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Moskova 
•• 
Onünde kati 
muharebe 
başladı· 

Mosko .d :. 1 .. vaya gı en uç yo 
\ilerinde muharebeler 

devam ediyor . 

~Almanlar M oskov.anin 
~ 'fcl~emer istihkômlaiini 
e r noktadan yarmişlar 

rıı~~~olm 25 (A.A.) - Tele
bı!d~ _ıal ajansıının hususi muhabiri 
l h11Yor: Moskova meydan mu-
'lilre ca' • .1 El ının kati safhası ha71amıştır. 
~O krni malumata göre, Ruslar, 
bu ilornetrelik bir saha dahilinde, 
leırı muazzam tazyik karşısında geri-

ektedir 
nl~~rnaın iİeri kuvvetleri. cenup yolu 
teıı tınde, Malojaroslavetz'i geçtik
tıa, •onra, Naro - Fominsk kasabası· 
tıu "arrnışlar ve Aprjelevka istasyo-
~ Yaklasmışlardır. 

"ttl a~p yolu üzerinde, Alman kuv· 
•o erı, çok şiddetli çarpışmalardan 
~~a Mojaisk' den hareketle ilerle
l~i:e rnuvaffak olmuşlardır ve Go-

r-.f Ya yaklaşmaktadırlar. 
lıa •hayet, şimal yolu üzerinde, ileri 
tU teltct daha yavaş ilerler gibi gö

lltnektı..dir. 

Moskova'nın dıt 
istihkamları yedi 

tıoktadadan yarıldi 
C St<>kholm 2S (A.A.) - O. F. 1.: 
t' eneral J ukov' un tayini, Sovyetle-
ııı h"k 4 k . . hl'k d .. ~' u umet mer ezını te ı e e 

"
0 td"kl 'h b' d 
1
• u erini anlatan gayet san ır "!! 1}dir. Fak.at bitaraf müşahitler 

~~•Yetin kati surette ümidsiz oldu
tı\a lc:anaatinde değildir. E'.aaseıl Al
ı nlıı.rın Moskova dı" müdafaa 
rıat' ' " 1 .ı.rını zorlamağa muvaffak olduk-
t:k1.•· Rus kaynakları tarafından 

ııp edilivor. 
" Moskovayı müdafaa eden kuv
tı etler, kısmen Timoçenko ordusu
dlı.rı bakiyesinden ve gelişi güzel te
el~ri~ edilmiş müdafaa vaziyetile, 
v·tınden celdiği kadar vuruşan ai
t 1 Ve asker, çeşit çeşit insandan mü
tşekkildir. 
eQ~rı gün kadar kuvvetle müdafaa 

ılerı dış kemer istihkamları, sade· 
~e cenup ve batı - cenup kesimlerin-

e, Yedi noktadan yarılmıştır. 
~ ~eneral Guderian, Hoppener ve 
l. Clrıhardt'm zırhlı birlikleri, Mos
l 0"ıı.ya giden yollar boyunca iler
lerk._-n ,hava kuvvetleri Alman kıta
<ı.rile ukisinden daha fazla elbirliği 
~tll\ek.tedirler. 
l> londra 2 5 ( A. A.) - Bu sabah 

ravda gazetesine gelen ve Mosko· 
\>~ radyosu tarafından mevzuubahis 
~ ilen son telgraflara göre, Alman
b r, Moskova önündeki knti ınuhare
h:Ye başlamaktadırlar. Dün mühim 
t''.ç bir de~iııiklik olmamı~sa da bü-
~~ gün şiddetle çarpışmağa devam 
~ ılrniştir. Almanların yeni ihtiyat 

llTvetler getirdikleri anlaşılıyor. 
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~anlar tarafuidan zaptedildiii bildirilett. 
Harkof tebrinden bir manzara 

Almanlar 
Harkofu 

zatdettiler 
Pravda Cenup ceplieain
de vaziyetin endişe verici. 

olduğunu ya~.iyor 

Berlin 25 (A.A.) - O. F. İ.: Alınan 
hava kuvvetleri dün Harkof'u işgal 
etmf4lerdir. 

Bertin 25 (A.A.) - Ste!anl: Fevkal
Me Alman t.ebllğl, Haritof şehrinin 
Almanlar tarafından işgal edlldiğlnl 
bildirmektedir. SOvyet harp sanayll ve 
Sovyet iktisadi bakımından ehemmi
yetli merkezlerden biri, bu suretle Al
manların eline geçml.ş bulunmaktadır. 

Nevyork 25 (A.A.) - United Press'ln 
Kuibişef'ten haber aldığına göre, 
Pravda gazıetcsl, mareşal Timoçeııko
nun kumandasında.ki cenup cephesin
de va?:iyeL!n endişe verici mahiyette 
oldu~unu söylemektedir. Pravdo., St.a
lino ve Dakeyakn kesinılcrlndc şiddetli 
muharebeler cereyan ettiğini ve her 
ikl tarafın dır zayiat verdiğini ııave 
etmektedir. 

260 Rus fırkasi tahrip 
edildi 

B. Hitler 
kont Ciano 
ile görüştü 

Resmi tebliğe göre 2 
memleket arasındaki 

dostluk teyit edildi 

Berlin 25 (A.A.) - Re.mi teb
liğ: Führer bugün öğleden ev.vel 
umumi karargahında Alman Hari
ciye Nazırı Fon Rihbentrop'un da
veti üzerine 'Almanyaya gelmiş olan 
f talyan Hariciye Nazın Kont Ciano
yu kabul etmiştir. İki memleket ara
sındaki ananevi dostluk ve imtiha
nını geçirmiş olan silah arkadaşlığı 
havasında cereyan eden görüşmede 
Alman Hariciye Nazırı Fon Ribben· 
torp da hazır bulunmuştur. Kont 
Ciano Almıınyada bir müddet kala
caktır. 

Moskova halki şehri 
müdafaaya davet edildi 

... 

Milli Şef'in 
teşekkürü 
Ankara 25 (A.A.) - Riya

seticümhur umumt lı:atipliğin
den: Bayram münascbetile Re
iaicümhurumuza her taraf tan 
gönderilen tebrik telgraf ve 
mektuplan 1'endilerinin seya
hatta bulunmaları dolayıeile 
geç alınmıştJr. Reisicümhur hu 
suretle 'de ibraz olunan bağlılık 
Ve saygıya k"ar11 teşekkürlerin.in 
beyanina AnaClofo ajanııni me• 
mur e~mi~lerdir. 

Avrupanın 

iktisadi 
• 

nızamt 

Almanya ve İtalya 
iktisadi hayat ıahalarüü 

çizdiler 

Roma 25 (A.A.) - Giornale 
d' ltalia gazetesinde Gayda yazı~ 
yor: Nazır Funk ve Riccardi Avru
pa_nın yeni iktisadi nizamının csaa 
llatlarıni te.abit etm~lcrdir. lk.i nazı· 
rın Romada hazırladıkları itilaflar 
iki müttefik milletin iktisadı men
faatleri arasinda müsavat temin et
mektedir. İtalya ve Almanya mü
tekabilecı iktisadi birer hayat saha
sına haklan olduğunu tanunakt.a
dırlar. ltalyanın iktisadi hayat saha
sı Akdenjz ile Tuna ve Balkan Av
rupasının büyük bir kısmıdır. 

lulyanın iktisadi kalkınması me
selesi İtalyan endüstria.inin inki§afı
na sıkı bir surette bağlıdır. Yarım
adanın ta~m nüfusu tamamile zi
raatle m~gul olabilir. Bu itibarla 
endüstrisinin bundan sonra inkişaf 

(Devamı sahife %, sntun 2 de) 

Sulh sözleri 
Bir Japon gazetesi 

Japonyanın tavassutunu 
istiyor 

Tokyo 25 (A.A.) - Unlted Prcss: 
Japonya Hariciye Nazırlığının gnre
tesi olan KmJap:ın Ömee and Advcr
tlser, Ja ponyo.nın sulh işinde aracılık 
yapmasını bir kere daha tavsiye et
mekte ve ~yle yazmaktadır: 

ıBöyle bir sulh düşüncesine kimse 
itiraz edemez.• 
Papanın ID'.l.rahhaslari 
tayyare ile Amerikaya 

gittiler Berlin 2S (A.A.) - Askeri bir 
kaynaktan haber veriliyor: Sarih 
araştırmalar neticesinde, 22 hazi
randan 30 eylüle kadar 200 den 
fazla Rus fırkasının imha edildiği 
anlaşılmıştır. Bu fırkalar ya kamilen 
imha ,ya esir edilmiş veya o kadar 
ağır bir inhilale uğramıştır ki, dağı
nık küçük birliklerden ibaret kal
mıştır. 

Stokbolm 25 (A.A.) - Mosko
vaır:ıın müdaf aasma memur olan ge
neral Jule.of radyo ile bir beyanna
me neşrederek halktan hükumet 
merkezini sonuna kndar müdafaa 
etmesini i-,temiş ve Alml'n n"11tarla
rının şehre 2 5 kilometrelik bir me
,_~ft>dı- f..,1,.-c:1ııklannı aövlemiı1tir. 

Uzbon 25 (A.AJ - Papalık makamı 
umumi müşaviri Carlo Paeelll ııe, 
Vntlkan Fen ~rvlslerl umuml mUdürü r "" Pietro Galeazzi ve Vatlka.n umuml va-

1 
Yarınki karilcatürlerimU:: l lisl Adolfo Galito'da.n müte~kkll bir 

murahhas heyetı birkaç gündenberl 
1 - Rejisörle müla~att.. ı Lizbonda bulunmakta. olup, Cllpper 
2 -·- Harpten kalan ıcatlar !.. 1 transatl.nntlk tayyaresi Ue Blrı.$ '-------------J Amerlkaya hareket etmişlerdir. 

(Maarifte teknik öğretime verilen ehemmiyet münasebetiyle) 
$!" oplar, cuma sabahı fecir vakti 
I urlerneğe başlamış ve Alman tank
~~ile piyadesinin taarruzları, bütün 

!tun. adeta fasılasız devam etmiştir. 
MaloyaroslavelZ cenubunda Al

~anlar, iki yerde Sovyet kuvvetle
tınj geri sürmüşler, fakat yeni birJ 

~(Devamı sahife Z, sütun 5 te> 

~A.k .ka. ~I.e:rs 

ihtiram tevahkııfu --
t' .Cürn.buriyet bayramı günü Anka
' da yapılacak merasim progra· 
ltıtnda ıöyle bir flkra var: 
• «Çarpmba günü İpodrornda gerd töreni yapılacak, ayni gün aaat 
~ de istasyon tepesinden toplar 

'lılacak ve top seılerini duyan her 
Ş:ttaı, Cümhuriyetin banisi Ebedi 
C·~ Atatürk'ün ve onun emrinde 
Unıburiyet ve istiklil için çalıtarak 
~~-~ızdan ebediyete intikal etmiş 
İ&Ql'Uarın aziz ve kahraman habra
.:;anı anmak için bulundukları yer-

de bir dakika ihtiram tevakkufu 
l>•Pacaldardır. • 

lıu, milli bir aayıra borcu olduğu· 
~ RÖre yamız Ankara'da değil, ay• i!., •aat ve ayni dakikada yurdun 

köt-1-ade birdon yapdmalıdr. 

Dün: 
- Üç gün perdecinin, dört gün sobacının, beş 

gün muıtamhacının peşin ' en koştum birader, on 
ı,., a'indür hala yerleıcnedild ••• 

\ ~- --· 

- Ben perdeleri ;ı.ktım, bay elelttrikleri yap• 
ıı, oğlan muşambll1arı a :rdi. iki &in i~ad• :v..-ı 
Yarın: 

leaiverdikl... - - ~ 

llU SABAHKİ 'l'ELGB.A AB 

kafkasya'dan 
petrol sevki 

durdu 
Roatof ıehrinin 

kapilarında harbediliyor 

T ass ajansi Doneç 
havzasında «vaziyet 

vahimdir» diyor 

Nazi partisi 
çökmek 

•• uz ere • • 
ımış 

Askeri diktatörlük it 
başına gelecekmit 

B. Benes Londra 
radyosundaki nutkunda 

bunları söyledi 

Londra 26 (A.A.) - (B. B. C.) 
Almanlar kati bir netice almak için 
yeniden şiddetli taarruzlara başla
mışlardır. Vaziyet şudur: Kalinin' -
de çarpışmalar şiddetle devam edi· 
yor. Ruslar mevkilerin: tutuyorlar. 
Orel mmtakasında Almanların tank
larla yaptıkları bir hücum durdu
rulmııştur. Leningrad' ın cenubun
da s.iper muharebeleri oluyor. Si
perler bazı noktalarda birbirine 50 
molrc yakındır. 

Cı..nupta vaziyet ciddiyetini mu
hafaza ediyor. Tass ajansı burada 
müdafaanın fiddetlendiğini. fakat 
Doneç havzaHnda vaziyetin vaha
metini muhafaza ettiğini bildirmek
tedir. 

Londra 26 (A.A.) - (B. B. C.) 
Çekoslovakya devlet reisi B. BenCI 
dün gece vatandaşlarına hitaben 
radyo ile bir nutuk söylem.iştir. B. 
Benes nutkunda demiştir ki: «Al· 
manla:ın bütün ümidleri çabuk bi
tecek bir harbe dayanıyordu. Bu· 
nun boı olduğu anlaşılmıştır. Nazi 
parti.ii yllvaş, fakat emin bir surd• 
te çöküyor, askeri diktatörlük baş• 
lıyor. Bugünkü cereyan, yakında 
İş ha ına geçecek askeri diktatör
lüğün tohumunu teşk.il etmektedir.> 

Reuter ajansı Roııtof un yakınla
rında muharebenin haşladığını ve 
Kafk~ya' dan boru ile petrol sev
kıyatının durdurulduğunu haber 
veriyor. Kırım' da da muharahe de
vam ediyor. Cuma günü Almanlar 
Rus hatlarına beş kilometre derin
liğinde girmişler, fakat burada dur
cll'rulr.ıuşlardır. Ruslar mukabil hü
cumlarld. eski vaziyeti iade etmiş
lerdir . 

Almanlar 
ilerliyorlar 
«Ruslar Almanlari 

durduramıyorlar» diyor 

Vicby 26 (AA) - (Ofi) Rus
ya' da vakayi sürat le inkişaf etmek· 
tcdir. Dün gece alınan haberlere 
göre Moskova'ya kar~ yeni bir 
Alman taarruzu başlamıştır. Alman• 
lar Moskova - Mojaiak y'oluda, 
şidd..:ıli muharebelerden sonra, iler
lt·mişlerdir. 

Ka!iı;ıin'de muharebeler devam 
e..!iyor. Ruslar şiddetli bir mu
kavemet göstermekle beraber çc
kilmeğe mecbur olmuşlardır. Ka
lııga' ).ı. "da mhnrebeler d~vam edi· 
yer. Moskova'nın vaziyeti vahim
dir. 

Dentz havzasinda da vaziyet çok 
vahimdir. Moskova bunu ka'bul 
ediyor. Harkof ve Bielgorod'u 
zaptedea Alman kuvıvetlerl durdu
rulamamışlardır. 
Hül~ başlıca iki muharebe aa

hl\8ında AlmanlaT ilerlemekte, RU5-
lar J\lmanlan Ôurdurmağa muvaf
fak olamamaktadırlar. 

18 gün içinde 
801 tayyare 
Almanların Sovyet 

tayyare kayıbi hakkında 
bir tebliği 

Berlin 26 (A.A.) - D.N.B. nin 
askeri membalardan aldıit haber• 
lere göre 1 O - 22 birincitqrin ara· 
sında 801 Sovy.et tayyar~i dü~ü
rülm\l§tür. Harbin iptidaaındanberi 
hiç bir Sovyet tayyaresi ne Şarkt 
Pıuıya'ya, ne de Polonya'ya gir· 
nıemiştir. Yalnuı: 24 birinciteşruı 
günü 98 Sovyct tayyaresi tnhrip 
edilmiştir. 

Salah:yettar membalardan alınan 
bu haberler düaman propaganda
sının asılsızlığını göstermeğe kiıfidir. 

B. Roosevelt'in bir 
mektubu 

Londra 26 (A.A.) - (B. B. C.) 
Amerika Cümhurreiai harici politi· 
ka birliğine bir mektup göndermiş• 
tir. Mektupta şu sahrlar vardırı 
cHitler tehdidinin yok edilmesi hu• 
ıw un•JA Amerikan.n mesuliyeti bu 
gayeyi temirıe çalışen diğer dev• 
letler kadar buyuktü... Amerika bu 
hususta hiç bir fed&karlıktan çekin
m:vccektir. Bu karalTI arkasında 
1 30 milyo:t h;;ı insan vardır. Bu 
kadar müthiıt tecavüzi kuvvetleT 
ı:ıerbes gezdikçe bizim t!liyasetimiz 
müdafaa sahasında kalamaz.> 

Fransadaki 
idamlar 

B. Roosevelt, Churchill'in 
şiddetli sözleri 

Londra 26 (AA.) - (B. B. C.) 
Amerika Cümhurreiai, F raruın' da 
rehine olarak tutulan yüz kişinin 
Almanlar tarafından kurşuna dizil
mesi üzerine şu sözleri söylemiştir: 
o:Bu hareket, hiç bir zaman bu 
hubi kazanamıyacaklarını bilm in
sa ı.ların yaptıkları bir iştir. Medent 
insanlar başkasının kabahati üze• 
rine h.;ç bir masumun cezalandnıla
rnıyacağı esasını kabul etmişlerdir. 
Nazil l 100 masumu katlettiler. 
H <tler'le .işbirliği dü~nenler bu 
nıeşum. harekete göz yumamazlar. 
f''u:lenn korkutma hareketi hür 
ir. nı.Iarın azmini kıramaz. Korkut• 
ma Avrupaya hiç bir zaman sulh 
getiı emez. Yalnız şiddetli kin to-o 
humları eker.> 

lngiliz başvekili B. ChurchiH. 
Amer!kc Cümhurreisinin söylcdiil 
sözlere iştirak ederek demiştir kit 
,Bundan böyle hu cinayetleri ce
zalandırmak azmi başlıca harp ga• 
yclerimiz arasında yer alacaktır. 

General ae Gaulle'un 
bir hitabesi 

Londra 26 (A.A.) - (B. B. C.) 
Hür Fransız kuvvetleri kumandam 
geDeral de Gaulle Franı:rlara hita.
ben söylediği bir nutukta Franea'• 
da Almanlar tarahndan yapılaa 
idamlan protesto etmek üzere cu
n.ıı.. günii saat 1 7 de bütün Frans• 
lınlhru beş dakika tam bir harekM
:ıi2'filc!:~ bulunmaia davet etmekt .. 
dir. General: cDÜfllları öğreneoeJi.. 
tir ki maaum kanı döbnekle Fratl!': 
sa korkutu}amaz.> Cliyor • 

Rus tebliği 
Londra 26 (Radyo 7, 15) - G~ 

ce yansı Moslcova· da ne ro.çlHClll 
Soo'Yet tebliği: Şiddetli eo~aııa 
rağmen ormanlarda., köy eolenk.b
rında, her tarafta muharebeler el .. 

yeni Sovyet ordulari vam ediyor. Birinciteşrinin yirmi 
b~nci günü Mojaiek, Mnloyaroe-

Samara 26 CA.A.) - Sovyet lstfh- lnesk, Tag.anrok ve Makejevlta 
ba~t bürosu reisı. Looow;ki, Budlen- t.akal da iddetli muharebo-
ny ve Voroşllof,un yeıni ordular tef- mm aııın f , . 
killni bitirmek üzere oldu~u. bwı- ler olmuıtur. Moako4V~ nın garbı~ 
Jann yü:ında. ham& l§Urak edecek- de vo cecıubu garbıaındo Almaa 
lerlıll sö7lemiftır. taqiki fa&ladır. 
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Diin Geceki ve Da Sabahki Haberler 

Harp tebliğleri Avrupa~ın iktisadl Galatasaray-F.Bahçe Moskova önü~de kafi 

.. ~=~i~~J ~b!!!.i ona <Boı !~8~'.-.d•) bugün karşılaşıyor ~~~~~~!!~! 
lal'k ıeblll~ : . eb eaf ye ltaıyaııın ihraç !qblliycti· 

Ctıma günü d.Dşmımın T®nık li- nm :.lalia zlyal:lo artması l&zımdır. 
manını ve üssllnll ~ . 
anından evvelldleıine nlabetıt daha Roma.da utedilaı. itilaflar& bu 
11ddetll olmuttur. DUtman b1ltiln k&- zaruret sk ISno.nae tutu1muıtur • 
.ımterde bomba.rdımanlar Japnııştı.f. ltaıyan Ye '.Alman istihsal&tının ve 
Bununla beraber basarat ehemmJyet- lllraabnın lnldşah dlim Aivrupa 
atzdir ve in.sanca sayta.t )'Oktur. memleltetkdnln zaranna olmryaca'k-

Garp teshninde bir zabıt ve 8 ıı .. tır. Bu memleketlerin ticareti ve sa· 
ferden mürekkep bir İngllis bf1.f ko- nayii de teraklı:f edocektir. Filha.ki
Ju 30 kielllk blr dt\fman kettf koluna ı:_ UıL ........1- ~-LU_ '- • d'"" 
rasgelmtf ve dffşmanm adetçe 11.sUln.- 5a ~v~ · uuı~u"u~u ıste ıgı 
Jftğüne raltmen ctema.ı taarruza ~ ıey i\vrupanın kendm• kıfayet ede .. 
rek düşmanı ~ myi&tla gcrt p~- bilmesi için Avrupa memleketleri 
ktırtm(lştür. arasında tieart mllnuebetlerin umu• 

Hudut teslmlnde ma.k.lnell bol! kol- mi.retle artmuiC:lır. Bu, kıtalar ara· 
Janmız HaJfaya. ııe Sldl ömer arasın- smCJa mlll>adelelcrln kaldınlaeağı 
da gen!4 ke~lf faaliyetinde bulunm\l.f- ı .. ~ 1 
Jar 1se de diifmanm mukavemetUe v?a aza ~cagı mcınuına gc mez. 
tııl'Şllaşmışlnrdır Billlda :ilrtisadcn dalıa kuvvetlcne· 

Dün dtıoman hat.ıarının içine derin ce~ ve fnaf]terenin llegemonyasın· 
bir rureıte giren tcştl kollarımızdan Clan brtulaealC olan yeni Avrupa 
b!r1 beş Alınan e.s1r1 getlnru,,Ur. deniz aıiri memleketlerle ve bilhns-

s l 
• . sa Utm ~meri1ia Ue mübadelelerini 

ovyet teb ığı lnld,af ettirı:,._.lctir. 
J\foskoya 2S CA.A.) _ !!5 ~ Te«!iyata ge~ee. Avrupada belü 

Bovyct sabah tcbll~: Geceleyin kıta.- battı iki para l>ulunaukhrı . Mark 
lanmıı, Donetz havzasında, ~. "!- liret. Klering uıulü sayesinde al· 
MoJıılsk ve Mııloyaroslavetz ~de tın artık !lcatt ve esaslı bir Tol oyna• 
dil$lnıın]a carpı.mıı.olardır. mıvaenktır. 

ltalyan • J\lman anla~nnin 

Zl·ya Go·· kalp harp ıkt1aaCJlY'ati batmnmCian aa bü-
y6k bir tti'emmiyed ıvardır. 

Alman ve ltalyıın endüstrt1erinin 
~ld,afı bu iJd memlelietin ihtiyaçla· 
rinı temin edecektir. Esasen :Avrupa 
Rwı menlialanndan da istifade ıe'dc· 

Ölümünün 17 inci yıl 
dönümü mHnasebetile 

merasim yapıldi eektir. 

Bafınlan Mihver 
gemileri 

İngilizler günde vaıati 
J>ir miliver vapuru 

l>atiriyor1aı: 

Fenerbalıçenin 
Akan ileri llarehtı m~m:ft ve 

cıkaracağı takım Ôb nellrlnJ ,.eçmel• ~bG. ~den 
, Almanlann 1ıar~etJ ~ kalırufbr. 

bugünkd kongreden sonra belli olacak ~oalı:on cepfıe.fnfn fiına1 l.:eti· 
rnfnoe, SoV)'tlt ıtita'.lui ~erlnt 
lilWYetle müdafaa etmekte<lir. 

Türk •porunun .ilci alemdarı Fe- dana ıelcn ıva ou etki ldübümUzün Almanlar taze 
neıDaJıçe • caJataearay takımlan gere,k taraftarlannı Te cereue spor • 
bugiin KA'dıköy ıtadında bir kere meraklılarını cok ben bu tıldi.ee liuvvetlerle gedi)i açmaJi 
daha karı11o1l1'orlar. Son umanlar- üzerinde tekrar duracak dciiliz. Fa- fıtiyorlar. 
da muhtelif eebeplerlc eski kudre- lı:~t d~~Q .yazımızdan aonra teu· Moak.on 2S (A.A.)" _ Reaml 
tinden lilr hayli kaybeden ve a~ düf. ettiiımız ve ~aic:n ldüp~e ar~•! .SO,.,,.et latihl;uat aJ&Ni Mlcijrtyor: 
futl:)otu balino lnkıl&.p odcn maçla· açık olan devrimizjn yetııtirdiiı Tue ihtiyat bYVetler c,.umtj olıua 
rın kalite dütliklüğü atadlardan ıe- ~etli. futbolculardan aldıiunız Almanlar Moek:ova s.tlliampde bir 
yirelleri bçmrken \:ıuiUnkü karp· ızahat l>uaUn Galataaarayın Feneı- ıedili açm&İa barar.tle oa,)Jfm.akta .. 
lqmanın eekl Galata.saray - Fener· l>abçe karııeında çok çalıımak meç. dırlar. DUnkU cuma SttnO M-ova .. 
bahçe heyecan ve rekabetini mu· buri!e.tindcı kalacağını bize lhau ra Kiden Uç ibUytili yol uzunlulu,nda 
halaza côcceğini ve atadın bermu· etmııtır. nuıha~lieler ~evam eb:niftfr. Mo· 
tad dolup tapcağını tahmin ehnck Çünkll halen bir prensip yüzün· jalali dvarınt:Ja ~imanlar MT çok 
isteriz. den klüplerinden ayn bulunan bu tanklar kullanmalitadir. ~a 

Çünkü ~ürkiyeyo futbolu olduğu gençler lıtanbut.por mağlubiyetin· doğru cG> tchrf fttiliametln'Cle t~ 
kadar en tem.iz apor rekabetlerini den gözlerinden yq gelecek dere- arnu:a geçen tanklann Jıhııayealnde 
de ~ılayan iki güzide klübümüzün eede .. te~Ur a~yara1'. bahsettiler. narelCet eCien 16IT ClUonıan kolu bir 
B takıml.ri bile maç yapsalar diğer Klubün rengı için bu kadar teeı· Rua birliğinin batlan ara.ına •ıkıııp 
bütün karıılatmalardan fazla aliıka sür. duyan ve ~a.~ürle. and~ğımlZ kalmııtır. Bu :6irlilt cUretklrane mu· 
gördilğil müteaddid kereler salıit esld ıpor ıevg11ınden bu nümunc kabil taarruzlar neticctlnC:le C!Upna
olmU§tur. • Dünkü nlishamızda ta· gösteren bu futbolculan aahada nın plloıni akim bırakmııtır. 
kımların l:iugünkU kadrolarını ele yenmek çok güçtür. Klüp aıkını Son ty{nnf <!Srt aaat fçinde Sovycl 
alarak maç hakkında CI~üneeleri· bu kadar c:lerin bir tekı1dc hhsedcn tayyareler! 2S tanlC 60 b.myon 
mir.i bildi~ ve hu ara.da mühim bu gençleri takdir ederken bugün- talı.tip ehnigler ve dll~ana aiır :r.a• 
karııla§llladan evvel yapılacak kon· kü kongrede ta!11 bir Mlqmaya yiat averdirmf )erdir. 
gTe neticeainin F~erhahçe lılkımı· varmalannı ve nu suretle uzun bir 
nın tcsl:iiti üzerinde oynayacağı role müddettenberi bütün ıpor muhitini 
işaret etmigtik. üzen bu ayrılığa son verilmesini te· 

Bir anla§amamazlı!C netİce5i mey- menni ederi~. Ş. T. 

Moskova üzerinde 20 
Alman tayyareıi 

düeürüldii 

Fin cephesinde' 
harekat durdu 

B. Eden'in 
beyanatı 

V1eb1 25 (A.A.) - Sovyet tel).. 
liğinde, dün, avcı t&yyarelerinin ve 
tayyareye karıı koyma toplannin, 
Moskova iizerin<le mütcaadid han 
taanuzlannı tar<Iettı"lded aöylen• 
mektedir. 20 'Alman tayyaresi dUıU· 

cHer türlü meydan rülmUftür. 
Yağmurlardan bataklıJC okumaya Jiarşi liazİr Geceleyin, bir Alman tayyareleri 

Jialine gelen ıalialar bulunacak ı•htı"yat ı..:...v. gnıpu, Moaliova mild.faa hatlann'i 
KU a§lllağa lctebbUS etmltlerte Cie, Cia• 

Ankara 25 - Ölümünün on yc
tiind yıldönümü münasebetiyle bU· 
yük mütefekJdr Ziya Gökalp için 
liugün Ankara Halkevinde bir top· 
Jnntı yapılmıştır. Hıfzı Oiuzbeyf 
ata bir açış nutku vernuı. hunu 
Hüseyin Namık Orkonun, Ziya 
Gökalp ve milli mefk6re mevzulu 
lıir konft'ransı takip etmiştir. Gazi 
Tıcrhi}·e Enstitüsü talebeleri Deli 
Dumrul efsanesini temııı1 etmişler 
Ye Ziya Cökalp'in türlerini oku· 
ınuşlardır. 

<lonmatiıliça harekat vetler teşkil ediyoruz» ğıtılmı~lardır. Yalnlz, az miktarda 
Lenclra 25 (.A.A.> - Ağustos ve ey- olamaz tayyare Mosltova (1zcrinde uçmUf 

JQl aylartnda batırılan Ye İnglliz de- Jfancheater 25 (A.A.) - İni1lbı Ha.. •e bombalar atmııtır. Hjç l>ir .. liert 

Münakalat Vekili 
lzmirden ayrıldi 

fzmir 25 (Tele!onla) - Mün.ak.allt 
VC'kUI B. Cevdet Kerim İncedayı bu 
aabah E.~ehlr'e hareket etml.ştır. 

Bir küçük kiz yandi 

nita.ltılarlle Akdeniz filosu tayya.IJ3- rlclye Nazın B. Eden d~lr kl: ve aınai binaya :isabet wakJ olma-
lerl tara!mdan batınlmış olma&ı Beı.lnld 25 (A.A.l _Şimdi, J'lnlln. cİngllteren1n Orta. Ş&rttald nziycU 
muhtemel olan dilfman geın1lerln1n dlya cepheMııde, cen1I m.Jky&irta ha· geçen aene lçincLe fftka!Ade takviye mıştır. Hasıuat mühim 'dejildir. 
adedi hemen hemen, gfuıde vasaı1 retAt beklemek zordur. 19 1lktefr1n· f'.dllmt!iUr. Şlındl her türUl meydan Şiddetli muliare6eler 
olarak bir gemidir. ıs gemi muhak- okumııya karşı koymaya ha.zır bulu- Moııkova 25 CA.A.) _ Tass ajansına. 
tak surette batmıştır. 21 geminin denberi yağmur ve tar yatmaktadır. nacak olan ihtiyat kuvvetleri teşkll cenup bölıeainden selen bir tellra!a 
ba.tmı.ş olması ihtimali vardır. 12 ge- Bataltlıklar Mt1maz blr haldedir. Ge- cdlyotuz.-. cöre Ro3tof Doın rakml&rmda 114-
mtye de Mabet vatı olmuttur. eeler uzun'dur, dnetln :mffeudlyetı Eden, İngllterentn ne zaman ve ne- dem' bl uhuebe başlaıruttır 

Almanya, 1941 1ene.ıinln mı: altı &Yl unutulmaktadır. Cephede, askerler rede taamıza seoecettnı ~l11md1'e- r m • 
zarfında, ceman 4.894.139 ton gemi ~adırlarda, ,.ahut, toprak üstünde ce~nt 11AH etmtottr. Her fl!l1 heeap 
batırdıtını idd1& etml§Ur. Bu, Alman- yalnız damı gliz&ten barakalarda otu- edildikten IOJlra ta.rar vermek !fi 
lann, batırdıtla.nnı 8&ylediklerl 88 rı•yorlar. Kareli ber.ı:a.hmda, Finllndl- yalnız Harp kabinesine aittir. Arkanjel yolu 

Kfsa ~öporta,f!! 
Genç bir polilİll, 

Güzel bir zihniyet' 

Baırrarnın birinci ~il" 
T.him sazino.u bpan V 
n... Bir srup. evv~ ~ ... ~ 
kısmına, ıonra liara gjtbSl 1' 
8Ut J>Fde. cazinonun Pi' 
Cfa beldetf)'or. ~ 

- Lokanta on ikide k ed" 
nir... iBUfm paltolar 11•1..,,. 

ataiıJd gardroba nakJcdll"' 
mı,, ~ aiy~ .Jnirlenınektel~f·d., 

Bu emaCla, hlr ccne),j rl 
gareonla mllııakapya tutııfllS ,t 
(Hant fU, meletcp vuif-1 rfDP' 
recelc: olNt mü~ ı~ fıli 
iarlyle ... ) ~dam, sinirli .ıı:ı1r 

- Ben ya ahmağım, yaJ~ 
ylm... t')emindenbezl tel ,,.df 

ıör&,mek' btediğimi .ı;1lw~ 
rum ... Hlla meramımı~ 
mıyor muyum~ . . . Beni . rfll 
öbUrilnUze havale edıyo 
nuzl... ~ 

Smokfnll ganon omuz .ı 
yorı yııe 

- il'elefon yukarıda .• • 
yapalım?... ~,.. 

Ve ecnebi mlişter:l, bizar, 
pı'Clan çıkıyor. 1ıll 

Pa1tolanni bekliycn gruP~t• 
hale itiraz ederken, orac _, 
rcmıt elbisesiyle Öuran genG r' 
yakı11klı bJr polis ileri atıl~~ )e 

- Ecnebi m\ieteriye b~> .. 
muamele etmeli olur ınu jr 
Sonra bJze ne derler) •.• A11,, 
nı.za mı Uıeniyoraunuz, · ·• ,, 
lefonun yerini onn ben göster 
ceğim .•• 

Ye: ·~ e 
M .. ··r M" "I •o» - oıyo osyo • . • ..tf 

~ofUYor; Clargın mUtterinln I° 
lüınü almak fçin seğirtiyor .. • 

••• • • .,ı;rt• 
Maalesef numarasını ,1b i-

med.iiirn ıu genç polisi~ ;r 
yeti bütlln memurlarım~ ,.e 
!anta, umumt manzaranıısÔ• 
ıbü~ bir deiitildik olacak·ç. y. 

Sabık örfi idare 
komutanının 
halka vedaı ----

Örfi idare mintakaıiııell' IZIT'.ir 26 (Telefonla) - Öde
tniş" te Kazanlı köyünde Durmuı 
Kapak adında birinin evinde yan· 
sın çıkrnıf, iki ya11ndaki km S.bri· 
~e lcurtarılamıyarak yanmptr. Yan· 
sının zarım fazlacaaır. İki merkep 
de y:ınmıştır. 

ıemtden her birinin, l'asatl olarak 53 j yalılar I.entngrad mulaMrasına tş- Eden, ,OyJe devam etmı,tır: 
b1n tonluk oldutu :mAnasını tazam- tırak ~t~ktedlrtet. Bovyet :ınnkabll .Bız haltın ~lcl zevklnl Oılqıyacak 
mun eder. Halbuki, dünya iizerlndı:, taa ı1a 1 dtırınu.ftur Kronfdadt hiçbir. hatetette bulunmıyacalız. Fa
ba tonajda )'l.rJDl düzil.neden daha. az bata~aıa~ın FinlAndİyıı. ealllllni bt haklı olduRuna kanaat ,ettrdiltl-

Ruıyaya aevkiyaf için ki vilayetlerin ıayJll 
I halkına l>u yolun intiliabl. Japon-

lar-: ~üsaadekirlı1' on blr ay kadar örıt idare kDJ11U~ 
ıfade etmez olarak aranızda vazıre gördüınŞıetıi' 

gemı vardır. Almanlarm, bugtlne ka- ,_, 'ftttr mtz htt hareketi )'8.pacatız. Harp 
dar, bat1l'tbklarını 1ddla. ettikleri 1n- bombalnmıılıın ~yre~eşm.'9 · :uzun ıüren bir ıttJr: dileünıneden ~ 
cuız n m11ttefllc gem.llerl, 15.201.329 Svlr üzerinde, Rwlar, nımcten da- :pılacak parlak ve Ant bir hareketle 
tona b&lJ.t olmuıtur. Bununla benı.- ha !aaldlrler, fakat harekAt mevzii bir nt!Uce:ve vanlmaz.» 

Kendisine bakanin iki 
parmağım kapti 

İmıir 26 (Tıelefonla) - Kültür· 
~r~da hayvanat ba}ıçesinde çalı
pn Bandırmalı Mebmed adında 
l>iri ayılara çekirdek ıve nohut yedi
tJık-.ı Dudu ismindeki ayı ~lini 
i:apm?J ve iki parmağını kopar· 
mıştır. 

Bcrn elçimiz lzmirden 
Ankaraya gitti 

Jmıır 25 (Telefonla> - Mezunen 
tehrlmtzde bulunan Bcm elçlmllı B. 
Hasan Basri Menteşe bu &&balı Ank&
J:ıyn hareket etmlştlr. 

beT, tngnıs makamatı tatafmdan, blr mahiyet alıooktadır. 
temmuz ayı eonunda nqrcdllen ra- Başlıca allka.yı celbeden Petroza
tamlar. bo,,tık Brltanya 1le mütte- vodsk fimallndekt kesimdir. Burada, 
fıtıerlnln. ceman, takribt olarak 7 tedaftll hareut.ıer, <>nega. gölilnün 
mUJon tonluk geml :ta.ybettfklerlnl şimalinde, göllelie, körfezler arasın
göstermektedlr. B1naenale,Yh, Alınan da 1nti.§af etmektedir. Emzl. ıııon de-
1ddlalaıı, takt1ben yüzde Jllz milba.ll\.- recede s:ı.rptır, bundan dolayı da, 
galıdır. F"lnllndiyalılann Porojaervl'den şı.r-

Bulgariatanda zirai kn doğru ııerleyen taarruz hnrokeU, 
yalnız, Lndogn göllinün :şlmallndekl 

ıeferberlik bölgeyi tşgnl etmek tmkf'mını göster-
Sofya 25 (A.A.) - Bulgnrtsıanm mektedlr. 

slrant amelesi, 25 Uk~den 1t.lba.· Daha Glmalde, Şarki Kıırellde, goller 
ren, tarla t,ler11çl.n seferoer edilecek- Ye ormanlar donmadıkça ve kayak 1.s
lerdJr. Nazırlar mecl.ls1 kr.ı.rnr1le yapı- timall mümkfin hale gelmedikçe hiç 
Jaea'k olan bu avıı aeferbeH.lğe, bll· blr hareket 7npm:ık bbll değlldlr. 
lıass:ı. mUtehassıs amele. yani ziraa.t Karın, hnlen g~1t verebilen ve Ruslar 
Te harman maklnelert ltull.nnvıasını tarafından mlid3farun kolııy olan dört 
bilen 6Dlele dahlldlr. Bu amele, ZJraa.t yol !ul.ricln~ diğer yollar açılmıı.mıa 
N~ettnln emr.l:nde ~§acaktır. 1mktın Terme.sini beklemek ırızımdır. 

ET KADER! na vardım. 
Danit. hayretle: 
- fakir kılıklı bir adam ... Mec· 

mualaıa yazılar yazarak, hayatını 
wanmağa uğraııyor •.. Bu el. bi
zim Rüsuhi bey olacak: ... Sırf bir 
mm benzerliği ytizünden... Allah 

Aşk ve macera romanı 
~lrlka No. 63 Jıfakleden: (VA • Nd) 

•Aeaba bu adam o anı)... - Hakıkt ismini a6yletmclıi, aile- sana akıl fikir ~rain ... Buna imkan 
Bu itim deği§ikliiisıe raimen ... lial anl«nMl!kÇ fqlıtlcı bazı .UUer mı ·ur} 
'.cŞuna k.wıaat getireyim> diye dn- sonnak ~liolinde oulunmadın - imkan :rok ıibJ görünüyor 
pinmü,ıüm. Bu aa'bab. r :hl mı)... Birdaıb.ire. bir hareketle, amma, h~t aynen böyle olacak. 
Melıme"cJi Jyice te<llik' etmc'li imkl· bir .az.1~. aunnı hl edebilirdi. :Noter, do.tunun alnına parmağı-
iİn~ buldum. Gayet liaait, .cayet - Ha71J', bunlaiı :yapmadım .•. ni değdirdi: 
1>al>ayani bir tckJ"lcJe giyinmJ,ti. Zira faJ'at 7apsayClan, korkardı. - Cevdctl... Cevdet!... Kaçır-
~eta mütıcvazı maq)ı bir memar BeJkj de ortalıktan kaybolurdu. madın va "L .• 
g1"hl... KeuaiainJ bir ~a ıöreme.z.dim. - 7..annetmem. 

- NiÇin Mna gelmİf) -N~ede oturuyorınu§) - AkLn başında <lemek ..• 
- Mecmuada Denim en Clair - Mahlmatım yok . .. fakat ma- - Tamamiyle. 

tarihf yuılaT yaı;acalôniı. fçeriaini demkl mertcud, her ıeyj yavaı ya- - Buna rağmen, Mnz.bar Os-
auıneli lcin Mi•-aAde istiyordu... :Af öireoebüeoeğim. man'a sen bir uğrayıver ..• 

- Voerİ:lin mi''f. .• - Haydj b"kalım, inpllab... Cevdet glilüınsüyordu. 
- Tabii... Maalmemnuniye... _ Sanımn, zira, gayet ahbap gibi Buluşundan gayet memnun r.ö· 
- E .•. Ne oldu,... -ırnldık... Birihirimizden memnun rünüyordu. 

:n!_ 1 k Nihayet ileri doğru bir adım ata-- uir eaat kadar hncnsinı alı· o ara .•• 
(oydum •.• Umn uz.athya k:onUfbı~. Cevdet heyecanla: bılmişti. 
1 ·d-· büt"" ı· E Od Od - Alay et aen nlay et •.. - de-~ ıgı un nıa umab ona Yer• - :vet... ur. .. ur mu· 

.• • Ama ettiği zaman gdjp ev'i bakıia~ ... Zaman geçtikçe, bu ada· dl - Amma göreceksin. bakalım, 
ekW ziyaret edcliileeeğin.i. &ıı· min 0 olduğuna büsbütün knnnat hane imiz haklı imisiz ... 

malUınat iatiyebileeeğinl ıMJlc- aetiriyorwn .•• Kenditini todk.ilc et· Noter, bir aıı sonra dedi ~i: 
· Benim de tıeclliklerle ıliJia· tim, ettim de: •Bu, Karacabeyde- - Sen ciddea deli intibamı ver· 

Ür old~umu ilave ~ - iti malikl@ıenln sahibidir ... > imanı· nıiyorsun. Amma, aöylediiin akla, 

Fransız somalisi 
De Gaulle kıtalar& 

Senaito'yu iıgal ettiler 

Lonara 25 '(A.A.) - Ruılara 
liarp malzemesi göndermek üı:ere 

Arkanjel yolunun intınap eililmesi. 
Japonya hakkında tatbik edilen ai· 
yaaetle hiç alaltadar olmadığı, 
Amerik'a mahfillerinde ısrarla aöy· 

Cibutl ~ CA.A.} - De G~ulle kıta- lenmektedir. Diğer taraftan, Ja
larının Ado.tto'dan Curnh a blerck ponyaya Rusya ve Çin z.aranna 
Sena1to'yu iJgal etmeleri üzerine 1 • - d k 1 k h 
Fransız tıtalan mukavemete başla- o arak, hıç bir musaa e Ar ı ta u· 
mıela:rdır. lunulmıyacağı aşikardır. Ruslar biner 

Rııbııt 25 (A.A.> - General Hutzln- tonluk üç tane buz kırma gemisinin 
ger buradan hareketinden evvel lı:ışn.- elde hazır tutmakta ve Arkanjel Ji. 
ca beyanatta bulunarak deml§Ur k1 : 

< Vnz1femlz imparatorluğu nıuhnfn
za etmektir. Tehdld nereden gelirse 
gelstn, bu vıızttenln llyıklle yapılaca
ğını size temin ederim.> 

havsalaya sığacak cinsten değil. .• 
Demek, Rüıuhi Haı:nedarı, RU.uhi 
Mehmedin şahsında bulduğunu sa· 
nıyorsun ... 

- Evet. 
- Ammft, babası da Vehbi ... 

Bu Mehmedlik nereden çıktı} 
- Olsun ... 
- Eğer böyleyse, iş daha entere-

san bir safhaya girdi. Vaziyet de. 
koendiliğinden deği,miş olacak ..• 
Şimdi ilk if olarak aenin §U urarcn· 
giz ıahsiyetfo nerede oturduğunu 
keşfetmeli. 

- Vallahi bilmiyorum ... Amma, 
yakında bu izi bul ~ ak güç olmıya· 
caktır .•. 

- Kendi!!İni takip mi ettirecek· 
sin) 

- Şüpheıiz. .. Gayet 'küçük bir 
sabır i~i ... 

- ihtimal. 
Cevdet: 
- Zıınnederrm, evini bulmak 

daha J·olay olncak. 
- Ne uretlc) 
- Hem evini... Hem de esrnrı· 

nı .• 
- Nasıl yııpacakıın} 

- Kendisinin dostu olacağım ... 
- Ayni zamanda aırda§ı olmağa 

marıı, bütün kıı devam ettiği müd· 
detçe bu gemilerle kullanılabilir hal· 
de bulundurmağı ümid etmektedir· 
ler. 

çalıpcakıın ••• Öyle mi) 
- f.ier kabil olurşa ... 
- Bll'1da muvaffak olacak mı· 

sın) 

- Hem de gayet ça'buk ... Hüla· 
aa efendim, bugünlerden bir gün 
tıckrar relip benimle görüşecek .•. 
Beraber ça)ışacaiız. 

- Sizin konak mevzuu üzerinde 
mi'? 

- Evet... Vaziyetten iatifade 
edeceğim . .. Onu öğle yahut alqam 
Y'meğine alıkoyaeağnn... Sofrada 
gevezelik edebilir, bilirim ••• 

Noter, batını salladı. 
- Azizim . •• - dedi - On b~ 

senedenberi n-efsine hlkinı olup da 
Haznedarzadelerin ıcrveti gibi bü· 
yük bir servetten istifade etmemek 
azmini - her hangi bir ıebepten 
dolayı - gösteren bir adam, nasıl 
olur da sırrını öyle kolayca aizın· 
dan knçmr) .•• DüfÜn ki. burada 
koskoca bir par.ıı.sı var. O, aklına 
koymuş: dilime çalışıyor. Her 
şeyden mahrum kalıyor... O telik 
bunlar hep saçma ya. o ela bnşka ... 
Zira ben, enin sırf bir benzerliğe 
kapıldığına kaniim.. . Bu Rüsuhi, o j 
Rüsuhi değil. •• 

~Arkası var) 

vazJieJi ele aldıatm za.mruı ne ~: 
tını beyannamedeki temennUe tJ' 
nsll ve temız TOrk llitınn. ve o~ 
sınıf ve meslek tahiplerlne ~ 
yüksek emniyet, duygu ve e.nl~ıı 
ve loymetll yardımlarınızla taın~· 
yapılmıe oldultunu gormekten ~ot 
tum zevk ve lftlhar hudu ~jjıl 
8araılması ihtınıall olmayan bU ~~ 
vahdet varlı~ın mütezayit te ~ 
ve tcdakftrlıklnrln. devam edc~11• 
yakmen anlamış olatnk ve bunu ;,el' 
ma da. film ederek :sizlere a~ •• .&
eder ve saygı ile heplnlzl sel~~ 

Snbı.k Ör!J idare JrolllU 
Korgeneral 

Ali Rıza Artun1'1l1 

fngilizler İranda · 
yüz kiti kaybetmİf ter ıı 

Manchestcr 25 (A.A.) - .B1eıı 
Manchestcr'cle bir nutuk 1rad 
Har1c1ye Nazın Eden d~ )d: ~ 

etngllizler İranda en ~ )'<lZ ,r> 
kaybetmişlerdir. İran hütömetl d ~ 
ılmdlden Sovyetıer. Blrll~ Te İoiil s!P 
Jle bir ittifak akdi tekllfin.1 ~ 
lUbarlle :ta.bul etnılftlr. f;• 

6lmd1 İranda, Irakta, sı.ırfye<!e. ç&
ıısttnde ve Mısırdan geçerek Gaİ'P ti' 
Iüne kadar in'lotaanı uazanan ınUt 
fHı: bil' ~he mevcuttur.~ 

ifa demeli? 
Tan gazetesinden bir cümle: 
clhtiUrla mUca'deleye hıı 

vermek ve iaıe i§lerinl cllizel\e 
koymak mak.adiyle ıehrirnb<le 
bir (İaıe ve mürahl>e uınuıCl 
müdürlüğü) ihdası liarar1a,nııt• 
hr.~ • 

Bu c Türkçeleştirmek gay.reU' 
ile cibdası> ıözü birihirlne pe1' 
uymuyor.> 

Biz olsaydık, mesela föyle 
derdik : 

clhtikarla mücadeleyi arttır• 
mak ve ia e l~lerinl yoluna eo~
mak maksadiyle oehrimizde b_!" 
(iaşe ve mürnkabe ı,µnum ınu· 
dürlüğii) kurulma!l karar1atl1" 

nlmı.,tır. > 
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~AMDAN AKŞAMA 
Bir kadının sa.nimi 

itirafları 
(şElliR, &ABBRLBRi) f KONUŞAN MUMYAL 

J 
lııt~~a alb ve ıu b'ikayeyi an-

--~ NFili!:':'• biliyor mus~? 
~tı) bir • . her oyuncu pı, 
~· itikada saplanmış •.. Amma 
S-0ı 1 Pek garip, pek acayip ... 

ıı:er 
~el masası batına oturmadan 

Eülence yerleri 
Sinema ve tiyatroların 

kontroluna devam 
ediliyor 

lıta.nbuı Belediyesi mıı.ldne şubesi 
ve itfa.iye mMiirlerlnln rlyag&tl al
tında. t.eşkll olunan mütehassıs bir 
he~t şehrlmlzdekl sinema, tiyat
ro ve etlence yerlerinin kontroluna 
devam etmektedir. Heyet §1.ı:ndlye ka-
dar İstanbul ve Beyoğlu mıntakala-

Bebek önlerinde bir 
erkek cesedi bulundu 

Cesedin başında bir yara 
Cinayet ihtimaline binaen 

morga kaldırıldı 

vardır. 
cesed 

!iııin ' b.ııyoda mı olar, ey sahi~ 
~ .tu..ıet odamda nu o11D', ıriz· 
~ ıç ?Jnaşırlarından birini çıka
~ bir tarafa saklıyormuı .•• 
llısyd efendim, bu hareketi yapb 
~,.2 nıutlaka .talibi yar ol~, ka
~ llllf... komik amma, hakikat .•• 
'hll etıl~de gene bir miaafirlikte, 
~ fe7i tekrarlamıı. Yetil çuhanın 
il._ ı R ~ kiti geçrnqler ..• cBop J 
ltı4 eat 1 ı. derken, saatler ilerle
otın''' Şaf.Jc sökmü§, kahvaltı vakti 
lltrı 'j! derken öğle... Bizim baya
dt"'azı.ı iUeı; buz gibi ••• Fa.kat oyuna 
'tıını ~ediyor... Kazarımlf da. .• 
~)'bo~ağılacaklar; bir ara,~ ~dan 
t<it\iıı ftıll§... Ve hemen, telif ıçmde 
~ tt-elc: «Falan çamatırmu bula
ÇıJt 0 1'U.rn ••• - Ne münasebet? •.• -
....._ ~tıın, ıuraya aaklaml§bm. .. 

rmdak.t .stnema Te tiyatrolann kon- _ 
troıunu tamamlamıştır. Bu kontrollu Bayramın ı:tlncıl gunü Bebek civa.
emasuıda lAzım gelen !elll\1 ve sıhht tında oocukla.'.r' sa'hllde balık tutarlar
evsa.fı haiz olmayan bazı müesse.sele- ken, o civarda~ yalm dıe:ı:ı.1-
re 1Azım gelen yeni tesisatın yapıl- len lnrm.ızı b!.narun ya.kınmda deniz 
ma.s:ı fıçin mwı.yyen bir mühlet verll- kenarmdaJd ~!nIJar arasında bir ce
m.14t1r. Bu aı.o.ddet esnasında bu tesı.- sed görerek zabıtaya. haber vermiş

balıkçı veya kayıkçı oıması 1hılznall 
mevcuddur. 

ııntı yapmıy::ı.nlarm müesseseleri ka- lerdir. 

Cesed muayene edilince başında de
rin bir yara bulwıduğu görülmüştür. 
Cesedin bir kazaya kurban gltme.sl ih
Umali mevcud olduğu gibi, b:ı.Ş".ndald 
yara, bunun bir cinayet eseri olınnsı 
1htlmallnl de kuvvetlendirmektedir. 
Cesed orada birçok kJmselert ısösteril
mlş.se de kimse tanımamıştır. Buda 
uzun müddı!t ka.lmadı!P ı.çın çehresi
t:in ııekli bozulmamı,ştır. Adliye dok
t-0runun gösterdiği lüzum üzerine ce
sed morga. kaldırılmıştır. Hüviyetinin 
tesbiti için ccsed morgda teşhir edile
cek ve sarh~u.kla denize dfişınilş ol
IIU'.S'l ihtimaline kQ.rşı otopsi yapılarak 
mldesindc alkol m<ıvcud olup olmadı
ğı araştınlacaktır. 

pa.tııacıı.ktır. 
Heyet aon günlerde Kadıköy mınta

Jcasmdald alnema ve eğlence yerleri
nin kontrohm.n ba$~. 

Şehir meclisinin ikinci 
teşrin içtimai 

Şehir meclisi ikinci tıeşrlnln ı ncl 
cumarte.sı. günü yeni devrenhı llk top
lantısını yap:ıca.ktır. Bu içtimaı vali 
bir nutukla açacak ve llk celsede yeni 
rly:ı.oot divanı ve dnbnl encümen in
Uhabı yapılacaktır. Encümen a.za,c;ı 
arasında bazı değlılikllkler yapılaooj:\ı 
sllylenmektedlr. Vefat eden 'birlncl 
reis veklll merhum Necip Serdengeç
tinin yerine meclise aza olarak yedek 
az:ı.de.n B. Ziyn Emin Inankur gele
cektir. Blrlncl reis vekilliğine kimin 
intihap edTleceğ'i henüz malüm de~il
dlr. 
Şehir meclls1nln iktlsad encümeni 

intihabı da ayni gU.n yapılacaktır. 

!ıtı?~nıanızm sebebi?ı. diye ıüp
bıı;: fupheJi balanıılar. O da mec· 
~J. lc:aJınış; meseleyi mahçubane 
lııiib~: «Uğur olsun diye. .. Gerçi 
-ı hn;;. Lir Jey değil ... Yenisini de A.' un... Esasen kazandan da ••• 
~ • blsırrun bozulmasmdan kor· 
liat 0 1'tnn.. · » Güle, katıla, evi alt 
)olt etnuşıer... Çanıll§ar yok, yok, 
d ·~~eğer, hizmetçi, onu bir yer
' ı görünce kendi savruk ha
~tin ın bıraktığını sanarak kirli ıe
~ he abnış ve unuhnU§muş... O 
'lııq etk~le birlikte arar, durur· 
~~ Nih1tyet aklına gelmif ve çı· 
'le! b ••• Bakın fO kumann İmanı 
~ale soktuğuna! ... Üstelik mü- ~-•ıa••ıımm•ı:::ııı:mmıflh 
~ .. ~ bir kadındır da ... Hah hah ş A R K 
tiiJ-;f:. Ya siz ... - diye beraberce sı·nemaSIOda 
~.~: :- Siz de, lise me2'Unusu-

fi) ukj nasıl dedikodularla ujra-tfllb \U\nrersitede de okudunuz... BALIK ç 1 N 1 N 
J~'::hi;.e ciddiletti ve içini 

4~l>edikodu ..• EveL •• DojnL.. KARISI 
lf, ' hiç değilse, ıİrinliği var •.• 
t.tatta ondan daha cazip bir met-

~ ~lıl~ık bulamıyor.um ki... Ah, bu ka-
··· ........ ? 

lflly,.__.I •• •• . L-l~onf ,., ~ e yuzwıe IHYUJ' unı. 

...._ 'ı-Qcllfdu~·-.1--L--.! • • 1ı•• 
~ l 5wo•ouADDW"J, yınnı uaur 
~b ik arkadaıun, çok zeki, çok 
dt l>~li, çok bot bir hanımefendiy-

e,,am etti: 
~ ..._ C~ cün ıazetelerde Timea 
~ 'tetinin bir muhabirine aid ma
~~ Vardı. Madridde kadın kılı
\o~l a dolatırlı:en YBkalanmıt. He
~ndiği ıeye tatılır ! Kadmlık •.• 
'İi}'f •ya bin kere daha geleceğimi 
~eteler, ber ıelerinde erkek doğ
ı.._;l'ı arzu ederdim. Velev ataiı ta· 

Emsal.tiz bir mQVaff alüyetle 
devam ediyar 

ÇEMBERLITAŞ 
Sinemasında 
29 İlktefrhı ÇarfQIQlxı. IÜDÜ 
muh~m zenginlJtl._ Göz ta
~cı-.. rnwemıı. 'e 1811.atm 
tam mlnMlle J'B.l'llttılı halitayı 
velhasıl bu sene Avrupa.da blrln
cW~i ka7-anm ve her yerde ıs
rarla. aylal'ca devam ettlrilen 
emsalıdz fQ.heserl. 

OPERET 
VİLLY FORBT ,,,. MAlUA 

~~·· Zira kadın, en yük.sek 
~l41'e!nin• en münevver erkeği ile 
)fit t!tıse bi!e, .-ene dönüyor, dolaıı· 
>o ' neticede tibi ve baih kalı· 
ı_~··· Bu bağlılık da İfle beni çat
~>'?"··· Evimden ve çocuğwndan 
~ ~ , neyle uğraşsam, yapmacık 
Ilı lrıı vermekte... En samimi za
-~da kocamın da taniyesi: 
~ ! ~ka meıtgaleyi ne yapa- HOLSTun emsaıstz mwıa:am 
1liili!.? Her feyİmiz var elham- şalıe.serlni görmete hazır olunuz . 
.\ Iab... Evinle uğraş, kafi. .. :. 
~!tuna, heyhat, modem ev, eski 
•0llc:\lı: dahi değil: Dört odalı, bir kcr 
~O:lu' N d ı.:.::..::A-"'- Bir ~ . e e ·~--ua JeY··· Elim bir zıya 
~ lnczunuou, üniversiteliyi ifgale 
~ nıi? Hizmet~i de Tanrının ah- :ts.mbul Beledi -
~ .. ı Diğer bir İ§e yaramadığı için ye&l teıtış heyeti 
•:. ~ mesleği .eçmek mecburiy• Illiidürii SA:M:tD 
~e kaimi§ bir insanla günüa TltRKDo&&N bnY-
~~. aaatini kartı k.aıııya geçir· ramm üçiinoo ee-
;·QC cesi blb ıektesln-
J.f··ıa ı.ztıran beni çileden çakanyor... dıen hak.tın rahme-
~ ıa, tatmin edilemiyorum... Yat, ~ intikal etmış-
tlt ' :Ye, iç, kalk, miaafirliie çaya tır. Merhum ~ 
~ ' Poker oyna, ıene yat, QYUı ye, .aneye l'$1tı1M' 
~Ü.~un için mi yetİ§tS ? ••• insaf ~~~: 
.:... it, le .. bu . ...ı..~ıe, ui...:"" Mad- ıaleU. btJ:l~. 
·oq d ~ ~ dürü.litW.ğü ~ seıveruti ~ ~ 
'e ~ T"U11ıM nmbwririnin hnesi- hamiyyetl ne tanınmış "" t-. mı.na.-
~ ~1?'~·· .ve sene bu~- sile bil' ınaanı kA.mtl o1e.rak baıb8a 
kK.~ hlçm dedikoducu oldugum~ kendini sevdinı:Jll}tl. Askeri h~
ı.l"IUllza ,apyor.n... Me,saleleri- dan aynldtian .nıra İstanbul :eeıe- . 
~...,. içinde emin olun en zelaces~ diyesi 2at 1.ileııl. miid.ilrl~ ~ 
~ bof nlcit ceçİrteDİ ıme ıa an- Veliletı sicil ve memurlar umum mü
tL .thtı ve beğenmediiüllz neoriden dürliiğü vazi!elei:i.n.1 ifa et.ımiş en son 
~:ı... ~-'--! ev· _ .... '·"') olarak ta İstanlnil Belediyesi Te!ti§ 
~<hu•r a rıu .heyeti müdnrlüiünü ifa etmekte bu-

tunmU§tu. Merhum Cumhul'Jyet Halk 
lleyazıd meydanırun parttsı vilayet idare heyetl az:aııtı Te 

t . 1• • Ttıı'k: ha.va kunımu re1&1lği d>1 birçok 
anzım ame ıyeıı memleket ve 'ha.yır 13lerlnde d• b.ü.v'lik 

bu ~Jediye rlyaaetı tarafından alınan bir feragatle ç:al'ŞD».fb.r. Samih Tüılt
~ ltın tedbirlere rağmen Bcyazıd doğanın ölümü ile 'İstanbul ~~esi 
l'~f<lanmın adalUanması ili 29 te~- ~ ve kıymeUl bit rüknilntı k.a.y
tla e-eveı Cümhnrl~t bayramına :ım- betmi.f bulunmütadır. AUes1 edlanı-

r tanıamıanamıyacaktır. na, sll~h arkada.şla.nna., İsta.nbu1 Be-
c!allefodlye, meydanın bu tarihe ka.- lediyes1ne ve çalışmış o~uğu hayırı 
~t esas lwımlarının ta.nıamlan& cemiyetle.rtne kalbi tazıyctlerfmizi bll
~~ allı.kadar makamlara müracaat dirlriz. Cenazes1 bugün saat 11 - OR 

~e l<ıtir. Bu suretle meydanda. resmi birde- Maçka Palas birinci 1capıdak1 
Cld Yapmak mümkün oln.caktır. dairesinden almaraık Fatih cam~ 

fn t>ı~er taraftan beledlye meydanın, ruunazı kılındıktan sonra Edimelı:'ap1 
~~ltııap müzesi önüne tesadüf eden şelııtılğindek.l makbercsine tev<D. oıu
ııa1rrtda yapılaeı:ı.k şark kahvesine alt nacaktır. Mertnuna cenabı haktan 
tıı:rlıklarını tamamlnmıştır. Kahve- mağfiret dileriz. Vasi~ mucibmce 
1haı inşaatı öniimiizdcld llk.haharda Qelenk ıtönde_!i.lmeıruı.sl *a ed.Q.me&-

e edilecektir. tcdiL 

HM.ise mahalline gelen polis mc
murlah çakılla1' arasında. yüziikayun 
yatmakta olan cesedi çıkarmışlar ve 
müdde.iumum.lll~ maIQmat verm4ler
dfr. Müddelumuml mu:ı.vlnlerln<len B. 
Edip ile Adliye doktoru B. Enver Kn
ra.n da. ma..lın.lllne giderek tah'kikata 
başJanuşl:ırdır. 

Bulunan cesed elll beş yaşla.nnda 
bir erkek cesedldlr. Kendisi gayı-1 
müsJlmdlr. Üzerinde siyah çizgili bir 
mintan ve haki renkte bir pantalon 
vardır. Kıyarctl:ne nazaran bunun bir 

Topkapı'nın 
imar planı 

Surlarin İç ve dt§ tarafla· 
rında iki büyük meydan 

vücud11 getirilecek 

Müddeiumumilik ve zabıta. bu vnka 
etrafında tahkikata devam ediyor. 

Parti kongraleri 
Nahiye kongreleri 
on beş gün devam 

edecek 

Cünllıurtyct Halk Partisi İstanbul 
ViW.ycti mı.biye kongreleri ay bSJJmda 
ba.şlıyacak on beş gün devnm edecek-

Belediye imar müdürlüğü Topka.pı tJr. Hazırlanan programa göre ı teş
ve civarının ta.fsllAt pla.mannı hazır- rınlsani cwnartesl günü Karun.paşa, 2 
le.maktadır. Bu planlara nazaran İ.s- teşriıılsanide Hasköy, rrenköy, Pen
tıınbulun en ~tir l~ı.&ı olan Top- dlk, Kadıköy meı-kez, C.nerll, Kıml
kapı ve elvan gayet güzel bir fC!}dldc toprak, Bakırköy ve Sarıyer m.erltez, 
tanzim Te imar olunacaktır. Surlann Mahmut.bey, k1U:Dköy nablyekrl. 3 
iç ve dı.f taraflarında. iki büyük m~y- lklnclt~rln pa.3al'te&l giillü Eminönü, 
da.n vücude geUrllecektJr. Sur kap·-;ı Fatih ve Sllivrl met'llrıez, 5 iklnci~
mümldln olduğu kadar genişletilecek rinde Şehremini, eııtıeaı gün Çatalca 
ve tarzı mJmarlsl muhafu.a edilerek meıkez, Alemdar ve Fener na.hiye!eri; 
yeniden ta.mır olwıacalctır. Aynca 7 iklnclteşrlnde Çatalcanın Karac:ı
Topkapı mezarlı!P a~çlanacak ve köy, Şilenin A~adağ, enesı gün Ala
mezarlıtın etrafına yüksek bir d\War calı, Anadoluhisan, Galata, Kartalm 
çekilecektir. Bamandra, Üsküdar merkez, 9 lldnci-
Diğer taraftan Topka.pı ll<ı Edlnıe- teşrinde Kısıklı. Ama.vutkfıy, Yeşil

ka.pı arasındaki asfalt yolun Yediku- köy, Yeniköy, Beyko-z merkez, Büyük
Jeye kadar temdidi kararln.ştınlmı.ıtır. çeıkınece Şllenln Teke, Alı:ç.altö.le, Ra
Bu hususta icabeden tahsisat 942 büt- mi, Kemeıtıurgaz, 10 ikinclteşrinde 
çestnden aynlaca.ktır. Yalovanm Kılıç, Şile m811tez, Beyazıd, 

Karagümrük, ertesi gftl)ii Istranca, 12 
Üniversitenin yeni ikincıteşrtnde Beyotlu merkerı, Kü-

dera senesi çükpazar, Beylerbeyi, ertesi gün 
Kumkapı, Sam&tya, 16 lklnciteşrinde 

ti'nlveralte rektörlü~ ün!v.ersltenfa de Catalcanın ~allk ıııe Ya.1°'8.l\ID 
yeni ders senesı a~ılı.ş mera.simi prog- Çınarcık nahiyeleri kongrelerini a.kt
ramını teısbit etmLttır. Meras.im 2 edeceklerdir. 
J:ld.ncitetrin cumartesi ıünü k.onferans .w:.==ı::z:ıı----ıı::=:;;:-- ~---
salonunda yapılacaktır. Merasimi bir Tepeba~ı Dram Kısmı mllflJJllllllJI 
nutukla rektör açarak geçen yıl !çin- Gündüz saat 15 30 da 1 1 

=~.::~~~~ ıs:::.~~::odi 111111 
de ınalUnıat Terecektir. Nutku mütea.- kı0smecıe~tüz20.s30• ıdsa.,30 de • 111 
kip bü~ fakülte talebesine mttşte- ....... 
tek ilk ders verlk'celrtlr. KfBı\RLIK BUDALASI 111111111 

Y armki paza?'teai akşamından itibaren, 
unutulmaz «Arabacının Kızi» 

Filmin.iD mwtulmaz yıldızı 

HiLDE KRAHL 

Sincmzuıında ikint:İ ve en yeni FiL"11. 

ISABEL 
Ilo bu eenenin c:le rağbet rekorunu 
kıacak, zaferler kazanacakbr. 
Biqil'.K bi'r aşkın muamması . .. 
Miliıik Holler. oyaa:k şarkıl~r fil
mi ... 1Jii HVKİ araamda çarpışan 
'bir kadın... GönüHeı;i. heyecaııla 
~eteeek bir m-&vzu... Zengin 
111İma.Men1i lııir Süpeı- film. 

n:Ml DEANNA DURBlN HOU. YWOOD BOlBOLO 
. G L O R 1 A J E A N'ı 
Şarkı kralı BING GROSSBY 

le benıw yaratbğı v• 

S ü M E R Sinemasının 
BüJ-ük bir marnffakiyetle pterilmekte oWap 

. YILDIZLAR ŞARKiSi 
Filminde airdiiiüeiiale liılde oıuınla beraber dw ahuk 
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Hüseyin ağa. bu va.ı-Jyet ka.rp;mdal Etrafı ar~ırdılar., bl.rşcy bulama
buz gtb1 donup kaldı.. fnollrek bir ta- dılar. 
'nl'1a gerlye çeıklldJ: Ye.nl_s:erilerd~ blrf, evin içine girc-

- Oğul! Ben ~ burası tek.in de- rek blrlncl kattaki odalan gözden gc
tildlr demedim mi? Işte cinler, adam- çirdi. 
lanmdan blrlnin b~ı yedi. sn.nen, Yeniçerinin pe,şindcm gide-

Banoo. bu sırnda palasını çekero.k cektl. 
<kendini btr rü7.@ar ha.fl.fllğile bc.hçeyc Birdenbire kapıya ya.klo.şuken, içer
attı .. arkasından :lld Yeniçeri gözcüsü den müt.hl.ş blr hınltı aksetti. Hüse
de bahçeye girdi. Fa.k:ıt bahçede ya- ylıı ağa: 
hancı kimse yoktu. - Cir!ler harekete geçtiler galioo, 

Sanca hiddetle bağırdı: oğul! - diye bağudı - sen buglin bi-
- Bu, ctn işl değil, H03eyin $1 zlnı b~mızı yakacaksın! 

Yeniçerinin başını uçuran çok mahir S:ırıca, Hüseyin ağanın göğsünden 
bir cellAt olsa gerek. itti: 

- notru. Blr vuruşta • zavallının - Sen korkuyorsan içeriye girme .. 
kellealnt vücudünden ayırıverdi. ıurada bir kenarda bekle. 
Sancanın bahçede seı:besce dolq- Ve kendisi Yenlçerlnln ark:ı.smdnn 

tıjpnı gören Hüseyin ağaya. da cesa.- koştu.. burada Sarıcanlll gördüifü 
ret gelmişti. o da. palasını savurarak sahne pek mtithlşii. İlk önce yerde 
kendini bahçeye attı. nkan ve yol yol süzülen kanlan gör-

- Oğul! Ben bu evin her yerlıli dil. Sonra birden 1çcriye girmiş olan 
gczın!.ştım. Mahalleli bana •Mc.şum Yeıılçerlnln kafasının g~deslnden 
evıde kimse oturmaz, dediği için, ben aynldığına şahit oldu. 
de kapısını kapatmıştım. Şimdi hep - Bu clnlerln ne mflhlr cellô.tlan 
beraber evin her yerlnl tekrar arar varmış! 
tararız amma, ben burada bir insan Diyerek geriye çekildi. Odnnın du
oğlu ile karşıla.şacağunı ummuyorum. varlarını gözden geçirdi. Bu oda çok 

- Şu yerde yatan adamcağızı h(lll!. esrarengiz blr yere benziyordu. Bir ta-
clnler mı vurdu sanıyorsun? rafta büyük dolablar, diğer tar:ıftan 

Htiscyin ağ:ı yerde ba.şı gövdes1n- kcmerll bir dehlize bağlanan n~ık bır 
den ayrılmış olarak yatan Yeniçeri kapı .. ve bahçeye bakan tkl pençere .. 
glncüsfintin cesedine dikkatle baktı. Herhalde ikinci Yeniçerinin başını 

- Zavallı delikanlı .. eğer seni vu- uçuran cellat bu dehlizde s:ı~anmış 
r~ yakalarsanı, n.linınllah kimseye olacaktı. 
sormadan L5kenıbesin1 kendi elimle Sanca buraya girmenin fütlyı:ı.tsızca 
deşecc~m. bir hareket oldu~unu nnlıyara~ der-

Sanca dış bahçede dolaşır.ken, hal bahçeye döndü. Kolb ~ı işin far
uzaktan bir t.akım iniltiler duydu .. ye- kında değildi; Sarıcanın ürkek lbir ta-
re cltildl, kulak verdi. vırla bahçeye çıktığını e6rünce: 

- Bu gürültüler, cin sesine benze- - Cinlerle mi k"rrua~ m, oğul? 
mJyor :ı.j:iam! Bu evde saklanan bir DJye sordu. Sarıcn h!1deUnden ne 
değil, birçok insan var. yapac!lğını bilmiyordu. 

Bu sırada bütün Yenlocrı nôbetçllc- - Iç.erlye giren YC'niçcrl go7.cüsü-
rl bahçeye dolmuştu. Biri 110kak kapı- nün de başı \•uruldu .. 
sını, bir dl{terl iki bahçeyi b!riblrinden Diyerek kapıy:ı yaslandı. 
ayıran aralık kapıyı tuttu. Ötekiler Hüseyin a~ bunu duyunca .şaşırdı 
palalarını kınlanndan sıyırarak: ve bahçede duran Yeniçerileri bir 

- Ar'.cndnşımızın boynunu vuran korku .sardı. Şimdi içeriye glrmeğe hiç 
bu hain eli mutlaka bulmalıyız. kimse ce.saret edemiyordu. Hüseyin 

Diye bağnştılar. Ve iç bahçeye gc- ağa: 
çerek. evin blrtMI katınd:ı.kl geniş 80_ - Bu evin esmnnı, 1kl değil, bütün 
faya girdiler. bu Yenlçerllerı lmwan versek anlıya-

Sanca ile kolbaşı Hüseyin ağn iç av- nuı.yız, oğul! Ha~ dl çıkıp gidelim bu-
lımun methallnde konuşuyordu: ratian. 

- Üst kata çıkacak m15m San- Dly~ söylenerek sokak kap.ısına do~-
oam? ' ru yilrüdü. 

- Evet. Bu evin her delltlnl. her Sarıca: 
kl>feslnl görmek ıst~riln. Uzaktan ge- - Senin canın pek tatlı, pek kıy-
lea bu lnlltller nedir? Bu korltunç ses- metil olsa. gerek, ağam! Haydi sana 
Jer nerden geliyor? Bunu anlamalıyız, uğurlar olsun. Ba.şka. gitmek lsteyen-

N"be • . b - - ki Ier varsa, evin kapısı nçık .. l:lm istcr
O tçının a~ını m se gidebillr. Ben bygün burada ya kel-

V-Jrdu? lemi vereceğim , yahut bu l§ln sırnnı 
• anlıyacağım. 

Bıı crada lç avlunun duva.r dlblın- Dedi, elindeki palasını sallıyarak 
de ka.n lekeleri gören Sanca: ayni odaya girdi. 

- Atam. dedi, bu nöbetçiyi OldllNn Sanca., usta bir celllıt1a karşı kar-
her Mm 18e balta.mu buraya b.dar ce- şıya. bulunduğunu nnlamıotı. Ellndc
t.lzmi4 .. yere damlayan kan lehleri k1 ilı::l yüzlü bilyUk pala.<ruu so.R-a sola 
barad& bitiyor. K:&tıl 88.nW bwada aavvrara.k, dehliıleıfa a.ıtzına kadar 
yer açılıruf da içtne gtnnış gibi .. blr- yürüdü. Sanca. burada bir takım scs-
den kaybolm~. ler duydu. 

- Ne demek ıstiyomu:n, otul? Ye- Ve tıu sesler arasında. boğulmak 
ıUçermin bqını~ nıran{bulaea.k mı:yız tıııue olan bir insanın aA'ılndan na
aanıyol'Sun? alsa döldllen - türkçe - şu lrellmcler 

- 1li<; 4iiPheel.z.. ben ka.tıU bulma- Sancanın kulaıtına aksetti: 
elan bir yere gidemeın. (Arkası var) 
............................................................................... 

Önümüzdeki nlı akpmmdan itibaren ------._ 
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Ba'1tfe 1( 

Bahk işi 

~elediye balıkçılara buz 
temin ve satışlari 

kontrol edecek 

Bu mevsimde bol miktarda tutulan 
balıkların buzsuzluk yüzünden muha
fazasına imkan olmadığı için denize 
dökülmesi alakadar makamla.nn na
zarı dlkkat1ni celbetmiııtır. Bun 
dolayı görülen lüzum üzerine balık 
satışı ve muhafazası işlerinin ta 
zimine karar verilmiştir. Bilhassa k.tŞ 
aylarında et fiatlerf fırlayacağı za
man bol balığa ihtiyaç olacaktır. 
Halbuki balıkçılar kendilerine bol 
miktarda buz verilmedikçe, denize 
dökmektense, haftada bir iki gün ba
lığa. çıkmak karanndadırlar. 

Belediye balıkçılara buz temin ede
cek ve ayni zamanda satışları da kon
trol edecektir. Toptan çiftl 30 kuruşa. 
satılan beşer kilo ağırlığında bir çl!t 
toriğin perakende iklosu 25-30 kurUŞa 
satılmakta, bu suretle adeden 30 ku
ruşluk bir çift toriğin fiatı. 250 kuru
şa gelmektedir. Bu ihtikarın önüne 
geçildiği takdirde halkın balığı ete 
tercih edebileceği anlaşıılıyor. 

Buz temin ve satışlar da bu şekilde 
tanzim edildikten sonra balıkçıların 
balık avına çıkmamalarına bir mani 
kalmıyacak ve balık lşl de böylece yo
luna girmiş olacaktır. Bütün bu me
selelerin halli için hemen yarın faali
yete geçileceği öğrenilmlştir. 

Feci bir kaza 
Yedi yaşında küçük 

Güler, kepengin altında 
kalarak ağır yaralandı 

Bakırköyünde tren müstahdemle
rinden Salahattinin yedi yaşındaki 
kızı Güler evvelki gün akşam üzeri 
evden çıkarak o civarda sütçü Nlya
zinin dükkanının önüne gitınl.ş ve ka
ralı bulunan dükkanın kepengl ile 
oynamağa başlamıştır. 

Küçük Güler kepengin altuu otu
rarak eline geçirdiği bir taşla. vurur
ken çüriik olan kepengin üst kısmı 
yerinden kopmuş ve çocuğw1 üzerine 
d~ii.ştür. Bu ağır demir parçasının 
altında kalan Güler ba.şınd:ı.n ve 
muhtelif yerlerinden tehlikeli surette 
yaralanmış ve oldu~ yerde bayılıp 
kalmıştır. Biraz sonra oradan geçen
ler çocuğu görüp aU~sine ve polise 
haber vernı.tşlerdir. Güler kepengin 
altından çıkarılarak baygın bir halde 
Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmış
tır. 

Bayram verinde 
Ali, beygirin kuyruğunu 
çekerken yediği çifte ile 

ağır yaralandı 

Tahta.kalede oturan Vahidin on ya
şındaki oğlu Ali dün Yeşiltulumba ci
varında bayram yeriiıde doln.şıı1cen 
çocukları gc-.ı:diren Zekinin 1617 nu
maralt aı-abasma binmek istemiştir. 
I üçük Ali bir aralık araba beygirinin 
arkasına yaklaşarak kuyruğunu çek
mek istemiştir. Bundan huylanan 
hayvan birdenbire ürkmüş ve savur
dutı;u çifte ile çocuğu yere yuvarlamış
tır. 

Beygirin şiddetli tek::nesini yiyen 
Ali karnından tehlikeli surette yara
landığı gibi düşme neticesinde başın
dan da ağır yaralanmıştır. Ali ifade 
\'eremiyecek bir halde Etfıı.1 hastane
sine kaldırılmıştır. 

Kadrn yüzünden: 
İki sarhoş birbirini 
ağırca yarahıdı 

Ali ve Muammer adlarında iki fab
rika işçisi dün Samatya civarında. bir 
meyhanede rakı içip sarhoş olduktan 
.sonra sokağa çıkmı.şlar. sar'hoşlukla 
aralarında. evvelce geçen bir kadın 
meselesi tazelenmiştir. Eski mesele 
Ü7.Crinde münakaşaya. tutuşan bu 1.kl 
sarhoş nihayet ağız kavgasına başla
nmı·lar ve birbirlerine sövmü.,ıerdlr. 
Bunlardan Muammer cebinde bulu
nan bir rakı şişesini başına dikip ta
ma.mile 1çtlkten sonra boş şişeyi Ali
nin kafasına vurmuş, ağır yaralamış
tır. Canı yanan Ali de sustalı bıçağı
nı çekerek Muammerin üzerine atıl
ımş ve ensesinden, sırtından tehllkelt 
surette yaralamıştır. Bu tkl yaralı 
sarhoş sokak ortasına düşüp bayıl
mış.lardır. 

Vakayı haber nlan polisler yetl,,erek 
yaralı kavgacılan Ccrrahpa.şa hasta
nesine kaldırmışlar, vaka etrafında. 
tahkikata ba.şlaırnuştır. 

Otomobil çarpti 
Üsküdarda oturan Süleyman adın

da biri dün köprüden geçerken şoför 
Sadığın ldaresindekl 2057 sayılı oto
mobil çarparak başından ve vücudü
nün muhtelif yerlerinden tehlikeli su
rette yaralamıştır. 

Stileyman baygın bir halde ~lu 
hastanesine kaldınlm..ıştır. Kazaya. se
bebiyet veren ııoför Sadık, ya.kala.na.
rak tahkikata başlan~ır. 

aş, dfş, nez g omatlz 
Nevralji, Kırakllk ve BU ün Ağrllarrnızı Derhal Keser 

günde 3 kaşe ahnabilir. Her yerde Pullu Kutulan ısrarla isteyiniz. 

Bugünkü Program 
12,30 Program, 12,33 Peşrev ve tak

simler, 12,45 Ajans haberleri, 13,00 ---------------------------
Timkület ve oyun ha.vaları, 13,30 Sa
lon orkestrası. 

18,03 caz ve tango orkestrası, 18,40 
Piyasa şaıkıla.n, 19,00 Fasıl heyeti, 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 
19,30 Ajans haıberlerl, 19,55 Sollstler Pl !ll•••••••••••••••••••m•m•••• 
20,15 Komı.şma, 20,30 Nihavent ve 
eviç makamlarında.n şarkılar, 21,00 
Karı.şık şarkılar, 21,35 Ankara sonba
har at yarışlarının neticeler!, 21,45 
Oda müziği, 22,05 Dans müzl~ Pl, 
22,30 Ajans haberleri, 22,45 Spor 
servisi. 

27 flkteşrin ıtazartesi saba.hı 

Şirketi Hayriyeden: 
Boğaziçi vapurlanna mahsus kış tarifesi 1 sonteşrin 

martesi sabahından itibaren tatbik olunacaktır. Tarifeler 
satılmaktadır. 

7 ,30 Program, 7 ,33 Hafif parçalar Pl. I ' 
7,45 Ajans haberleri, 8,00 Hafif par
ça.lal" Pl., 8,15 Evin saati, 8,30 Hafif 
parçalar Pl. 

KÜÇÜK HABERLER 

* Dün Tak.simde Nil apartımanının 
üst katında badana yapmakta. olan 
Petro adında em beş yaşlarında blr 
adam müvazenesinl kaybederek apa.r
tıman boşluğuna düşmüştür. En üst 
kattan yuvarlanan Petro başından \il! 
muhtellf yerlerinden ağır surette ya
ralanmı, ve biraz sonra ölmüştür. * Ankara. cad~slnde bir handa 
oturan Hüseyin adında biri dün sar
hoş olarak merdivenden inerıken d\iş
mü.ş, başından tehltkell surette yara
larunıştır. * Fundra. adında biri dün tramva
yın basamağına asılarak Meşrutiyet 
caddesinden geçerken aııkadan gelen 
şoför Mehm.edin idaresindeki otomobll 
kendisine çarpmıştır. Bu çarpma neti
cesinde basamaktan düşıen Fundra
ıı ın bacağı kırılmıştır. * Sirkeci garında memurlardan bi
rinin, içinde eşya. bulunan bohçasını 
çalan Alll.eddln kırk gün ba.pısc mah
kiim olmuştur. * Emirgb civarında Melahatin 9 
yaşındaki oğlu Necdet dün sokakta 
oynarken, arabacı Eminin 10 ya.şınd~ 
k1 oıtlu Hakkının idare etmekte oldu
~ beygir birdenbire ürkmüş ve yol 
kenanndak.1 Necdetin kamına. ve gö~
süne tekme vurarak tehlikeli surette 
yara! amıştır. 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Senelik 
6 Aylık 
3 Aylık 
l Aylık 

Türkiye 

1400 kuruş 
750 , 
400 ll 

150 , 

Ecnebi 

2700 kuruş 
1450 ll 

800 ll 

il 

Posta ittihadına. dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Seneliği: 
3600 altı aylığı 1900 üç aylığı 

ıooo kuruştur 

Telefonlarımız: Başmuharrir: 2056. 
Yazı işleri: 20765 - İdare 20681 

Müdür: 20497 

Şevval 5 - Bızır 174 
S. İm. Gü Öğ. İki. Ak. Yat. 
E. 11,30 1, 09 6.44 9,39 12,00 1,32 , __ _ 
Va. 4,45 6.24 11,58 14.53 17.14 18,47 

T. 1$ BANKASI 

1941 cu~ 
gişelerde 

' idarehane Babıali civarı 
Acımusluk sokak No. 13 

Küçük tasarrul hesapl ari 1941 ikramiye plan'i 

G?ıi":> k;z çocuğu aranıyor 
Yan tarafta fo

toğrafı olan 935 
doğumlu Diyarba -

~ kırdan dört gün ev
vel annesi Mürşi
de He beraber ge
len Neriman ismin
deki kız Sultana.h-

ı m.ettekt evlnln ka
pısında oynarken 
kaybolmıı.ştur. Her 
klın bu kızı görüp 

KEŞ İDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 

3 brlnciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 İKRAMİYELERİ 

1 adet 2000 Liralılr - 2000.- Lira 
3 " 1090 ,, - 3000.-

" 2 ,, 750 ,, - 1500.-
" 4 " 500 

" - 2000.- " 
8 " 

250 
" - 2000.- ,, 

35 ,. 100 ,, = 3500.- ,. 
80 ,, 50 ,, - 4000.- " 

300 ,, 20 ,, - 6000.- ,, 
a.şaltıdakl adrese ............................................... ~ 

haber verirse memnun edllecektir. ' 
Alemdar karakoluna haber verilmest 

ZAYİ - Beşiktaş nüfus memurlu
ğundan aldığım nüfus ~erem ve 
beraberinde Be.şiktaş askerlik: şube
sinden verilen askerllk tezkerem ve 
İnönü Şehir yatı mektebinden alınan 
şehadetnamem kaybolmuştur. Yen1Ie
rlnl alacaıtımdan eskllerln.ln hü.knıü 
yoktur. 

330 doğu.mlıı Yusııf oğlu Hilmi 
Yaprakoğln 

ZAYİ - İnebolu nüfus memurlu
ğundan aldığım nüfus tezkereınl ve 
beraberinde Eminönü yabancı asker
Uk ~ubesinde kayıtlı askerlJk tezkere
mi kaybettim. Yenl.sin1 alaca.,rıı.m.dan 
eskisinin hüknıll yoktur. 

318 dofumla İnebolulu Salih otla 
Mehmet Tuncal 

Gaip araniyoı: 
Fotoğrafını derç

ettlğhn 14 yaşın

daki klzun Sabiha
yı y1rm1 1kl gün
W;ınberı. nerede ol
duğu ve ha.yatı 
meçhuldür. Ahme -
diye karakolu Ue 
Fatih merkezi.ne 
müracaat edllm1şse 
de henüz bulunıı..
mamıştır. Görüp 
tanıyanlaıın en ya
kın polliıı merkezi.
ne ha.be~ vermele

rini insaniyet namına. rıca. ederim. 

Kullanılmış 
RADYOLAR 
Satın alınır 

Üç. dalga ü:ı:erindo çalr§an 
her markadan kullanılmııı rad· 
yolar satın- alınır ve dünyanın 
en büyük Radyo fabrikalarının 
mamulah olan PHlLlPS rad· 
yolarile değiştirilir. 

ADRESE DlK.KA T ı 

N. REKiA 
Abara7 Akarca No. IU de baba.- Galata Tünel caddıesi No. g.. u ter1lkol Mehmet Pekldn.ıtr .. __________ _ 

28 TeŞrinlevvet t94f 

Bir 
ka n r 

Qençliıklerlne ma~rur olarak güzellilderlnln temadis1nl ın~a 
ktln kılacak olan yüz tuvaletine blgA.ne kalmışlardır. Kad.Jn 
dikka.t edilmesi pek mühtm olan noltta·: ôıidln incellk ve tara• 
vettnl ebediyen muhafazadır. 

Seneler, bin bir vazife içinde çalışan ve yorulan genç kad~ 
la.nn bl!ınan düşmanıdırlar. Bedeni ve dlma.Ri yorgunlukla 

8 neticesi. guddeler elA.stlkiyetinl kaybederler ve clldde (leke) dl~
tavsif edJlen avarızı C~A.r ve güneşin de teslrl.1e) hu.sule g~ 
rtrler. İşte bu gibi halAtta ve bu. gibi avar:ıza. karşı KREM P -
TEV, terkl.blnln kuvvet ve kudreti sayesinde cildi besler ve ha· 
ra.b!den kurtanr. 

Yüz binlerce kadının tecrübe ettiği ve sevdiklerine tavsiyede.o 
hali kalmadığı KREM PERTEV ile günde yapılacak 3 - 5 daki· 
kalık bir masajın ne gibi harikalar yarattığını pek kısa blr za· 
manda siz de muterif olacaksınız. KREM PERTEV'in yar~ lf. 
asırlık beynelmilel şöhreti asılsız değildir. Ondan istifade edill 

Çanakkale Belediyesinden: ııı 
13/9/941 tarihinden itibaren arttırmaya çıkarılan sinemaya ait 

mele bazı mülahazalarla re!edilmlş ve işbu ihale aşaıtıdak! şeraitle 
den arttırmaya vazedllınl.ştir. zl)1ll 

Çanakkale yalı caddesinde kilin Belediy~. sineması ~:er vıı art 
bahçesile birlikte 4 sene için icara. verUmek uzere bir ay muddetle 
maya çıkarılmıştır. 

1 - Şehri muhammen bedeli cı20011 liradır. tı 
2 - İstekliler bu i.Şıc ait .şıartnameyi parasız olarak Belediye nıu · 

besinden isteyebilirler. eıe 
3 - Aı-ttırma 10/11/ 941 pazartesi günü saat 15 de Çanakkale B 

ye encümeni huzurunda yapılacaktır. ilfl 
4 - Talip olanlann % 7,5 teminat akçelerlle birlikte mezkur g (gl5 

saatte Çanakkale Belediyesinde hazır bulunmaları llA.n olunur. 

'1~===1 ===~ Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanlari 

n nıı 
Muhammen bedeU (8855) Ura. olan idare Matbaasının ~lr . sene 1 ( 15, 

yacı bulunan 9 kalem muhtelif klişe (5/ 11/ 1941) çarşamba gunu saa.t ıı! 
on beş buçukta Haydarpaşa.da. Gar Binası da.hllindeki Komisyon t:lr 
dan kapalı zarf usulile satın alınacaktır. ılJl 

Bu işe girmek isteyenlerin C664) lira (13) kuruşluk muvakkat tc~ g 
ve kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerlnl muhtevi zarflarını. aY11~1r. 
saat (14,30) on dört otuza kadar Komisyon Reisliğine vermeleri ıazıı~ r 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta.01
1,~ 
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Asistanlık imtihanı 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Türk Dil ve Edebiyatı 

Enstitüsü için imtihanla 3000 kuruş maaşlı bir asistan all' 
nacaktır. Asistanlık imtihanına girecek namzetlerin TUrlC 
DiJl ve Edebiyatı Yüksek tahsil diplomasıru haiz olmaları "e 
askerlik hizmetini yapmış bulunmalan şarttır. imtin!lfl 
3/11/941 pazartesi günü Ankaracla Fakülte binasında yapıı.ıı.· 
caktır. İmtihan şartlan Fakülte Mi.ı.dürlüğünden istenebilıT· 
isteklilerin istida ile müracaatları. «786h <19305 11 

Gazi Terbiye Enstitüsü Müdürlüğünden: 
1 

ıl 
Enstitüde bu ders yılından başlıyarak açılmış olan yabancı dil şu.bC~e) 

o:Fransızcaıı kısmına imtihanla yatılı talebe alınacaktır. Lise olgunluk ,~ 
öğretmen okulu dlplomasını almış ve ya.şı ıt25• l geçmemiş olanların 3 Jeıc 
teşrln/941 pazartesi günü enstitüde yapılacak imtihana girmek ~re d )'!l 
çe, diploma, hüvlyet cüzdanı ve 8 adet fotoğrafla birlikte mezkur taruıe 
dar enstitüye bP ı vurnıalan lazımdır. (7857 - 9303 ı 

D. D. Yolları 3 işletme müdürlüğünden: 
tıı Miktar, muhammen bedel ve muvakkat teminatı. a;ıağıda yazılı et• 

çam odunu pazarlık usulile eksiltmeye konulmuştur. !halesi 6111/ 941 P pı' 
şembe günü saat 16 da. Balıkesirde D. D. Yollan 3 işletme binasmdıı Y~ ~ 
lacaktır: İstekliler 2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesikalarla ihale g~ll 
muayyen saatten blr saat evvel komisyonumuza. mürac:ıatları lazımdır. rıll' 
işe ait şartname ve mukavelename projesi parasız komisyonuınuı..d!'lll · 
nabilir. (9241 ı 

1 Mikan Muhammen bedeli Muvakkat tf•ır.ln~t 
Ton Beher ton için 

Lira Lh-a Kuru~ 
170 14 178 50 _,,,,, 

İstanbul Deniz komutanlığından: 
Refah vapuru şehitlerinden subay, gedikli erbaş ve erlerden ta11Sil ~J· 

ğında cocukları bulunan allelerin acele Komutanlığımıza müracaatıa.rı. 
1 (9343 

Güzel Sanatler akademisi için 

Canlı model aranıyor 
Güzel Sanatlar Akademi.si atöiyelerinde yevmiye ile modellik yo.pfll~ 

üzere bayanlar aranmaktadır. Talip olanların şartları öğrenmek üzere fi 
dıklıda'kl Akademl idaresine müracaatları. (9362> 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Clnsl Çeki Flatı Tutan Temlnııtl 
L. K. L. K. L. J{. 

Sobalık odun 145 5 ıo 739 50 55 41 
Mangal kömürü (kilo) 5600 O 07 392 00 29 40 • 

Daire ve daireye bağlı müessesat için mahalline teslim şartile 5600 ~ 
lo ma.nga.J. kömürtle o.145• çeki odun 15 gün müddetle ayrı ayn eksilttne ıl' 
ltonmuştur. Gerek odun V'O gerek kömürün Rumeli malı birinci cins ve l< 
ru olması şarttır. .. n· 

.. İhaleleri 31/10/9~1 cuma günü sa.at 14 de Beyoğlu Vakıflar müdi.it1 e• 
ğünde yapılacaktır. Isteklllerin şeraitl anlamak üzere idare levazım %Jl131 murluğıma müracaatları. (91 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü llanları 

Cfnsi Miktarı Muhammen bedeli İlk teın!ltf.\$ 
Rontgen cihazı 5 kalem 2495 Lira 187 Lira 13 1't; 

Gureba. hastanesi rongten laboratuvarına lüzumu olan yukarda 1c~1 
ve mlktan yazılı m.a.1zmne açık eksiltmeye çıkarılmıştır. İ'halesl 31/ 10 
cuma günü saat 15 de İstanbul başmüdürlüğil binasında toplanan ko:rnJ.9" 
yonda yapılacaktır. Şartnamesi her gün levazım kaleminde görülebiUr. 

(9102) __.,,,,,, 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden 
inşaat Kontrol Sefi aranıyor. 

Nazllll, Kayseri ve Hereke Şantiyelerimiz için birer kontrol 
~efliğine ihtiyaç vardır. Namzet~ere tecrübe, tahsil ve mtsleki ul· 
gunluk derecelerine göre ücr~t verilecektir. 

Tallplerlnı nihayet 5/11/941 tarihine kadar vesikaları ile bW 
lfkte Sümer Bank Umum.1 müdürl~üne müracaatıım ilan oııı-
nur. (9405) (7899) 


