
Çocuk sayımı dün sabahtan 
Öfleye kadar muntazam 

bir surette bitirildi 

Fiat mürakabe komisyonu 
et işini yarın müzakere 

ederek bir karara bağlıyacak 
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Rusya harbi 
ve 

Stalinin nutku 
-....-.-

~ Sovyet dostlarımız komünist 
e\t"'rn· . Çok" ının yirmi dördüncü yılını 

Sulh şayiası 
Almanya, harbi bitmit 

telakki ettiğinden 
Viyanada bir konferans 

toplıyacakmiı lan acılı günlerde kutladılar. Po
')'ü:a paylaşılıp Avrupada bü-
hiç Yangın başladığı zamanlar Ankara 8 (Radyo gazetesi) -
1
94 

llnıUinıazdı ki Stalin yol~ lnciliz kaynaklan Almanyanın 
ı.0~1 nutkunu, güçlü bir düşman yeni bir sulh teıebbüıünde bu· 

BU SABAHKİ 

Moskova'da 
müstahkem 
Rus hatları 

yarıldı 

'l'BLGBAPLAB 

lngiliz 
tayyarelerinin 
çok büyük bir 

hava akını 

Kar fırtınalari yüzünden Almanyaya yapılan çok 
•11 ~k lunacajıru haber veriyor. Lon-
t(i ı· ova kapılarına dayanmışken dra radyosu, Almanyanm harbi 
h y _1Yecek. Sovyetıer için daha bitmit ~lak.ki ederek Viyanada askeri harekat ciddi büyük bir akından 37 

güçlüklere uğrayor tayyare dönmedi 
ı-;:n olan şey, Avrupa batısını bir konferans toplıyacajmı bil· 
~a ıp kavurmak i~n Sovyet Rus- dinnİ§tir. Almanya arbk harp 
t..~ 1Ik dayancını bulmuş kor- bitmit ve hedefler elde edilmit 
~\UlÇ olduğundan harbe devam için Vichy 9 (A.A.) - (Ofi) Al

manların Moskova önünde müstah· 
kem Rus hatlarını yardıkları bildi
riliyor. 

Londra 9 (A.A.) - (B. B. C.) 
Dün fngiliz hava kuvvetleri işgal 
altındaki Fransa üzerinde büyük 
uçuşlar yapmı:lardır. Uçuşlara bom· 
ba taşıyan yeni tip Horican tayya
releri de dahil olmak üzere 300 av
cı tayyaresi iştirak etmiştir. Birçok 
hava muharebeleri olmuş, bu mu· 
h"rebelcrde 4 avcı tayyaresi düşü· 
rülmiiştür. 1 S İngiliz avcı tayyaresi 
dönmemiştir. 

l'a .. sağnağın birdenbire doğu- ortada biç bir sebe,> olmadığuu, 
bu ~0nrnüş olmasıdır. Bu hadise, buna rağmen harbe devam et-
letfti~ olduğu gibf yann da mil- mek isterse mesuliyetin İngilte-
<la er ıçln en büyük derstir. Bun- reye aid olacağını ilan edecek· 
ti n tam iki yıl önce, Sovyet Ha- mİ§. Şimdiye kadar sulh teteb: 

l'iye kom· · M 1 t f Yüks k büaü ıayialan gibi bu defaki 
İngilizler, Mısırda yeni bir Yunan ordusu teşkiline 

başlamı§lardır. Yukanki klişe bomba topu 
talimleri yapan Yunan askerlerini gösteriyor 

Vicby 9 (A.A.) - (Ofi) Rus· 
yada bilhassa merkez ve Leningrad 
mıntakalarında askeri harekat ha
v~ın fenalığı ve kar f ırbnalnn yü
zünden ciddi müşkülata uğramak
tadır. İki taraf bundan istifade ede· 
re.le yorgun kıtalarını değiştirmekte 
ve yeni tertibat almaktadır. 

ao\tyet " ıls.e:ı d o ?. ol d, "ğ. e ıayiayı da ihtiyat kaydile kabul 
ti.Ut ıv1ec ısın e soy e ı ı nu- etmek daha doğru olur. 
lı'ıa ta, Polonyarun ııEvvela.. al- L J 
'.ıl n Orduları ve arkasından kı
he~rdu tarafından indirilen dar-
111. erıe tuz buz olduğunuıı anlat-

'>tan · et .. sonra, 11mütccavız» ve 

Kırımda müs
tahkem bir 

Bır Rus ordu 
kumandanı 

Rusyada bugünkü cephe şudur: 

rn:Cavuz,, gibi kelimelerin artık 
nYıınaıan değiştiğini söylemiş ve kesı·m yarıldı 
h· en şöyle demişti: 11Almanya, 
ıı:r an evvel harbin bitmesini ve 
~~un yeniden vücuda gelmesi
tı ·· 0zleyen bir devlettir. Bilakis 
cJ tıne kadar tecavüz aleyhtarı ol
t llklannı iddia eden Fransa ve 
(:~gillere, şimdi, harbin aevam 
ttı rtı<>ı:inp ''" cıılhun im.za edilme
~ esfn., taraft!:lrrlırıar. Görülüyor 

Kurmay başkani ile 
birlikte esir edildi 

1 B. Hitler dün 
Münihte bir 

nutuk söyledi 

Don nehri mansabından şimale doğ
ru ilerliyerek Voroşilovgraddan 
itibaren Doneç nehrini atkip etmek· 
te, Harkofun şarkından Kursk'a 
oradan Orel, Tula, Kaloga, Malo
yaroslavets, Volokolamsk, Kalinin 
ve Leningrad' a doğru uzanmak· 
tadır. 

Blenheim bombardıman tayya
releri avcılarının himay~inde Nanci 
civarlClda bir fabrikaya hücum et
mişlerdir. Birçok tam isabetler gö· 
rülmüştür. Bütün tayyareler salimen 
dönmüşlerdir. 

Bir gece evvel Almnnyaya bü· 
yük ha.va akını yapılmıştır. Bu akı
na kaç tayyarenin iştirak ettiği bi
linmiyorsa da bundan evvel biiyük 
akınlarda 300 tayyare kullanılmış
h. 37 bombardıman tayyare.'li üsle
rine dönmem:şıir. Bu zayiat hava
nın birdenire değişmesine atfedili
yor. Birdenbire kalın bulutlar pey
da olmuş. acı bir soi;uk başlamış· 
tır. Bazı tayyarelerin İsveç ve Fran
sa,' da mecburi inişler yapması bun
dan ileri gelmektedir. Tayyareler 

roııer dc~1"uııştir. .. ı• 
?)\ noııer hakikaten ~imdi d~ 

I~. iki senenin h~diselerl, o za
~ki bu kuvvetlf inanları ait
ti st .. etmeye yetmiştir. Stalin, 
>...ç gun evvelki nutkunda, Hitlercl 
, lınanyarun empcriyalist oldu
~Unu söyliyerck İngilterenin te
~~üz fikri beslemediğinde ısrar 
'""'1Yor. 

<li Stallnin nutku iki bakımdan 
k.kate değer. 

t :Birisi, Sovyet ordularının uğ-
1 .adıkJan felaketin sebebidir. Sta· 
ltltte göre, almanların bugüne 
t actar elde ettikleri ütsünlük, Av-
tıpada başka bir cephe olma
~sından ileri geliyor. Avrupada 

11&Htere ile Amerikanın ordula
l'ı1 Olmadığı icin Almanlar kuvvet-e . . • 

tini ikiye ayırmıyorlar, hem 
Şarkta hem g-arpta dövüşmüyor
~r, garp cephesini emniyette bil
alkleri için bütün kuvvetlerile 
ll 01/yetıcre yükleniyorlar. Stalin 
it ave ediyor: «Hiç şüphe yok ki 
h \'rupada ikinci hir cephenin zu. 
tıru vaziyetimizi çok hafiflete

~Cktir, ve böyle bir cephe yakın 
Stikbalde muhakkak zuhur et

~elidir. ıı Şüphe yok ki bu iddia 
t aklıd.ir. Fakat, Almanya garp 
ğarafından tam:ımen emin oldu-
u içindir ki şarka dönmüştür. 

~ası1 ki 1939 senesi şarktan emin 
Olarak garba yürümüştü. Stall
~in bu sözleri İngilterede derin 

1 
Zler bıraktı. Esasen son zaman
arda lngUterede hükumete, ha-
reketsizliğinden dolayı hücum 
f!cienıerin sayısı artmıştır. Stali
llln bu açık isteği, İngilterede 
~1 Partileri daha fazla gayrete 
Retırecek, hiiküıneti sarsanlar bu 
l'üıcıcn çoğalacaktır. 

İngiliz ordusunun Avrupaya 
Çtka11Iması askeri bir imkfmsız· !11t Olduğuna göre Stal~nin yakın 
5tikbale ait ümidi Ingilterede 1

1 ~ahi türlü türlü tefsir ediliyor. 
'akat Stalindcn sonra bir nutuk 

Söyleyen İngiliz Başvekili bu me

~leye hiç dokunmam~tır. İngl
izJerin, yakın zamanda, Avrupa-

dan ziyade Afrikada esaslı bir ha
rekete geçmeleri, hatta İtalya ce
!lbtıbunu tehdit etmeleri beklene-

ilir-. 

Necmeddin Sadak 
(Devama sahife 4 ıütun 1 de) 

Bir Rua tümeni imha 
edildi, mağlup düımanin 

takibi devam ediyor 

Berlin 6 (A.A.) - Askeri kay
naktan D. N. B. ajansına bildirili
yor: 2/3 aonteşrin gecesi Alman 
kuvvetlerinin meTku cephcııai böl-

Fiibl'erin umumi karargahı 8 (A.A.) gesinde yaptığı temizleme hareket
- Alman orduları b::ı.şkuma.danlı~ının leri esınaaında yüksek rütbeli Sovyet 
tebliği: subaylarının e!l.İr edildikleri öğrenil-
Kınmda y::.pılan takip muharcbele- miştir. 

rı esn~ında Alman ve Rumen kıta-
lan Yayl~ dağın cenup sahillerinpe Düşman sabayları şunlardır: 
b~t Sovyet SUVari tümenlnl tinha et- $ovyet yirminci oTdu kumandaot 
mişlcrdlr. general Serch

0

ıı.lcov, yirminci ordu 
Kerç berzahının methallnde on kl- kurmay baıkanı albay Narynine, 

lometre derinliğinde en modern usul- yirminci ordu teknik kıtalar kuman· 
i~re uygun bir şekilde tahkim ed~len dant general Sivaioff. Ayni ordu· 
b~~ kesim yarılmıştır. Mağlü? edılen nun hava kuvvetleri kumandanı da 

Bütün dünyanin bolte· 
vizm yüzünden geçirdiği 

büyük tehlikeyi anlatti 

Münib 8 (A.A.) - D. N. B. 

Son haberler Kırım· da harekabn 
süratle ilerlediğini bildiriyor. Rus
ların şiddetli mu'kavemetine rağ· 
men Almanlar ilerliyorlar. Doneç 
ha.v-zasında harekat bir mi.kdar ya
va9lamıştır. Timuçenko'n1.1n mü· 
him takviye kıtaları aldığı bildirili
yor. Rostof un önünde vaziyette 
değişiklik yoktur. 

Rus zayiatı 

Berlin, Kolonya, Manheim"i bom· 
balamışlardır. 

Napoli yeniden bombardıman 
edilmiştir. Şimendifer istasyonu ve 
liman haşlıca hedefti. Ayni gece 
Derne, Martuba, Eladem hava 

clw;m.anın takibine &ıvam edılmekte- b . 1 d d 
dil". u esır er arasın a ır. 

ajansı bildiriyor: 9 sonteşrin 1923 
tarihinde nasyonal - sosyalist yürü
yüşüne ittirak eden parti azası her 
sene olduğu gibi, bu akşam da ta
rihi Löwenbraukeller binasında bu· 
luşmuşlardır. Şark cephesindeki 
umumi ltarargahından gelen Füher· 
in muvasalatı toplantıya bilhasaa 
mutantan bir mahiyet vermiştir. 
Vali Adolf Wagner, Führere hoş 
geldiniz demiş ve hazır bulunanlar 
tarafından uzun uzun alkışlanmıştır. l Alman tayyareleri Yaltanın cenup 

sularında 18 bin tonluk bir nakliye 
gemisini tıahni.p etmişlerdir. 

Londraya göre vaziyet Müteakiben söze ba~hyan Führer- t 
Londra 9 CA.A.) - <BBC.) Rus in nutku dinleyicilerin şevk ve he

r.l'J)heslnden pek az tafsilM gel- yecanlı alkışlarile mütemadiyen ke-

8 - 10 milyonu 
bulduğundan 

bahsediliyor 

ı mr.ydanlarına. T rablusgarp, Binga- • 
zi'ye de taarruz edilmiştir. Bu hare
kattıın yalnız 2 tayyaremiz dön· 
memiştir. 

Bir Rumen denizaltı gemisi Knrade
nlzde ceman 12 bin tonluk Sovyet 
r;akliye g~mileıi batırmıştır. miştlr. Moskova cephesinde vaziyet silmiştir. Londra 9 (A.A.) - (B. B. C.) 

durgundur. Leningrad'da. Ruslar te- . . B. Hitler düın Münih' de söylediği 

Dün Malta üzerinde 3 düşman 
ta,yyaresi dü,ürülmüş, 2 tayyare ha• 
sara uğratılmıştır. 

Baku'ya taarruz ne 
zaman yapılacak? 

!',E'bbüsü ""nldcn eli.erine almışlardır. Hitler nutkun başlangıcında dık· ,,~ 1 h nutukta Avrupa'nın bolşevizme 
Kırım'da. ve cenupta vaziyet Ruslar kati Alman imparator uğunu ta rip K d A / 
icin dn.ha. az müs:ı..lttir. M!lrımafii.1 son etmek istiyen devletlerle bir anlaş- karşı birleştiğinden bahsettikten son- l T f ffl Q m Q n 
24 saat zarfında değl.şiklik vukuuna maya varmak için yaptığı beyhude ra Rus zayiatına geçerek yekunu 
dair haber gelme~Ur. gayretlere bir kere daha çekmiııtir. 6 - 1 O ~ilyonu ~u~~-n. Sovyet kıta· taar1u2u 

Londra 9 (A.A.) - Sovyet mu
kavemeti Londrada emniyet telkin 
ediyor. Almanlar Kerç'i aldıkları 
takdirde Kafkasya'ya karşı hare
kete teşebbüs edeceklerdir. Bitaraf 
mü~hidler Almaaıların ilkbahardan 
ev~el Baku'ya doğru ilerlemelerini 
şüpheli görüyorlar. 

!arının ımha edıldıgını veya harp 
Bundan sonra Ala.mny:ı. lle müttc- edemez hale konduğunu söyle-

.. :i. .k k a • I e r : flkleri tarafından kazanııan emsalsiz 1 . r M bl. .. . b. k R 
zaferlere ~arct eden Adolf Hltlcr bü- mı, ır. . acar te ıgı ırço ua 
tün dünyanın bolşevlzm yüzünden ge- B. Hıtler Ruslardan 3,600,000 •1 • • • ld ... 
çirdiği büyük teh!ıkeyi anlatmış ve bu ıesir alındığını da ilave etmiştir. mevzı erının yarı ıgını 
beynelmilel tehlikeye karşı Avrupa. bildiriyor 

Devede kulak 

Dünyanın ötesinden berisinden milletleri tarafından miliftettk blr 
muhteldrlere k&rlt nelet" yapıldığına cephe kurnldu~unu ka.ydeyleml.ştir. 

İngilterede imalat dair haberler geliyor: Müteakiben Filhrer, düşmanın Al-
Sovyet tebliği 

artıyor ispanyada idam. •• Filiatinde te- man ha.rıı kuvvetini. Alman kıta.lan- Londra g (Rndyo 7,15> _ 0<-cc yu.-
k"" k lih nın l~ll aıtındı:ı. bulunan topraklar- nsı Mos!kovada neşredilen Sovyet teb-

Londra 9 (AA) - (B.B.C.) mer uz an,ıpı... ·•• da baltalamak için yu.pt1P;ı teşebbüs- Uğt: s ikinci teşrinde bütün ceph~ 

Londra 9 (A.A.) - (B. B. C.) 
Bu sabah Defl'edilen bir Macar teb
liği Şarki Kmm'da birçok So'f')'et 
miiatalakem mevzı1erinin yandlğt
nı bildirmektedir. LondTa•da he
nüz bunu teyid eder maliımat alın
mamııtır. 

T.eçhizat Nazırı lord Beaverbrok Bizde 25 lira ceza ile mub~kirin Iere geçmiştir. ooyunca, hllhnss:ı. Kının mıntakasın
dün Mançcater' de söylediği bir nu- dükkanmın Üç bet gÜn kapablmuı M. Hitler, Almanyanın malik oldujtu cia şiddetli muharebeler olmuştur. 
tukta geçen ay zarfında imalatın azdır sanıyoruz. Zira, kötü niyetli muazzam sll!h \ıC cesaretlnl kaydet- rerşembe günü düşürülen veya. imha. 
1940 senesinin dört misline çıkanl- bir adam pekala şöyle düfünebili- mi.,. her Alman gemlslnin taarruza rdilen Alman tayyarelerinin, evvelce 
dığını söylemi,, maamafih Rusya'_ yor: cı:Bunlar yüzünden uğradığım uğradığı her yerde kendlni müdafaa- blldlrlldlği gibi 56 değil l<>f olduğu su 1 h so• • z 1 eri 
ya yapılan yardımlar sebebiyle da· zarar ihtikarla etiğim fah.İf kira ya hazı olduğunu blldirnı.iş ve nutku- ruılaşılmıştır. Cwn.a. günü 1 Sovyet 

,_ 1' d d •--'-'-tır' na 9 sonteşrinde ölenlerle Almanya tayyaresine mukabil !7 Alman tayya-
ha büyük fedakarlık isteneceğini ıuyaa a eve e ııuu- ·• .çin canını verenlert tazimle anmak r~l düşürülmiı.,, yahut yerde lnıha. 
beyan etmittir. Cidden d~vede kulak! sııretııe bltlnnt.,tır. <'dilmiştir. 
ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııJllll,Jllllllllllllllll 

,,. ,,,,,,,-- .. , ..... - . . 
İhtiknrdan örnekler : 1 

~ -..... ' /--ı ~. 
' lfy/"1\\\\ )~ 

. lıı \ .\" 

Mü.şterl - Bir teneke ı;azynğı isti
yorum usta B,_rba !... 

Bakkal - Bir teneke gazyağı ıru? ... 
Aman pasam gaz neredAı? ... Ben b1lc 
oturuyorum nah bole karanlikta ev
de!. .. Ama senin için arattlrazaylm, 
bulursam ben sana habar göndcreze
~ım ı _ 

Çırak - Usta Barba selam soyledl, 
bir kadın ki var, oradan buradan top
Iaınls bir teneke gaz. simdi ıstiyorınus 
sat.m~k, mağaza}a buyurswı, dedi ı ... 

Müşteri - Kll~u bir lira mı, de
din? 

Bakkal - Parol donör ben dem.e
mlsim boyle, o kadın k1 hani ya tü
kanlardan toplaınls, soylüyor blr lira
dan asaAI vermE>m!... Allah inandır
sın, on para benim cepte ~k cle
Ai!I .... 

-~. 

) 

Müşteri - Pek.Al!, amma ben ora.
dan buradan toplanmış gazı istemem, 
karışıktır! ... 

Bakkal - Yok bre pasam, gaz halla 
Amerikandir, nah tenekenin muhuru 
1.ıllem daha solttllmem14tlr, na&l.n olur 
karalk?-

Yiyana konferansına 
kimler davet 

edileceklermiş? 

Loııdra 9 (A.A.) - (B. B. C.) 
Vichy"den Londra'ya gelen baber
tere göre Almııııya Viyana' da bir 
ulh konferanııı akdini dü~ünüyor. 

Bu konferanaıı işgal altındaki mem• 
lıe.k.otlerde kurulan hükUnıeıtleri.n 
murahhulan v.e bitaraf devletler 
davet edileceklerdir. 

Buradaki kanaa.to göre Alman
ya ile mütıefikle:r masında auJQ 
yapılırsa bu lıakiki değil, bir dg. 
TAklama olacaktır. Almanya ile sulh 
iki şekilde olur. Almanya'ya bo
yun eğmek veya onu ezmek, ln~ 
tere ve dostları bu ikinci şıkltı ter• 
cih ediyorlar. 

En büyük tayyare 
Londra 9 (A.A.) - CBB.C.) Aınerl, 

kn.nm Baltlmor şehrlnde dünynnm 
en büyük tayyaresi yapılmıştır.. Tay~ 
ynre Avrupa.ya. kadar gidip be!ızbı 
almağa. muhtaç olmadan geri döne
bllece'ktlr. Bu tayyare Alman denlzal 
tılarına karşı knllnnılacaktır. 

Ba sabahki telgrafların 
devamı 2 nci sahifede 
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•• an ece ki ve 
• 

BU S.4.BABKI 

TELGBAPLA.B. 

lslanda'da 
deniz üssü 

Amerika büyük bir deniz 
üssü yapmağa karar verdi 

Londra 9 (A.A. l - (B. B. C.) 
Bahriye Nazın albay Knox lalanda 
adasında çok mühim bir Amerikan 
deniz üssü kurulacağını eöylemi,· 
tir. Bu üs Şarki Atlantikte deniz 
hdckatının merkezi olacaktır. 

Stalin'in nutku ve 
İtalyan gazeteleri 

Roma 9 (A.A.) - Sovyet or
dusunun yükünü hafifletmek için 
Jkinci bir cephenin kurulacağına 
dair Stalin tarafından yapılan be· 
yanat hakkında tefsirlerde bulunan 
Popolo eli Roma gazetesi Stalinin 
ordusunun bnkıyesini ve Sovyct 
halkını oyalarnnğa çalıştıi:'lnı yaz
maktadır. 

Londra, Avrupndn bir ihraç ha· 
Teketi yapmnğı düşünmemekte, çün· 
kü bunun mümkün olamıyncağını 
bilmektedir. Diğer cihetten dalına 
Rusyanm yardımına güvenmi, olan 
İngiltere iki memleket arasında rol· 
leri değiştirmek lazım geleceği fik· 
rine alışamamaktır. Bizzat Stalin 
bile nutkunda, lngiltcrcde ve Amc· 
rikadn hakiki kara orduları mev• 
cut olmadığını itiraf etmektedir. 

Suı.lin bundan başka hesaplarını 
r:eniş sahalara, ekilmiş ve terkedilen 
erazide yapılacak tahribata 3stinad 
ettirmi tir ki bunda pek aldanmış• 
tır. -------. 

Nantes ve Bordeaux 
suikasdleri 

Bitarafhk 
kanunu 

fi'len öldü 

Rumen ticaret 
heyeti dün geldi 

Tadil teklifi ayanda 38 Heyet, yeni ticaret muahedesini müza
reye karşi 49 reyle kere için bu akşam Ankaraya gidiyor 
~~~~ t 

Vaşington 8 <A.A.l - Baridye en
ctimcnt tarafından blto.raruk tnnu
nunda yapılması 1stcnllen ta.d.llAt 
i\yan mecll.sl tai'a.fındnn Qç sa.fhadan 
geçtikten 80Jlnı. kabul edilmiştir. 

1 - S8 teyc kıı.rşı 49 reyle Ameri
kan ticaret vn.purlnrmın muhartple
re nlt limanlara ve hn.rp çevrelerine 
cıruıclerl lstennılşt1t. (Madde: 2) 

2 - 38 reye k1lrŞ1 50 reyle fı.yan 
meclli.i gemilerin sllAhla.ndırılnuı..c:ına 
dair Harlclye encihnenl tn.ınfından 
yapılan teklili kabul etm~. <Mad
de: 6> 

3 - 37 reye karşı 52 reyle Ayan 
mecllsl bltnrafiık kanununun yulmn
d:. zlk1'edllen iki maddeslnl llga eden 
nihai metninin mebusan mecllslne 

Dün şebrimb:c gelen Rum en ticaret heyeti Azalan 

gônderllmeslne lrarnr verm1.ştlr. Yenl tlcnret muahedesini müzake- birkaç güne kn.dar ba§lnnacaktır. 
Nlhal tarar blldlrlldlği esnada N edecek olnn Rumen ticaret heyeti Türk - Rumen ticaret anlqmaSuu.n 

mecllste hlr n.sablyet görlllmtlştOr. dün şehrlmlze muvasalat etrnf§tlr. mtlddeU bltmlş ve yeni muaheden1n 
Gerginlik g&ze çarpacak bt.ıı hnl al- Beş azadan mürekkep olan heyete nkdl müz:ı.kertlertne ihenüz başlanma
mıştır. Salon ve g:ılerilcr hmcn. hınc Roman.yanın eski Ticaret Nnzırı orta mış oldu~dan 1k1 tarafın amıslle 
dolu ldl. elçi payeslııde B. Krlstu riyaset et- 1I..'1 ay daha uzıı.tıımıştır. 

Nlhayet Kallforolyıı. A.yarundan me1rted.lr. Anknr.ı.da ya.pıl:ıcnk müz:ı.- Aktedllecek yenl ticaret mukavele-
Johnson sükOt ıçinde bekleyen mecl.ls kerelere Roma.nyanın Türkiye nez- mnln lkl memleket ticaretinde mtım
nrnsındn. heyecanlı bir sr?slo fUillnn d1ndekl tlc:ı.rct nteşcsl de :l.ştlro.k ede- kilıl ol:m 1nk1şıtlan tem1n edecek 
söylem~tır: cektlr. Heyet bu akşımkl ekspre31e er.nslan havı olacağı an~nı.a.kta-

cBlr memleketi hatt>c s1liilklcmek Anka.ra _ _:yn:...._~gideoe--ktlr_.._· -M·üza.kc--re-lerc-•d•ı•r.----------
fecl bir şeydir.> 

Me-busan mecllslnln şimdi yeniden 
bir knmr Tenn.est ıo.zım gelmektedir. 
Meclis ıtl haftn evvel yalnız altıncı 
maddcntn ilga.sına. karar Tei'miştl. 
ŞJmd.l 1kl madde hakkında. bil lı:nrnr 
venneısl !Azım ~elccektir. 

Mebusan meellslndo c1tscrlyct l!deı1 
olan Bartley b:ı.şkn tadll teklltlerl 
muameleyi geclktlimedi~ ta'kdlrde 
gelecek ~arşamba. günü hükfunetın 
mtmıffcr olaca~ı ve bu maddenin 
de kabul edlleceğlnt söylemi~. 

Ceza kanununda 
yapllacak tadilat 

Kanuna yeni bazı hükümler 
kondu, siyasi mücrimlerin geri 

verilmesi kabul edildi 

aber er 
Bulgaristanda 

Rus 
paraşütçüleri 

Tebliğde Sovyet para· 
fÜtçüleriyle ajanlarinin 

imha edildiği bildiriliyor 

Sofya 8 (A.A.) - Ramt bir 
tebliğde Rus paraıütçülerinin ıve sair 
Sovyet ajanlannın hnha edildiği 
kaydedilmektedir. Tebliğe göre pa• 
raşütçüler Karadeniz sahilinde Var· 
na ile Burga:r: arumda Kamçiya 
nehri mcmbaının ccnubuni:la yere 
inmişlerdir. 

Tebliğde be~ pnrn§Ütçü grubunun 
yere indiği tasrih edilmektedir. Bun
ların bir kısmı öldürülmüş, bir hı-
mı esir edilmiştir. 

Paraşütçüler Bulcar nahiyelerine 
ıve Sovyıet tebaasından 1lcl ld~inin 
evine iltica ebni~lerdir. 

Tevkif eClilen paraşütçülerin ifa· 
delerine göre bunlar Bwgnmtanda 
aabotaj hareketlerin<Ie bulunmak 
üze11e gö'nd.er.il~lerdir. Rueyadan 
hareketlerinden evvd kendilerine 
Bulgarlstanda birçok komünistlerin 
isyanlara sebep old\ıklan ve Bulgar 
milletinin aabırsızlıkla Sovyetle.ri 
bekledikleri söylenmiştir. 

Rcichatnğ yangınını çıkaran ma· 
ruf komünist Jorj Dimitrof ken°dilc
rine yapacakları sabotaj hareketle
ri. Almanların ve bazı Bulgar şah· 
aiyetlerinin öldürülmel-crl hakkında 
talimat venni~tir. 

Paratütçülcrin üzerinde milhim 
mcbliığlar bulunmu~tur. 

Bulgar eraziainc. Kam nehrinin 
mannsbına acni:uUtılar t.araf111dan 
Rusyadıın gelen iki komünist gru• 
pu da çıkanlmı~tır. Bunlardan bir 
kısmı öldürülmüş. bir klsını imha 
edilmi~tir. Bu ajanlara komünist 
propagandası yapmak, ailahlı aa
botaj çeteleri teıkil etmek ve isyan
lar çıkarmak v.ıızif esi verilmişti. 

Pastahanede niçİJI 
sahanda yunıurt• 
piıirilemezınİf 1 

- ıtletı6' Ali - Bir takım gece. ~ 
leri olduğu malGm, ;\/eli .. j,rı!J. 
ada bizimki... Matba• t1" 
nakliye işlerinde. eğlence 1 ~ 
rinde, ilh, binlerce 'VAtaııjbır 
çalı}ır. Bunların. da tü_r~Ü ~ 
:yaç}arı vardır. En l)alitı. 

bit\rdiktcn tıonra...... ~ 
. Veli - ..... cEvlerine f V 
dönmemek> diyeceksin.·· .:.1t1• 
i§te, kaç kere yazıldı: ıı lı ol
vuıtalarının böyle buhrall ~ 
madığı zaınand bile. ,,,.ı 
semtlere gecenin muayyen ıtil" 
terinde birer arabn tnhn~ e 
mck mümkün olmnqı idi. 

- Şimdi büsbütün oltll~et 
Nafile yero o bahsi )'eııı 
kurcalıyncak değiliz. Baş~ 
noktaya dokunacağım. B le!l · 
lunun açık kalan bazı yer 

1 de, böyleleri sıcak bir kaÇ tf>. 
mek bularak ihtiyaçlarını # 
cdiyothırdı. Halbuki bel J ,. 

nizam koymu§: c Paııtahaneu"oııı' 
hand yumurta ile pi,rnif • ıı 
olamaz. Ancak rafadnn yuııı 
içilebilir!> ncvi:ıden ... AeDb~I'."' 
çin ~... Dünyanın pek çok ~ 
dcnt oehirlerinde bu gibi '1;8 
kanlarda o tar::ıda ıeyler 1"1 • aablır. Zira, ihtiyaç kıırf 
dırlar... ~ 

- Mukadder itirıız ~1ıt 
cMutfaklnn muvafık deW O' 
dir ... Adam aen de... ()na j,r 
re, ne fena mutfaklarda 11 lıiı 
p~iriliyor... Böyle umurn~~ 
metleri her güıı yeni bir ııı t 

la baltalamak d .. eğil, t~ # 
mck, hattu dognbilmelen eıı 
bir müddet mükeHefiyetlerO 
istisna etmek icap eder. ~1: 

AJ~cP 

Alman 
., . 

tebJigı 

\'irhy 9 .A.A.) - Bern'den bUdirtll· 
yor: La Suisse (':azetesi Nantes ve 
Bordeuax'dn. Alman uı.b1Uerln1n öldU
r.ılmcslnc sebep olan tedhişçi ~ek
t.uliın Pnı iste lkıı.met eden Zalnllrof 
:smlnde Polony::.lı bl.r Yahudi tnrnfm
dan idare edlldlı;ınt yazmaktadır. Zal
nlko!'un evinde yapılan arnştırmab.r 
l'Silasındn bir çok slHihlar bulun
muştur. 

Ayan meclls1nln karan tarihi b1r 
mah!yetl halz::Ur. Çfuıkil bu knrnrln 
Amerika lnflmt sJyn.sctıni resmen ter
ketınlş oluyor. Aynl z:ı.mandn. bu su
retle Rooseveıtın harlct sıynsetl de Ankara 8 (A.A.) - Ceza kn.nunu

nıuzun, Memleketln bugünkli lhtiyaç
Jannı ırıyıkllc karşılıyabllmek maksn.· 
dile, yenl b~:ın tııdlll vo ıslahı 1çln 
Ad.Uye Vele.Aletinde topl:ınmı,, olan Jro.. 
mJ.syonun ilk üç aylık ça.Iı..t:mnsı netl
cezl hazırlanmış olan yenl Türk Cezo. 
kanımu projesi, hukukçulanmızm ve 
r11Utcfekktrlerimlzin tedklk ve mütnlA
alanna sunulmuştur. Gelecek mutn-

I<:aydllc slynsi cfirüm :Iollyen yabancı- Tebliğde Bulgar halkının para• Almanya üzerine bii~ 
tM\·Ip edilmiş oluyor. 
Bitaraflık kanunu bUflll ölnıüştür. 

D t;er clhettcn Nnntcs'dn yapıl:ı.n B Ch h ·ııJ • 
ıulkasdin !alil de bulunmuştur. Kntll • urc ı ın 
Brülstcln 1sm1nde blr adamdır. Bor-
de:ıux sulkasdlntn 1kl genç tarafın
dan ynpıldığı ve bunların kimler ol· 
cluğu malüm ise de tnhldkatı 1darc 
edenler şimdilik bunlnnn hüvlycUn1 

işçilere nutku 
~IY.lcmektedlrler.__ _ «Büyük Britanyanin 
Vaşington'a gönderilen muliarebeyi &arsilmadan 

Japon murahhası • ... . . 
Hong • Kong 8 (A.A.) _ Ja· geçırecegıne emın 

ponyn'dnn Vaşington'a gönderile· olabiliriz» 
eck olan Japon diplomab Kurusu 

lfuılnra göre, proje komisyon tnmfın
druı göıden geçJrllecek ve .son 11ckll 
alacaktır. Yeni projenin dayandığı 
nnn. prensip mO.n~vl mesullyet bakı
mından, bugünkünden farklı denndlr. 
Projeye nncak nıı.za.rlyat ve tntblkntın 
meydana koyduğu noksanları gider
mek, cezalar arasında ahenk te3ls et
mek b:ılomından bazı yeni hükümler 
konmuş ve bazı bükOmler de del';lştt
ı11mlş ve düzeltflmlştlr. bugün Manille' den tnyyare ile hare· 

ket edecektir. l'lbdftdds 8 CA.A.) - Bull'den ıelen 
M. Churchlll, doğu oımaı .s:ı.hlllertnde Bu arndn. ouc;lann önlenmesi bakı-

Akfam kız Sanat Okullari hava akıncıları tat'afmdan rahatsız mmdan dcvletl<mn el eıı:_ vennek hu
cd.Dmeladzln geceyi vagonda ~lnnlş- susundakJ gayretleri göz onündc tutu

Ank:ıra 8 <A.A.) - Maarif Vekllllğt, tir larak cUrüm l.şllyenleı1n geri verllme-
kız enslltülerlle akşam kız s:ı.nnt Muma.lleyh Shefflelds Belediye da· sine aıt h(ik{imlude de deği§lkllkler 
okullannn gönderdiği bir ta.mimde, j.reafn1n ballonundan bhılerce kfdye yapılmLştır. ProJede, s!yn.c;! bir cürfım-
amell ~erslerln millredat progn:unlıı- hitap ederek şunlnn söylemiştir: den dolayı yn.bancının geri verllemi-
rına gore yaptınlncak temrinler için yeceğl MJı::bndald knyıt lmldırılmt§ 
talebenin pahalı cinslerden kUDUlf ve cİ.nsa.nlıitm fena rubundım doğan ve hllltfimete kendi emniyetini koru-
nıalzcme getırmeğe mecbur edilmeme- ve b1ze cebren kabul ettirilen bu mu- mak ve .suçların devletıernrası önlen
Jcrl, bu tcmrlnlcrln miihlm b!r kısmı· harebcnln ne z::unan blteceğinl T8 n~ mestne 1.ştlralc etmek lçhı yabancı 
nın, gerek nne bütçelerine, gerek dev- la.ldt ca.tee kes. emlinln verllecetfnl devletlerle yn.pacağı muahedelere t.n
kt bütçesine mfünkün oldu~ kadar 1~17.dc 1119 kimse bUmez, fakat bu yıt konmak earWe atyas1 mficrtmlcrln 
yük olmıyaeak suretlerle temlnı mak- mUcadele ne kadar atır ve uzun olur- geri verllcblleccğl kıı.bul edJ~tlr. 
5:LdUc, okul ıdarelerlnln ve 1lg!U öğ- sa olsun, Büyük Brttanyn mllleUerl ılrutl bu gert verme 1'i hükfu:netln ta.k
retmenlerln talebeye 1mkAnlnr Te ko- birll{tlnln muharebcyt cesaret ve bll- dlrlne bırakılmı.' ve hWtiuneUn kendi 
l:ı.ylıklar temin etmelerini 6nemle ~ UbllWı:: 1çlnde lekeslz ve sarsılmadan menfaaUne uygun gördüğü takdirde, 
tnnlştlr. reçlreceğlne emin olablllrlz.:. mütek.a.blliyct essına. riayet etmek 

ET KADER! 
Aşk ve macera romanı 

Tefrilu No. 76 -. Nakleden: (Vi • Nd) 

- Üç acne kadar oluyor, efen· düm ... Erkek kaaadarların daha iyi 
mm... olduğu fı1crindeydim... Şimdi ise, 

- Ya .•. Mnpllah·... kanaatim değitti ..• Bll}ka türlü dü-
- Evet ... Takriben... şünüyonım. 
- Epeyce atajınız oldu demeli· Müşteriler vane~ yaklaşmİştı. 

tir... Daha uzun ::ıaman lı:almali ni· Erkek bfr müddet susmak mecbu-
yetinde misiniz) riyetinde kaldı. 

- ihtimal, kalırım efendim... E·uen ar.aya böyle bir sükQt fa· 
- Niçin lı:almayasİnız) ... Sizin sılasi girdiğinden dolayı memnundu 

eliniz'Cıe bir fCY ... Bana daima bu da ... 
vazifeyi yapan biri lazım olacak- Allah razı olsun müşterilerden 1 
tir ... Bir kasadar kadın... Yahut Tam zamanında gelmişlerdi. 
eikek'. .• Şayet kasadar zeki ise - ki öyle 

Ve genç kızın dikkatine çarpacak olduğu göriil"vordu - bu umumi 
Lir tarzda ilôve etti: manadaki ilanı a§kı kMamış ola-

- Ho~. ben umumiyetle erkek caktı. Kendi arzu ctti~i neticenin 
ICaaadım tercih ederim... meydana gelmesi icap ederdi. 

Muhatabının endişeyle kendisine Kizcağız fişi <lamgnlıyor, liozuk-
l;ak+ı" "'t nt'e: lulı:lan iade ediyordu. 

- Z.ira erkeklerin k prisi yoktur, Muamele bittikten sonra, p tron 
sinirl<"ri sa"lamdır, scb tk~r. azim- devam etti: 

lnrdırlnr. - Vallnbi Meliha hanımcığım, 
- Öyle mi, efl'ndim? "z Ot'nim kanaatimi dt-~'1 tirdiniz, 
- Evet, 1 iden b"";. le dü~ünür· iki gözüm çıkslfl ki ... }·fa ... Ne di-

yordwn ••• Burada, hu vazifede ist-e
diğiniz gibi kalıp kalmamak aiz.in 
elinizde ..• Sırf sizin elinizde .•• 

- ... 
Genç kız cevap vermedi. 
Bu aaçma.apan, bu fena niyetli 

adam, genç kızın iyiden ıyı
ye sinirine dokunmuı; deruni raha
tını büsbütün kaçırmıştı. 

Gülümsemek tC§ebbüaünde bu
lundu; fakat muvaffak olamadı. 
Bereket ıversin, dükkanda kalaba
lık artmııtı. Böylelikle, İstikbaline 
hnkim olacak bu patronun hu küs
tahlığı karşısında ne boyun eğmek, 
ne de dürÜ§t bir redde bulunmak 
mecburiyetinde kalmadı. 

Derkm yemek umanı gddi. Fa· 
kat scvcili ilk patronu (evet, ha· 
leline kıynsla cidden sevgiliydi. .. 
Zira, ge~n gideni nratmı§tıl) hal;ı 
görünmüyordu. 

Dükkunda, ucuz olsun diye, müs
tahdemlere kollektif bir yemek pİ· 
iriür, maaşlarından cüzi bir şey 

kesilirdi. Bu, cskidenberi adetti. 
Diıkkunın nrka tarafındaki bir oda
da karınlnnnı doyururlardı. Bu 
dumanlı yer, temizli~i meşkuk bu 
mutfak alat, t"dt-,•at, b 'lh 'lsa 
ahçılık vnzifesiıü üzerine alan mü-

y:ı gert vermesi doğru göriilm~ür. şütçülerin ve fesndçı ajanların ya· 
hava akını Gene bu projeye nnzarnn, fllll işle- kalanması için polislere ve silahlı 

rllklm zaman 13 ra§Inl bitlrm.1ş olup kıaırvctlere yardım ettiği ila~ olun
da ıs yaşını blUrmemiş olanlar id· maktadır. 
rak ve irade ı-..ab.llyetıerlnl haiz ol-

,,. 
Führeıin umumi karargahı .. ~,ıı· 

A.) - Alman orclulan IY.l~uv· 
dukları takdirde ceza goreee'klenllr. 

Bir eürnıü 1şlcmeğe mııtutlyctte 
~üphe ve tereddüde mahal bıra.k.ma
yan ve ayni zamanda cümın işleme~ 
elverlJll olnn hareketleri 1cnı. eden 
kimse fiil tam.ıı.m olmaz veya netJce 
tahakkuk etmczseblle cünne teşeb
büsten mesul olacnktır. Cürme teşeb
büs eden k.lmse, kanunun o cilrlim 
lçJr. ölüm ceza.&ı tnyln ettiği hnllerde 
24 yıldan so yıla kadar, mücbbed ha
pis cezası tayin ettlğt hallerde de 12 
yıldan aş:ı~ı olnınmak üzere hapis ce
z;ıs! ne cezalandmlacaktır. Diğer hal
lerde teşebbüs etti~ cürüm 1ç1n mu
ayyen olan cemnın üçte birinden üç
te 1k1Blne kndnr Jndlrllerek eezalnn
dınJacaktu. 

Bir hüküm veya ceza. kararnamesi 
Ue ayni şahıs birçok suçlardtuı oolny:ı 
ınahkOm olursa: 

Suçlar müebbed cezayı istllzam et
Uği takdirde. suçlu ımınıe çarpılacak, 
muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezayı 
istilzam ettlğl ttı.kdirdc ise nltı nydıın 
dört yıla kadar gecell gündüzlü blr 
hücrede tecrld cdllmek suretlle miieb
bed hapis cez:ı.sına uğnyncaıctır. Suç
lar muhtellt neviden hürriyeti bnğla.
yıcı muvakknt cezala.n ve muhtellt 
nevlden para cczalannı 1Btll7.am eder
se, bu cezalar ayn ayn ve tnmamllc 
tatbik olunacnklır. 

levves gece bekçisi, tahammül edi· 
lir şeyler değildi amma, genç kız, 
herkesten ayrılmamak jçin çarnaçar 
boyun eğiyordu. 

Tezgahtarlar araaında, lcüçük, 
sarışın ve yorgunlUktan gözlerinin 
feri yarı yarıya aönmüş bir kızcnğız 
vardı. Kasadarın yanına oturdu. 

Dedi ki: 
- Meliha hanım... Bu aabah 

patronu görmedSıiz mi) 
- Hangisini) 
- Eskisini ... Tabii, yenisinden 

bahsedemezdim. Zira, onu el'bette 
gördünüz. Bütün umanını vezne· 
nin etrafında d 1 :.ıtmakla ge.çirdi. 
Gördük, gördük, hepimiz farket· 
tik... Başımıza püsküllü bela çıktı 
bu herif... Dükkanın sahibi oyken 
bizlere nrtık ;ahat huzur knlmndı ... 
E. ııöyleyin, eski patronu görmedi· 
niz mi) 

- Gördüm. 
- Ne zaman) 
- Bu sabnh, gelir gelmez. 
- Ondan sonra? 
- Zann d-rim mn.. zad kal-

madı ... 
- Ben de övle anıyorum ... 

Saat ona do"ru, kendimi doktora 
göstermek içın çık.mı um. 

Arsene Lupin'i yaratan 
romanci öldü 

Peripign.an 9 (A.A.) - Aracnc 
Lupin mübdü maruf Tomancı Mau
rice Leblanc bir bakadan'beri tc
~vi edilmek.et olduğu na.tanede 
75 y&flnda ölmü~tür. 

dnnlığmın tcbllğl: ~ 
Atlant1kte denizaltııanmız ce ~· 

28 bin tonluk dört tlcnrct gemisi 
tırmışlardır. ~ 
İngUJz ndasının fhnall şnrlt~ 

ıı.çığında Almn.n tayyareleri ıtıft' 
Blyth doklan tesl.satınn muvn.ffn 
le taarruz etmişlerdir. tdJ' 

Diln gece mühim muharebe ~ 
tülleri Ingllterenln cenubu 13rlti 1' 

Çocuk aayımi yapıldi ~~:!~~~ı;~~n =~ ~ 
İlkokul çağındaki çocukların s:ıyıını e~lerdtr. Tczgdhl:ım ve W.§C b ı' 

şehr1m.1ule dün sabah saat s den ıtı- ln.nna kaydedilen tanı lsabeUer J\ ptı 
baren yapılmıştır. Vlldyct ve Maarif cesinc!~ 1nfilfı.klar vuku bulmuş ,.c 
Müdürlüğü tarafından alıntın tedbtr- geniş yangınlar çıkmıştır. gil!I 
lEr neUceslnde sayım 1Jl muntazam Aberden'ln şarkında bir ll1 
cereyan etmiş vo neticeler Mat 13 e muhribi bombrı.larln. rotınlmış~ıı 
kRdar alınmıştır. Sayımı ilk b!tıren Dün ~c düşman Alın!ln toP ~t 
mıntaka EmJnönn Itazasıdır. Diğer füoıcrlnde blrQ<>k 1*lhallere a~ıı .,~ 
kazalarda bunu tıiklp eden kısa. za- ynPIIll§tır. Mcsttln mahallelere ~ 
nınnlar tç1nde sayımı netıcclendlrmiş aradn. hükfimet mcrk~e 6 61c:ı 
ve sayun evrakını Maarif müdürlU- bombalardan sivil :ıhali nrnsındıı. • 
ğüne gönd~tlr. Bu evrak netice- ve yaralnnnnlann miktarı ehenı~, 
:erln tesbltl için 1.stntlstlk umum mü- yetslzdl.r. llnsru'nt pek azdır. 13 ~~ 
dilrlil~ne ~önderllıntştır. mukabll İng1llz hava kuvvcueri :rv 
Şchrtmizde sayım 1şlııde 4000 kadar Z!\ylata. u~ratılrnıştır. Tnnmıza ıs 6 eden bombnrdımnn Uıyyarelerın , 

öğretmen. llse ve ortaokul. talebe.si 27 sı Alman difl batarynlnn ınrnfıJI 
kullanılmıitlr. Sayını 1şUc yakından M. 
rr.eşgul olan Vıı.li muavini B. Alımed d:ın düşfirulmüştm, 
Km.ık dün bir nrknda.şunıza. sayım 
!f1nln istenen lntlzam. dahlllnde ve 
sürnUe tamaml:mdı~ı söylemiştir. 

- Daha iyicesinizdir in~llah, 
Unıia hanım) 

- Hayır ... Bilakis ... Galiba has
talığım günden güne vahimleşiyor ... 
İstirahat etmem lazım... Anlıyor 
musunuz)... Halbuki. istirahat be· 
nim için, ağırlığına tahammül ede· 
miyeceğim bir lüks halindedir. Na
sıl bunu göze alabilirim zaten~ •.. 
Annem kötürümdür, biliyorsunuz. 
Ancak benim kazandığım parayla 
gl'çiniyoruz. Hastaneye y&tmak iıı· 

tiyor. Ben ısrar ediyorum, colmaz I> 
diyorum; o, ille bunu arzu ediyor. 
Fakat hastaneden de reddettiler. 
Ancnk iyi olması muhtemel hasta· 
lan alırlarmıı. Onun derdi ise, ölü· 
müne kadar eürcr, gidermi!!, Bu 
neviden olanları istemiyorlar. 

cDiğer taraftan, ben de hasta· 
yım... Bir doktor Ekmt"l Kemaled
din bey var. Haftada jki gün on 
birden on ikiye kadar fakirleri 
meccanen mu yene ediyor... Orn· 
ya gidiyordum hasılı ... Berbad ) an 
sok ki rın birmd ... 

cAnsı"tn bizim l' ki patrona r -
ladım ... Elinde bir mektup, d lgın.

1 pC'r0 an bir halde- yürüyordu ... 
clh İ)ar bir kadı n ç rptı. N d 

)ılı~ık j ymi~ k .ı 
(Arlmsı vnr) 

~--

İspanyada iki muft!ekit 
idam edildi 

Madrid 8 (A.A.) - lspnn)'ııd~ 
iaşe maddeleri rnuhtckir1eri ile f111 
yasanın knrn listeaine dahil ajnfl tıil 
hakkında fevkalade şiddetli 
murakabe tatbik edilmektedir.. ıt 

Şüpheli paket taşıyan hC'T ırı~, 
derhal durdurulmakta ve arnnrtt' ıe 
tadır. Bütün kamyonlar dikknt ~ 
tedkik edilmektedir. lcı~e maddele 11 
muhtckirlerini cczalandırao:ı karı~~i 
hükümleri mucibince Alikant' da 1 

muhtekir idam edilmi~tir. 

1"'19---------------~ 
Ne demeli? 

•=p=p 
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Üç cins mektepli 1 ş•&ıR llA ERLE 
arasındabirmukayese \ıı~~ .................. ~;:::1111 ........................................ 1111r 

4.r.ı~eyle dolu bir vapurdaydan: 
.. erı liseliler, Darüuafekelılar; ve 
d~ mekteplere memup bulun· 
tlrsd &l'J kasketlerinden, )'ahut elle
... eki kitaplardan anla.plan ıenç• ... 

Et fiyatı 

~iat mürakabe komisyo
nu yarın et işini 
müzakere edecek 

Şehirde 

temizlik 
Belediye, çöpçülerin 
miktarını ve maaşım 

3 amele yandı 
Yangının bir kaza 
neticesinde çıktığı 

anla§ılıyor 

Sahife 8 

Ebedi Şef ATATURK'ün Vefatında 
ANKARA ve ISTANBUL'da 

yaplan bütün merasimlerinin yegane SESLİ FİL iLERİ ile 
kendilerinin hakiki sesi ile mevcut l'.'"UTL'KLAltı 

Bütün hasılat latanbul Verem Mücadele 
Cemiyetine aid olmak üzere Y A R I N 

1 PEK Sinemasında gösterileceği 

ilan olwıur. 
~ kendine göre ayn WlUba 

:.-· Ve bu da mensup bulunduk· 
·~ ıniieaaeselerln bariz damgası: na.~ mtırakabe ~onu yatın 
=~ik.nvar'iler lnailiz ve Alman toplanacaktır. Müraka.be t.a<,1d!Atı 
~iri F ' tath f • kontrolörleri yeniden birçok lhtikAr 
-.ı...:ı • ;• rama ve • su renp maznunu yakalıyarnk komisyona. tcv-

artirıyor Evvelki gece Balta lfmMı caddesin- i•••••••••••••••••••••••••ml de B. Rızaya ait bir 1ma1Mhane--Jen 

1>~ İllı. Atkerf liselerden, ve dl etmlftlr. Yo.nnkl 1çt1.m.ad.a. bun
~·kadan olanlar be, Cll ı:ırm vaziyeti görllşelecek ve adllyeye 
l.rd; 'rürk aeciyeaini arzediyor• ver1.llp verilmemeleri haltktnda bir 
de ı Böyle kalabalık bir ys• karara Tanlacaktır. 

yangın c;ıkarak lınalA.th:uıenin tama-
Kış nwvslmlıı1n yo.k.laşnı.a.sı müruı.- mile yandığını yazmıştık. ,••••••••••••••-.ı•••••••••-.~ 

sebetlle, belediye temJzl1k 1$leri k:O.dro- Yangın tııhld!ltına. S:ınyer müddet- Ebedı" Şef ATATu· . R K' u·. n Vefahnda 
sunu takviye etmek mecburiyetinde umum1s1 B. Fahri el ko;"Illuştur. Dün 1 
kalmıştır. Temlzlllt ameleliğine raıt- yn.ngın yerindeki ateş tamamllo sön-
betl arttırmak maksadile nm.eıeye ve- dürülmüş ve ııraıye enkazı kaldırmış- ANKARA ve ISTANBUL' da 
rtıen 15 lira aylık 20 liraya iblağ edil- tır. Enkaz altından tlç amelenin ce--.bua deiiJ, fakat - vakur Komslyon 'ya.nnk1 toplantısında 

~orlar. Put ,ibi, buton :yut• GChr1n et iş1n1 de görü.secekttr. 1st1!1-
"tlf siht değiller. Likiıı terbiyesiz· sal mmta.kalanndan hemen her gun 
et JaJILna lar Aralarmd ko- kanrlsyona. milv:ırcdat ve hayvan va-

mi.o ve bedeli, Belediye tarafından setleri çıkmıştır. Koço, İbnı.hlm ve yapalan bütün merasimler.ini yegane SESLİ FİL..'ILERI 
ödenmek . .şartlle ameleye bednva ye- Ahmet adlamıda olan bu üç işçinin ile kendilerinin bakfld sesi.le me\•cut NUTUK.L-\RJ. 

~tayor-L- ""fd • a z1.yet1 hakkında. maUunat gelmekte-
~ . ~ a. Amma, «JUDAW dJr. Bu ltlbnrle yeni na.rk:ın yannkl 

ekal%Ul. içtimada tesblt olunması lca.b etmek-

mek venlmcslne başlan~tır. Bele- yangın esnasında odalnrında uyumak-
dlye, teml:zllk işlerinde kadın amele de ta oldukları~ ıııevlcr ahşap binayı Bütün hasılat HAVA KURUMU menfaatine 
kullanmaktadır. Şimdiye kadar alınan 
neticeye nazaran kadınlann bu işte blrclenblre saı"tlı~ı el.betle uyandıklan ait olmak üzere yarin nıatinelerden itibaren 

ll.1Ust2.kbel bir genç ıubay, ço- tcdir. Etin 10 kuruştan fazla. yilksel
~u bir ihtiyar kadına; bir Da· mtycceğt :r.annedlllyor. 

~akalı da istiklal madalyalı Sahte mürakabe 

kull ı 1 zaman k:ıçmnlta vakit bulamıy:ırnk 
daha geniş mikyasta nnı ma nn- c:Hrl dlr1 d kl '"•ılın kte.d s u M E R • d nın mfunltün olduğu anla.şılmaktndır. yan ı an an.._ a ır. sınemasın a 

Bu 1tUmrlc temizlik işlerindeki kn- Bu üç amele truruımllc kömür haline . 

~erd~e yaşlı bir zata hünnetle yer memurları 
dın amele kadrosu genl.şlctllccek ve gelmişlerdir. Cc~tıerl muayene edil- ••ster • 
kadııı amele için ayn koıı.uşl:ır vücu- dikten sonra gö."llülmüştür. Evvelce i•••••aaammiıgo-•il•ccmc!:ilkmtır11.m••amrm:n•••• 

- Otur, oğlum, zahmet et
~.. - sözüne ~ılık, ikisi de, bu 
11eıaketlenn" • b- b'"t·· '"tifl tir. di) l USUUn ıa CŞ • 
~= 

d" - Ben zaten kalkıyordmn efen
~ ıın._.. Buyurunuz rica eder.im. 

C\>inden birer cevap verdiler ... 
ı; lialleri, oardakilerin botmıa gitti. 
ıra, dededen, babadan kalma, t tebcil edilmeğe IQ.yık hürmet ve 
Ylnıet bilir terbiyemizin varisleri 

t~ devam ettiricileri olduklarını 
oıternıİ§lerdi. 

EYvelki Anglo - Amerikana - Cer
~ - Framı.z te&irindeki gençle
~ıze loyula bu ikinci grupu pek 

de getirtıecektir. .. dört amelenin .. .a.ybolduğu zıınnedll-
Bazı kbnselerln lrendllerlnc Fiat mi~ ~ tahkikat neticesinde bu fü; 

roür:ıkabe bürosu memuru siisU vere- kişiden b!ı.Şkn. nüfusca. zayiat olm:ıdı-
rek pl.ynsada kcmtrollar yaptık.lan Hamlet davaları eı nnlaşılmı~. 
3e-kllnde büroya bir ihbar vaki olmuş- Hamlet piyesinden çıkan dedikodu- Yangın esnasında binanın üst ka-
tur. Söylendiiğne göre, kıyafeti dUz- ıar nihayet adliyeye 1nttkal etmiştir. tmdnkl odasında bulunan ve pence
gUn bir takım açık gözler tıl.ynsnda B Muhsin Ertuıı.nıı Cümhurlyet ve r""en at'--a .. '""retııe '--u:ıtmı kur-
doln.ş:ırn.k gözlerine la?stlrdlkleri ma.- · s , ..... uuu ~ .... .. .. J •• 

ğ:ı.zalara. girmekte ve kendilertnın Fi- Ts.svlrlefkl\r g:ızetelcrlndc Ham.etin tarım 1ma1Mbane müdürü Fuad ağır 
nt. milrnkn.be bUrosu memuru olduk- temslll hakkında. neşrcttığt makale- yaralı oldutnrndan Bemlu hnst:-.ne
lnnnı söyllyerek kontrollar ynpnınk- lerden dolayı B. Celtıledd~ Ezine ile s!ne kaldınlmıstır. 
tadırlı:ı.r. Bunun neticesinde b:ı.zı yol- Tasvirlef:kfir neşrlyııt müdurü B. Cl- Yangının neden çıktığı henüz tes
sul: hareketlerin de meydana. gelmesi hat Baban ve B. Peyami Scfo. nley'hle- blt edilememlşsc de şimdiye ka.d:ı..r ya-
ihtlmnlln1 göz önünde tutan Fint mü- rlne, B. Celfı.leddln Ezine de Şehir tı- ıı tahkl'-t Id edil d ıuı 

·· y:ıtrosu mecmuasındaki makalesinden P an .,.... ve e e en e er 
rnözlkabe bbürosl u,bpillyas,!!~al böylet l~çıllc dolt\yı B. Muhsin Ertuğrul ile mecmu- bunun bir ımıu eseri olmn.sı ihtlnıall
g er u una cceı;.... gnze c r e anın ne rlynt mfidürü IY.l.ya.n Neyyire nl kuvvet.lendlrmektedlr. Tahkikat 
resmen DD.na karar vermiştir. Fiat aleyhin! hakaret davası açmışlardır. devam etmektedir. Bugün yangın ye
m1:1:.ıkabe bilrosu J?Cmurlan kontrola Dava evrakı asliye binncı ceza nı:ıh- rinde müddciumumlnln de l§tiraklle 
ç ıı ıı.nd zaman huvlyet var:ıkala.nnı kenıeslne v~tlr. Yakında muha- keşif yapılacaktır. 
yan ann a bulundurnc:ı.klardır. k b 1 ktı --------emeyc aş annen r. 

aha ıevimli, pek daha cana yakın, t: daha cbizdem» aaymamağa im· Belediye_ Evkaf Araba çarptı 
1111 nr? Bir de üçüncü grup ihtilafları Kısıklı cıvannda Orhanlye koyün-

KÜÇÜK HABERLER 

~c:ud ki, onlann vapurdaki ye- de arabacı Mülayim arabası 1le Alem-
'"'UJıu hayli fazlaydı: Resmi ve ho· İstanbul Belediyesi, Vakıflar idaresi da~ cnddcsinde nra.bncı Ahmede 
"ıai d·~ tah il ve Hususi kiare arasında mevcut bu- ç!!.rpml§tır. Ahmed. arabanın tl'ker-

ıger s müesseselerimizin Junan ""ra. ihtilftfl:ırının, hakem usu- ı kl ri it d ezll '"' bel ıx. ltıensupları. Şükür ki, ilk tarif et· .-~ e e a ın a. e~~ gemaısl kı-
tilcı ille halli kararlaştırılmıştır. Bu iş :-ılmış, vilcudilnün muhtelif yerlerln-

eriın derecesinde raydan çılmuf lçln her üç idare bir hakem heyeti den de tehlikel1 surette yarı:ılannu.ştır. 
~amazJar. Fakat, faraza Da- intihap edecckt:ır. Bu heyet 1htllaflan Yaralı baygın halde hastaneye knl~ı
""ttafakalılarla aralarında ne frk, her 'llç idarenin noktnt nnz::ınnı öğ- rılmış, arabacı Mülayim yakalannrnk 

'e .. fark. Halbuki, bu çok muhterem rendlkten sonra kati bir karara b:ığ- tahkikata başlanml!jtır. 
ltıiiesaeseye, Türkiyenin en zengin, lıyacaktır, Hakem heyetinin bu kamrı , ...................................... , 

* Moris Jozef adında birl Şişlide 
sen M.L,cl Frnnsız me';teblnlıı açık 
bulunan kapısından giz. ee içeriye gi
rerek muall!mlerden Mıutcl ve Fredrl
ğin yemek odasında asılı bultnıa.n pal
to, plerin, ,şapka ve cld.fvcnlerlııi çalıp 
~mıştır. Yapılıuı müracaat üzerine 
bir müddet sonra zabıta Morlsi eşya 
s:ıtarken ynkal:unış ve ndlfyeye ver
ınlştlr. 

~ ınür ff b dadd lalal her üç !dar,. için de kati mahiyeti haiz 
touv e e 'lı veil len. . ı. ukl ı, olacaktır. 
• ernante 8 e erm.uı çoc arı Ö"'re d·rn~ın ·• B ıecı· t kil titlJıi 1 A Or • 6 n 15.ı..uıu.e gore e w ıyc ~ 

thiz Yor, ma um. ~ya, gerçı pek ohmacak hakem heyeti ielu hnzırla-

Tepebaşı Dram Kısmı ımmııllll * Toplu Ali ndında blrt evvelce bir 
Gündüz saat 15,30 da r 1111 nn!ddet beraber yaşayıp ayrıldığı VnS: 

t\ıl den•, !~al hayli muht~ç Y!V- dığı tabklmnamcyi D:ıhUlye Vcktı.letl-
..-ımız ıntiıapla tahsil nımetme ne gönderrnJştir. 

~oluyor. Böyleyken, tavır ve ha· k.ı.mıı gündüz B. 15.30 d 111Ü çekerek sokakta tadını yaralamıştır. 

OLGA TCHECOWA'nın Güzelliği; 
BRIGİTTE HORNEY'in Dehası ve Sevimliliği; 

Agka karşı san'atın ve gene l:ıza knrşı kadının mücadelesini tasvir 
eden. 

iKi AŞK ARASINDA 
Müstesna filmini alkıılamak üzere 

Vasi salo:ılanru hma hınç doldurmaktn ve seyircileri gaşyct· 
nıektedir. Bu filimde: Serim Filarmonik orkestrası tarafından 
çalınan BEETHOVEN"in .5 inci senf orusini dinle)'l:ceksiniz. 

lıaveten: Milü Rus şnrlu ve c:lansları. Tekfon: 49369 
Scana Saatleri: 11 - 1 • 2. 30 - 4.30 - 6.30 ve 9 da 

EL HAM R A'da 
Büyük zafer filmini aiz de görünüz 

Milli Şef fsmet fnönü·nün vecize.sile ba~ayan 

1914 DEN SONRA 
Türkçe 

Bugünkü siyasetimizin :ı.aFcri - 25 senelik dünya siynscti 
Genç. ihtiyar her Türkün görmesi lazım gelen film 

Bagiia matineler aaaf l l de başlar. 

ti et, konuşma noktasndan, (hat· Maili inhidam binalar 
' istatistikleri tedkik buyurun· ha· 
~t~ pratik neticeleri de, ;öyle Son günlerde vuku bulan lnlıldam 

İ:~:1::~d~:~k!edl 111111 f ~~J§L~ı ~~~i 
Gece saat 20;\0 da Dün Sult.anahmet b1rlnc1 sulh ecza 

KÖR DÖVt!Şt.J 111111111 m:ıhkemcsbıde Allnin muhakemesi lf1ı•••••• ·-----~ 
------------- yapılmış, suçu .sabit olduğundan ctuz Sinemanın en ideal çift artisti 

• • insafla göz önüne getirin: Umu• lıAdiselerinden oonra. Belediyenin şe- Güzel Fransız filmlerine 
llıiyetıe manevi verim balmnından) b1r d.a.hlllndekl blitün bin.alan, fcnnt * İhsan adında biri Çcmberllta.~ 

beş gün hapse m:ı.hkfim edilmiştir . 

cırıJar ötekilere faik. ve mimar! noktadan katı bir konttol:ı. haaret çelc:enlerıe civarında oturan Adalet adındaki ka-

ıf.bl tuttuğunu yazmıştık. H.CRAN YOLU dının evine zorla girmek lstediirlnden Sık sık §İki.yetler doyuyoruz: Bu konrolliır her kazada. kam ten ı ve onu da. tehdit ederek dövdü~den 
- Maarifuniz aıa. .. Tenakki etti.. heyetleri mühcndlslert tarnfmdan asliye seldzb1cl ceza mahkemesince 

~;Jctep binalan güzelleıti, hoca ve yapılmıı.ktadır. Şimdiye kadar birçok altı ay yirmi iki gün müddetle hapse 
""ll~he sayısı arlb. .• Amma nedir bu ~~b~h.idam binalar tes~lt oluna- Birandello'nun eaerinden mahklım ed!lnılştlr. 
~ hali? rı_ _ _!_• .x._ ........ a &ahtplerlne n 1çınde oturan Bierre Blanchar _ lsa Mirand 
tın ... ı;:.a.acnaı ç._ lclracılara JAzım gelen tebligat yapıl- , a * Nacı adında bir .sarhoş, sebzeci 

dan çıkıyor. m~tır. Bu tebllg:ıtta blnalann vazı.... ELHAMRA'd Hılsan ile kendlslnl yaknlamnk isteyen 
Ve müskit bir cevap gı"bi: yet!erlnc göre !Azım gelen tamlr ve a polls1 dövdüğünden a.sllye seklz!ncl 
_ Dünyanın umumi ıidi•inin le- tadllft.tın muayyen bir zaman 1elnde 1 3 Birinciteşrin Perşembe ceza mahkeemslnce bir ay y1rmI rün 

air• • • ..., ynpılması blldirilınektedlr. a.._ ~ hapse ve otuz lira. a~r para ceza.mı:ı 
1... Bır de aile terbıyeai noba· Bu tndllAt bina sahipleri tarafın- % akşamı .,. mahkfun edilmiştir. 

~·· Zavallı mektepler buna karfı- dan yapılmadı~ takdirde Belediye '11•mm•gı•Y•••••••••••••••••~ 
oyamaz ki... b1nalarda. oturmayı menetmektedlr. • 

liaJbuki, - askeri mektepleri bir 
~a bırakıyonun - İ§te ıof ıu Da
liİttaf aka misali... Acaba o, bütün 
l'8 "1karıki mucip sebeplerden ma
'tın mu bulunuyor? ••• 

Mesele: 
Un.if onna.suu:lan, üniformasının 

1~asmdaki nwnaraıındaıı bqlayı· 
~; ıılo bir dahili ve harici diaip
"41l meselesi 1 
~~'!!'telif seferler ısrarla temas et
-oglltll2 bir noktaya, dünyuun mad· 
et. ve mane.i kargaşalıklar orta
&bıda çalkalandığı, kimbiir daha 

Y alovada mektepler 
Yalova (Akıam) - Yalova'ya 

hağlı Kılıç nahiyesinde köy mektep
lerinin inşası bitmiştir. Bu i§lerin 
hatarılması için kaza kaymakamı 
B. Nureddin ik nahiye müdürü 
Nuri Tunaboylu bilhassa ç.alışm1ş
lardır. Kış gıelmeden noksanların ik· 
maliyle mekteplıcrin açılma~ıı Jçin 
Maarif vekaletine müracaat edilmiş
tir. 

İzmir • Bornova 
turistik yolu el~ ne derece çalkalanacağı ta de

~de telaar, bağrımız yuıarak ve 
'-ınirniyetle inanarak dokunuyoruz: fDDir (Ak§am) - Türistik yol· 

Yalnız en fevkalade en mükemmel Türkçe Filmleri 
Saym Istanbul halkına takdim ile ıöhrct bulan 

T A K S i M sinemasında 
... ... .._,..__.. ___ L __ _. _ _. ..... 

11 IKINC1TEŞR1N 
SALI GONO 
MA TlNELERDEN 

İTİBAREN 

ŞARK 
SiNEMACILIK 

ALEMiNiN 
2 nci 

ZAFER TACI 

Bütün kalpleıde 
.Arkın atqini bütün 
gönüllerde •evginin 
kudsiyet •e ülviye
tini terennüm ede
cek olan en büyük 

Cihangüm.ul roman· 
Jarm aerefrazı Hatua.sı iJele'bet 

his ve lztirap Romanı Şaheserinden adap
te edilen : 

hayat romanı 

~ .... lztiıap 
destanıdır 

KADIN KALBi 
Bq Mlimetıil)#ri: 

Cıup demokrasilerinde eUi pa- lardan f zmir • Bornova yolu tamam
~elere yakm bir terbi,.e ile ~ lanmı§ ve İ§letmeye aç1lm1§tır. Bu 
eulc yeliftimıek için kurulan (ve münasebetle merasim yapılmı~tır. 
llb&aJeaef pek de parlak bir netice Vali Fuad Tulc:sal V'C mıntaka türia· 
~~eım. olan) 0 müMmehakir tik yollar müdürü yülcsek mühendi. 
o «aman )'llVJ'Um üziilmesinb J Emin Dizgin nutuklar irad etrni§ler
'8ulünün 'bizim memlebte tatbiki dir. AÇılan yol 4,.5 kilometre uzun· 
heyhat tabnİll edici. ihtiyaç!~ ~Ukta ve ~ ~et?~ g~nişlikte~i~. Jyi 
~yıcı bir netice nremem.ittir· mp edilmqtir. Şrmd1 '.Yolun ıkı tatafı 
°"et-eınez de. ' ağaçlandınlacaltbr. M~rasimde vill-

AŞKIN GÖZ YA.ŞLARI cH.ilmlıt .ı SÜLEYMAN NECİP 

Ceı:.• " eJ b" ı! __ ile D .• • yet belediye rre parti erkam, Born~ 
f Uflgu% .. - &ruff& hi o M od o• 1 • 

EMiNE RIZIK Mmr Sahneleri Yddm: 

1 R 
ve 

ENE 
CARY 

O UN NE 
GRANT 

Amerika.da G ay gösterilmiş olan 

ilk Göz Ağrısı 
ı saatlik ııeş'e ve kahkaha Filnünl yarattılar 

Bu Salı Akşamı 

S U M E R sinemasında 

JOAN CRAWFORD e 
e FREDERiC MARCH 

Nefia bir filminde ve ıahane bir rolde 

KORKUSUZ KADIN 
Pek yakında MELEK sinemasında 

Ş A R K SiNEMASINOA 
BALIKÇININ KARiSi 

Rmsalsis blr muvaffakıyetle devam ectiyor. 
Bugün saat 11 ele tenzllAQı maUn.o 

~ada ayni ders programı tatbik v_a na yes:ı gıw e ve munevver en 
edilır" fak t ik. • . d d •• ı· d nulunumu~Jardır. 
ı. ; a mcısm e ıaıp m a- . ............................................................................................................................................................ ., 
~ kuvvetlidir. Onmı için •emere de -----:aha mükemmel oluyor. Hatta aile Hava Kurumuna teberru 
etbiyesinin noksanı - §8yet var- Ankarn s (A.A.) - TarSus Çukur-

a._ - o bile dolduruluyor. Zira, ovr. fabrikası Gnhiplerinden sadık 
bıcktebin bir ana.nesi vardır; o EUyeşll Türk He.va KUl"Umuna 5000 ve ı 
~e. o disiplin, biri Türk terbi- ıetikası Sa.llme EUyeşll de 500 lira ba- l 
tesiııe daha sağlam bağlarla bağla· ~şlamışlardır. Göklerde s:ı~I:un ve 

tad s:ırsılmaz olnbllnıc~n önemini çok 
ır. iyi kanıyım bu 1k1 vnta.ndaş.l ku-

Bize, eski lspartalılan.nkine, - Is- rumca teşekkür cdUmtştlr. 
l>llrtaJılar misali de lnzam değı1 - "" ____ o::aı_,,,....,,_llDll,_:a:ı:ı 
;"'dadonlrine benziyen tad• sert bôr (Ço<,-ukluğn ve gençliğe nı 
lcetb.iye ve hiç kimseninkinin mu- kn hısanlığa aJUkndır.) 
allıdi olrnıyan bir milli terbiye fa. Çocuk Esirgeme Kurumu 

tınıdır. 
'Yalnız 0 • (Va_ Nu) Genel Merkezi 



Sahife 4 

Rusya harbi 
ve 

Stalinin nutku 
(Baş tarafı 1 inci ıuifede) 

stalinin nutkunda göze çar
pan başka bir nokta, harbin bu
günkü durumuna rağmen ümitli 
''e cesaretli göri.mmesidir. Sovyet 
ordulan büyük kayıplara katlan
mıştır. Rus topraklarının çoğu ve 
en zengin kısımlan düşman elin
dedir. Almanlar Moskova ve Ros
tof önlerindedir. Böyle olduğtı 

halde stalin, hnrbi, Sovyetıer 

için kaybolmuş saymaktan uzak
tır. Bu cesarette kendisine hak 
veren şey, Almanların umdukla
nndan ve ilan ettiklerinden zor 
ve ağır ilerleyişleridir. Stalin, bu 
zorlukların sebr.plerinl pek doğ
ru anlatıyor: Almanlar, merkez
den çok uzaklaştılar, düşman 

topraklarda dövü~üyorlar. Nakli
yat gittikçe güçlC§iyor. Mevsim 
fenadır. İnsanlar ve makineler 
hırpalanıyor ... 

Rusya harbi, iki tarafı da yor
makta ve yıpratmaktadır. Taar
ruz eden kuvvetlerin karşılaştık
ları zorluklar daha büyüktür. Fa
kat bütün mesele hangi tarafın 
daha çok takatı olduğundadır. 

stalinin nutku dikka tle okunur
sa Sovyet ordusunun müdafaada 
çektiği güçlükler de kolayca an
laşılır. Tank, tayyare eksikliği, 

kadroda boşluklar şimdiden ken
dini gösteriyor. Bütün mesele, 
Almnnlarm muhtaç olduğu za
man içinde Sovyetlerin, esaslı bir 
miidafaaya hazırlanma fırsatını 

bulup bulamıyacaklandır. 

Sovyet ordusunun, bu harpte 
yeniden bir taarruz kuvveti ol
ması beklenemez. Gaye, dii§maru 
hir noktada durdurmak, onun 
karşısında devamlı ve mühim bir 
kuvvet tutabilmektir. Sovyetler 
hôlfı. buna muktedir midirler? 
Moskova ve Rostoftın akıbeti bu
nu gösterecektir. 

Necmeddin Sadak 

Türkiye güreş 
birincilikleri 

Cüreş federasyonunun senelik fa
aliyet programıı."1a dahil bulunan ve 
cuma akşamı Beyoğlu Halk.evi sa
lonlarında başlayan Türkiye greko
romen güreş birinciliklerine dün 
saat 1 5 den itibaren devamed.ilmiş 
ve müsabaklar gece saat t 1 e ka
dar sürmüştür. Cuma akşamı ıyı 
derece alan pehlivanlar dün rakip 
değiştirirerek tekrar güreşmişlerdir. 

30 çift arasında cereyan eden bu 
karşılaşmalar finala kalan pehli
v&ıları meydana çıkarmıştır. Bu· 
gün öğleden sonra m üsabakalara 
yine devam edilecek ve Türkiye 
greko - romen güreş şampiyonları 
b elli olacaktır. 

Beşiktaf Gençlik klübü 
kongresi ve idare heyeti - . 

seçımı 

Besiktaş Gençlik klübü fevkalade 
kang si dün klüp binasında top· 
lannmı, idare heyeti mali ve idari 
raporunu okuyarak alkı~larla kabul 
edilmiştir. Bilahara yeni idare heyeti 
İntihabına geçilmiş, neticede aza
lıklara Ekrem D eger, Abdullah 
.Ziya, İhsan Özkaya. Dr. Necmed
d in İzmirli, Nazmi Ökten, Bahaettin 
Zindancıoğlu, Remzi. Murakipliklere 
de Basri Bütün. Asaf, Şükrü Erkuş 
ittifakla seçilmişlerdir. 

Çok samimi bir hava içinde de· 
vam eden kongrede eski ida.re he
yetine teşekkür edilmiş ıve yeni ida
re heyetİifle de muvaffakıyetler te
menni edilerek dağılmıştır. 

Sipahi ocağı 
müsabakaları 

:AKŞAM 

a _, di , ,, 
Nevralji, Kırıkllk ve Bütün 

icabında giinde 3 kaşe :ılınabilir. Her yerde pullu kutulan israrta isteyiniz. 

Günlük Borsa 1 
8 İkincltqrfn 1941 

3 7,5 933 Türk borcu l. ll. lll. 
• • 1933 Jkramlyell 
• • 1933 İkramiyeli Erganı 
• 7 1934 Sivas-Erzurum I 
• • 1934 Sivas-Erzurum 2-7 
• 2 1932 Hazine bonolan 
• • 1935 Hazine bonolan 
• • 1938 hazine bonolan 

A. Demlryolu tahvill I - II 
A. Demlryolları tahvlli lII 
A. Demlryolu mümessil senet 
T.C. Merkez bankası 
T. İş banüası nama muharrer 
T. İş bankası (hamile ait ) 
T. İş bankası mümessil his. 
A. Demlryollan şirketi ( % 60) 
A. Demlryolları şirketi C % 100 
Esklhlsar çimento 
Kredi Fonsiye 1903 

.. • 1911 
" • Amortl 
• D Kupon 

Türk altını 
Külçe altın bir gramı 

L. K. 
24.10 
19,65 
20.60 
20,40 
20.50 
56,25 
16,50 
26,75 
48,'75 
49,75 
45;50 

130,-
12,10 
12,60 

145,-
28.-
46,-
10.15 

104.-
99.-
58,50 

1,10 
25,40 
3,54 
2,90 

5,2375 
Osmanlı bankası (banknot) 
C.ondra üzerine 1 sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Madrld üzer!.ne 100 pezeta 
Stoltholm üzerine 100 kuron 

132.-
12.9325 
31,0825 

IRADYOI 
fsugünkıi Pro&"ram 

12,30 Program, 12,33 Oyun havalan, 
12,45 Ajans ha.berlerl, 13.00 Kaıışık 
fnrkılar, 13,30 Salon orkestrası. 

18,03 Caz ve tango orkestruı, 18,40 
Taksim, şarkı ve türküler, 19,30 Ajans 
haberleri, rn,55 Seçllmi.I film parça
lan Pl., 20,15 Konuşma, 20,30 Fasıl 
he~tl. 21,00 Ziraat Takvlml, 21,10 Ni
havent ve hüzzam makamlarından 
§Arkılar, 21,35 Ankara sonbahar at 
ysrı.,lannın netlcelerı; 21,45 Dans 
müziği Pi., 22,30 Ajans haberleri, 22,"5 
Spo:: servisi. 

10 ikinciteşriıı pazartesi sabahı 
8,45 Program, 8,48 Ajans haberled, 

P,00 Ebedl Şef Atatürkün ölümünün 
iıçüncü yıldönümü münasebetlle, MUll 
Şef İsmet Inönünün o gün bu büyük 
acı dolnyıslle büyük Türk Milletine 
yaptığı beyanatın okunması. 9,05 T:ı
zlm süküLu . 9,10 İstlkltl.l marşı. 
... 1tıı1111111111111ıııuınnııııı•ııııııınıııııuıuııııııııııııııuıınn 

BULMACAMIZ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 JO .-.............................. ._,.. ( __ ,_ı __ ı.ı-ı---
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Soldan ısağa ve yukarıdan a41ağ1: 
ı - Bir yerde sakin olan. 

2 - Kar:ıctcnlzde bir yarım ada -
Üzüm şerbeti . 

3 - Klbar sınırı. 
4 - Eski zamanın en küçük ağır

lık ölçüsü - Kör. 
5 - Tüccar malı - Tersi kayıkçı ı.s-

tılnhlarından. 
6 - Olmakta.n un1r - Çabuk. 
7 - Göz yaşı - Acıtmaktan emir. 
8 - Dlrnyetll değil. 
9 - Dullar - Şart e<:latı. 
10 - Tersi kahve p~lrilen kabı &a

tandır. 

G~çen bulmacamızın halli 
Soldan sağa ve yukandan aşaiı: 
1 - Dellknnlı, 2 - Emanet, Asa, 3-

\ 

T. 1 Ş B A N K A S 1 
Küçük tasarruf hesapları 1942 ikramiye planı 

KEŞİDELER : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos. 
2 lkincitep-in ta'!"ihlerinde yapdar. 

1942 İKRAMlYELERI 
l adet 2000 Liralık = 2000.- Lira 
3 :ıt 1000 
2 .. 750 
3 :ıt 500 

10 • 250 
40 .. 100 
50 :ıt 50 

200 • 25 
200 .. 10 

Dit Tabibi 

TALi ERSAN 
Yenl muayeneha.nooinde has-

larmı ka.bul:ıı başladı. ~l-
tı: Halfı.Sklr Gazi Cn.d. 193 

:ıt 

.. .. 
lt 

• 
:ıt 

:ıt .. 

= 3000.- .. 
= 1500.- .. . 
= 1500.- • 
= 2500.- • 
= 4000.- • . 
= 2500.- • 
= 5000.- .. 
= 2000.- • 

Dr. F AIK AKALIN 
FİZIK TEDAVİ ENSTİTÜSV 

Eski ve yeni Romatızrn.a, Kırık, 
Siyatik kat'I tedavist. Dlya.ter
ml, Maaaj, Zlya banyoları, Yüz 
masajı en modern elektrik c1-
hazlarlle yapılır. 
Sah günleri 15 - 17 arasında 

yoksullara meccanen bakılır 
İsttklal caddesi Tünel elvan No. 
471 Ha.şet Kütüphanesi üstilııde, 
Reasürans Apt. No. l Tel: 43955 

9 Tc·şrin!sani 1941 

TA DIR 
ÜZE E 

SJZJN DE 
ETTIGiNJZ 

Asrunaz mcdasının z:trafet ve in~ellı:ine inzimam edeq 
üst:ıd ter>:ilerin m chareti, l cadın:ı da gençlike matuf 
şayana hayret bir beden ten.ısiıbü arzedcr. 

Fakat yüz ve onun hututu gevelec.luler. Eğer bu nok· 
taya lazım gelen ihtimam g'fü.tcrihnc7.se, seneler bu hatla

rı başkalarına pek çabuk faı·ketıiril'ler. Hu, sizin bir sırrı
ııudır ki, urak bir di!:.knisiıli!t vcy:ı ibuı:ıl neticesi raki-

~ 

belerinlzin dikkat nazarından U:l:tk kalaru:ız. işte senele
rin (bilhassa nazik ve h:ıssns ciJdlere musallat olan o tah· 
ribkar senelerin) cildınize çizmekte oldul'u on binlerce (bi· 
dayetıe rayri mahsw.> ince ı;izgilere ihl•ıalkir kalmayınız. 

Zamanla cildinizi ~olduracak olan ve sizi pek çok dda vakitsiz ıa.arab 
eden bu arızaları akşam ve sabah Krem Pertevle yapacağınız ufak 
bir masajla ıefediniz. Krem Pertevin bu murizesine yüz blntercf 
hemcinsinlz gibi siz de hayret ve mrmnıınivetle şahid olacaks .. 11· 
Göreceksiniz ki simanız, t>bl'di ~uçliğlni herkese matrurane söyli· 
yccektir. 

KRE!\1 PER1''.EV'in terkibindeki faal anasır r.n derin çizgıleri biJe 
izalede gecikmiyecck"1r. Bugünden itibaren siz de bir tüp K R E .al 
1' E R T E V' i tuvale& ma<ıanuda bulunduruuuz. O, ayni zamand• 
ıoert rüzgarların ve kuvvetli giıneşin en iyi nıubdızıdır. 

1 Bir Zümrenin, Hir 'Neslin Değil· 

Yaşayan kıymetlerin dergis"dir 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 
Biriket Kömürü 

1
18 Satı§ yeri: Bahçekapı Taı Han 
Lira Ürün Ticaret Türk 
TONU Limited Şirketi Tel: 210.ıo 

18 
Lira 
TONlJ 

Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Hakimliğinden 
941/21 Kızıloprakta. nııamur caddesinde 60 No. lu ha.nede mukim ~:ı 

olen ve terelresi.nc mahkememizce el konan Kenan Hotlnln eşyaları 14111!...u 
cuma. günü açı.ık arttırma. suretııe satılacnğlııdan talip olanların rneP~ 
gunde mahallinde bulunmaları Uan olunur. C97G4> 

latanbul belediyesinden 
Hesap işleri müdürlüğij kadrosunda münhal bulunan (50) Um üc~~ ... f. 

cısı lira maaşlı memurluklar için 13/11/ 941 perşembe günü saat 14 de -yr-
nız orta.mektep mezunlan a.rosında müsabaka imtihanı yapılacaktır. r 

Aşağıda yazılı evsafı ha.iz olanlann 11/ 111941 salı günü akşamına ~e 
Belediye Riyasetine ıstlda. ile müracaat ederek istenilen vcsalk.l venne1cr1 1 

tnyln edılen gün ve saatte hazır bulunmaları lAQD'ldır. 

1 - Türk olmak. 2 - Askerlikle alakası olmam3k. 3 - 30 ya.şındnn yu· 
kan olmamak. 4 - 18 Y\lltnl lılunal etrnlf bulWlmalt. 

İstenlleJi vesaik: 1 - Hüviyet cüzdanı. 2 - Askerlik ve.<Jlkası, 8 - 14~ 
t.cp şehadetnamesi, 4 - Doğruluk kağ'ı.dı. 5 - 4 .5 X6 ebndında. dbrt adet 
toıtra!. Hl718) 

İstanbul Orman Müdürlüğünden: 
1 - Omıan Umum Müdürlüğij merkez ve vilAyetıer teşkllAtı için nüJJ\11' 

neslne ~öre muhtıellt cins defterlerin basılm:ısı ve ciltlenmesi eltsntıncye ~o
nulmuştur. 

2 - Bunların kağıt, mukavvası ve kapaklık Jr..iğıdı maliye kırtasına rJl' 
• barından müteahhide teslim olunacaktır. 

3 - Ta.b ve lşçUlk muhammen bedeli cı998ı liradır. 
4 - Eksiltme 18/ 11/ 941 salı günü saat 15 de Istanbul Orman müdürlil' 

ğünde toplanacak satınalma komlsyonunda. yapılacaktır . 
5 - Muvakkat teminat 74 lira. 85 kuruştur. 
G - İstekliler bu işe alt şartnameyi ve nü:ınunelerl İstanbul orman :ınil· 

dürliiğilnde görebilirler. 
7 - ' Münakasaya. gireceklerin muvakkat teminat makbuzu teslim oıuna· 

cak malzeme mukablll 114540• lir:ı.lı:k lklnci bir teminat, kanuni lknınetgAh ~ 
ticari ehliyet ve şirketlerin talebi halinde bunlnrctan başka 2490 sayılı Jtll.. 
nuuun 3 üncü maddesinde yazılı vesikalarlle birlikte yukarda gösterilen gilJl 
ve saatte mezk.ür komisyonda. hazır bulunmalan lazımdır. c9543• 

İstanbul orman rnüdürlüğünden 
1 - Eskişehir orman fidanlığı için asgari 35 metre yübekllğlnde saatti 

40 ton su çıkarabilecek mazot ile işler saatte 10 kilovat takatli cle:.ctrlk J8' 
neratörü ile birlikte bir ta.m Dizel tipi ınotör ita.pah zarf usullle satın aııns' 
caktır. 

2 - Fennt, idari şartnameleri ve mukavele örneği İstanbul orman mil' 
düriyetlnde görülebilir. 

3 - Muvakkat teminat 800 liradır. 
4 - Teklif mektuplarının· 20/11/ 941 tarihine mü.sa.dl! perşembe güuft saJ1 

15 e kadar Istanbul orman çevirge müdürlü-ğündekl komisyona verilmesi. 
(li55) 

TtlrkiJ'e Otlmhuriyetl 

ZiRAAT BANKASI 
KUrulUf tarthJ: 1888. - Bermayesı: 100,000,000 Türk Urası. Şube u 

~Jaıla adedi: 285 
Zirai ve ticari her neYI banka maamelele.rl. 

Para biriktirenlere ~(800 Ura ikramiye veriyor. 

. L:ıfonten, 4 - Ino, Dafi, 5 - Kendi
ne, Fı, 6 - Attnnlnmek, 7 - Efendi
ce, 8 - Lrınl, Miras, 9 - Is, Fecayt, 
10 - Ağzıkeslk. !111--· D O K T O R ---~ 

Dervit Kadri Drim 

T .. 

Ev, Apartrman 
kiralamak için 

Kadıköyünde Dumlupınar sokak 
numara. 6 da hastala.nrıı kabule 

başlanuştır. Tel: 60108 

ZJraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf he~l~l!lda en 
a7. 50 llr:l.'11 bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile afağıdaltl pllİıa 
~öre lkramlye dağıtılacaktır: • 

4 adet 1,000 liralık 4,000 Ura ıoo adet 50 liralık 5,800 ııua 

' • 500 • 2,800 • 120 • '° • .f,800 • 
& • 258 • 1,000 • 16Q • !O • 3,209 • 

40 • 100 • 4,000 • 
DİKKAT: Hesaplanndakl paralar bir sene tçlnde 50 llracıa.n ataA'l 

cfii!!m!yer.ıere ikramiye cıktı~ tak_dlrde % 20 faalasile verUecektlr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eyldl, 11 birinclkinun, 11 mart ve 

11 hulran tarihlerinde çekilecektir. 


