
bat peyda ettiği bir kadının 
son günlerde mrkadaşı Ga
liple aeviştiğini duymuş ve 
bundan mütees•İr oluak da 
dün Nişantaşında tes düf et
tiği Galiple kavgaya tutuı
muştur. 

Sokak ortasında bir müd
det devam eden bu dövüş· 
me esnHında izzet bıçakla 
G•libi vücudunun muhtelif · 
yerlerinden ~ağır ıurette ya
ralamıştır. 

Vak'ayı müteakip firar 
eden carih zabıta tarafından 
ya~alınmış, yaralı Beyoğlu 

bast hanesine kaldırılmıştır. 

Galibin yarası ifade ve· 
renıiyecek kadar ağtrdır. 

-~--

çocu ~ 1 ının 

sayımı 
Iık t.hıil ç ğındaki çocuk

ların teabiti içio bütün yurd
da olduğu gibi ıebrimizde 
de hazırlıklar yapılmakt dır. 
8 ikiııciteırinde teıbit işi ba
şuılacaktır. Bütün öğret
menler, bu mühim iş için 
vazife deruhte edeceklerdir. 

Bugün saat 15 de mual
limler, Kız liıesi ulocunda 
toplanacak ve görecekleri 
vazife hakkında kendilerine 
direktif verilecektir. 

---o---
htika 

Keçeciler Anafartalar c•d · 
desinde 422 1ayıh dükkanda 
ltakkaJ Ahmet oğlu Rız nın 
kesme şekerinin beher kilo· 
ıuDu 54 kuruşa sat,mck u· 
retiyle MiUi korunma kanu
nuna aykırı h reket ettiğin
dea yakalanmış ve hakkında 
kanuni muamele yap•lmıthr. 

Bin lira kazan
ma " stiyenler 

okusun 
lrgadpazarındaki A11i ıi· 

nema karııısında binlerce 
mum kuvvetindeki elektrik· 
le ıüılenmiş Yuıuf Kaozık'ın 
idaresindeki " MARTI ,, ga-
ziaoıucun muhteşem ıaloou
rıa her akıam yüzlerce müı· 
teri " Maıti ,, nin nefiı Şa· 

np, Bira ve müten vvi Ra
kısını içmekte ve halis Uıfa 
yağından yspılan envaiçeıid 
mezelerinden yemekte ve ki· 
lo almaktadır. içki ve me-
zelerin bilesioi bulanlara bin 
Jira mükif et verilecektir. 

Mutlaka "MARTI" gozi
nosuoa bir defa uğrayınız ... 

Elim bir kayıp 
Kısa bir hastalıktan ıon

ra pederimiz Mısırcı Se
linikli Yusef SALTIELdün 
a;kşam vef t dti. 

Cec zesi bu akş m Göz· 
hpedc Anadolu ap rtma· 
oıudan k ldırılacağınden 
akraba ve kendisioi teru· 
y n biZcümfe dostları bu 
merasime dnvet olunur. 

Oğlu 
Sigorta acentaın Sabctay 

Saitiel 

--=---
Cumhuriyet bayramı mü-

nasebetiyle 29 ve 30 ilkteş· 
rin gecesi H lkevinde, tem· 
ail kolu amatörleri tarafın
dan, muvaff k olmuş milli 
tcmıiller verilmiştir. 

Temsil bışl mad n vvel 
Cumhuriyet bayramı hakkın· 
da bir nutuk irad edilmiş 
ve temsil edilen "Ç kır Ati,, 
adındahi milli temsil büyük 
bir lkış ve takdir kazan
mııhr. 

Rejisör B. Ihsan ile bn
tün amatör oyuncular deruh
de ettikleri rollerde ati için 
çok 6mid verecek muvaffa
kıyetler göıtermişlerdir. 

Milli temıilden ıonra mo· 
aoloğlar söylenmiş •e bir de 
komedi oynanmıştır. 

Komedide baş rolde oyaı • 
yan Ali Esmın muvaffak ol-

duğu kadar "Ajuan Ecıpek
tör,, rolünde ecnebi takli
diyle oynıyaa temsil kolunun 
luymetli amatö:fi Rif t Kan· 
yas pek çok alkış toplamış· 
lardır. 

Halkevi temıil kolu ama· 
törlerinia tuttukları yolda 
muvaffskıyetlc devamlarını 
iıteriz. 

w - ==== 
içki Narin Lo~ 

kan ta ve 
• 

gazın osu 
He günö ğleyin yemekle

rinde 12 den 1 buçuğa ka
dar ki sik parçalarla mürik 
iştiha verici parçalar çalmak
tadır. 

MUZİKLİ 
Gündüz yemek fiatleri 
Et yemekleri 25, Sebzeler 

15, PHiv, Makarna 10, Kom
posto 15, Salata 10, Maden 
ıuyu 10, Bira fişe 30. 

50 de;cce küçük rakı tar 55, 
şişe ş rap 70, k deh 10 ku
r uştur. 

Akşamları muhteşem bir 
iuce s z heyeti il mugan · 
niyeler icrayı ahenk etmek
tedir. 

• T s· d Telefos::ı: Harp okulunun i ayyare ınem a 36-46t 

1 ı Bir haftada 2000 lıiş~ tanfı~dıau görülen ~e. ~ek çok be· l 
meZUD 811 ı ğenilen Turkçe ıozlü , rk muııkıh : 

4nkara -· Harp okulu bu JZIM UYM'"SJ 
devre mezunıarıaın okuldan K t n 
ayrılma mer11imi huiÜD ya· ı 1941 YILI FUARIMIZIN Açılış mer simine it filmin deı 
pılacakhr. ı ilk defa olar k bu bayramda gösterilmesi müsııadeıinin : 

Merasim nnasıada ıınıf ı alıadığıoı mi1jdeleriz. M tineler: 11, 1 30, 4, 6.30, 9 ı 
birincilerine mükifatlar da- .. ,, ...... ~-'V'-"'"""'-"'"'-'""" ~"~~.._.,,...._, "'""""""'""""""""' 
ğıtılacak ve okulua baş kü· : GELECEK PROGRAM : 

töğüne bi, çivi dah• çakı- :: AlRABACI nın KIZI (Dungaşka) i 
lacakbr. 

12 Muhtekir 
mahkemede 

--o---
·c1·• lıtanbul -Ba2üa ye•• 

11 
.. 

12 mbhtekir Adliyeye ''' 
mittir. ı-

Ali adında biriıi, yağd 'ısi 
mak için Balık PazauD • 
.toptancı yaicıları dol•~ 
ve bu toptancıların b~~ıt• 
den ( yok ) cevabı al111•f 

B~aun üzerine Ali doi'O:: 
Fiat mürakDhe komiıy0•',ı· 
gitmiı ve bunları ihbar ,. 
miştir. Yapılan araştırlll• iti' 
tic ıiade Cumhuriyet bol t•' 
aeıinde Yaniye aid 293 .t 
13eke Trabzon yaiı bul~111rit• 
ve ıuçlu Adliyeye veril1111f 

FenefbahÖe ·-; eaııı· 
taı mağlup oldd . 

b•b 
lstanbul (a.a )-Feoe'·~ttf 

çe iıtanbulıpor ve Bfl1 l•' 
Galatasaray araııada ıo•',r 
Fener ıtadında beı b!O 'ıttı'' 
irciniu huzurunda yapıl~ ti' 
iıtanbul Fenari 0-2, G• •,11• 

saray da Beşiktaıı 0·2 1 
mişlerdir. 

--o-----
Dövmek 

Keçecilerde Garde~ 
dansotmekte olan O•~' 
kızı Kadriyeyi hil• '' .r 
döven Yaıuf oğl bia• ti 
tası Hamit yakalaaıoıf.,t 
hakkında meşhut ıu' . .,,,. 
varakaıı yapılarak 4clli 
teılim edilmiıtir. ~-· 

§ lkiçeemelikte D~•,ıa J' \ 
yu mevkiinde, lbrabıdl ~-- b 
Kamil ve arkadaıı IJI'' ~t~ 
oğlu Ha1an adıada~İ ~ı,ı•' 1 

)ar sarho,Iuk ıaikaııl• dı11' 
bim oğlu Mevlüdo ••~ı•'' 
ile dövdükleriodea Y'ıı•".,-J 
mış ve haklarında 
muamele yapılmıth'· __ .. _ __... 

iJ'' Fakir çocll 
ra yard•~·~ 
Ödemiş (a.a.) - O f•~'. 

Eıirgeme kul' umu 20 bil ol 
çocuğa kunduraları d• if4it' 
mak üzere tamamell '~1114' 
miştir. Kurum pek Y~,~" 
20 çocuğa süaae~ ede)Jit f( 
ilk mekteplerdekı f~1,,,.~-' cuklara yemek qerı 

devam edecektir. ''( 

Y ~ni bir JıD ,. 
·ırü . a~·~~! .ı~: 

Kör gedız uıerıo fı ,111
0
, 

yetçe 25 bin lir• ~~:. ~6P' ~ 
tile inşa edilen Ç•i 1 

dil-"( 
ıü iaşaaatı ikmal :,. ~61• 
dlln törenle açılınıf ~""' of Oıt rü 42 metre uıup•-- ~ 

dır. --~~,, 
. H••t• Cirt ve Zührcvı 

Mütebaısı••lt J 
ooKTO " 

S ı.h So~"~ a 1 N'' 
lkiaci Beyler 5°· 



' ı-

~ lllısını· ve·arkadaş nı öldü.' 
~il polisin muhakemesi 
~b111-Bandan bir m&d

'1,Fatihte Hacıüveyı t • 

·~ 1111~e feci bir ciaa
. 1"lllış, Ali Rıza Öz· 

ı 'illinde bir polis me
''tad' . 

' ıııadcn yüz çevi-
lııı HayrüoaiHyı 

. aktatfunu ile öldür
.. ıırda çıkwn kur-

,•: biri de Hayrünni
' 'daıı Fabriinai11ya 
tt . 
ı" ıtıış ve ıenç kız 
I• hHtaaede i\I-

"-••111 b' . . w • ırıncı aıarce-

tile dinlenmiş ve vak'.a elra 
fında iuhat veruek, demiş
tir ki: 

"- Rıza nışanl11ma bak
m z ne pua, hatti ile de 
bir hediye verirdi. Bunun 
için d., kız oadaa ayrılmak 
zaruretinde kalmıştı.,, 
Demiştir. 

Müteakıb~n suçlu vekili 
mahkemeye genç bir adam 
resmi ibraz ederek Hayrüı:ı
DİHnın bu ıeı-.çle alakası 
oldvğuau iddia etmiştir. FoM 

Edirne - Ş htimitio t -
nınmış ılıbıkletn bir :cevc:
yet kur1c.ıy k rar ve miş 
ve bu nı l s dla bir niz m· 
r.uıme kaleme almış bul uu
yorlar. Cemiyeti teşkil ede· 
cek olan tauıamış zev;ıt r -
sındıa rn •uf bir doktorum z 
c! bulunm ktadıJ. Bu huısui
t mum iJ .. yh hiçbir ifşa tt 
buluomıyors d cemiy te gi-
recek zev bn ri )et edecek
leri ş ?ti rıo 16 m ddedta 
ib ret olduğuDu mevsukao 
haber ı:ıldım . 

1 2inci Teırla 'JCt 

,_ ........................ .. 
a - i K hramanlar ! 
kılı- i Kah amanı i 

k 

S - Az sigua içmek. 
6 - Aşırı derc!cede şık 

ve caızip bulu'lm mal!. 
7 - Tendürüst olmak. 
8 - Her gün değilse de 

ı gün aşırı breş olmak. 
9 - EYİDİiı D htarıoı ce 

binde t şnualr. 
10 - Evinin ihtiyacı ı biz

z t görmek. 

11 - Geceleri geç yat
m mek. 

t • 
ı SO UTAY i 
l-40- Yazan:H. O. T. ı 
~ .................... .. 

Cen~z, iki kıymetli 
11e harp dahiai bula
nan Sobutayla Cebe 
gibi sadık baı,ıeneral
lerine açıh ve hud•t

&uz emir verdı ... 
Sobuhy, Sultan Mebme· 

din vefatı odan soar keadi
ıinin kıpçak havaliıiae 1ö11-
derilmeıini ve baralarıaıa 

emniyet altına rılrnmanın İ•· 

12 - S b hları 
k lkma . 

erken tikbalde çok büyük fayda· 
~ 161 illen duruımaııaa 
~ de•aın oluamuş da-

l ~'Ya varmııtır. 
- , l c:elaede Hayriye 

tografın arkasında Ekrem 
ımzası ve "Haytüoı:ıi111ya ba· 
tıra" yıııaı okunmuştur. 

Duruşm•, müddeiumumi
nin iddianamesini scrdttme
için talik edilmİ§tİr. 

1 - Al.eş m eıanı~d n 
sonrrı nk !:.ta hılnı m k. 

13 - Evde f :d müta)ca 
ve resmi işlerle meşgul t'l· 
mamnk. 

lıu temin edeceiini bildirdi. 
Yiae boı durmamak ve ce· 
ve p gelinceye kadar ıimali 
lr nla A:ıerbaycanı ortadaa 
kaldırmak içia Sobutay Ce· 
benin fikrini aldı, iki ka· 
mandan bu iıin de ebem 

,,. .. 
bir lladın ıabit llfa-------------... -------------

dyo)ar ve Şehitliği 
)~aaıımız Ziyaret · 
~ •Jet bayramı mi- Ankara, (a.a.) - Cumhu-
tle dihıki ecaei:ti rıyet bayramı münasebetiyle 

il~c&.ıa T&rkçe ıöyle- buraya ıelea izciler arasın· 
~ ""'••n da hepsi ve dan ayrılmıı bir izci bölüğü 
•aılırı bir ıerviıini buıün saat 10 da Cebecide-
ı.aıaı tebrik için tab- ki ıehidliği ziyaret ederek 

~ laai iıittik. bir çelenk koymuş,ve şebit-
'tltııaa münasebetiyle (erimizin hatıraları anılmış-
); lirk tarilaindea, tır. 

lcırı1ahndaa, Cim-
._ bize temia ettiği 

~~ la bahsetmek ve 
~·~it ıuıetiyie cewile-

aaaler ıöylemitler-

---o---
Tecrübe· akim 

kaldı 

2 - Kıbveb ne, bir ha 
ne ve emsali y('ı-lere müdm 
vim bulunm ma • 

3 - Sinema, tiyatro, ko·s: 
ıerlere y lnız girmemek. 

4 - Alkol ve kum r ile 
üoıiyeti olmemak. 

021u 
liğa 

e en 

u h rsız
te vik 

bi 

14 - T til günl rini evin· 
de geçirmek. 

15 - Berayı vazifı: öteye 
b_riye sık sık görmemek. 

16 - Memur ise iznioi 
c iade geçirmek. 

k 
çan suçlu 
uya düş Ü 
ve öldü 

0bulunduğuca ve gayet iyi 
ol cağın hüküm verdiler •• 
derhal harekete ıeçliler. lS 
gün içinde tasmim ettikleri 
fili meydana koydular, timali 
ıranla Azerbaycauı kam, 
Hemd o ve Kozvini aldılar. 
Bu b1.valide pek ço1' çayır 
ve ot buldular. 
Hecıdan ve Kozvinin mah· 

:eşcm ve mükemmel bahçe
lerinde yerleştiler, buz ıibi 
ıul nnı içtiler, iyice dinen· 
diler ve bir çok eğlenceler 
tertip ettiler, ıürek ••lan 
yaptılar. 

T ebriz üzerine de hareket 

. ~l;~J;r 
b, 9•1iıt B. Oımaa 

,,,:ialiden relmiıtir. 
... ,,hrimize relen 

~ -•bnıu emekli ge
~ lırıı Karabekir dün 

••et eylemiıtir. 

(stanbal - Üıküdar ve 
Kadıköy trauıvaylarında ka
dın vatman ç•lııtmlmaıı için 
yıpılao tecrübeler menfi ne
tice vermiıtir. 

Ada l'l - Ş kirp a mev· 
ldinde bir b•ğ e inde otu· 
ren Hcc11ofo m hallesinden 
Is oğlu C e ~iletti :ı G etre· 
nio evinden, 12 y şlıırındn 
Ali Sığn k il.. O smeo Yıl· 
d1raa oa iki fsilo tere tohu
mu, bir mikt r ince tel il 
ufa 'i: bir su ten kesi çRldı -.. 
ları Şİ!!ayet diJmİ ve yRpl• 
l n t1ıhkikdt çalın D bütün 
eşyalar bulunmuş ve bu işte 
Alinin b&bıı~ı H D Sığın • 
ğan d p rm•~ı olduğu tes
bi t dilmiştir. Eşya} r ve üç 
suçta mevcad n adliyeye gön
derilmiş ir. 

1 tanbul - lbrabim adın
da Çorumlu bir suçlu, sivil 
m murlarıo rcfek tinde Is
t&mbulda Üsküd&r b pisha· 
nesine götürülür ·e , Kısık
hd bir fars tanı buluak me
murların önü 1den firara baş
lamış ve memurların ihtarı
na biç ehemmiyet verme• 
mişlir. 

Memurlar t m ateş ede-
cekleri bir zam nda suçlu 

ı etmek ve bura11nı da temiz· 
Jemek lizımgeliyordu. T eb
rizde hüküm ıüren Özbek 
adında bir Tiirktü; ona So-

,. 

Bir buçuk aydanbeıi vat· 
man olaralı:: çalışan Bayan 
Haticenin vı.ziteaine nshayet 
veril miıtir. 

lnaon ınaııızcı garın Almanca, .. 
~elimeler : VVords •• 

12 •• Wiu 

r.ısııın ort d D ybohnuş 
ve yapıl n r& tırm sonun
cl suçlunun bil· bo tan hu
yusun düşer k boğulduğu 
j!'Örülmüştür. 

r.ım!llıııııı:ııııı•ııımımııııııımıımınıımıııııııııııınıını:ım 

but y güzel bir mektup yaz· 
dı. Aıy da teşekkül etmek
te bulunan büyük Türk it
tih dıaa ve yeni nizama fir
mesini ve bu ıuretle çok 
kas nıc,ğııu bildirdi 

Ö.ıöek, .bunu biltiln ka
o b mandanlnrile müzakere t.tti, 
1 ret geleuleriia Türk ırkına men· 

f r.up ve ~an karedeıi olda-

FAYDALI BiLGiLER 

y a V'l ma. ı... ğunu bildiği İÇID tilııesi•d• 
F'r•ıaıa Vieana-Viyana Biga - Big diç ı:ı hiyeıi B zı insanlar vardır i kan dökmemek ve iatikll· 

'o~.._Liverpol Ncw York-Nevyork hududu içind ve Ko tokde· v zifeleri iktiz sı şuraya bu· line halel getirilmemek ıar• 
lllQıeam"-mtize Hiıtorical-tarihi resi mcvkiinde bir y ogı "'ray~ gidip &gelmekten yorul- tile kendilerini ıaalı bir mi· 

~ çıkmış, ateş kua bir zam n- duldarmı öylerler, şikiyet fır gibi kabul edeceğini ileri 
~~1 °11••-ıümrük Theatre(teder)-tiyatro da büyümü ve komşu öy· cdeıler bu gibilere, atılar-

.. -baio Newı "aiyuz"-havadiı sürdü. 
) ler hududun ir yet etmi~- dan ibret lmeııl rıoı t11vsiye Sobutay ve Cebe ba ka· 
e 'ıııeınleket, köy Weather (vezer)-hava tir. Nebiye müdürümüz Tev- deriz. rar ve tebliğe memaua ol-
'•eyabat (bahri) Jouraey-ıeyahat ~(berri) fi · Balemiri \' k r kol lro· Bir kovanın arıları, Y rım dular ve Tebrize iİrdiler.Ba 

~t, ·~~tıny-fırbnalı Next week-gclecek hafta IJlUtaııı S dettin ç v şun g y- kilo bel y pabilmek [için alt- sırada Cengizden şu irade 
)...._ •nner, to dine (daya) akşam yemeği, yemek rctiyle yangın 12 s t gıbi ı mil meDafe d biliad~ geldi: 

Pazar Mooday-pazarteıi k•g bir % m n içinde ve 40 uç dmr. çiçeklerin üz.erine 11 Mademki Kıpçaklar da 
d) (tiyaızdey) salı Wednesday - çarşamba bekt r k dnr fundalık y - kou rl r. Y ah:?ız bir arı ın Türk neılindeadir, zaptetme-
) '!

1 
.. turadey,, Pertembe dıktan ıocra tıöudürülnıüş bu z hmet muk bihod getir• niz uygun olur. " 

''Ydey,.-cama Satarday-cumarteıi tür. Zabıt ye goun ebcp digi bal, kilonun 0,007 si O ndan sonra da keadııl-

ı ,.~lhamr& SIN M. A. ~I . . J :ve f ilirıi r ma t dır. kad rdır. ITÜRKÇE • :~ğı:~o::m;~:~~~~:ıe,t•~:: 
'-,. - O • d r ilerlemelerini, devletia lııhuriyt:t ~•yramında ıayln Izmırh muıterılcm .. e ı : SOZLU ı f' · d i 

d ı ve millt.tia mena ını a ma 
dG l•kdim edeceği filmi müj er.. . ı ı ilk Def W tn r BAXSTER iLK DEFA ı go .. zönünde tutmalarını bil-

llyıc:a aJkışl•n•• 1e sevilen iki mcıhur ve ıe- ı • • 
vimu kahkaha kralı... : : A e~ er r ·zona Gibi : dirdi. 

L E H A"RDİ ı • '!9' • Bu verilen aaligiyet •e R L • ,._ ı ilk defa Buck J ohnes ilk defa : emniyet iki kumındaaıa ıoa 
•lıa birlikte çevirdikleri Türlrçe Sözlü ı ı iki h lec 0 ve d _hşct filmleırini. . . : d rece mem13uniyet ve mln• 

L~~. CEMi AŞIKLAR ıt ıı y .ıı,ı; İ 11 MA : netlerini rltırdi. Daha içten 
~. , l bir ilı,Iİ ve s v2i ile vazife· 
~'nl0,45 - 12,30 - 2.15 - 4.00 - 5.45 - 7.3~ r 9.00d&: :cumhuriyet lı yrnmı 111 birinci g ü 'ünden itib ren ıizl ' lerhıe sarıldılar. 
~Matbuat U. M. Memleket Jun,alı · : takdim ~deccktir8f!.yramd s a si r:9 ·9.45 -12 30 -3.15 ·6 -8.45 e:ıUJıı ıraı ·-



.. 
eri vaziyet 

j 
laıtarafı 1 nci sahifede -

'1 Kır1mda bütDa cephenin 
)' rılmış ve bur•da da takip 
· rekltıaın baıladığıaı iki 

iadeaberi lekrarlamakta-
i rlar. Fakat bu haberler 
J ı j'er kaynaklardan teyid 
'"lilmemiıtir. Kırımdaki ber
i hı &'Ören ve bilenlerin ba 
f , rHhın tamamiyle aııhp 
~rımıa istilisının ne kadar 

J ~ç olduğuna bilirler. Bu 
~ ırum Karımın müdafaasını 
~ ıılaylaşhrmaktadır. 
. Sovyetlerin bu berzahta 

ı 1 ılteaddid müdafaa hatları 
• merkezleri vücuda getir
il olmaları çok muhtemel. 

·lı r. Bu birbiri ardına yapıl
ı ı mlldafaa hatlarından Al-

• f ı~nların reçerek Kırımı iı
, ~ya baılamış olmalırıaa 

1 .k ihtimal verilemez. Eğer 
muvaffakıyet elde. edil-

~ ıse, Almanlar bununla if
•ıl,arda haklıdırlar ve K111m-
1 ııld kuvvetlerle donanmanın 
t ııl olan Sivastopol da çok 
'l·~ıkül durama düıecektir. 

Jı\ - - -

rı'' ln2ilizlere 
1 ı •• .,\ gore 

1 
ı /aıtaralı linci aahifetle-

1 Binıaıi ve erteıi gece 
1 !:rabluıgarp limanlarına 
ıt 1j ıalar yapılmiştr. 
~ ,.28-29 ilkteırin geceıi Bri
~ , 1ıya bombardıman tayyare
lf ~ ·i hudut çevreıiade düş· 
• 1 ıaın motörlü nakliye ye 

ı e kellarıaa hilcum etmiı-
1 dir. 

t' .~ -------o---,. 

,ılevlet resim 
1. • • 

1
; sergısı 

f (1 ~nkara - Resim ve bey
i 1 ~ sergisi dün Mamrif veki
: in bir autkiyle açılmııtır. l r:ılıı töreninde BaıvekiJ, 
kiUer, Kordiplomatik ha-

~' bulunmuşlardır. 
f ı Maarif vekilinin nutkunu 
, 1 'iteakip Baıvekil muvaffı
x,.1,t dileğiyle kurdeliyı keı-
1 iJ ve sergiyi açmıştır. 
t)5ergiye 70 den fazla res· 

1 'n iştirak eylemiıtir. 
~· e•ıvekil kendilerine tak
~ r edilen ve jüri tarafuı
~· ı enrleri derece alan HD• 

]i'ıı ~irları takdir etmiflerdir. 
.~gideki eserlerde1:11 birinci-
1 Cemal Doğlunun "Son 

A ı•ar" tabloıu, ikinciliği 
1relia "Heybeli ada., pey· 

i 'ı. tabloıu, üçüncülüğü Ba. 
ı 1 lıhabn bir poıtreıi kızan· 

uzveltin 
Gazetecilere 
Beyanatı 

---o--
- Baıtarafı 1 inci ıahifede -

Gazeteciler Amerikan harp 
gemilerinin Alman denizaltı· 
ları batırıp batarmmdıklarını 
ıırarla ıormuılardır. 

Ruzvnlt bu suallere cevap 
olarak: 

Ej'er böyle bir ıey olsa 
dahi bunu söyleyemezdim, 
demiı ve bu gibi haberleri 
vermemekteki ıebebin düş
man denizaltı mürettebatı
nın maneviyab üıerinda te
sir yapmak olduğunu açıkça 
anlatmıştır. 

Bir gazeteci ıu ıuali ıor· 
muıtar: 

Siyasi~ bizim gemilerimiz 
batıuca haber vermek, fakat 
bunlara hucum edenler ba
tınca haber •ermemek mi· 
dir? 

Buna cevap olarak Ruz
~elt geçen harpte de batırı
lan harp gemilerinin bildi
rilmediiini, fakat Amerikan 
gemileri kayıpla11nın ilin 
olunduğunu hatırlatmıştır. 

Bu gazeteci bunun üzerine 
aıağıdaki ikinci ıuali ıor
muıtur: 

Fakat Almanların bunu 
bilmıine mani olamazsınız 
değil mi? .. 

Razvelt •nın şöyle ca•ap 
vermiıtir: 

- Bilikiı uzun Hmaa 
için bilmelerine mini olabi
liriz. Fsasea liıısn olaa da 
budur. 

----1111--
Köprü başına 

hücum 
Berlin (•.•) - D.N.B. nia 

askeri kaynaklarından öğre
nildiğine göre. cephenin şi
malinde Sövyetler dün bir 
köprü başına saldırmıılar ve 
kanlı zayiatla püıkürtülmüı· 
lerdir. 

Bu muharebelerde Sovyet· 
ler oO subay ve 900 nefer 
ölü bırakmıılarmr. 

-----
Ruzvelti 
Ziyaret 
Ottav (a.a)- Resmen bil

dirildiğine göre Kanada 
başvekili MakenJ.İ Kiag bu· 
hafta aonunda Ruzvelte bu· 
susi bir ziyaret y11pmak ar· 
zusundadır. 

----1a:----1 ;~ııtır. - o-

mir 8-- HitlerinFonPa-
. ornova t b .ki • , 1 pene e rı erı 

ııı YO U Berlia (a.a) - Bay Hitlerırı 
~ ımir - Bornova turiıtik Türki} edeki bUyük elçi Fon 
·• ı büyük bir meraıimle Papene doğumunun yıldönü-
ı4 mıı ve tmistik yollar ara- mü müoaaebetiyle gayet dos-
'''• ilk açılan bu olmuş- tane birliıanla yızdmıı bir 
J' tebrik telgrafı göndermiıtir. 

• 
oıyan20 bilet-erinizi 

Beden mükel-'Ekmekler hak
lefleri gençlikl kında yeni 

kulübu 
--

Ankara - Beden terbiye
si umum müdürlüiünün ted · 
kikatına nazaran yurdun 
muhtelif yerlerinde kurulan 
gençlik kulllpleri 965 tir. 
96155 genç bu kulüplerde 
Beden mükellefi olarak Be· 
den terbiyesi yıpmaktadır. 
Bu rakam yakında artacak
tır. Hazırlıklar yapılmakta · 
dır. 

Beden terbiye1i mükellef
lerinin "Paraşütçüleri haber 
verme" gruplarında vazife 
almaları tensip edilmiştir. Bu 
gençler Milli müdafaa hiz
metlerinde büyük iıler ba
ımracak Yaziyelte yetiştirili
yorlar. -----
Kara denizde 

bir vapur:battı 
Berfin (•.•)-Askeri kay

naklardan öğrenildiğine göre 
Alman savaş tayyareleri 
evelki gün Karadenizde 
Sovyet filosuna hücum et
\Dişlerdir. 3 bin ton,uk bir 
nakliye gemisi ile 2 ıer bin 
tonluk 2, Ye 500 tonluk bir 
ticaret gemisi bahrmıılardır. 
2 ıer bin tonluk 2 gemiyede 
isabetler kay~etmişlerdir üç 
demiryolunu tamamile tahrip 
etmişler ve mübimm•t depo
larında yangın ğıkarmışlar
dır. 

---o---
Iran Şahının 
yıldönümü 
Ankara (a.a)-İran Şah

inşıabıaın doğumunun yıJdö

nümü münasebatile Cum· 
hurreisimiz lnöııü ile Şıhin
şıh Muhammed Rıza Peble· 
vi arasında tebrik ve te ıe
kkür telgrafları teati olun· 
muvtur. 

Tayyarede 
kişi öldü 

14 

Moorhead (a.a)-Sis yü~ 

ıünden Minnesota,da Moor
head civarında bir nnakliye 
tayyaresi yere düıerek par .. 
çalanmıı içinde buluaaı.ı 14 
kişi ölmOştir. 

•• 
Universite 

dersleri 
Ankara - Dün Üfl iversi

tede büyük merasimle ders
lere bıılandı. Rektör Beliğ 
bir nutuk söyledi. MiJJi Şe
fimize saygılar gösterildi. 

• 
emır 
- .. --

lstanbul, -Ticaret veki· 
Jetinden gelen emir üzerine 
şehrimizdeki fınnlmrda ek
m~k imalinde kullanılmakta 
olan uaua randım•nı arttırı
lmakta ekmek unundaki ke
pek miktarı çoğalhlmaktadır. 
timdiye kadar ekmek randı· 
manı yüzde doksan bir ol· 
duğu halde bugünden itibar
en yllzde dokıan ' dört ili 
doksan •itaya rçıkarılmakta
dır. Bu vaziyette ekmek un
undaki kepek miktarı biraz 
dıha arttırılmış olacıktn. ---
Çay 
Yetiştireceğiz 

---o--
Ankara - Ziraat Vekile

tinden alınan muliımata gö· 
re Rizedeki çay fidanlığında 
çalışmalar bu sene memnu
niyet verici bir terıda inki
ıaf eylemiştir. 

12000 dönümltik çay bah
çesi kurulmuş ve ıon aene 
içinde ilk mahsul olarak 
2000 kilo nefis çay istihsal 
edilmiştir. 

Bu çaylar çok beğenilmiı· 
tir. 1945 yılına kadar devam 

edecek çıahımalarla çay bah
çeleri memleketin çay ihti-

yacını karşılayacak bir vüs· 
at keabedecektir. 

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

ıtaıuanıara Göre 
Roma ( a.a ) - İtalyan 

umumi kararğahının tebliği: 
Şimali Afıikada topçumuz 
Tobruk cephesinde pıaliyet

te bulunmuştur. lngiliz tay
yareleri tar~fındaa Trablaı 
ve Biugaziye yeniden yapı
lan hücumda bir kaç kişi 

yar .. lanmıt ve hafif b11ar 

olmuıt11r. Düşman tayyere
leriuin dlinkü tebliğde bildi
rilen 26 ilk teşrin hücumu 
esnasında bir İngiliz tayya
resinin tayyare karşı koymg 
bataryaları tarkfrndan Bin
gazi yakınında deuize diiş· 
tüğü görülmüştür. DoğlJ Af· 
rikada ileri miifıezelerimiz 
faaliyette bahınmuıtur. Bir 
kesimde düımıumı mevzile· 
rimize yaklaşma teşebbllıü 
pllıkürtülmüştür; 

Sicilya sahili yakıDlıarında 
bir lngiliz tayyaresi denize 
inmeie mecbur edil~iştir: 
Bu tayyarenin Kanadalı üç 
zabitten ibaret olan m&r~t
tebab esir ebilmiotir. 

Ja~onlar 
Ana vatana 
Dönüyor 

--.. ----- . k•-Hatavya (a.a) - BıD ,,
11
, 

dar Japon kadın ve çocııd., 
nun Hollanda Bindiıtaı11• 
ayrılmaları beklenmekte~İ:lt-

Şanahay (a.a) - Vıııf i• 
görülen ıon iakiıaflar lis'' ,. 
11e Britanya makamları b:.~. 
da e1aslı işi olmıyao ve ', 
basta kadın ve çocukl•f1 b• 
hareket etmeleri için blt t• 
liğat yapmıtbr. 

----c--
AmerikaoıO ~ 

3 üncü kurbaJll ~ 
"Radyo,, gazeteıiad•11: 

1 ar 1 
Londra radyoıuna f • 

Kearney ve Greerden •0'~~ 
üçüucü bir Amerikao 111°

11
• 

ribi daha lzlanda açıkl•'' ,
da meçhul bir denizaltı tt~I• 
fından torpillenmek ıuret 
batmııtır. ,,, 

Bu yeni hadisenin aılbf ,t 
karşı daha ıiddetli bat•~ 
edilmesine ye lagilter•t;, 
daha çok yardım yapıloı•j 
taraftar olan - yeni Ro•f , 
partisine menıup buluo•' ~ 
Amerikalıları daha ıiddf 
hareketlere ıevkedeceji 
hesizdir. 

KONTROL AL TIND~;i' 
Vaşington (a.a) - lt•',r 

ıümhur Ruzvelt Niyu Vb•' 
meyde bir f abtikanın ıolJ ,,
faza a)tuıa alınmasını 'lf 
retmiıtir. Mezkür fabrik• tı' 
çilerinin çıkardıj'ı bazı k;,,ı 
şıklıkiar 20 eyluldeo •· 
fabrikanın iıtihıalleri11İ 111 

teessir etmiıtir. --- ' Bugün Meclifl 
d• ı· . ı· 1 ın ıye ılll 

8
,, 

Ankara - Saat 15 de ~' 
ylik Millet Mecliıi açıl•''d• 
bu açılış radyo ile o •0ıe
ber tarafa yayılacak. ve~ •. 
timizia dahili ve harici ':ı,t 
setlerini zöıteren autd 
söylenecek. 

----o----~ 

~~ 
tı 

'lı! 

SahipsizAJoııJJJ 1 

• 
tayyaresı , 

'"" Stokholm; a.a-ıalı 1 ~, 
Öreaued,da Ven ad••1 1~f 
ınlarında denizde b•f' .~ 
bir Alman daniz t•YY'' d• 
bulnnmuıtur • TayY•'',,, 
mürettebattan hiçbir • t t'' 
göıllkmüyordu. Bu deaıı; t•' 
yyaresi, lave·ç makamlar• 'tı' 

' dilıs11' rafından müıadere . e 
tir • 

( Saadet ) Kl'e lnd •l bl!ız.. Çorakkapı Polla Merkezi 
lı ;ı~ı M , !6 H" ını;:tt llhı ONLlER 1'elefoaı 


