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luıveltin 
~11tku 

~ ~ llri ıeaeden fazla 
• ~.... beri harp ha
'-t1t bt.taaaa d&aya

'ıı lbekte ol~uğu bari
'~••emet ediyoruz. 

'~ '• d&nyaya hikim 
""Y•n Hitlerin me· 
, la Jardları olaa Ce· 

: )e,~ lıovmaııaa raimea 
Vı d&nyada doıtua 

'••tin bliy&k bim
~ ttt~'Y•ıiade iıimize de-

' tlh
1

' 
~ •1a harbi ıona er-

'~ı ~,, devamla bir ıal
i IQrette baib olan 

b~1 '-•ıelelere hal çare-

' ' ıı''•lt vazifenizi yap-
~ •ıır bir halde bula· 

P 
1~'11• Mücaclolemizia 

- ., ta t't&n inıanların hür 

1
, :ııt ç ~fitil etmektedir. 

1, ıı,~~ devletler için bey-
~ b 11 büroıun~ iltihak 

1
, ~'lk~Y&k bir fedakirlık-

,. 'tiıa·ditınızın yaşama ka-

it 

-
1 

1 f6ıteren en büyük 
-~: diktatöriin çizme· 

111dı ıstırap çeken 
.,. tt, ·ı 
' ' I> ıneaıup mümesaı -

Z la ~~ dürBat bir haletle 
tıd lirada hazır bulun
'" •r. Bu mümeasillere 

' ~~'tl,t. lıoı ıeldiniz derim. 
~l>ı_ 1 buıün tecemmü \ tı,,:11•da inliyen işçi teı· 
~'t ~e .ıtı.urahhaalarına cc
~· "tıcı bir el uzatıyo
.~ '•cgd olmadıj'ı tak-

lıiç bir medeniyetin 

' 4 tncll eolailetl.-

Türkiye için 
tehlike varmış 

---o--
Berlin (a.a) - D. N. 8. a

janıı bildiriyor: 
Londrada çıkan Taymis 

gazetesi Ruı cephesindeki 
askeri hadiselerin inkiş fa 
Türkiye için bir tehlike ol
duğunu yazıyor. 

Taymiıia v.aıiyeti böyle 
göstermek teşebbüıüne Ber· 
lin ıiyasi mahfillerinde ciddi 
nazarla baktlmamakt dır. 

Hususile ki mesul Türk 
ıiyaıetçileri bu teşebbüslerin 
arkaıında nel~r gizlendiğini 
ve lngiliz • Ruı ittifakında 
ne gibi meof.at!er bulundu
ğunu uzun zamandanbtri her 
halde anlamıf olacaklardır. 
Berlin T&rkiye cümhur reisi 
ltmet laöaiinün cümhuriyet 
bayramı münasebetiyle mem· 
Jeketia ıiya1eti hakkına söy· 
lediii nutukta teabit ettiği 
açık hedefte bu mütalianın 
bir m&eyyideaini görmekte· 
dir. 

ltmet loönüaüa Türkiye 
ile büyük devletler araaıa· 
daki müna1ebetlere dair yap
tığı müıabedeler dün Alman 

hariciye nezaretinde beyan 
olunduiuna göre ılika ile 
Ye Alman-Tllrli: miinasebet
leri hakkındaki sözleri de 
husuıi bir memnuniyetle kay
yedilmiştir. 

Türkiye c6mhrreisinin nut · 
kunu Almıa basının belirt
miş olmııı iki memleket ara

sındaki doıtluk münaıebet
lerinin na11l ıöz önünde to
talduğaau göıterir. 

Bu dostça anlayış havası 
Balkan ·seferinin b ıı~da 
Türk-Alman mesajlarının te-

atiıi anında da tezahür et· 
mişti. 

Devamı 4 üncü aahifede 

--.. --
Bir milyon 

kredi 
Vaıiogton (ı.a) - Reiıi

cümhur Ruzvelt Ruıyay• bir 
milyonluk kredinin açılması 
emrini alikadarlara vermiş
tir. 

---o---
Karaya 
Çıktılar 
Londra (a.ı) - Muhtelif 

müttefiklerden mürekkep bin 
kişilik bir kafile cenubi Af
rika limanında karaya çıka
karılmışhr .. 

---o---
Kral Faruk 

hasta 
Kahire, (a.a)- Mısır kralı 

Faruk baatalığına mebni dı
Yetleri ibtal etmittir. 

Son kika 

Muharebe 
.De amediyo 

--.. --
Moskova (a.a) - Sovyet 

tebliği: T s jınsı bildirili
yor: 

Moıkovanın muhtelif mın
takalarından hücum eden 
oüşman püs ürtülmek sure
tiyle muvıffakiyctler elde 
edilmiştir. Taınklarımı ve pi .. 
yadeler bir köy zaptetti.top· 
çumuz hücum ecieu düımanı 

dt1ğıttı bir çok ta8k harap 
etti. Havaların biraz milsait 
gitmesinden istifade eden 
General pruher karargahını 
Moıkova cephesine naklet
miıtir. 

--... .. ._._ 

Afgan bitaraf 
Beşaver, (ı.a) - Mebosan 

meclisi Kabilde açılmııhr. 
Kral açıhı nutkuada, harbın 
doğuya dağldığını ıöyliye
rek bitaraflığı muhafaıza 

hakkında karar ılıno.tHı için 
mecliıi topl dığını bildirmiı 

ve bitaraflık devam edecek
tir. Demiştir. _......_ __ 
Tayyare 
Faaliyeti 
Londra (ı. ) - lagiliz teb

liği: Dün kş m bombardı-

man tayyarelerimiz Maltı 

açıklarında kuvvetli bir Ciüı-

man kafilesine hücum etmiş, 
bir vapuru battığı görülmüş
tür. Maaş sahillerine mayin 
dökmüşlerdir. 

--.....o_,_, __ _ 

Bu bir 
Rekordur 

Berlin (ı.a) - Amerikan 
destroyerleriyle Alman de-
nizaltılarının çarpışmaların
dan bahseden Nazi sözcüıü 
"bu bir rekordur,, demiştir. 

--- --
Fransız müs
temlekeleri 

ablokada 
Londra(a.a) (Uııayted Ppres): 
logilterenin f f8DSI ınüıteın
lekeleri etrafındaki •blokDyı 
şiddetlendirmeğe karar ver· 
miştir. 

--=--
50 Mayin 
Toplanmış 

Tokyo, (a.a) - Kor. hü
kümetine göre sene başın · 
danberi Kora açıklarınd 

J 
elli adet Sovyet tayyare 
mayiai toplıamııbr.~ 

1Basın murab
ba ları Ebedi 

STALININ 
NUTKU 

Şef~n kabrinde -o--. . 
--o--- Avrupada ıkın-

Ankara - Türk basın bir· • b• h 
liği kongresi dün bitti. ya- CI ır Cep e 
pılan dilekler bazı tadilatla 
kabul olundu. Bütün mur:ah
bular Atatürkün muvakkat 
kabrini ziyaret ettiler. Ebedi 
Ş fin manevi hazurund 
11.ygı •e minnettarlıkla eği· 
lerek bir çelenk kuymuşlH· 
dır. 

iNTiHABAT: 
Birlik merkez idare heyeti 

reiıliğine Falih Rıfkı Atay, 
azalıklara Ahmet Şük'ii Es· 
mer, Abidin Daver, Necmed
din Sadak, Galip Oral, Se· 
limi, Ethem izzet Benice, 
Nışit Hakkı \f luğ, Kemal 
Turan ıeçilmişlerdir. 

Haysiyet divaaına da Aıım 
Uı, Hüıeyin Caahit Yalçın, 
Ferid Celil Güven, Reıat 

Nuri Güntekia, Hayrettin 
Karan, Nurettin Artam se· 
çilmişlerdir. 

Bölge idare heyetleri reiı· 
leri merkez idare heyeti Hil 
azaıı olacaklardır. 

---o--
Gümrük kanu-

• nu . yenı 

layihası 

Ankara - Yeni gümrük 
kanunu layihasını hükumet 
bugün meclise vermiştir. 

170 maddeden ibaret olan 
layihada gümrük mükellefi
yeti, gümrük hatta ve mınta
kası, vergi ve rüsum ödeme 

mükellefiyeti bakımından 
yurt dışı ıaydan yerler, mü· 
kellefiyetin baılangıcı, ver
ginin tayininde esa1 tutnla
cak hükümler mahal itibarile 
gümrük takyitleri, zaman, 

tonaj ve ıabte menıeli eş· 
yaya ait gümrük takyitleri, 
ithal, ihrcç ve tranıit hak-

in ada umumi hü ümler var· 
dır. 

- -o---
Se.rseri mayn
lerin marifeti __ .. __ 

Tokyo (ı.a) - Domi ajan
sını göre japn hükümeti Se
iıinden Tuıuroga gitmekte 
ol n Kibi Mara vapurunun 
bir serseri torpile çarpması 
bidisesini Sovyet hükumeti 
nezdinde protesto etmiştir. 
Jıpon hükümetiain 18Eyliil· 
de Sovyet bukfımetine bir 
nota vererek Japon suluın
da serı .ri Sovyet torpilleri 
görüldüğünü protesto ettiği 
malu x. dur. Bu torpiller bir 
Japon vapurunu batırmış, 

diğerine de hı11r vermiıtir. 

- -
Moıkova (a.a) - Dün ak-

şam Sovyetlet birliği Halk 
komiserleri reiıi bay StallaJ 
Sovyet ihtililinia 24 lacll 
yddönümii miinuebetile M•
kovada aşağıdaki nutka irat · 
et mittir: 

Y oldıılar hitabiyle baıla
yan nutkunda Stalin, ba 111 
bayram yılı değil, biıim içia 
harp yılıdır. Bu ane kadar 
zayiatımız 320,000ölü 328,000 
kayıp ve 1,020.000 kiıi ya
ralı. lıte 4 buçuk aylık hu
bın biliacosu budur. Bu za· 
yiatımıza makabil Almanlar 
4 buçuk milyon İDHD kay
betmiı bulunmaktadırlar. · 

Almanlana topıaklarımız
da ilerlemeleri yalnız bir 
cephe üzerinde meıral ol
malannd•n ileri gelmekte
dir. 

Avrupada ikinci bir cep
he kat'i surette ve yakın bir 
atide meydanı gelmelidir. 
Bizim iıtediğimiz tanklardır. 
Sovyet tanklarının YHıfları 
Almaolarınkiae faiktir, tay
yareciliğimiz ve topçuluğa· 
muz ınyı .durumdadır. 

Sulh devresi geçmit bala11-
maktadır. V azifemiı memle
ketimizi faıiıtlerden kurtar
mak için gayret sarfetmek
tir. Faıirt Almanlar memle
ketimizi, her feyimizi yajma 
ediyorlar. Vahıi faııst ıürü
Jeri katlamlarla meıgul. lıte 
faşist medeniyeti budur. 

Al'11anlar bir buçuk ayda 
bize karşı açtıklara seferi 
bitireceklerini tahmin etmiı· 
lerdi. Plinları altüıt olda. 
Garte harbi bitirmeğe ma• 
vaffak olamadılar, trrktal"d 

-DeYımı 4 iiacl ıablfede 



_ .................... .. 
Jir Genç Kı-f 

l~.? .. Ha!.~~-j 
....... -21 - .......... 

Nadire Seymeneğla -
~fevin ev ve 
~el işleriyle 
~ meşğul 
~::Jeaç kadıa yanaklarını 
ıyan göz yaşları göğıüaüa 
ıriae damlıyor. 

••• 
~ıte Kar1 iıtaayonu bugün 
~· tealıa ıibi. iki karaltı 
'ı taılı yollardan seadeli
:ık yürüyorlar. 
(eyaı badanalı, fakat ker
~ ve tek katlı ufak bir 
ı: öalade bu iki gölğe 
Jyor. 
~Aç lrapıyt yavrum, anab· 
ıendeydi değil mi? 
yaklarıaıa ucana baıaHk 

giri)'Ollar. 
11 kiiçlk iki odalı ev ou
aaray ırbi göı8n&yor.J 
ırad geçen glalerinin 
ri için ihtiyar bacı dua 

\ n. 
~arıa ıeleli tam bir hıfta 
~>r. Nevin ev ve el iıle
i mgğal oluyor artık. 
f ıino b.ca zeagia evleri-
~riladelli• rldiyoı. Bu 
ı ile ıoıfç kadının iıle
,l:gli ve beyaz işlere 

l"i buluyor. 
· kıı akşamı Fminebacı 

~ ıuı elinde bir yemek 
• ~ını zorla taşıyor. Yağan 
! iyah çaşafının kıvrımla-
4aaında birikiyor. 
U rin pencerenin camına 

lıı dayamış ıesıiz durur· 
ta manzarayı görüyor, 
:lıyor ve kapıya koıu-

~ ıemea ihtiyar kadının 
tablayı alıyor, birıey

ylcmek istiyor; fakat 
>r. Sonra: 
(Hoı g:ldia Emine bacı, 
liyor. 
tfoı bulduk kızım. 

(Arkası var) 

ıizinde 
ti (•.a) - Fin ajansı 

iç geden bıık üç 
e haıara njradıiıaı 

~2lad Tepi• ıtf4 
----------·------~------------------------------------------·-------------------

l "edi bıçak Milli koru•lll' 
-· Şehir Haberleri • d 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliıiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiii~•-- kanunun 8 yarası 

--o----
Iatanbo l - Sabıkalı Çetin 

ötetlenberi arası açık elan18 
yaşındaki H, uanı hurün Be
ıiktaıta ıoka~ · ortHıada bi
çakla 7 yerinde. • ağır ıuret
te yarala mı ıtır. Yaralı Ha
HD, hastahaneye ~ ·aldırılmış, 

Bıçak taşımak Egede sulama tadilat 

Çetin de yakalaaml. •hr. -- -
Sahtekar 
yakalandı 

Ankara - Milli p~aaı?C1l 
idareıiade bir cürmümt!fbQ·d 
olmuştur. Bir genç elmd'' 
bir bilet ile gelmiı 125 ima 
düıtliğ&nü ıöylemiı, allka
dar memur bileti tedkik et· 
miı, aumaranın tahrif edil
diğini görmiiı, rizlice poliıe 
hab~r verilerek bu renç ya-
kalaumııtır. 

--o---
En büyük ka
file ı·ngiltereye 

geldi 
Londra (a.a) - Şimdiye 

ludar lngiliz limanlarına ge· 
len kafilelerin en büyüğü 

biç bir zayiata uğramakıızın 
Atlantik Okyanosunu geçe .. 
rek lagifiz limanlarına var• 
mııtır. 

---o---
Singapurda 

Asker Yığını ,~ 
Siagapur (a.a) - Şimdiye 

kadar görülen en büytık bir 
vapur kafilesi lagiltereden 
bu sabah Siai[aara gönderi
len büyük takviye kuvvetle• 
rinia bir k11mını getirmiıtir. 
Bunların arasında iıtihkim 

müfrezeleri, topça teşekkül
lefi, mühendiıler, coi[rafya 
mütehuıııları ve projektör
ler vardır. 

Karantinada lnönü cad- • ) • 
desi.adeta geçmekte olan Ve- iŞ eri 
fik oğla Tevfiğin •vaziyetin- Nafia Vekiletinin ıa•ama 
dea ıüpbc edilmiı ve üzeri itlerinden ege mıotakaınıda 
aranıldığında bir bıçak bn- yapılmakta olan tesisat pey-
lunar•k ahnmıı ve hakkında derpey tamamlanmakta Ye 
zabıt var.akaıı yapılmıştır. açılmaktadır. Diğer sulama ·--o--- tesiıat işleri gelecek .eneye ı 

/ ı~!!e l~~~.=~~al-
le.ia~e ot :uran Mehmet oğlu 
339 doj 'ın olu Mehmet adın-

kadar ikmal edilmiı ola-
caktır. ____ .. _ 

Hakaret 
daki 1ah11a , ötedenberi seviş· 
tiği Melh:a et kızı 926 do-
iumlu S. imeain kızhiını 
bozbuğa ıi kiyet edilmiı ve 

l •uçlu yalml 'anarak tahkikata 
'- ,,ıanmıfbı · - _ '""",.,_, __ ------

4.' Mı1htekir 
btaa ıbul - Muharrem, Hii

aeyia, Sab Tİ Arıkan ve 
Sabri f1 'ağcH 'ğla iıimlerinde 
dört kiı. i et\eriade bulunan 
bir çift otoZJ ıobil \.'Vliıtiğini 
290 lira gibi ı gayri muhik 
ve fahit k.irla : ıatmıılar, ya~ 
kala11arak adliy o verilmiıler
dir. 

iki göıl&k cı \IDını fahiş 
fiatla 11 liraya •· ıtan Beyoğ
lanl~• btiklil c:addesinde 
ıöıl~k~ii Jozef bnkkındaki 
da va ~it mittir. 

Mıhke.me, suçlunun 25 lira 
para ceı·aıı vermeıine ve 
diilckinının da bir bıfta müd
detle aeddin • karar vermiş
tir. __ ....__ 

Darül'ac,izede. 
cinayet 

htanbul - DariUl cizede 
buluna Hasan ve Hü'seyia 
adındaki şahıslar eakf bir 
kin yüzünden Halidi s. opa 
ile döverek öldürmüşler' iir. 
Suçlular yakalanmıılar. 

Kemer Kahramanlar mev
kiinde oturan Salih kızı 50 
yaşında Nariye, ayni yerde 
oturan Şükrü karııı Bedri
yeye bili sebep hakaret et· 
tiğinden yakalanmıı ve hak
kında mtşbud suç zabıt va
rakası yapılmıştır. 

§ - Kemer Kahramanlar 
karakolunda, ikametgaha 
baglaomak üzere gönderilen 
Abdullah oğlu Ahmet adın
daki ıahıı sarhoşluk ıaika
ıile poliı memuru 254 sayı· 
la Aıım Ôzkuyumcuya ha
karet ettiginden hakkında 
zabıt varaka11 yıpılmııtır. _ .. __ 
Eve taarruz 
lkiçtımelik Haata soka

ğında oturan Halil oğlu Muı 
tafa, aarhoıluk .. ikaıiyle 
ayni ıokakta oturan Musta
fa kızı 30 yaıında Melih•· 
tın evine taarruz ettiğinden 
yakalanmış ve hakkında , 
meıhut ıuç zabıt varakası 
ya pılmııtır. 

Çorakkapı 976 cı ıokakta 
oturan Ferit oğlu Mehmet 
adındaki ıahs öteden beri 
seviştiği Durmuş kızı Hati
ceyi k•çudığı şikayet edil
miş ve suçlu yakalanmııtıı. 

Altın fiyatı 
lstanbul-:Aıtın fiyatı bu· 

gün 2545 kuruşa yükıel· 
miştir. 

- .. -----. k•' .. Ankara - lbtıkir• ~ 
mllcadeleyi şiddetle•~•' 
üzere milli koran~•. k•~cUJi 
nun bazı maddelerıaıa f" 
tekarrür eıtmlştir. Ba "'wr 
hazırlanmıı olan kıaa• ·ki" 
baaı baıvekiletia tatd• 
arzedilmiıtir. ,,, 

Ayrıca b6yük ıebiıl ~ 
fiat mürakabe koaaltJ 1' 
teşkilibaın geniıletillll.,ı 11-
lunda yeni tetbirler dltl' ff 
mektedir. Mevcut m•lll:U,. 
kontrolörler bir kıç JIJ. 

çıkarılacaktır. __ .. __ 
Sahte rapot 

veren doktot 
tevkif edildi 
lıtanbul - Sultaaıla..

biriaci ıulh ceza"hikb11i 1~ 
1ahte rapor veıea bir d.,. 
torla, rapor~ kullanan ~ 
hakkında tevkif karar• •' 
miıtir. Hldise tadar: ..la• 

Beyoilu aıliye ceıJ OM!"" 
keme.iade bir ıuçtaa~d~ 
muhakeme edilmek t• °" 
Hermine iımiade bir kaclJ" 
mahkemeye gitmek iıt•~ 
ve rahatsız olduiuaa "f,c 
bir rapor g6adermiftir. , 
kat, daraımı aırasıada dıff 
cı taraf ·kadının haıta olaJI., 
gını •e raporun ıabte ol.,
iuna iddia etmiıtir. 

Bunun üzerine mahke111•"' 
nia karuile Hermiae abl11' 
tabibine muayene ettirt...W• 
filhakika haıti olmadıi• ti'" 
pit olunmuttur. t 

Böylece hilifi hekik1 

raporu v~HD doktor Vırt_~ 
Durduruyan ile Hermin• P 

liyeye teılim edilmlıler~· 
Diin Saltanahmet birillCI" 

ıulh ceıa mabkeme.Jad• 
sorguları yapılaD ma~aaal.ı 
hadiseyi te,vil etmek iıte111İf" 
lerae de, neticede bikilll 

lzmir Askerlik J ___ E_l_h_a_m_r_a __ S_IN_E_M_A_S_I __ . """'!! ıovkifleriae k':.'~~rmiıtl•· 

Ş b • d ı Büyük Cumhuriyet bayramı.tatla ıayın lzmirli müıterilerine ıı Kumac ı•htı•k~..ı u esın en: ı hkdim edeceği filmi müjdeler... 'Y iP,,. 
--o-- : BiHlln dünyaca alkışlanan v-e sevilen iki meşhur ve ıe- :: hadisesi 

Kısa hizmetlilere i LoRELbk:ha HARol f 
337 doğumlu ve bunlarla ı nin birlikte çevirdH cle.ı i Türkçe Sözlü : 

muamcye tabi bu tene ve ı ACEMi J'ŞIKLAR : 
daha evvelki senelerde mek- ı . ~ ı 
t~pte.. mezun olmuş kııa ı Seanılar: 10.45 • 12,30 · 2.15 - 4.00 - 5.45 - 7.30 · 9.00da: 
hizmet hakkını hıiı ehliyet- ı Ayrıca: Matbuat U. ht Memleket Jurııali. . ı 

naımeli veya ehliyet.izlerin : T s· -- d Telefon: 
acele yerli aıkerlik şubesine : a yy are ııneınasın a 36- 46l 
müracaatlın, mllracaat etme· ı Izmirde yalnız sinemamızda gösterilmek hakkı verilmiı olan: 
yenler bKkkında kanuni hü- : ve umumi rağbet ve takdir kazanan ı 

kümıerin tstbik edileceği :: ARABACI nın KIZI :: 
i(ln olunur. 
------------ tFilminin vaki müracaat ve ar.1.u iizerine arcak daha 3güa : 
_ __ --------- ı ıösterileceğini ve bu son fırsatı kaçırmamalarını sayın ı 
D F h • ı ık ı müşterilerimize arzederiz ı r. 8 rl Ş :Matineler: 1.15 3.15 5.15 7.15 9.15pazar güaüll.l5te bışlar: 

ı 
ı .... b Memlek!t hadanHl • Gelecek proğram: T&rkçe ıözlü ı 

• ;:;~~~
0
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ıstanbul - Fiat M&rak•.,. 
Bliroıuna yapılan ıiklyetl., 
üzerine diin iki kumaı ibti" 
kirı hidiıesi teıbit edilmiı· 
tir. Her iki ibtikir vak'••• 
da, ellerinde mal oldaj'll 
halde satııtan imtina ed•• 
iki kumaı tüccarına aiddir· 
Suçlulardan, Fiacaacdard• 
19 numarada ticaret yap•• 
Y aıova, Sabanın depoları•" 

da 100 küıur top kum•t ba" 
lunmuıtur. Y aıova, toptancı 
olduğu halde toptan 11hf 
yapmamııtır. Ayni zamandı, 
defterlerlain kontrol& aeti
ce1inde fabiı fiatla ııtıf 
yıptıiı anlııılmııtar. Her iki 
ıuçlu tüccar hakkında zabıt 
tutalmuıtar. 



Feci cinayet 
' t 1 ~I ' rrafımızın tafıilitı 
lt ..... [Geçen cumartesi ge
l, ·•lide kıskançhkyüıün-
1111' • ·r ~ P 1 e h ciası olmuştur. 

•ıar sabahı mey
çılra11 bu hadisenin 
'~.t&ylcr ürpertici taf
•lidıld!riyoruı: 
· ' .. Kemalpaıa ma· 
•d 1 ' 4 numaralı apar-

Rıdvan Sanogv lu 
' 1:a· q. ır nakliye m6teah· 
el ltarııı Leyli otur

"• ltlar.:Rıdvan ile Leyli 
~de11beri evli olup, 18 

''rd l:air de yetiımit luı-
' ır.. • 
S 1etuı mibebbibi Rıd-
~ıogJu buadaa 6 ay 

111thiı Mediha ia-

~ k•dıadır. M&te-
ıaa zamanda bu 

~ 1 
deli ~ ıibi •••miı ve '•i b ırki unutarak, 
il birkaç ıecuiai ma-

'111 e . d . v 
vıa e ıeçırmege 

~ tır. 
,,, d • . '--.,d eıııme &arııMnda 
~ det ıüplıe içinde 
'ıaı 'nilaayct bir aa· 

ııaın cebinde raki
;id bir mektupla bir 
)j bulmuı, böylece 

1 
~lt&n çıplaklıiı ile 

"Itır. Vaziyeti koca
t11ıu1, erkek önce 

\ )olaaa sapmıııa da 
laer ıeyi itiraf etmiı 

' \~ 
' Yapayım, onu çıl-' . . evıyorum, vazs.;e· 
lıtersen, bu ıekilde .. 

~' bu tartlara razı 
~ '• ayrılalım." 
~~t ıevcede bir miid
'.t bu vaziyete tabam
ıÜ''lc beklemeğe karar 

~ t. 

~t l ' ıeçen Cumartesi 
','~a tah mmülünü 
· ~bi bir vak'a olmuı-
'' •di~a haatalanmıı, 
'' ~arısını zorla maıu
~ ~1Y•rete rötürmüıtür. 
) 

1 hiımetçilerinl de baı
i~:•dırn etmek üzere, 

t . 11111 ~vhıde bırak-
'~ 

,'"det ettikleri zaman 

"-Öyleyse, ayrdahm,, ce
vabını vermiıtir. 
Müaakaıa gece yarısına 

lradar devam etmif, saat 
12 sularında sofaya çıkan 
kaduı elinde bir gün evvel 
haınladığı kocasına aid h
banca ile döamüıtür. Ve 
silihı koca una çevirerelr, 1 
attş etmeğe başlamıştır. 
Çıkan kurşunlardan biri Rıd
vanıa aağ ıakığıadan girip 

sol taraftan çıkmıştır. Bu 
sırada heyecandan eli titri-

yen kadıa elindeki ıilihı iyi 
idare edememiı ve kurıun
lardan biri de kendi beynine 
saplanarak, orada kalmııtır. 

Böylece ikiıi de kanlar içe· 
riıinde yere dlişmilşlerdir. 

Facia ancak ertesi sabah 
&i'renilmiıtir. 

Hidi1enin tahkikatına müd· 
deiumumi Fehmi Ç•iıl el 
koymuştur. Her iki yaralı-

nın da yaraları ağırdır. Ha
yatlarından imid kesilmiıtir. ---=---

Hirsızlık 
iki Çeımelik batay cıdde

ıhıde bakkal memet oğlu 60 
yaoındıki ııhıı ,dilkkinda 

ğaz yağı oldugu halde müş· 

teriye satmak saretiyle ihti

kar yaptığı •e l'•zıJf ilit yeri
ne 125 kuruıa sattığı :şiki
yet edilmiı ve "'suçlo]yakala-

narak hakkında kanuni mu· 
amele yapıldııtır. 

Al,aacak Devlet demir 
yollarında müıtahdem muı-

tafa oğlu Hurşit adındaki 

ııbıa çılııtığı yerden kiğıt 
çaldığı sırada yakfilanmıı 

ve hakkında meıhut ıuç 
zabıt varakası yapdmıştır. 

Kemer ğaıiler cıddeainde 
kestaoe satmakta olan Ali 
oğlu Hamit ve arkadaıı 

Mehmet oğlu Mustafa adın
da ki şahıslar, kestane al-
mak üzere yanlarına gelen 

Ahmet oğlu 339 DO Seferin 
10 lira paraıun çaldıkl .. ·ı 

ıikayet edilmiı ve suçlular 
yakalana,rak tahkikata baıla
mııtır. 

t•iilfıii ıuiıJ 7 2iaci Teırln tJtl 

ANK RA 
Trenındeki 

Hadise •• 

Hav dan elekt-ı ii{;it;,;;;.;ha? 
.k • .h ı ı : 

-----
Dünkü telgıafın tafıilitı: 
lstanbul - Cumırtesi ge· 

cesi Hıydarpaşad o b re 
ket eden Ankara ekspre
sinde kahr yolcuları 11rasın· 

rı ıstı sa ı Kahramanı : 
d·ı· ı : 
e~ ı~r i SOBUTAY i 

ı-45- Ya:an:H. O. T. ı 
Dijof, (a.e) -Djjof civa-

rında bir yerde elektrik 
mütehusuı genç bir HD,at
kir _olan Moris Dııraad, 
h vad&n elektrik istihsaline 
y rıyaa bir ilet bulmuştur. 
Bir çok tecrübelerden aoora 
Darand eviııi aydınlatacak 

................ _ ........ 

dil bir bayii telaş ve heye· 
canı mucip olan bir cürma 
meıhut olmuş, bir kadnı 
uzan yıllardan beri ev~i bu · 
luodukları kocasını kocasını 
buıu5i dıktilosiyle birlikte 
yataklı vago~da yakalatmış· 

tır. 

elektriği 9e bir motörü iıle· 
tmek içiu lazım olan hare

ket kov'letioi devamlı ıurette 

Cebe öldO, kendisine 
muhteşem cenaze aıı
uı uapıldı. Bu~ blgOk 
Türk kahramanının ta
butu başında cınaız 
veciz bir nutuk sıuıa. 

Bo garip hidiHnio cere
yan tarzı ıudurı 

Bir müddetten beri koca
ııaın hareketlerinden kuşku· 
laaan bir kadın, cumartesi 
güııü Aakaraya gitmek ibe
re veda edea eıir..in ba ae· 
yabatiai husuıi daktilosiyle 
yapacaiını öğrenmit vt. ken · 1 
diıine hissettirmeden o.ııu • 
takip etmiştir. 

Ayni trende yolculuk et
mek Ye kocasını ciirmümeş 
but halinde yakalatmak ka
rarını veren kadın da bera
berinde balunaa 12 yaıında
ki kızı ile bir baıka kom
partimana ıeçmiıtlr. 
Treniıı Haydarpaşadan ha

reketiaden dört bet ıaat 

ıonra kocasının vaziyetiai 
kolhya kadı , nihayt.t onun 
daktiloıiyle baıbaıa kaldığı 

bir ıırada meseleden katar 
polisini haberdar etmiı ve 

eşi bıkkıada cürmü meıhut 
yapılmasını talep eylemiıtir. 

Bu müracaat üzerine za
bıta memuru beraberine bir 
kıç kiıi alarak bu zatın 

daktilosiyle birlikte bulun
dukları kompartimana git-

miı ve cürmii meşhat yap· 
mışbr .. 

Hidiıe nihay t Ankara 
poHıinia işe müd~balesiyle 

ıozıa ermiştir. 

Vak'aya el koyan zabıta, 
ayai trenle Baını kongresi· 
ne iıtirak etmek üzere An
karaya giden bir çok gaze
tecilerimizin hidise etr fın-

daki malümatlarına müraca
at edilmiştir. 

havadaa iıtihsal etmiye 
muvaffak olmaıtur. 
Dııı:and ibtirainin raıyoııal 
bir tarzda kullanabilmesi 
için büyük bir anten kur
maktadır. Kürrei arzın 'devir 
hareketine göre kurulacak 
olan bu anten arzın mikna
tiı kuvvetinden istifade ede
cektir. 

-...-o--

eton arme 
gemiler __ ..,_ 

Le>ndra, (a.a) - Beton 
armeden yeni bir tipte ilk 
gemi bir Iaıiliı limanında 
denize indirilmiştir. Zanae· 
dildiğine göre bu neviden 
gemiler tezğ blardaki sipariı 
izdihamı meselesini hallede
bilecek ve çok büyük bir 
kıymette çelik tasarrufu 

milmkün olacakbr. Dört bin 
tonluk olan bu gemi iki bin 
ton yük taııyabilir. Denize, 
çelik vapurlar kadar daya
nır ve onlar kadar seridir. 
Bu gemiler tamamen bina 
iıçileri tar~fınd•n yapılıyor. 

Ayni sistemde on bin ton
luk bir geminin de ioıası 
diişünülmektedir. Hiç şüphe-

siz tonaj yiUueldikçe çelik
ten inşa edilen vapurlara 

. ı· ,, mış ır ... 
Bu bir ay iıtirahat zema

nında CLbe, pek çok içki 
içti, Zaten ötedeaberi bu 
kıymetli kumandanın yerine 
kuıuru çok şarap kallanma~ 
sıydı ... 

Cebenin böyle içkiye ipti-
liıı ne kadar çokıa, Soba-

1 tay onun zıttına olarak •i· 
zına ıarap koymuyor, ea ae
f iı meyve ve tatlıları tereilı 
ediyordu. 

Bu cihetten dolayı keadiıai 
Cebeden beı aiti yaı farkla 
olduğu halde çok ııbhatb ve 
çok genç ve ıürbüz ı&r&nD
yordu. 

Arasıra Cebe) e nasihat 
yolla sözler söylediği ıamaD 
şu karşılığı alıyordu: 

- Evet aziz •• aevıili 
ağabeyim, çok doğra f ıöll· 
yorsun, ben de bu içkiaia 

ı 
zararını anlıyorum ve ciier• 
lerimin günden güne harap 
olduğunu seziyorum, fakat 
içimde kabıma dar ıelea bir 
alev var, bu kadar harplar. 
bu kadar muvaffakiyetler 
beni tatmin edemiyor, daha 
çok iıler yapmak, klinah 
bir ateş, bir yıldırım ve bis 
tufan olup yakmak istiyo
rum. kendimi zor tutuyorum. 
Iıte bu ıerap beni biraz tea
kin edebiliyor. içimin ateıiai n;.1zaran çelik tasarrufa daha 

muazzam bir ıekil alacaktır. • ıöndiiriiyor." 
Cebenin bu bir aylık isti-----

Almanların 
tekzibi 

Berlin, (a.a.) - D. N. B. 
aj•nıı bildiriyor: 

rahat zamanında pek çok 
yorgun olması ve fazla içme-
ıi haıebile bir sabah yata
ğında iken eli ayağı tutma
mağa baıladı, her tarafı .tu
lum gibi şiıti. Sobutay ba 

Sovyet radyosu dünkü neı-
değerli harp arkadaııaıa 
baıı ucunda pek miteeuir 

Cilt ve Zührevi Hastalıkları riyatında Sovyet bava kuv- bir vaziyette onun haline 

B 
MütehHsısı vetlerinin Danzingi ve Kö-

UDOR ınailiZGB garın Almanca,.. D o K T o R nisbergi bombaladığı bak-Salih Sonad kında bir haber yaymııtır. 

t,~•lc bu vaziyete daha 
·~ 

1 
•tnmül edemiyece

) '•ittir. Koca11 ise: acıyor ve gizli gizli 16zya1-
larını mendiline içiriyorda. 
Uç gün Cebe baygın bir 

M
-·sTA KBEL İkinci Beyler So. No. 79 Bu babor tamamen asılıız-U . dır. Bu tehirlerde oturan 

.. ,il Future Tense Tavuk satıııuor halk bilir ki Sovyetlerin id-.,,.. diıun veçbile biç bir hava 

"-~ fimerin müstakbel ıigaları tarif :edilen fiilin edat- 20 • 30 cios tavuk satılık t• rruıu vuku bulmamıı hıt-

vaziyette kaldı, dördODÜ ıla 
gözlerini baydı kapadı. Ta
bii orduda çok içli ve b&ylk 
bir matem başladı . 

Sobutay bu koca kahra• 
mau o g&n adeta çocuklar 
gibi bağıra bağıra ailamıı 
ve kendini zaptedememiıti. r ı..,~~'11tnı evveline "ahıl,, ile "will" muavin fiillerini tır. Talipler mfttbaamıza gel- ti o gün alirm iş reti dshi 

'\\id,
1 
e. htkil edilir. ~s_i_n_ıe-=r~. ____________ v:.,:erilmewiıtir. 

,~t\ e~ı: "ıball" müfret ve cemi biriaci şabıiyle istif- ı YEN•ı SINEMAd-a ı 
itı ~ tl~ia ikinci ıahııları için kullanthr. ı ı 

b ti i~1 11cinci ve içüaciı ıahıslarının mifret ve cemi şe- ı Umumun arzusu ile ild büyük Türkçe şaheser birden : 

Cebenin cesedi tahnit 
edildi. Büyük merasimle pay-
t hta gönderildi. 

~~~~ lrallanılır. ı ORMANLAR ffAKJMJTsÜORZKLÇUE : 
ı. ~llıt T : istifham cümlelerinde "will,, ikinci şahıs için ı ı 
""'•~1~'• davete delilet eder. ! DE JZ KVV AARHNERRBAAxTEAR N .~ARJ :i\ 

'ı: ;. 'Wm you take anctber cup of teı? i .. 
ıacan çay daha bayaranuı. Maaa11nı ifade eder. : VVALLACE BFRY 

-----------~~~..:..:~----------

Bu haber Cengize va11l 
olunca feua halde müteeuir 
oldu. Oaa ı•n ve şerefiJI• 
mütenasip bir cenaze t6real 
yapılmasını irade etti. 

- DaY•.u:aı .,,., -
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• uzveltin Türkiye için s;;ft 

.. , .. ~;~:hilede- t:~~~~~~;.:::' RADYO. TELGRAF HABERLE! 
Jayamıyacaiı idealleri mü- Ba bava 18 Huira11 tarihli 

l
=aa etmiye cesaret ettik- Tiirk-Alman doıtluk muahe-

içindir ki bu liderler te· desile teyit olmuıtur. Iıte bu 
:1ml ~amplarına gönderil- dostluk muahedesi de iki 

balanayor. Birleıik de•· memlekt araıında bir itima· 
er ya;ma edilmiş memle- da dayanın it birliği dayru· 
leri• marahbaıları olan ••yla akdolanan ticaret •• ik-

•aııtuiyle milletlerini- ti1at anlaımaııaa esaı ol· 
meAjı gönderiyor: muıtar. 

\iz anutulmut deiilıiniı.. Ba ha•ayı baltalamak içia 
Amerikada ıimdiye ka- lagiliz propaaaada1ıaın yap· 
ıiacak pek mahdad fe- tığı ba yeni teıebbllı dola-

lrlddara katlandık, fa" yııile Alman hariciye aeıa-
baaa rağmen harbin baı· retiade T&rkiye Camlıarrei· 

81 hls1etmiye baılamıı sinin realiıt ıiyHet hasusaa-
ayoruz. daki açık anlayııı 6ıerine 

wiltereye, Ruıyaya, Çirıe dikkat çekilmekte ve Tlrki-
tare r6aderebilmemiz için yenin haagi taraftan tehdit 
~bldara katlandıkları- edilebileceği ıualiae bizzat 
ıllme•izi isterim. Birleıik Tlirk tarilaiain cevap vere-
letler arazisine aerpilmit ceği m&talia11nda balanal-
•ce kauçak fabrika1ı ft· maktadır. 
ıi Literpola Arkaajele Bu lıuıaıta Ruı harbınıa 
luro•a tayyare ve taak baııada neıredilen Alma• 
termemizi temin edecek mahtıra11 ile bu muhtırada 
arlan vakti•de yetiıtir- Molotofaa bojazlar hakkı•-
: lçla rabatlarıaı feda et· daki iıtekleriae dair mev-
ll'Clir. cat izahlar hatırlatılmakta-

~·••tlcat vadiıindea Hit- dır. 
Jlllm me1ajı rötlrecek 
" 1apmakla meıraldür. 
lala beraber ıimdlye ka
:...aJı Ayılabilecek fe
irhklara katlanmak mec
'8tiade kalmadık. 

~-- milletinin dirt aydan 
,4

1 

Nazi harp makinesine 
'•ı koymak için ölen ev-
~Dı d&ılnmeksiıia 161-
j ti rayretleri hayranlıkla 
mık iıterim. Fakat en 
l .. ma•ca mlcadele Nor
~· Yaaaaiıtaaa kadar 
•a erkek ve kadınları 

I ~•dan barbarca bir kav· 
1 karıı yapılan mticade-

~at banlar çok azdır ve 
~ Amerikan İfçi klltle

<I •e patronlarını temıil 
"tedirler. Amerikan mil
l&nyayı kurtarmağa ah

~ _lıtir. lHiç bir ıabıı biç 
rap te ahtan yerine ge
!esiaa mini olamıyacak-

~izde Avrupadaki iıtili 
41 memleketlerle Çine 
IJp buı kimseler içtimai 
ki yolanda tahakkuk 
ı:miı ·eserlerin barbarlar 
~daa yıkılmasından do
qerin tesirlerini büytik 
ılliatla ifade ettiler. 
ı halinde cıpbeye gön· 
.• Nazi •melesiain ye
Umak üzere Almaaya
·ml10• yabancı amele 
.. iılerdir. Almanlar iı
Ukleri toprakları köle-
11 .. kOa birer mekleket 
•km utlar dır. 

alarıa ahalisi Naıi efe
ala emrinde yaıamaga 

ediliyor. Berlia cl&a
ılıca esir pazarı ol-

~-o--

Y unanistana 
yardım 

Ceaene (a.a) - Beynel
milel Kııılhaç komitesi Tllr
kiyedea yiyecek dolu Karta• 
luş vapuru 14 ilkteırinde 
Y ananiıtana gitmek üzere 
lıtanbaldan ayrıldığını biJ
dkmiıtir. T&rkiyeden Yunan 
halkına 50 tondan faıla yi
yecek ıöaderileceği zanne· 
dilmektedir. 

esir ve yalnız d6rtte biri hlir 
olacarı bir d&ny•da Ameri
kan milletiaia bllrrlyet ve 
aelimetiade emaiyet altında 
olamıyacajını pek iyi biliyor. 
Amerikan iıçisi lagiJtereye 
Ruıyaya Ye Çine silih ver
memiz lizım geldlğini ve 
bunu ~ugün hemen ıimdi 
yapmamız iup ettiğine kani 
bulunayoraz: Memleketimizle 
b&tün batı yarım klirreai 
Nnilerin dünya bikimiyeti 
plinlarsna dahil bulunmakta
dır. Bu vaziyet karıısında 
iki yoldan birioi tercihe mec· 
buruz: Ya bütün fedakarlık
lara katlanarak istibıali ea 
son haddine kadar çıkara· 
cak ve istihsal ettiğimiz mal
zemeyi dünyanın dört buca
ğındaki ctpbelere derhal 
gönderecegiı, yahut ta , ba 
gü kü ıilab imalih ile iktifa 
ederek hakiki fedakirhğa 
katlanmak gibila& talik 
edeceiiz: Fakat taktirde iı 
itten geçmi1 1olacaktır. Fran
sızların baııaa gelenlere ba
kar1ık ıöylüyorum ki birinci 
sık hakikate uytan en doiıu 

Por-ST ALININ ') Almanya 
NUTKU tekize bir va· 

par veriliyor 

Buiday 
An barları 
Yauılıyor Avrupada ikin

ci bir cephe ----
- Baıtarafı 1 inci ıahifede -

ayni vaziyette karıılaıacak
lardır. 

Almanlar Franaada olduga 
ribi biıim de cökecegimbi 
zan etmiılerdir, fakat bu 
olmadı ve olamaz. Biz Rus
lar bu kadar biyllk zayiata 
tahammül ediyor1ak bu büa· 
yemizin aaglamlıgıadaa ileri 
a elmektedir. Yıldınm barba 
A•rapada muvaffak olmuıtur 
fakat barada tam bir nwva
ffakiyetıiılikle - neticelemit· 
tir. B•rl• dliaden daha 
kuv&tllyiz ve gerilerimize 
rl•eniyoruz. 
Hitler bize bllciim ederken 
Amerika, tariltere ve A•ra
pa memleketlerini arkasında 
ı&r6kleyeceriai zan etmiıtlr, 
halbuki her ,.,:teraiae oldu 
blltln A•rapa biılm doıta
muz olda. milletleri bir biri
ni k11kırtmak ıiyaıeti artık 
iflaı ıtmiıtir. 
Şimdi Almaalar yabancı 

topraklardadır. bu Jüıden 
zayif Hyıhrlar, vazifemiz 

Almaaları arkadan wrdar· 
maga calıımaktır. 

Bizler iıı gerilerimiıd•• 
kattiyen ~miaiz. 

---Lizbon (a.a) - Royter 
ajanınn• mubebiriae 16re, 
Alman hikimeti 13 birinci 
teıri•de Atlantikte bir Al
man deaizaltı11 tarafından 

torpilleaea Korte Real Por
tekiz vap•runa karşıhk : bal
en Leorentmark llmaaıada · 
bulunan bir Alman vapuru
nu Portekize vermeği teklif 
etmiıtir. Babiı mevzuıa olaa 
Alman vapuru torpilleaea 
vapurdan daha büyilktlir. -----
icra Vekilleri 

Heyeti 
Ankara, (a.a.) - icra Ve

killeri heyeti dlla saat 15 te 
baıvekil Doktor Refik Say
damın baıkanlıiıada hafta· 
lak matad toplantısını yap· 
mııtır. 

---ııC>---

TeJgraflar eizli 
tutulacak 

----·-Ankara, (a.a.) - iT•..-
mahıulleri ofiıl memlek•'! 
muhtelif mıntakalarıad• ..
lolardan baıka 2 - 4 biti tol 
araıında hababat alacak ,O 
kadar bubabat anbarı 1•! 
tırmaktadır. &anlarda• .., 
kıımınıa inıaab bitmlt " 
bir k11mı da bitmek a....
dir. • 

-- o 

Japonya 
Amerika ile 
Anlaşacak 

- -
Nevyork, (a.a) - lV•f.

rtoadaa aha•• balJe,..,. 
göre Birleılk devletlere· ,_1-
mek here yola pkmıı ~ 
Japon h•ıaıl mim•,.... 
Karasa Jıpo• • Amerlk" 
meselelerinin ıalla ytl' 
ile halli için lmparat~ 
taıvip ettitf bir fOdll" 
lalmil balaamaktadar. 

V aıiafloa, (a.a) - G~ 
teciler topfaabııada B. tC' 
del Hull Amerlka,a ı•l•--

Aakara - Dahiliye Ve- te olan Jıpoa mvala..., 
klleti telgraf mahtevlyatınıa Karuıuaa• Amerika• ·1aıkl: 
mahrem tutalma11 içia ali- meti tarafaaua da••t İ 
kadarlHa bir tamim İ6n- mediiini ap"ca a61lemlt ~ 
dermiılerdir. Karaıunaa Jıpoa ~· 

S 1 h 1 d 
amiral Nomara ile it blruil 

aç ev a ar a --·· yapacaiı batikıada J·~ 

l•htı·kaAr Kudüs müftü- bllktlmetlaia Amerika• ... 

btınbal - Bazı kimıeler 
piya1adan AÇ le•baları top· 
lamaktadarlar. Yerli mama
fih olan saç levhalaJ btıkü
md tarafından beyannameye 
tlbi tutulmadıgıada• bazı 
muhtekirler bunu bir farıat 
saymakta ve ileride imal 
edilecek olan soba boruları· 
aın fiatlarıaı bu ıekilde 
gayri tabii olarak ylkaelt-
mektedirler. 

Bu y6zden Karabük fab
rikalarının klloıuau 30 ku· 
ruıtan piyasaya sevkettikleri 
saç levhaların kilosu buglla 
130 ile 140 arasında elden 
sablmaktadıı. 

Saç boruların geçen sene 
lt0·12tt kuruş ara1ıada sa
tıldığı halde bu sede en a
ı•ğı 180 kuruıa ıatalmakta 

olması da bundan ileri ıel

mektedir. 
Diğer taraftan maden ve 

dökme sobaların fiatlarında 
da bir yükselme görülmek· 
tedir. Alakadarların bilbaaıa 
HÇ levha utışları hakkında 
baıı tedbirler alma11 beklea

k6metiae tebllıatta bal_.. 

su Berline mi data•u 111 •• e1ıem1tt1r. --
eidecek? 

Berlin ( a.a ) - Roma da 
bulanan Kudiiı m6f6ıll nln 
aıan bir ıaman oturmak 
üzere Berline geleceği bir 
menbadan bildirilmektedir. 

B 1 Caıaı . HOsnO 
Tahran elçiıl oldu 
Ank•r• - Açık buluaaa 

Tahran b&yük elçiliğine Var-
ıova büy6k elçisi Cemal 
H&ınüatln tayini hakkında-
ki kararname 1üksek taıdi
ke iktiran etmiıtir. 

----o---
B. Litvinof 
sefir oluyor 

200 111111 111111 
pulu llasıııoar 

--.-ı--

Ankara - Postı, tetır•f 
Ye telefoa amam mldlrll" 
il idare ihtiyacı içla iki 
yDz milyon normal poıta p•"' 
luaun hariçte tabıaa karal 
vermiıtar. 

.......................................... -----... ......... - ..... ~...r· 

Yarın çocuk 
sayımı var 

---o---
Dinkli nll•hamızda da bil

dirdiiimiz •eçbile yaraa 7· 16 
yaıındaki çocukların ••1•1111 

yapılacaktır. 

Sayım itine memar edil•• 
ıalııılar e•leri birer birer ı•" 
zecek ve bu yaıtald çocak" 
ları teabit edeceklerdir. 

Vaıiagtoa (a.a) - B. Lit-

vinofon Sovyetler birlitiaia 1 Hlllll SESllll 
V aşiagton aef ard!ae tayin 
edildiği ıöylenmektedir. :__, __ M_ll_k_i_fa_t_K:..o...:..p_o_a_a_:22 __ __ 

c------------------------------------------=--.:__~~ 
• •&ayanın dörtte ilçl 

• 

mektedir. h.rekettir, 

bilet1erinizi Kl .. •lnden aheıı.. Çorakkapı Polla llukezl 
........ aı .. , 164 Haaıuı 'lalul11 OalDER Talefoaı 3417 uıyan20 


