
~lly Çörçil 
tilıim nutku-
" İrad etti 

~ . 
dr.. (a.a.) - (lagilte
ti11aaı doiuıunda bir 
lltat11k irad eden baı
. tlrçu ıanları ı&yle-. 

llailletiain aımi ye
~ Ne ıiddet ve aDi 
~ •• de aıun ılre· 
~ liair gergialiii ta· 
~ llaiı yola deii ıtire
~ laarbe ıilrllkle .. mek· 
~lmak için biç bir 

laiziaıı kadar l'•J· 
•t111emiıtir. Fakat liu 

....... seltebiyet 
•laalardaa bir kaçı 

P•rcleClea ıulbtan 

~ lı olarlaraa biıi 
~· •m lçia çok iatek-
1 ~lardar. s:•• geleni yaptık 

4- da. ha iyiıini yap· 
' '•111 ettik. Hatalan
ı_.~ ıeçirdf jimiz İm· 

1 • ders aldık, feli
t.~lfade etmesini bil· 
~ ltlr etmeıini bildik. 

'llllıi yaphk Ye uzak ,:_:in, fakat önümilz
'-'- edea Yaziyetleri 

, de ~attuk. Harbi 
~ lorla kabul ettiren
,,.,, llleydaalarıada ıi
lla baralrbklarını ve 
~t.ı, b&y&k mali yar-

~)'d •leadiklerini ıncak 
dı ' ıördüm. 
b bntnn bunlara ye· 
t '•1•111ak mecburiye
d 8aıan bu zuurete 

t'ıd~~yı katlaamak li· "t 1
111li kendi keadi· 

~'1°t11rn. Almanların 
i }' teytani milita· ,,, . 
b tıre vurduğumuz 

İti '~•11 onun yeniden 
,'• •e Naıi istibdadı 
lt. •e daha çirkin bir 

'' •nııııa karşımıza 
d, ıarilyoruz . Bu mB-

'tt ... ~•lnt&ye kapılarak ....... ""I 1 lcırmamah7ız. 
ı,: beraber timdi ile-
() •ımetmiı buluna
~ '

1 
~tt ay ewvel yap· 

' ••iımız zamanda 
)e K•ne kat'i ola· 

1 
4 l11ct ealUI .. 

a esi· 
~alub, Nefl'IJlit 
Amiri •• Bat 

Mubarriri 
SIRRI SANLI 

Senefilt 1,S Lira 
6 Ay/ılı 4 ,. 

(Her gUn çıkar siyasi gazet_a_) _H_A_L_K-IN--SE_S_l_M_A_T_B_A_ASINDA BASILMIŞTIR SAYISI (100) PARA 

Kızılordu Mos--- ~ 

kovada geçit 
resmi yaptı __ ... __ 
Moıkova (a.a) - Moıkova 

içia yapılın mubarebeni ıı 
bütün ıiddetle devam etme
ıine rağmen ilkttırin ihtila
linin f yıldöoümii müaaaebe· 
tiyle Kızılorduoun aaaau i 
geçit resmi bugliıa Moıkova 
lnıılordu meydanında yıpıl
mııtar. 

Baıta Sovyet rpiyadeai ol- ıu 
~ak üzere Qbir işçi taburu, 
ıtivari, motörlü ve topçu ge· 
çit resmine ittirak atmiıler· 

dir. 
Kntıe· halinde her neviden ... 

tankların geçiıi yarım ıaat 

:ı&rmlıtrr.Bu esnada Sovyet 
,.tayyareleri bOkumet merke
ıiai düımaa tayyarelerine 
lrarıı k_oymak için açmata 
idiler . 

Stalin dlin gece nutku ve
rirkeıa Alman bomba tayya
releri Moıkova üzerine bir 
akın ttıebblbilade bulanmuş• 
lardır. 

Spiker g6r1Umemiş bir şid· 
detle bir baiej ateıi açıldı
iını ıöylemiıtir. 

Tehlike iıareti S!aliuin 
autkuaa dinlemek içia yapı· 
lan toplantının ıonuna k11dar 
de9am etmiıtir. 

o 

MihverinAkde
nizde yüz gün. 

lük gemi 
zayiatı 

lskenderiye, (• .a) - Bri
ta»ya Akdeniz filoıa ve or
ta ıark hava kuvvetleri düı
man gemilerini çok büyi3 k 
kayıplara urratmııludar. ı.

kenderiye bahriye makamla
rı tarafından neıredilen bir 
liıteye gare &ç buçuk ay 
içinde mib9er de91etleriain 
top yekun 339 bin tonilato· 
luk 86 gemiıi batırılmış ve 
top yekin 217 bin toailito
luk 61 gemisi hasara uğra
blmııtır. Y alaız ilk teıria 
ayı içinde 88 bia tonilito
lok 24 düıman ıemisi batı · 
rılmıı ve 54000 tonilitolak 
11 düıman ıemiıi huara 
agrablmııtır. 

---o---
Yeni mebuslar 

and içtiler 
Ankara (a.a) - B. M. M. 

ain b9g6nk6 toplantı11ada 
yeni seçilen mebuılarıa and 
içme merHiminden ıonra 
meclis encümenleri ıeçimi . 
yapıımııtar. Mecliı Çarşam

ba gla& tekrar toplanacak- j 
... br. 

Gene~al To jo 
milli birlik 

istiyor -------
Tokyo (a.a)-Domei ajan

sı bildiriyor: 
Başvekil general Tojo Ja

poaya için en mühim me
sele Çin meıelesini hallet
mektedir. Bunun içio Ja
pon kaynaklarının seferber 
edilme1i grektir. General 
millet efradı araıında tesıa 
rı üd ve milli birliği üzerinde 
israrla durmuştur. Fevkalade 
ahval hakkındaki k anunun 
bir an evvel meclisten çık
masını temenni eylemiştir. __ .. __ 
Meçhul deni
zaltı motö
rümüzü nasıl 

yaktı? 
---=---

Iıt•nbul - Karadeaiıde 
mlçhul bir denizaltı tarafı

ndan bahrıldıjı Anadolu 
ajanıınca bi dir)lmiı olan., 
"Kaynıkdere,, motörümüzün 
kı ptan ve mürettebatı ,.ina
yeti Bahri "motörü ile bu
gün limanımıza gelmişlerdir. 

,,Kay .Jakdere,, kaptanı 

Arılan reiı bidiıe hakkında 
gızetecilere izahat "'vererek 
demiıtir ki : 

,, - Pazaı lesi güail lıtan
buldaa hareket ettik. Gece 
tam yarımda Midye ıabiliniu 
üç mil açığnsda bulunurken 
önümüze milliyeti meçhul 
bir denizaltı çıktı; etrafı
mızda daire çizmeğe baıladı: 
Biz ıon ıüratle karaya doğ· 
ru yol aldık, fakat denizaltı 
bizi durdurdu, ıandal indir
dik ve ıandallara bindik. 
Akabinde boıalau motörli
müze tahtelbahir iıkele tara· 
fından bııiyle bindirdi, fa
kat darbe ıu kesimin üstüne 
tesadüf ettiği için motör 
batmadı. dunun üzerine tah
talbabir 10 metreden top 
ateıi açtı. Motörde yangın 
çıktı. Motörün yanıııaı ıaa
daldan seyrediyorduk. Ateş 
altı buçuk saat ıürdü. Yan· 
gını ıonradaa sahilden de 
gördllk. 

Sabile dogru Hndalla gi · 
derken "Körpıaar,, yelken· 
liıiae rast geldik, yelkenli 
biıi aıdı ve iğne adaya çı· 
kaı~ı. Ondan bidiaeyi ali · 
kadar makamlara bildirdik. 
inayeti Bahri motörilyle Is
tanbula geldik:" motorumuz 
Iran bıhıı •e pamuk :yüklii 
idi 

Aldığımıı malumata göre, 
tabtelbabirin batırdığı " 
Kaynakdere,, motöril elli bin 
lira kıymetindedir ve ıiro
rta11zcbr • 

Atlantikte ye
niden batan 

gemiler-----
Nevyork, {a.a) - Aıoıye

ted Pıeı bildiriyor: Nevyork 
deniı mahfillerine göre In
giltere hesabına işliyen bir 
Norveç petrol gemisi Atlis 
ckyauuıunun şimalinde.seyir 
eden bir kafile içinde bab
rı lmııbr. Vapur Teksaataa 
l ogiltereye ridiyordu. 

Bu arada bir çok baıka 
yük gemilerinin de babrıl
dığı bildirilmektedir. 

Ncvyork, (a.a) - Ciagel 
Prins motörlü Ingiliz gemiıi 
cenubi Atlaatikte torpillen
miştir. Mürettebatı ölmllttir. 

---o--
Rus elçiliiinde 

ziyafet 
Ankara (a.a) - Ruı inkı

libının yıldönümli mllnaae
betile Sovyet biiy&k elçili
ğinde bir çay ziyafeti ve
tilmiıtir. Ziyafette Baıvekil 

Dr. Refik Saydam, Hariciye 
Vekili Sükrü Saracoilu, bii
tün Vekiller, Riyaseticam
bur baıyaveri ile kor diplo
m•tik, Yerli ve ecnebi mat
buat müme11illeri ve dawet
liler hazar . buluamaıtur. 

---o--
Alman kadınla
rı cephede mi? 

Nevyork(a.a) - Amerikan 
gazetelerinin muhabiri Al
man kadınlarının Ruıyaya 
karıı Uk safta dövüıtllklerlni 
bildirmektedir. Bir Ruı 111· 

bayının naklettiğine göre 
Alman kadınlarının hindili 
iki tank ele geçiril mittir. 
liu kadınlar Hitlere hayran 
olduklarını ve Hitleria ken
dilerine ıahıen kendiıi için 
döğüımeleriae izin Yerditini 
ıöylemiılerdir. 

STALININ 
NUTKUNUN 
AKiSLERi __ .. __ 

1 

Londra, (a.a.) - Stalfnla 
zafere olan Hilam itimadı 
ve nutkun Moskovada irad 
edilmit olmaa ı lagiliz baıı•ı 
tarafındın f evkalide mem• 
~ uniyetle kartılanmııtar. DeJ
li Telgraf bu müaaaet.etle 
diyor ki: 

Stalia Y aldarım barblaia 
artık ifliı etmiı oldajaaa 
ve ı.afere ıağlam itimacbmas 
yardır. Sözlerinin Iaılliz mil· 
Jeti nezdinde fevkalide bir 
teıir bıraktığını kaydediyor 
ve Alman zayiab bakmada· 
ki 4,5 milyon rakamı••• lal
yiik ltir rakam olclapaa 
kaydetmektedir. 

SoYyet zayiatı ehemmiyet
lidir. Belki Raılar daha faz• 
la ıa7iat verecekler, fakat 
harbi kaybetmeleri•• arbk 
imkla yoktur. 

Ayni gazeteye ıöre Ha•· 
go adHını kabramaaca ml
dafaa eden SoYyet birlikleri 
Sovyet komutaıı tarafıadaa 
tebrik edilmiıtlr. __ .. _ 
Japonya 
Amerika 
Radyo gaıeteılndea: 
Madritten bildlrildlil•• 

göre Traaı 0Han aja•11 J•· 
ponyanıa Amerika aezdlacle 
B. Kurusa göndermealala 
ehemmiyetine iııret ediyor. 
Nevyork herald ıazeteıiala 
V aıington muhabiriala ••r· 
eliği habere ı&re B. Kara· 
ıunun Amiral Normaaıa ye· 
rine tayini ihtimali de ~•u· 
dar. Diğer taraftan tJapoa
yanın Kanada elçiıl~de Va
ıiagtonda bulunmaktadır. 

Niıi Niti gazetesi diyor ki: 
.. Bilyük bir Aıya bayat .. •· 
h11ının yaratılması, mah-
ranın yarılması Japonya lçla 
deiiımeı bir gayedir." 

,_-=r•m-zv ar - ....................... .. 

ltalya Kralının 
Yıldönmü 

Münasebetiyle __ ..,_ 
Pazar günü 9 ikiaciteşri• 

(Alaancak) Domeniken kili· 
sesinde ltalya kralının 7ıldönü

mü müaaaebetiyle bir 'ruhani 
merasim olacaktır. Ve Hlı 
günü 11 ikiaciteırin saat 11 
den 11,30 a kadar general 
konıoloıluğua bina11nda bir 
reım! kabul olacak . 

Ayni gün öğleden ıonra 

saat 17 den 18 e kadar ltal
ya general koaıol01u ve re
fikaları lzmir ltalyan cema· 
atanı kaltul edecekler. 



~ .................. .. r Genç Kı-J 
.. ın Hatası f 
~ .... _22 ........ .. 
, .... o - .......... 0 

n: Nadire Seymenoğla 
t • • 
~ı'•şarıda kar 

1
:vam ediyor 

~· Y :uldu
0

:-:ı: Emine 
? 
\iymr kadın odanın sıcak 
1•ıaı çiğerlerinb doldu

~': 
~ Oh, Allahıma çok ıü· 
· Yalnız olsam böyle sı
ı' ;odayı nereden bulaca-
•ı diyor. 

~I cevap genç kadını ıe
iriyor. 

' Yemek yiyelim mi Emi
ı•cı? 
. Acıktıysan tabii. 

svin renkli bezden yıpıl .. 
ı bezini yere ıeriyor, 
!ği keaiyor, yemek taba
:oıtaya koyuyor. Kuru 
!Jaaın kokuıa odayı dol

~ ,or. 

~'tarıda kar devam edi
~ı. Yemekten k&lkan iki 
~ ı ocak batına bağdaı 
t,forlar. 

~;iyar kadının bakııları 
kadıDın ördüğü dan

\ birlikte hareket edi
l' 
' ~ Bu giinüa Laaıl geçti 

in hanım? 
t • 

1 vıa örğüsüaün üzerin-
i baıını kaldırıyor: 
: Her gün iyi geçiyor 
e bacı. 

l 

~ra Hive ediyor: 
: Dantelleri b ğendiler 

1 1anımlar? 
Denmekte ne demek? 

~dar ~memnun kaldılar ki 
'IJ efendi, kızının bütün 

(1 itlerini oua yaptıraca
J diyor. 

1 f 
a11, unutuyordum Nevin 

~ a, bizim hanım efeodi
:•ir kızı var ya, işte ona 

''fCa ders vcrecekmişain 
1 öyle söyJedi hanımef en

len •enin gavurca ko-
' · ıguau doydum da rab-
• .ı Tarık .Deyle söyleşir· 

t 

t!nç kadıb bu yeni açı
ı l_ıımet karşısında adeta 

ıyor. 

Peki Emine bacı y ua 

; .le birlikte gidelim ko,m. 
(ArKası var) 

· ve Zfthrevi Hastahkl~~-;
Miiteh11sııı 

DOKTOR 

llih Sonad 
'ci Beyler So. No. 79 

ıuk satıııuor 
30 ciaı tavuk aatılık
ipler matbıarnıza gel-

Hava 
hücumları 

---u..__ 

Loadra, (•.a.) - Iaıiliz 
h va ve dahili emniyet ne
zaretlerinia tebliği: 

GeceniG ilk saatlerinde 
yalnız bir düşman tayyaresi 
logilterenin celiup batısına 
bombalar atmııtır. Az haHr 
vara11. tasanca zayiat yok
tur. Baıka hiç bir hldiıe ol
mamıştır. 

Berliu, (a.a.) - Alman 
baıkumandanlığ'ıaın re1mi 
tebliği: 

Bıitanyaaın cenup batı ... 
hilleri açıklarında baya kuv
vetlerit11iz 5 • 6 ıoateırin ge
cesi Helmut limanuıd&ki de
niz tezgihlarını bombalamıı
lardar. 
Düıman dün gece ~ üçiik 

t ıekküUerle Alm•a aahille
riae akıalar yapmıştır. Bu 
hücum teşebbüsü tesiıaiı kal
mıştır. 7 lagiliz bombardı

man tayyaresi düşürülmüı · 
tür. 

29 ilkteırin ile 4 ıoateı
rin arasında lngiliz hava 
kuYutleri 37 tayyare kay
betmişlerdir. Ayni müddet 
zarfında lagiltereye karıı 
mücıdelede Alman kayıpları 
7 tayyaredir. __ .. _ 

Hırsızlık 
Anafartalar caddesinde 509 

uyı Muhtar oğlu Bekirin 
dükkinında yemek yemekte 
olan Hatan oğlu Ahmet, ye
meğini yedikten ıoıua bir 
su kupasını çalarak cebine 
koyduğu görülmüş ve suçlu 
yakalanarak hakkında meı
bot ıuç zabıt varakası yapıl
mıştır. 

§ Ikiçeş!Delik Smkarya ıo
kağnnda 15 ıayılı evde 
oturaa Mülayim oğlu Kiııpı, 
müraca tla 3 balı, iki tepsi
sinin çahadığıuı ıikiyet et
miş ve yapılan tahkikatta 
bu Cfyaları ııynı yerde otu
ran Şuayyip oğlu K•dri 
tarafından yapıldığı teabit 
edilmiş ve ıuçlu yakalanarak 
meıkür eşyalar elde edilmiı 
ve hıhkikata başlanmıştır. 

§ Keçeciler Şükr& Saraç
oğlu bulvarında Türk Limi· 
tet şirketi müdürü Muhiddin 
müracaatla deponun dirsek 
kısmındaki pencereden el 
sokulmak suretiyle 150 adet 
torbasının çalındığını ıiki· 
yet etmiş ve suçlunun mey
dana çıkarılması içia tahki
kata başlaamııtır. 

1•111111 .. ıııo 

~Şehir Haberleri ,-

Parasına tama Fiyat müraka
ederek ihtiyari be komisyonu 
••ıd•• •• J f Gerek gıda maddeleri m6-
0 urmuş er ••• zakare ve gerekte ihbarlara\ 

Torbalının Tepeköyüade tetkik etmek üzere firt mü-
Abalar caddesinde oturan rakabe komiıyoua dün bir 
Pançar çiftliiiade •ıç.ıhk ya- toplantı zapmııtır. 
pan 60 yaşlarında Mehmet 
oğlu Hüseyin Port•kal Tor
balıya gitmiı ve dir daha 
dönmemiı ve Kaıçuburnu 
köyü ~civanada ölü bulun
muştur.Bu ölüm ıüpheli gö
rülerek yapılan tahkikatta 

Abdullah oğlu Hasan otçu 
tarafından parasına tamaan 
ildürüldüğü neticesine varıl 

mııhr. Katil tevkif edilmiı
tir. ____ .. ____ 

Soyguncular 
mahkum oldu 

Kadın bulmak babanesile 
Hüseyin kaptanı Asansör 
üzerine çıkararak abzu gasp· 

tan ıuçlu Hliıeyin Tatar, 
Aliettia Öıdalar ve Haydar 

Çdik'in muhakemeleri aju 
c~ıada bitmiıtir. 

Hüseyin Taşar 5 ıeae S 
ay ağar hıpae, Haydar Çelik 

3 •ene 10 ay 20 gün, Ali
ettin Özdalar 4 sene 8 ay 
29 gün ağır hapse mahkum 
edilmiılerdir. _ .. __ 

Vergi tahsilatı 
Huıusi muhasebenin yeni 

tabıitit kadrosunda ki me
murlar ıehrimizde b hsilat 
işlerinde çalııtnılmaktadır. 

Sabıka ve haliye vergile
rindeki tahıilit nisbetinin 

geçen 1enekiain fevkinde 
olıcağı anlaıılmaktadır. Or

tada 6 milyon liralık bir ala
cak görülmekte ise de bua· 

ların bir kıımıaın müruru za
mana uğradığı aolışılmııtır. 

---
Egede 
kış ekimi 

Bütün Ege bölgesinde ~ıı 
ekimine bıılanmııtır. Vali, 
bir beyanname neırederek 
çok çok ekim tavıiye etmiı 
ve çok ve bol ekmenin bir 
milli borç olduğunu belirt
miıtir. 

......_ .. __ 
Tütün Piyasası 

Ege bölgesindeki t&tla 
müıtahıilleri piyasanın açıl
mamasından eadiıe etmek
tedirler. Bu 1e11eki rekolte
ye naıar•a tütünlerin hep· 
ıinin aatalacağı mahakkaktır. 

Yalnız piyasasının ne zaman 
açılacağı beniz belli değil
dir. 

Diğer hHftan Ticaret Yt;

kiletiode tütiia piyas111ınıa 
açılmuı hususuada,..çahıma

lann devam eylt.diği ıehri
mizdeki alikadarlara gelen 
malômattaa aalışılmaktadır. 
Yakında da piyasa gününü 

tayin eden bir tebliğia .. veki
letce neşredileceği söylen
mektedir. 

-·--o---
Sıhhat meclisi 

toplandı 
Viliyet sıhhat meclisi Dr. 

Cevdet Saraçoğluaun riyase
tinde toplanmıı ve hmirin 
umumi uğ'lak 91ziyetiai göz
den geçirmiıtir. Bu toplan
tıda şayan kayit bir hHta
talık olmadığı göt tilmüştür. 

i Elhamra SiNEMASI Bugün! 
tMatinelerden itibaren-Norma Sbe.rer - Joaa Gravffort ı 
ı Roslin RouHel gibi 3 büyük artist tarafından ibda edilmiıı 
:senenin en güzel, en eğlenceli v~ bi çok tabii renkli sah· ! 
ı neleri bavi müıteına bir saıı'at eseri oiuı ı 

f KADI L R ARASINDA i 
:zarafet, güzellik ve bıştaobaşa bir model, ıan'at ve moda: 
ışabeseri arzedecektir. Bu filim yalnız kadınlarm iıtirikile ı 
: çevrilmiıtir. AYRICA Y ~LOV A FiLMi : 
:seanslar: 1 30 - 4 - 6.30 - 9- Cumartui ve puar günleri ı 
ı llde baılar. Hergün ilk matine ucuz seanı.. ı Orman yangını 

l!rl.anın_ KıZılbahçe nahi- ·:· Tayyare Sinemasında I61ef46:: 
yeaının Buylikkaya ve Ba· . • 
d I' k .. leı' aı d K 2Izmırde yalnız sinemamızda gösterilmek bakin verılmiı olan: 

em 
1 

oyk'' ıdark' 112 
a do- • ve umumi rağbet ve takdir kazatJaD ı 

cuu mev un e ı orman a ı ı 

hir yQngı çıkmış ve •öada- : ARABACI nın KIZI ı 
ıülmüştür. :Filminin vaki müracaat ve arzu üzerine ancak daha 3g6n ı 

ı gösterilectğiai ve bu ıoa fusata kaçırmamalarını sayın ı 
Işık , : müıterilerimize arıe-~eriz ı 

• l.r Memleket butanuf :Matine:ler: 1.15 3.15 5.15 7.15 9.lSpazar güaüll.lSte başları 
RoDtlıen mütebH111ı ı Gelecek proğram: Türkçe ıözlü ı 

~0:.::::ı nr~rı!:e:t~~. ts!k:~·t ::v AT AN FEDAiSi (Ricbard Diks),ı 
B e !' ...,r f"O_. !HJ 

HiKAYE 
, 

HIRSIZIN 
MAZERETi 

- lıminiz? 
- Necmettin .. 
- Ya11nız? 
- Altmıı. 
- Nereliainiz? 
- iıtaabullu. 
- Me1leğialz? 
ihtiyar adam baııaı ...... 

cubaae öaiiae eidi, yatk••" 
du, bir tClrlB cevap ye;e111•" 
di. 

Mahkeme reisi : 
- Muallim; •. iJk mekt•P 

muallimi oldaiaau aeye df" 
lemek iıtemiyoraQDU, dedi· 

- Sizi bir ı•zinoda, 11" 

aınızdaki masada ayakbt•• 
bir adamın cüzdanıaı çıll'" 
kea ıör&p yakalamıılıt··· 
Karakolda verdijiniz ifıd•" 
de ciirmün&ıll laklı et_.. 
mittiniz. 

- Yine de fakir et .. i1°" 
rUQJ ... 

Harsızlık etmek iıtedi...

Beceıemedim .. Cezam ••1" 
çekmeie hazırım. 

- Demin muallim old_.. 
ianuzu itiraf tan utaadııı.., 
Vatan e•litlarıaa ilim fi 
fazilet ötretmekle mtıkelıJ 
olan bir adamdan b6yle bl 
hareket beklenir miydi?. 

ihtiyar muallim baııaı l•t 
ae eğdi : 

- Bekleamezdi amma, .. 
yapahm oldu? dedi. 

- Necmettin dendi, .... 
ku ıfzin için •ba maalH.-f 
fazileti m6ce11emeiolırt~ 
tanırdık. NaıJI olda dit' 
hayret ediyor. Vak'ayı etrf" 

fiyle anlatınız belki eıblbl 
muhaff efedea istifade ed,.. 
biliuiniz. 

lbtiyar muallim baıını a11•" 
ne eğerek derin deri• el ... 
ıündü, ıonra aalatmai• bit" 
ladı : 

- Kırk seneye yakı• a.t; 
zamandan beri hocayım.ti• 
ramiyetia bia ıekliai ı6' 
dilm .. Fakat meıleğe lelr' 

~ürecek bir ıey yapmadılll•' 

Y egine emelim yine a1I• 
temiz ve lekesiz ölmekti. 

-Sona oar-

Tatilden vaı
geçivolar ----Vaıinglon, (a.a) - Meb

usan mccliıi hariciye eacl~ 
meni reisi Blum ıimdiki ı• 
gin vaziyet dolayııile mebO" 
san meclisinin belki de tati
linden vazgeçtcrrini ıöyl•· 
mittir. ~ 

Altın fiyatı 
lıtanbul-· Altı• fiyatı bO' 

güa 2545 -kuruta ylkı•I" 
mittir. 

l 
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-----------------------~~---~~~~~-----
Fattltul 11011 

""-' 2148 18· 
lll 11rıı1tır 

ttıtlllıN ıil•.t 

......_ __ _ 
~ -Anlrara Hukuk 

' Cebeci'de yeni 
\ 17 i•ci y\ld6nl-

~-=-'9inııhr. 
ewrıa 1925 per-

..... 1aat 15 tc 
.~Ilı Partiai \tiaa· 
vedt Şef Atatlrkln: 
~ "'iretla m&eyyideai 
d '-a,ak mleaeaenin 
~ biıaettitim aaa
' ' t~ıe bb&ıte day, ,, b 
.... 1111U izhH Ye 
-·~atı. memnunum." 
(' tiyle temelini at-s:!''• Hukuk Mek
t 16 1•tıaı dol · 
~ oa yedi yıhna 

~fi . or. O zaman 
~ lltazf a tedria heyeti 
·,._ Utıaı ve Milli Şef 
-.., de hukuk tuihi 

1"ittaiaal kabal 
'rı Adliye Hukak 

' !6 Jllı balla ted
'91 yddan yıla 
'111ıtarak laakiki 

,_••11 haline gel· 

~I bir kanunla 
~ '!J• V ekillftiadea 
~ıJUiine devredll
'~&lte ~eçea yıllar 

lllftaa vermiıtir. 
180 i kız 

tket&tir. 
~:" Jeai kananlar 
~••rek uld bukak 
~'-1Gelladea orta· 

lllak yolundaki 
~ ~ eaaa aaaara 
ıı...~lr yeni bir ba
~ ~lttll'mek Gıere 
~ "'lleıaeaeaia ba

•aıifeaiai ifada 
~ Qlda;ana memna
)cletl!ıek llzımd1r. 
\tlf111udt Fakilteai· 
-- Çtlıımalar1aın da 

•, Uıetlmiı için ••
l.a1ırlı olmaıuu 

töreni 

Milli korun
ma kanunu

lna daha şid
detli hüküm
ler konuyor 

---o--
Milli Koruoma Kanaaunun 

bazı maddelerinin değiıtirif
meai hakkında baıırlaaaa 
kanan liyihHı Bııvekilete 
göGdcrilmiıtir. Bı ıvelrilet, 
liyihıyı inceledikten aoara 
Büyük MilJet Mecliıiae se•k
edecektir. 

Diğer tuaftan Ticaret 
Vekileti, ihtikirla milc•dele 
mevzuuada dıhı renit bir 
tekilde faaliyette buluıımık 
içia hhnbul,da ve diğer 
büyük ıehirlerdeki fiyıt 
murakabe htkilihnı geniş-
Jetmeğe karar vermiştir. 

Salihiyetli makamlardan 
aldıjımız mal6matajnızaran, 

ibtikina ö.a&ae geçmek , ta
mamiyle mlmklla olamaya
cağına ıare, mllcadeleyi 
ıeaiıletmek ve tiddetlen
dirmek ıuretiyle ilıtikirı en 
aon haddine indirmek miim· 
kiia olacaktır. 

Bu mak11tla b&y&lı ıebir
lerin aufaıiyle mütenaaip 
ol.rak teıkilit geıiıletilecek 
ve ba arada meAcut fiyat 

murakabe memur ve kont
rolörleri birkaç :misline çıka· 
rdacaktır. ----

Dövmek 
Çorakkapı Bedava aoka

iında oturan Muıtaf a kızı 

18 yaıında Mellhat ayai 
yerde oturan lbrPhim kızı 

30 Y•tındi Ayteyi ev kiraıı 
y&ıiindea dövdiiiilnden ya-

lralaamıı ve hakkında kanud 
muamele yapılmııtır. 

---o---
Yaralamak 
Kartıyaka Kemalpaıa cad

desinden geçmekte olan Ah
met oğla Süleyman adında
ki ıabıa, bili sebep Sliley
maa oğlu {Mehmedi ıite ile 
batından yaraladığından ya
kaJaamıı ve tahkikata bıı
lanmııtır. 

'•111 ı11111z11 uarın Al111nca, .. 
t i(üçük cümleler 

~~ ' Ben ğide=cığim 
:-ıı : 0 o ridecek 
h t O gidecek 

O gidecek 
Biz ıideceğiz 
Siz gldecekaiaiz 

Ool11r gidecekler 
Ben gidecek miyim 
O gidecek mi 
O gidecek mi 
O gidecek mi 
Biz gidecek miyiz 
Siz gidecek miıiniı 

Onlar ıidecekler mi? 

r Ko 13r .. . 
rının 

ekiple. 
talimi 

-----o---
Konya - Puif koruum 

teşkilihna bığh olan beı 
yüz mükelleften 200 kişi pa
zar gihrleri tlıtbikat yapmak

tadırlar. Paıaşütçü ekiplerin 
at= ıuretle iş görecekleri 

üzeıhıde tclimler tekrar t k
rar yapılmaktadır. 

-----
Edebe a kı ı 

hareket 
Karşıyaka Fıııdılbey sokn

ğından geçmekte olan Salıb 
oğlu Hüıeyin Cemal lnzı 16 
yaııada Sabrlyeye adaba mu· 

i•yir harekette buluoduğan
daa yakalanmışhr. 

Bir salon kadınının 
başına aalebllecek 

en bOgOk f elik etler 
--.. --

1 - Kırk yaıında büyük 
anne olmak. 

2 - P~rmanaab bet bu
çuk aylıkken yağmura tutul
mak. 

3 - Sandalla reıerken 
dudak boyasıuı dc&ııe dü
ıürmek. 

4 - Misafirliğe giltiği bir 
evin kıpıınu çaldığı esnada 
gözüae rimmel k•çmak. 

S - Kadife bir esvapla 
huır iskemleye oturmak .. 

6 - Korse ile yemekten 
aoora bir koltuğa oturmak. 

7 - Sokakta, eaki niıan
l111nın karısı ile karıılaıhğı 
zaman kendi yüzündeki si
vilceyi hatırlamak. 

8 - Çarııdan. elinde bir 
karnabahar i~ danerken 

çok beğendiği bir erkeğe 
raatgelmek. 

9 - Tramvaya binerken 

çorabının aktığını bi11etmek. 

10 - Elli iki kilo olmak 
ve koc•ıın111 gibel bulduğu 
kadının elli bir buçuk kilo 
olduğuna öğrerunek. 

l 1 - Siyah .. çlarını Gin· 
ger Rogers gibi platine bo · 

yatmak ve siyah ıaçtar1n da 
Hedy Lamaran l"lloduı oldu
ğunu işitmek. 

12 - Bir çayda danıe
derken gömleğinin bröteli
nin koptuğunu hissetmek. 

Erkekler, kadınlardssn da
ha ıanah oldukları içia baı
Iarana gelebile feliket1erin 
aay111 daima eksiktir. 

8 2iacl Teıil• rJ4J 
------~--·----...... ·----------~~~--~~~~---

racına sslihiyct verilen ve 
h11ılib tamamen Diyarıba

kır ve Elizıg iataayonl nn· 
dan Irak ve lran bududlır1· 
na kadu yapllacak dcmir
yolu inşasına tahsis edilecek 
olan yüzde 7 gelirli 1941 dc
miryolu istikr•zınan 20 sene
de itfası meşrut S milyon li 
rahk birinci teırtibine aid 
tah,illerin adaşı 7-11-941 sa
bahından 15· 11~941 akşamı· 
na kıdar yapıl caktar. 

Tıhviller hamiline muh:ar· 
rer olup beheri 20, 500, 
1000 lira itibari kıymette 

birlik, yirmi beşlik ·ve elli· 
liktir. 

Tahvillerin ihraç fiati yüz
de 95 olarak teıbit edilmiş· 
tir. Yani 20 lirahk birlik 
tahvil bedeli 475 ve 1000 
lir hk tahvil bedeli de 950 
lirad1r. 

Bu tahviller umumi ve 
mülhak bitçelerle idare olu
nan daire ve müe11eaelerce 
Viiiyet hususi idareleri ve 
belediyelerce yapılacak mü· 
zayedo, münakasa ve muka
vel lerde teminat olarak ha
zinece satılmıı ve ıatılacak 
olan milli emJik bedellerinin 
tediyeıinde baıabat kabul 
oluoacekları gibi tahvil itfa 

bedelleri ve faizleri tahville· 
rin tamamen itfasına kadar 

her türlü vergi ve resimden 
muaf bulua caklardır. 

Mezkur tahviller Türkiye 
Cümhuriyet Merkez. Tilrkiye 
Cümhuriyet Zir at, Tiiıkiyo 

Iı, Emlak ve Eytam, Halk 
Ttirk Ticaret, Belediyeler 
Baakalariyle Sümer ve Eti-
bank tar fıodr.a sablllcağı 
gibi diğer b akalar vaııta-
siyl de temin olune bilir. 

5 8 11 14 - • w 



Bay Çörçil 
~lühim nutku
,1nu irad etti 

--o---
t Baıtarafı 1 inci sahifede -
~lak azmetmemiş• ik. O zaman 
ı~t&n d&nyada hürriyetin 
,\egiae ıilihh müd•fii ola-
1 ık biz kaJmııtık. Fakat eli
{'.dıde hemen hemen ailib 
·1.almamııtı. Vakıa Dilakerk-
1ılri ordumuzu kartarmıştık, 
Jkin ba ordu· biitüıa tecbi
ahadaa, silihlarından mab

W.~m olarak dönmüıtü. Bu 
{..tanın ve kendilerine ayrıl-

·1 •z bir ıurette bağlı oldu-
1~11muz imparatorluk memıe
~ıtleriain dııında kalan bü
'J.• memleketler mahvoldu· 
pmuzu zannetmiıler ve he-
'abımızın a-örüldüğüne hük
etmiılerdi. Fakat hiç ıar

'amadan ve her taraftan bi
. aaraa tehdidleri iıtihfaf 

\erek bu karanlık ve teh-
1ıeli devreyi atlatbk ve tek

~.~ kendi makadderatımııın 
•·endiıi olduk. Şimdi artık 
:ilaız deiiliz. Şimdi iyi ar-

• \daılarla beraberiz. Yolu -
J'ı.az ne kadar aıun olursa 
~l.ıan • sebat ederek daima 

ııtrl gıdeceğiz. 

~1 D&aya için her ıey daha 
{~i olacak ve tarih biç eğil-
1•den biitln beıeriyete ör
ı•lk olanlara ve zahmet çe
~1ıalere ıeref tacı giydire-

J: mtir. .. 
l~u11 SEsı =~~:<JrR 
•• • MENSUCAT 
:Satışı şekli •• . . --o---

1 r Gerek Beyler ıokığı ta
•fından ıatıı fitleri tevzii 
~. oraya topladıdıiı halk 
~bassa kadıaJar, giln geli: 
(I,, ki yüzleri ıtıror. Bu 

j Jtkaktaza geçmek imki-
~ bile kalmıyor. Bu• zaval-

~ ., çok kerre yağmurun al
·ada zıbarup duruyorlar ' .. J !Jatbıamızın öaüae tesadüf 

1 ~en bu manzara -. karıııın-
4:1 biz d ~ müteessir ve mu
{c1ep oluyoruz. Evvelce de 
.cdık. Tekrar ediyoruzki bu 
Jyle olmaz. Eğer·Sümerbınk 

t tı .memlekete, bu memle
satın fukmraıına hizmet a-ör
l.ek iıtiyoru, bu tevziatı bir 
'Hm ıekle koymalı, tevziatı 
ahtelif semtlerde muhtelif 

.pbeler vasıtaılle yapmalı, 
r \tlaj( çocuğaıı aürünmeıine 
: ha yet vermelidir. Ortahğı 
:a azaptan kurtarmalıdır.Bu 
."ryat yalnız bizim deiil o:a
a ıabahtan akşama kadar 
U:tet bekliyen zavaHt h•l
.mızın feryadıd1r. Binıena-
rh, 

?iLKiN SESi ~~~rr!~ 

• 

Milli Şefin 
iltifatı 
---o-.--

TBrk Basın birliği birinci 
- k • umumı ongreıi reiıi Hasan 

Reıit Tankut, kongrenin bi
rinci toplınbsında oy birliji 
ile aldığı kararı yerine geti
rerek Cümhurreiıi Milli Şef 
ismet laöni'ye çektiği tel
grafa Milli Şefimiz aıığıbaki 
cevabı vermiıtir: 

H. Reşit Tankut 
Basın birliii kongre1i ;reiıi 

Ankara 
Baıın kongreıinin temiz 

duygularına çok teıekkür 
ederim. Türk basıauua he
pimizi ilgilendiren ince mes
elelerini kararlara bailamak 
için sayın üyelere b•şarılar 
dilerim. 

lamet lnönii 
TGrk bHınbirJiği biriaci 

umumi kongreıi reisi Hasan 
Reıit T .. nkut tarafından çe
kilen telgrafın metni aşağı· 
dadır: 

Milli Şef ismet inanı 
Ctlmhuırciıi 

Bugün birinci amami kon
greıini toplayan Türk Basın 
birliği milli varlığımızın da
yınıcı ve milli birliiimizin 
srlvenci büyük Ciimburreiıi· 
miı lımet İaönü'ye aaraılmız 
b•ğhhk ve göniiJ doluıu 
ıevgi ve Hygı ıaamıya oy 
bitliii ile beni v•zifelendirdi. 
Bu kutlu ödeyi yerine geti· 
rirken duyduium ıönence 
ıoa yoktur. Kongrenin kua
rını kendi tazimlerimi de 
katarak yüce katınıza ıuna-
11m. 

Türk Baıın Birliği Birinci 
Kongre Reiıi 

H. REŞAT TANKUT 
--.oo---

Bir memur 
mahkum oldu 

---o--
Toprak mahsulleri ofiıi iz

mir fGbesi ıevk ve te1ellüm 
memuru Necdet Soydam zim
metine p1ra a-eçirmekten ve 
dij'er dört memur da vazife
lerini ihmalden dolayı Aj'1r 
cezada devam eden muha
keme sona ermiı ve Necdet 
Soydam 2 sene 11 ay memu
riyetten mahrumiyetine 4191 
lira 7 kuruı ağır para ceza· 
sına mahkum edilmiştir. Di-
ğer maznunlar bcraet etmiş
ledir. 

---o----
Küpeleriçalmış 

Seydiköyünüa Atafbey ma
hallesinde, Hibeyin karısı 

Eımanın evinde yaıtık için .. 
de sakladığı bir çift altın 
köpe ile bir yüzük ve bir 
\Dlktar para çılanmış ve bu 
işin ki .. acı Hatice tarafından 
yakıldığı iddia edildiğinden 
tahkikatı bışlaamııtır. 

oıyan20 bilet1erinizi 

• 

Büyük yangın)f Bu haber Ozırina 
üç gayip lstanbul piya-
bir sakat sasında fiatler 

-o 

İstanbul - Bu akıam Balat 
limanında Sait Halim pa
t• vereselerine aid ve Riza 
adındı bir zatın hhtı iıtica
rıadıki fabrikadan bir yan
gın çıkmtf, çok kısa bir za
manda aüratle gentıliyen 
ateı binayı tamamen istili 
etmiıtir. 

Yangın mahalline Beyoğlu, 
lıtanbul ve lıtinye itfaiye 
grupları yetiımiıler ve ate
şia söndlirülmeıi huıuıunda 
canıiperane faaliyet ve me-
11iye rağmen yangın 3,5 sa
at devam ettikten sonra ateı 
baıbrılahilmittir. 

Fabrika atidllrü Faad, bir
denbire etrafı saran ale• ve 
duman a&tunları araıında 

yanma" ve boğulmak tehli
kesine maruz kaldığından 

kendisini 20 metre yülı:Hk

likten •ıağı atmıı ve bu ıa
kut neticesinde vlcudunan 
muhtelif yerlerinden tehlike
li ıurette yaralaamııtır. 

Diğer taraftan yaagan ıı
rHında içeride bulunan iı
çilerden iç kişibia akibetle-
rinden de beniz kat'i bir 
malümat alınamımııtır. itfai
ye grubu yangın yedade en
kazı kaldırmakla meııuldiir • 
Fabrika tamamiyle yanmıı
tır. 

--o--
Bir aile faciası 

--c:---
lıtanbul - Dila Vefada 

bir aile fıciıı olmuıtur. Ve
fada 8 numaralı evde otu
ran Tahir adında bir zat, bir 
mOddet evvel ticaret makıa
diyle taıraya gitmit ve ka
rısı Serveti annesiyle birlikte 
evde bırakmııtır. 

Tahir dün kırııından ha
bersiz ıehre dünmOt ve eve 
gelmittir. Kapıyı anahtarla 
•çan kocı, yavaşca · mHdi
venleri çıkarken yatak oda-
11nda bır takım şeyler ve 
fıııltılar duymuı, birden bire 
kapıyı açınca karııını ve iıı
kını çirkin bir vaziyette gör· 
miiı, büyük dir i11biyete 
kapılarak bıçağını çekmiş 
karıwna ve iııkına hücum 
ederek her ikiıini de vücu· 
dunun muhtelif yerlerinden 
ağ1r surette yaralımııtır. 

Hidiıyi müteakip Tahir 
zabıtaya müracaat ederek 
vak'ayı anlatmıı ve teslim 
olma,tur. Yarahlar tedavi 
albna allıamışbr. 

Vak'a etrafında tahkikata 
devam edil a:: ektedir . 

düştü •. . 
--o--

l.tanbul - ltalya, Çekya 
ve Macaristan piyasalarına 
memleketimizdea mal top
lamak için ıehrimizde bula
nan mBmesıilleri, ıon za
manlarda fiatlerdeki yüİlıek
Jikten dolayı mübayaatı kes
miılerdir. 

Diğer taraftan Çekya,Ma· 
cariat11a ve ltalya, bizden 
iıtedilderi, malları, yeni ti
caret anlaımasına göre mem-

leketimizden Almanyınıa ••
tın aldıktan ıonra bu mem-
leketlere de teHi ed•ceji 
söyleniyor. 

Bu haber ilzeriae ve - alı
cıların fiat teklif etmelerin-
den, muamele durmuştur.Bu 
mftnasebetle keten tohuma 
51, ıuHm 49, ay çiçeği 23, 
kuı yemi 16,5 yer fııtığı 53 
kura bakla 13 kuraıa kadar 
düımüş ve iç ceviz 85, ka-
buklu ceviz de 25 karaıa 
giiç satılmııtır. 

--o--
Yahudi 
Aleyhtarlığı ----
Rıdyo a-ızetesine a-öre 

Viıiden a-elea bir habere 
göre itgal altındıki Fraaaa
da yahudiliğe karıı bnı ka-
rarlar verilmiıtir. Bu karar
lara nazaran bir ticaret 
müestesesiuin her haaa-i bir 
yahudiye:devri ancak mahal-
li valinin müsaadesine iıtinat 
edecektir: 

Fazla malumat nrilmemit 
olmakla beraber, bu~kararın 
işgal altındaki Fransada 
yahudilere karıı bir b11eke
tia baılangıcı olduğu aanıl
maktad1r. 

-----
lrlandayaAme
rikan subayla

rı geliyor 
--o--

Nevyork' (a . ı) - D. N. B. 
dildiriliyor: 

..Nevyork Ronat Amerikı" 
nın bildirildiğine göre Nev
yorktan vapura binen bir 
miktar genç Amerikan aa· 
bayı hareketleri esnasında 
fİmal lrlında11na gidecekle
rini ıöylemiılerdir. 

Italyan res1111 

tebliği 
--o---

Roma (a.a) - Ital1• ,r 
duları am111Di kararı~ 
tebliği: Dlifmaa tayy•~ • ..JI .. 
dün gündüı ve gece ~ 
yada Kampanya çevreıi ~ 
rinde açmuılardır. Ball 1 ~ 
lere bombalar atalmı~• V 
zayıat olmamııtır. caı. 
Hr vard1r. ,, 

Agusto11 yapılan b•rl' 
hücumu esnaıında öli11lc~ 
aayııı dünkü teblijde k• dl'· 
dilen miktardan on faıl• dl' 
BütOn güa mahalli ba~• 9' 
fi bataryaları tarafıad•11 ti• 
diiıman tayyareıi dlfll 
mlıtür. __ .. __.. 

Güreş , 
Birincilikletl,, 
lıtanbul, - T8rkiy• ,a~ 

birincilik müsabakaları~ 
akıam Beyoğlu -Halk•-_Mlll 
baılaamııtır. 5 14 b61~1-
srelen a-üreıçiler .m8ı•.,... 
lara iıtirak etmişlerdir._~ 
Nihai miiıabakalara I"'" 
a-iinü bıılanacaktır. 

Torpıııaleiili.ı~ 
muhribinde 99 klfl ';' 

Vatiagton (a.a.) - ~ 

l kat'i malümata ıöre ~~ 
. Maron muhribinin torr t 

1 
mesi lıidiaeaiade 99 kifl 
miiıtür. , .. 1 
Ruslar askeriv 

ile tayyare 
naklediyor~ 

Liıbon (a.a) - Loadt1 sa' 
aldığı bir habere atfe• 
fanı ajansı bildiriyor: ,,;',. 

Mareıal Bhıherin kO ';' 
da11 altındaki Sibiry• ti fi 
leri tayyarelerle Mo•lı' 
cepheıi .. e aakledilasl'? ,, 
JzmirAskerl• 
Şu besindell s 

--o----
ıısa hiz111tlll~ 
337 doğumlu v• bu11 t' 

muameye tabi bu ••11' I 
daha evvelki seaelerd• ııO ~ 
tepteaa mezaa olmat ~ 
hizmet hakkıaı h•iı ·~U~ 
naameli veya ebliyetıısl ,t-' 
acele yerli aıkerlik ıobl ;1 
mtiracaatlara, mflracıat 1 b'' 
yenler hakkında kaaaoi J 
kimlerin tatbik edil•' 
ilin olunur. 

( SUdıt ) Kl .. slnden alanız.. Çoralrkapı Poll• Merkezi 
karfı•ı ti•, 8"' Ha•aııı 1'allıha OallllER 1'elefoaı 


