
Milli korunma kanununde. 
yapılacak t.dilita dair J.iyi
ha yeniden haarılanacakbr 

İngilizler ilk maçını 
cumartesi günii Ankara 

muhtelitile yapacak 
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Libya harbi 
ağır zayiatla 

devam ediyor 
Beklenen büyük meydan 

nıuharebeai yakuida 

vukubulacak 

-..-.·~-

Alman tebliğine göre 
I ngiliz hücumlarına rağ
'nen Sollumdaki mevziler 

muhalaza edilmiş 

Libyadaki muharebe, iki taraf 
•tasındaki tank harbinin sona enne
İi üzerine, piyadeler arasında baş
aınıştır. Gelen haberlerden iki ta

tr..fı.: mühim miktarda tank kaybet
~ği Ve harbin lngilizler için bir ne
tı;~ vermediği anla§ılmaktadır. ln
flı:ı:ler neticeden ümitli görünüyor· 
ara, d .l Mihverciler İngiliz durumu· 

11~ elverişli görmüyorlar. Hatta Bar
dıyanın İngilizler tarafından i,gal 
~ildiği bile yalanlanmaktadır. 

Sireneyıkta harekat şiddetle de
~aın etmektedir. Harbin Tobruğa 
31\tikal ettiğine dair malumat yok
tur. He.rekat devam ediyor. (Rad
l'o gazetesi) 

l..ondra 26 (A.A.) - Londra· 
llın salahiyettnr mahfillerinde beyan 
'dildiğiıne görı: Llbyada İngilizler 
\'e düşman mütekabil kuvvetlerini 
l'cniden tanzim ctmitlerdir. 

Muharebenin şimdi son haddine 
"arması mümkündür. Umumi man
harıt. aşağı yukarı aynidir. Muharebe 
.er ıki taraf için ağır zayiatla bütün 
llddetlı devam etmektedir. 

Sidi-Ömer'in garbında İngiliz tay
:.•reler;: bindirilmiş bir düşman kı
~~arı · topluluğu gönnüşlcrdir. Bu, 
t.c.l.tf~an111 belki İngiliz kuvvetlerinin 

lc.ı. ettikleri çenberi kırmaia te
:ehbün ettiğini göstermektedir. Bu 
0ı>luluk §iddetle bombardıman 
ed.ilrniştir. 

Sollum bölgesinde Alman kıtala
~ı~ır-. durdurulmasına devam edildi
kı Zannedilmektedir. 

/\ h:erlin 26 {A.A.) - O. F. l. : 
M~rıka cephesinde, İngiliz taarruzu 
k··ih~er kuvvetleri tarafından püs-
tırtulmü,tür. Alman radyosunun 

~C§riyatıından anlaşıldığına göre, 
D:rlin askeri mahfilleri, İngilizlerin 

Jaraboub ve Akdeniz sahilleri ara
h1nda başladıkları geniş mikyasta 
ii lreketin, zırhlı İngiliz birliklerinin 
ç gündi?nberi bir gedik açrnağa 
~Uvaffak olamamaları hasebiyle, 
t1trı.diden akamete mahkum olduğu 
anaatindedir. 

ltıgiliz askeri sözcüsünün 

beyanatı 
~kahire 26 (A.A.) - Askeri söz
~· bu akşam şu beyanatta bulun

uştur: 

Libya muharebesinin neticesine 
0 la.n itimat tam olarak devam et· 
tllektedir. 

S. Ekşlıca muharebe, sahnesi elan 
ıd· R 1) .. 1 ezek olmakta devam ediyor. 

8 
ll§rnanın tank kuvvetlerinin imha

hı için yapılacak büyük meydan mu
~rebcsinin yakında vukubulacağmı 
it r kere daha söyliyeyim. Alman 
ı:\T~ctl~? umumiyet itibarile garp· 
~.· lngılızler şarkta bulunuyorlar. 
Vltn • ı k aıye kadar talyanlar piyadeye 
~İ·şı iyi harbettiler. fakat tanklar 

ır.ce, teslim oldular. 

flJe"amı sahife 4 sütun 1 de) 

Mitli korunma 

kanunu 
C rup encümeni liyihanin 

hiikumete verilerek 

l'eniden hazırlanmasıni 
karar }aştırdı 

lt t\nıcara 26 (Telefonla) - Recep Pe
~n riyasetinde _ toplanmakta ve 
te Korunma kanwumu tadil ede
l'a~ olan grup encümeni, hülcftmet ta· 
tl lndan teklif edllen Itlylha üzerln
te~l görüşmelerl.ni çok dikkatli bir in· 

etneden sonra bltirm~tlr. 

ll~P encümeninin vardığı k.a.rar, 
~ anın tekrar hükt1mete geri veril
&(}, etsl. ve grup encümeninde tebellür 
"1 8lıb kanaatlere uygun bir şekilde ye-

ı,. 1AY1hanın bazlrlanmuıdlr. i 

cephesinde hizmet gören logiliz tayyarecileri atef batmda ısınıyorlar 

asta, çörek, börek 
ve kek imali yasa tır 

Buna dair kararnsme bugün 
intişar ederek meriyete giriyor 
Ankara 26 <Radyo Gazetesi> - Bir

kaç gün evvel intişar etmek üzere ol
duğunu bldirdiğlm1z Koordinasyon he
yeti kararnamesi yann (bugün) inti
şar edıecektlr. Bu kararnameye göre, 
- evvelce de söylediğlmlz gibi - buğ
day unlle yapılan ekmek, francala, 
şehriye, pek.~lmet, blskfrvl ve sımn 
imali seıt>estir. 

Kararname, neşri tarihinden mut.e
ber olduğuna göre, pasta, gato, kek, 
boğaça, çörek, börek ~ baklava. sat
mak ve i..<ıtib!Ak etmıek yanndan (bu
günden l itılbe.ren yasaktır. 

Lokantalarda yapılan hamur işleri 
bu karamame hükümlerinden Jstlsna 
edilınJ4tır. Ticaret Vtkfileti bu i,,ler 
için lüzumlu unu tevzi edece}(', fnınca-

Japon -
Amerikan 
uzlaşması 

Müzakereler, 3 aylık 
muvakkat bir uzlaşma 
formülünün aranması 

safhasında 

lanın yalnız hnstalara. verilmesi için 
de gereken t.eıdblrlerl nla.caktır. 
İmali menedilen maddelerl yapın.K 

üzere evvelce un alm.ıf olanlar eııertn
dekl unların vuıf ve mlkatrlarını ya
rından (bugünden) itibaren birer be
yanname Ue mahallln en büyük mül
kiye amirine blldll!Cee:klerdit. Milli Ko
runma kaıiunumuı 14 üncü maddeslle 
!bu unlara., bedelleri peşin verilmek 
suretile hükılmc~e el konmuş demek
tir. Toprak ofisi bu mılann satın alın
dığını 21 gün zarfında nlAkalılnnna 
blldlrınezSe, unlar doğru~ıı.n d~ruya 
sahiplert tarafından, tmnll mcnedllml
yen maddeleri yapanlara satılal>Ue
cok~r. Yahut da: imali mencdUmlyen 
maddeleri yape.blleceklerdir. 

Amerika 
garbi Alr iltaya 
ayalı atıyor 

Bir Alman hareketine 

mini olmak için 

Liberia'ya Amerikan 

askeri çıkarılacak 

---- V&§İngton 26 (A.A.) - Burada 
Nevyork 26 (AA.) - Londradnn hasıl olan kanaate göre general 

Amerikn. ajanslarına bildiriliyor: Weygand' ın azli Amerikanın garbi 
Londrnnın diplomatik nıahfillerlnc Afrilcaya ayak atması imk· ına yol 
göre, Amerika. ve Japonya o.rasındaJd t Lib · • d k 1 ·· k 1 .. " dd tl • 1 açmış ır. erıa ya ayunaca 0 an 
muzn ere er uç ay mu e e men o a- A "k 1_ ı · · Al 
cak muvakkat bir uzlaşma. 1mkiınını merı an ırnvvet erının rn:u'ya.-
temln eden ronniilün aranması saf- nın Dalcardan hareketle garbı Af-
hasındadır. rika sah.ilini ek geçirmek için aarfe-

Moskovanın 

düşmesi 

. muhtemel 
Harbin bütün aıkleti 
Mo.kova üzerinde 

toplanmıf bulunuyor 

Sovyetlerin Leningrad 
kesiminde yaptıkları bir 
çıkış hareketi Alman 

top atetile akim kaldı 

Rus - Alınan har.blnl.n sık.leti MO&
kava üzerhıde toplanmn.ktadtr. .M
manların T ov:ıyı ele ceçinnek için 
büyük gaYJ'Ct sarfettlklcri o.nln.şılıyor. 
Sovyetıere göre Almnnlnr Moskova 
önünde 300,000 asker ka.ybetmli!erdlr. 
İnglllzlcre naznra:n Almanlar MosJıio
vayı Berlinde ::uıtikomlntern pa.k.t.ı 
münasebetlle yapılan l.çtlnıadan evvel 
alınağ{l. karar vermi§lerdi.Bu, ayni za
manda Moskovnnın düşmesi bayrnmı 
olacaktı. Fakat Almanlar buna mu
vaffak oıarnadı.Kı.r. Bununla beraber 
Moskovıının dişmesl ynkın btr ihti
mal olarak kabul edilmekte ise de B. 
Loooyski, M<ıskovanın düşmiyeceğtni 
bildirmiştir. <Radyo Gazetesi) 

BerUn 26 (A.A.) - O. F. i.: Alnuw 
mdOöUnUD. blıl.dlrcUğlne göre, Lenln
grad kesim de, SoTyet kt1vvetkrlnln 
m.utnd çlQş hare:ketıert, Alman ağır 
tıople.nnm ll&raj ateşleri altında aka
mete u~r. 
Alman radyo.u, .Mo&kova cephesinde 

ve merlııez keırllnlılde Alman ol'dulan
nm ehemmiyetli llerleyl.şlcr yaptıA-ını 
blldlrmektedir. 

Alman tebliği 

BU SABA.BKİ 

Libya'da tank 
muharebesin 
de durgunl~k 
İngiliz mahfilleri bu te· 

vakkufun uzun müddet 

sürmiyeceğini beyan 

ediyorlar 

Lou<lra 27 (A.A.) - (BB.C.) Libya-
• da Sldl RC2lekte tank muhnrebesinde 
görülen durgwıluğun uzun müddet 
süreceği şüphelidir. Kahlredekl askeri 
sözcü, dün akşam mühim bir haber 
vermiş ve Kapuzm lle G:ınbutu znpt
ettlkten sonra Uerlleyen Yeni Zelanda 
kuvvetlerinin İnglllz ve cenubi Afri
ka kuvvetıerlle Sidl Reııektc blrleştik
lerlnl Tobruk garnimnunun llertıe
mekte bulunduğunu söylemiştir. Al
man generalı Rommelin bir tnnk kolu 
He Mısır hududwın karşı yapmak is
tediği baskın hareketinin Alman kuv
vetlerini pek zayıf düşürdilğü Kahire
de 7,annedilmektedlr. 

Ageyla ve Calo vahalannın işgııJi 
Kahirede büyük blr memnwıiyet 
uyandırmıştır. Askcrl s<m:ü bu işgalin 
stratejik ehemmiyeti hakkında mu
talan yürütmemiştır. 

Libya havalarında İngiliz hilk.lmı
yeti devam etmektedir. Salı günü Sidi 
Ömer ve serer'de düşman kıtaat. top
luluklarına Blngazi ve Agedo.bya ha
vn meydanlanna muvo.lfakıyctll hü
cumlar yapılmıştır. Sldl Rezekte hava 
muharebesinde 2 düşman tayyarcsl, 
pazartesi günü de beş Alman tayyare
si daha dii,şürillmü.ştür. Bedta ve Be
nina hava meydruılanna da hücum 
edilmiştir. Bütün bu ~arektl.tta 1aınız 
3 tayyaremlz kaybolmuştur. 

Berlin 28 (A.A.) - Alman orduları Londra 27 CA.A.) - Llbye. taarruzu 
batkıunandanlığının teıbHğl: b~ladıktan sonra Akdenizde batırılnn 
Doğu cephesl.n.l.n merkez kesiminde yedi mihver gemi.c;inden son ik.lsl İn

dün yapılan taarruzlar net1cl'4;2nde glllz kruvawrıert tarafından batınl
pek çok topra.k kazandık. mıştır. Bunlar o.skerlerd~ bn.şka çok 

Sovyet !Uom.ınun .1.k1 birliği, Alman - miktarda petrol nakledlyorlardL İn
Fin maynlwl.ne Qftrparak flddetıl fn- glllzlein sıkı ablukası Llbya muhare
filiklarde.n sonra ba.tmıttlr. besinde mühtm bir rol oynamaktıv.Sır. 

Moskova etrafında. ya.pılmak.b. olan Mihver tayyarelerinin İnglllz l"/.lrp ge
muharebeye gelince, komünist asker- mllerlne yaptıktan birkaç hücum te
lerinhı kat.iarımua o.rta.n miktarlarda sirsiz kalmıştır. 
geçmekte olduğu haber nlınm~ır. Bu T obruk garnizonu Sidi 
buhranı önlemek i<)hı Sta.lhı h - fune- R kt k İ 
ti, Alman askez-lerinin Sovyet esirleri- ez e İ ngiliz kuvvet-
ne zulüm yapmakta olduklarına dalı lerile birlesti mi? 
bir gündelik emir neşretmek 30runda Vichy 27 (A.A.) _ {~.B.C.) ~ndra-
lııe.lm~ır. Alman ordusu ve onunla dan gelen( fakat teyid edilmeyen bir 
beraber harbeden mütte!tk kıtalar "--bere g·· Tobruk Ing" Ulz •--
So t .. rül. rl in ..... ore gamUAJ!lU 

vye su e n c:ı.nQ.varca haca- Sldl Rezektcki İngiliz kuvvetlerlle blr
ketıeriııi glzlemeğ! ve onlann harwı- leşmiştir 
lık zlhni~etlni tcıf\'l.k et.meğl hedef tu- Yeni ~viy ku tl rl to 1 
tan bu giıbl yamn M.h6..rkr kar§ISUlda e vve e Payan 
derln bl lst'kmh d 1 Alman generalı Rommel Sidi ömer ve 

r 1 uyar ar. Saleh istikamefinoo mukn.bll ta.:ırruz-

Roatof cep e inde 
M05kova 26 (A.A.> - hrrestia gaze

tesnin h&l1> muhabiri yazıyor: 
Rootof ceı;Cool.nin b8.Zl noktalanlı

da ilk mevzllerlnden hareketle 100 ki
lometre kAdar ilerlemiş olruı Rwı kıt
alan dün de 6 kllometrelik bir llerte
y.lş knydetmı,ıer 

da bulunmaktndır. 

LUbnan'ın 
istlktaı i ilan edildi 
Londr:ı 27 (A.A.) - General de 

Gaule'un Suriye mümessuı gcnernı 
Catroux dün Lübnanın istiklLUinl llı'in 
etml.şuir. Nak~ yeni cümlıuıiyetın ilk 
relslcümhuru tayin cdilmJştk 

TBLGB.&PLA& 

Moskova 
şehri 

tehlikede 
Alman taarruzlari 

fasılasız bir surette 

devam ediyor 

l'ichy 27 (A.A.> - Of iden: Son ha
berlere gore Rusyada kış hüküm SÜJ'
meğe başlamıştır. Toprağ'ın sertleşme
si zırhlı blrllklerin harekatını kolııy
lnştırmaktadır. Moskovanın tehlikcd8 
bulunduğu Ruslar tam!ından da itlr:ıt 
edilmektedir. Prıı. \•da go.zetesi Mosko
vanın şimali garbi.sinde kdln Klln 
nııntaknsında v:ızlyetin knrışık. ve Pok 
ciddi olduğunu yazmaktadır. Moja
lskte, l\faioyaroslaveçte ve Tula - Mos
kova yolu üzerinde muharebeler şid
detle devam etmekte olup Ruslar, ara
zi terkediyorlar. 

• Tlmoçenkonun Rost-Of kesiminde 
yapmakta bulunduğu mukn.bil tanrruz 
devnm ediyor. Bu muknbil taarruz, 
Don'un şarkında müdaafn mevzllerl 
hnzırlamak için vakit kazanına.Ca 
matuftur. 

Londra ne diyor? 
Londrn 27 (A.A.) - (B B CJ Rus 

tcblığinden anla.şıldığmo. gore en kan
lı muharebeler Moskovn etrafında Vo
lokolamsk: ile Stallnogorsk ch•arında 
vuku burnaktadır. Almanlar insanca 
ve malzemece uğradık.lan ıığ'ır zaylnta 
ragmen Moskovaya karşı taarruzları
na devam ediyorlar. 

Moskova radyosu bu sabahki neşri
yatında en tehlikeli mıntakıının Klin 
kesimi olduğunu söylem~tJr. Ru.oı cep
hesinin diğer kısımlarından pek u 
haber gelmlştır. 

Rus tebliği 
Londra 27 (Radyo saat 7,15 de) 

Dün gece Yansı Moskovnda ooşredllet 
rcsmt Rus tebUği: 
Kıtaatımız, dün bütün cephe bo

yunca hnrpetmlşlenilr. Muharebeler 
bilhassa. Volokolamsk ve Stallnogorsk 
kesimlerinde şiddetli olmuştur. 

Atlantik'te 
kafile sistemi 
Amerika filosu, lngilte

reye kadar vapurlara 

refakat edecek 

Londra 27 (A.A.) - Atlantikte va
pur kafileleri sisteminde esaslı de~
şlkllk yap.ılacağı Vaşingtondan blldl
rllmektedlr. Amerikan filosu vapurla
ra İngllteroye kadar refakat cdcct'k
tlr. Bugüne kndar Amerika filosu Iv.
Iandnya ve At!Antlğln ortasına bdnr 
refakat ediyordu. 

~Bu sabahki telgraflann 
dev mı ~ nci aahifede 500 Amerikalı pilot de~eği gayre~ere karş~ ko~abilec~-

• , • • lerı beyan edılmektedır. Söylendıgı• 
Çın e gıttı ne göre, Llber.ia ile Afrika sahilinin 

Moskon ~ < A.A.) - Prn.vd& ı;&z<?
tesmin muhn.blrl yo.ınyor: mN111111111111nııımııııııımıııııııııııııımımıııın11111111111111H11111111ıuııınınımmmıııımıııııııııımnımıımııııııımıııı• 

Nevyork 2G <A.A > - Ste1aııi: Ma- diğer bazı k11ımları Amerikalılar 
niladan bildirildiğine göre şimali içi • müsait birer üs vazifesi görcbi
Amer~Jm askeri kuvvetlerine mensup lecek ve Liberialılar memleketlerine 
500 pılot Çanka.YŞekin kumandasuı- Amerikalıların ayak basmaa d 
dakl Çlnlil-erle Jııponlarn karşı harp b"lh 1 ki ıın an 
etmek için Uzak Şarka gelmiştir. ı Hass .. llmemdnunGo .~ca ardıdr. 

o an a uyanın a 

Amerikan askerleri 

Sovyet kıtaldrı şimal, C$nup ve mer
kez keslmlerindt Alm::ıa taarruzunu 
durdunnağıı. devam etmektedlrler. 

Alrno.nlann şlıı:ınH şaıtiye ~ru ı 
tnamızla.raıı inkiş:ı.f ettirerek b~ 
kaaab&.yı ~ muvnffak oldukları 
K1in lsti:k.enetmde vaziyet karışık ~ 
ge~dlr. 

Moj3,Uık ve Maloyaroslavetz J.stika. 
ımet:luinde d ·· ıuı tannıızıan geri Türk - Rumen ticaret 

muahedesi müzakeresi 
Pana Marlbo 26 <A.A.l - cHolla.n- :pilaürtü . I~ne.mn 'Pula -

Ankara 26 (Telefonla) - Türk -
Rumen ticaret muahedesine ait mfim.. 
kereler şehrimizde blla ln4ata devam 
etmekte<llr. 

da Guyanı• Birleşik Amerikanın bl- Moslrov& esas ~hına k için 
rlncl kafile nskcrl kuvvctieıi bugiln yap\tğı t~er a.ldın kMmll) ve 
buraya Gelmiştir. Amerika. n!lkerlcrt ağır ?.ayia\a lliram.ı.tt&r. 
sade fakat samhnl surette karşılan- ata.ll.Qg<>n*ı ıst~ dÜıiılll&D 
mışlardır. pek büyük piri.de ve tank kun-etleri 

--------- ---------------- göndemıalt Ütleredlr. Nazıler 150 tanlr::

lngiliz futbolcuları 
<la Rus habtmı yarmata muvaffak ol-
mu~ardır. 

.. I.kka•Ie.-ı 

Memur halka örnek 
olmal! 

İngiliz futbolcular Ankara 

Birimiz ıiTil, 1Mriraiz askerdik. 
Memura mUlii dairesi.de ıelNn ver
dik. Şaplcalı baJUU, ~ 
salladı ve gecittirdi. 

Medeni bir merkezde, doğnı dü· 
rüst ıelana v.-menin nual olduğunu, 
vakarile ve kimseden diriğ etme

- diği selimiyle insana mesela bir 
polh. memuru kikin eder. 

Böyle feyler bizde de memurlu
ğun ,anından ıayı}malıdır. Bir de, 

. it sahi lerine· etki ·· ·· k • utasycmunda k~ılayanlar •asında ka ~ · gozaı:-•. te A e:rım, 'y "ki . ahif . d ) ymaı:;un, aslanımı. ıııbı manap:z 
az1111 ı ncı ı emız ~ l ıamimiyetler 1röatermemek. 

(Tünel kayışı geliyor) - Gazetelerden -

cGel hele bir kerrecilc •eyret göze olmaz yasa~ 
Oldu Saadabat gimdi ıcvdjj;im bağ üstü dai> 



Sahife 2 AKŞAM 27 Teşrinisani 

Gece ve ere 
• 

• 
rı 

e ·ni 
i di 

Teklifler, Amerikanin sık 
sık tekrarlaClıkları 

Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 
Kahlre 26 (A.A.) - Orta Şark İngi

liz kuvvetleri umumi kararg3.hmın 
te.blı!;i: 

Dı.in bütün gün sı.cıı Re~e.k umum1 

• 
1 

Manifatura ve cam eşya top.ıyan şe
beke cürmüme:hud hal:nde yakalnndı 

oc 1 

Cumarteai günü Ankara 
muhtelitile ilk maçı 

yapacak bölgesinde bulunt:.n inglllz ve ccrıubl İhtnı:Ar yapa.n ctıretk!r blr ş~l:c'~c.ı memurlar cürmü udu ~pmışlar-
Mrl.ka kıt.alan s:ığlam bir mukııvcmet dlin cürmü mc.~lıud halinde yıı.kıbn- dır. 
göstcrmL~Ier ve ~eni zelinda talrnye ~ve §Wc"..ceye mensup bam kimseler İslmlcrinl ~lmdil.llt _nc~rctmedl~l.rn1z Aohara ı6 (Telefonla) _ Ek· 

-hlın In ,,,_ t k +o.,,1.m de yak.'\yı ele vermlştir bu ndeml:!r, Flat nıtiraakbo bürosu •• G 1 b" 1.•• k 
klt~an mu Zu.ı.u an ""'i'.w.e- Son zamanlarla, bir ·çok hu.sucl vo ~·~fllğlne ı;:ctlrllm1şleııilr. Şefllk, fCbe- eer134 c:ı<; er ır .1.gı ta ırnı oyuncu· 
rile birlikte gördükleri büyük mukav~- resmi ticaret mftessesclerl, füı.t mü- kcnln diğer kollarını da. meydana ~- lımnda~. te~ekk~~ eden Ankara 
mete rıır.nıen dumu:.druı garp istika- rn'knbc büro$11 acnımııc mftra.cac.t ede- karması lçln, suclulnıı, Iln'urly~ ltA- mnhtel!tı .~e İng.ıll_Z , takımının cı: 
m~İ~re :~~~~ıe;~;uktakl İngiliz rck her gün, mnfia.zal:ı.rdan s!slcma- ça.kçıl~ ~lw.;lne tesllm ttmiştir. ma.rtesı tunü ıehn.mızdo yapacagı 
ıruvveU, truıklarm yardmu ile, ç~ t!k bir surette mal ~el:ildl~t. bunun Et ihtikarı yapan ~büyü~. bir alaka ilo beklenmek· 
hareketinJn ilk iki gününde zapt.()d.llen stOk yapan blr !lebokcnm e..<1!r1 olın:ı.- • • bedir. lnm.lızlere karşı oynayacak 

prensiplere dayanaıyor e583 mevz1ln şarkına ted.rlcen girmiş- sı 1htlmnll bulunduıuzıu. bkı.t Tür- ıki kasap ~ bugün kar altmda. atadyom-
tır. Bu kuvvet şim.dl alınan e&rlerln ldyede t!cnret serbut olduğu ve mr..l Et fhtlkAn )'llpma.k ve et tıe.ttertnın da annenlimanlanna baılamışbr. 
miktarını arttırmış, ıı.ynl zamanda. 24 mevcud iktn m~rlye satmakt:ı.n yükselmesine rebebiyıet vıennekten Bu hueusta fikrini soran bir arka
sabra topu almıştır. ~tin~ da btr suç teşkil etti~ ıç:n maznun iki toptancı ke.sap Mklonda dagonıza Gençlerbirliği kaptanı ez· 

Lomlr.ı 27 CA.A.) - (B.B.CJ Va.
fingtondan blldlrildl~lne göre Ameri
ka. Hariciye Nazın B. Hull Uzak şark 
buhranının sulhen tesviyeslne matuf 
Blrlc~k Am~rl.ka. hük\ımetinlıı tekll!
lerlnl Japon sefiri Nomttra. ile delege
si Kurusu'ya dün tebliğ etmiştir. 
Am r1k:ın Hariciye Nezareti &ôzcüsüne 
göre bu teklifi.er, Amerika. rlcallle li
derlerlnln sık sık ifade Ye tekrar et
tikleri prensiplere dayanmaktadır. 

Belgrad ıehri tahrip 
edilecekmi, 

I.ondra 27 (A.A.) - <B.B.0.) Birle
'ik Amerika devletleıl relsl B. Roose
Teltln husus! k&Ubi Early, Almn.nlann 
sırp çetelerinin hareketlerine muka
bele bllmisil olmak üzere Bclgrad §elı
rJn1 tahrip etmek niyetinde bulunduk
l:ı.n haber alındı!Pnı söyleml4 ve §1.d
d ctle tenkit etmlştlr. 

Ak denizde 
:Vedi mihver İa§e gemisi 

batırıldı 

Başlıc:ı. muharebe cephesi olarak cilrmu mc~ud tertip edemediklerını adlt tald'bnta. b~la.ıunt§tır. cümle dem.istir ki· 
kalan S!d.i Rezele böl:esine Alınan ba.1- bildlrml§lerdlr. F1at mürnJı:abe memurıan T\ltll.n lıı T ·it · d k 
kumandanlıtl takviye Jntaıan gönder- Bu ihbar ve §1kA~tler i)zerine fl:ı.t ~tü civnnnda: perakendeci kasap c gı ız ta ırnının ne ereee uv· 
miş olduğundan, burad:ı. bugün büyük mürnkabe bilroau. t.ertibat almış, me- Om'ıanın dükk&nmda kontrol yap:ı.r- v~tl olduğu hakkı~da .hi~ bir ~i}
blr ı;arpışna olması beklenmektedir. murlarmı, her gün, mu.ht:?lif satış ı.:uten, dti.kltl\na bir çocuk gelmiş ve aım yoktur. Fakat ıçlennde Jngılız 1 
Dlkkatl ve .kuvvetleri esas muharebe yerlerine göndererek vaziyeti kontrol Omı!l.11& bir pusla. ~lr. OsmAn da profesyonel takımlanna mensup bir 
meydanındı:ı.n çevirmek ıstiyen d~- et.tırmı..otır. Zahire sa.tı.,'1nn. nor- cocuğa. 50 llro. 90 kunış ve~lr. Bun· çok değ.eyli ve beynelmilel oyuncu· 
man Oabıı. salcın lnnınnl mihveri mal hava. içinde dcıvam ettiği göı lll- dan ~Ül'belencn memurlar, çocuğun Iar mevcut olduğuns göre bizdco 
\mlnluğunca. ve şarkta Bidl ömerın mü~e de bu her gijn e~:ren. bl- getm:Hğl k:l\~dı alıp tedkik edince, bu- daha kuvvetli olduğu muhakkakhr. 
cenubundaki hududun dikenli telle- lAkts gün geçtikçe artan ra~betin nun, kasaplara toptan et satan Ha- Üzerimizde taşıdığımız Türkiye 
rlnden geçen genif mikyasta. bir akın mutlaka g1.zll maksatlara hlmtet ga- san e.dın~a blr1 tanıfl.1'.dan gllnderll· ı:mıpiyonluğu unvanını dü~ünerek 
tertip etmi§tJr. Alıntı.n son habetlilre yestnden mm. gıeldifi'! kanaatine vn.- dJğt ve Hasa."lın ita.saplara d&A1ı9 ye k tli ı 1 b' 1 ..: k 
göre bu :ıkıncı kolu HaUaya ile Sldl nlmıştır. Ralbet. ekseriya, manifa- !ura~ etinin k.llosunu toptan '9e uvv~ e eman an ır e2urere 
Ömer ar:ısında yan yolda. bir bMgede tura. Te ıiitcaelye ~.sına gi).ct...erlıt- ola.mk 70 ır:u:ru;ıa. satıp fatur:ı. ~nnek- h~rladıgımız ~ımnnızla en iyi 
bulunmakta idi. Gabn. Sıılem'dc bu kol yordu. Tertibat ve kontroller böyle Bizln parasını gizllce aldığı toobit edil- netıceyi ~J;nak Jçm azami gayret 
ıılça.ktan uçan bombardıman ve a.v dC"Vam ed'er!am diin nıürakn.be büro- mkt1r. Fa.tura. ~rmcmek ve yl\k.sek aarfedecegı.z. 
tayyarelerimlzln mütemadi hücumla- suna btr memur başvurnrak: flatle et satmak suçfaımdan ynkala- Gerek cumartesi, gerek pazar gü• 
t'lna. uğramıştır. Hududu a.,<ımak üzere - Ben İpek - İ,ten geliyorum.. Kıı.ç nan II::ısan mfıddehımumlli~ teslim nü yapılacak maçlara ait biletler ta
ikcı: bu akıncı kolu sahra toplanllllZln zamandır. mlift;erl mfntne mağnznmı- ed!Jmfştir. rnamen ııe.hlmıştır. Yanın lira1ık bi
V'!l tanklanmızın harekete geçm~s:I. ne- za. gtlnderdlklert kimseler tarafından Gene toptanCl tasa.pla.rda.n 8a.br1 letlerir. etadyom haricinde bir liraya 
ttcesinde tanklarının iiçte blrin1 ktı.Y- üçer metrelik parçalar hallnde mal adında b1rtnin fıle perak~ecl kasap- satıldığı kulaktan kulağa dola~mak~ 
betmıştlr. İngiliz .seyyar kollan 110 t.oplatan blr şebekenin faaliyetinden fora yük~k fiatle et .satmıııt suretile tadır. 
tanklun şimdi bu. şa.'}ırtm.a hareketlle şüpheleniyorduk. Hemen gelln!z, t1mdl beıt buı-uk ay zarfında meşru klrdan 
meşgul olacak şekllde tertibat almış- l-unlardıın blı1 maı;tazadadır., dem.iştir. fazla olarak on b1n dokuz yüz kırk blıı 
lardır. İhtiyat olarak bulundurulan Bu ihbar üzerine memurlar derhnl lira 99 kuruş kô.r temin ettiği defter
mühlm mlk:tarda İng'Jlz tanklan Sl.dJ cftrmü meşhudu tertip etmi§ler ve lerlnln tetnfklle tel:t>!t edlln:J!l..~. Sab .. 
Jıezek eivannd:ı. cereyan eden esMlt mü.şterlnln mağazadan çıkmasını bek- ri de yab.lane.rak Adliyeye n~-
harekete ı.,tl;rak iç.in nerı bölgelere lemişlerdir. tlr. 

Mecliste dün iki 
kanun kabul edildi 

gelmişlerdir. Burada. bot gün mtıtema.- FUhakik.a müşteriler, toltukla.rmda... Beyazıtta Okçulal'! civarında. bakkal Anbra 26 (Tdefonla} - Bü-

.. ' 
Neye hamledeceğiılliıl 

ıaşırdık! 

Ali - Şu Hamlet <la~ 
hakkLn<la, Türk matbuııtınd1 
Shakespcare'in eserlerini te,'.;ı 
edecek kadar k~ ;ıd ve mürck• 
kep aarfedilcli. T enkidler, J?111' 

kabil tenkidler, davnlı:ır, rnuk•' 
bil davalar ... Her halde bir rniİ' 
nevver hareketi... , 

Veli - Münevver harekell 
mi? .•• Ne suretle) •.. Netice ne>~ 
miş) 

- Netice ne olacak) ... Hiç··· 
Hamlet davası i~te ... 

- Halbuki hunca münevve
rin karşılıklı iştirak ettii;i bit 
münakaşa ve münazandan, her 
hangi bir muhitte bir haki~ı 
~şeği, fikir ve zeka ı~ığı pıır• 
laması beklenirdi... Bir an her 
,;eyi bir yana bırakalım. Kendi 
kendimire soralım: Ne dediler1 
Ne: istiyorlar? ... İncir çekirde~i· 
ni dolduracak kadar olsun bir 
münevverlik mahsulü ile karşı• 
laşmIJ değiliz ... Bu umumi ala· 
kadan istifade ederek bir fi
kir cereyanı uyandınlı.unadı· 
Alelade bir mahalle kavga,ıııırı 
üstüne bile ç1kmı§ olmamasın' 
rağmen bu mevzuun böyle sü
tun $Ütun y.er işcal etmesi ya• 
.1:ık ... Bu, niçin böyle oluyor)·•' 
Mahmud Y esarinin dediği gibi: 
cHamletl ... Evet. bunu bir şeye 
hamletmeli amma, neye harn!t" 
deceğimi ~rdım b Aliveli 

Askerlerimize 
kışlık hediye dlyen devam. eden muharebeler.ııen ti kumaş p::ı.ketl ile mağazadan çıkın4 Şemse<ldln tuz ruhu fütl.k~rı yapmak- yük Millet Meclisi bugün Şemaed~ 

ecmn. m'hlı. teşıek.ldlllerlmb attratıc ca.. kıendllermt bekllyen bir oahıslıı. be- tan yakalanarak .Adliyeye verl~lr. din Cünalt.ay'm baıkanlığwıda top .. 
7enlden ta.nz.1m. edilmektedir. raber bir hana. girmjşler ve paketi ve- Mamunlar ha.k!onda nıfiddeiwnunı.l- lana.Mk Orman Umum Müdürlüğü 

Londra 26 (A.A.) - Ballblyettar 
1 
~bs. ceu.upinta Rind kıtalarilo 1§ blr- rerek mukabmnde parayı alır1a?1ten lHt tahkikata başlamıştır. 1941 bütçesine munzam tahııUı.t K l ku 

bir ~nbadan blldlrild.iğlne göre, Lib- ı .. , yapa.n glll.z ve Cenubt A!rl.ka. L l . k 16 "h ızı ay rumuna par• 
f h b ı ba.şl dığı makineli tıtalan Jalo'YU zapte~Icr p • Jı • b• •1 .ıı;onu masına aıt anun ayı uını 
ı!g1~u d:~~z~tü ve ~enizJ:::!>::~ ve İtalyanlardan 200 esı ~rdır. arıa. fe n ır mı yon 1 Ürk • A /man kabul ~lemi§ ..,,. ~· M. Meclisinin ' teberrüleri devam ediyot 
ıeri düşmanın yed.1 taşe ve nakliye ge- Bir miktar enak ve teçhlzat d:a. ellml- frank pnra cezaaı verecek 1 ?41 agustoe - eylül aylan heıı~bına 
~nı batırmışlardır. Bundan başka ~ gıeçmiştlr. Bu. bölgede harekat Pari.s 26 CA.A..) _ mrıaıı, IÜiı evı el _ ~ J 'L.~Je·I aıt maz~ta •.ttıla kesbeyledı~~en 
bır kruvazörle bir muh~~ gallp bir Ih- memnun!~ 1&1aıı b1r te1dlde lnki- Alman maka.matı ta.mtında.n müaade- l'#ifail.' miİotı ıe$ t sonra gu?de~nde b_ulunan ~,g~r Adana 26 (A.A.) - Aakerlerf' 
ıımalle batırılmış ve mühim.mat ta.şıı- §af etmektedir. re ~fş olan b1r lokantada vukua maddelenn muzakerewıe ceçmı§tıı. mizc:; kışlık hediye tedariki iç.in f(r' 
flYO.n bir yelkenlide yangın çıltnnlnuş- Hava. t:ı:rnetıel'iD:m muharebe böl- gelen 1nf11Aktan dola.Yl Parls lJgal böl- Jk• t f f ti . Meclis bu maddeler arasında emek· zılay Kurumuna vapılmakta olan ıı' 
ıır. geslnde nakllye otomobilleri V'e zırhlı rest lntalan kumandanı, Pans ~i- 1 ara m men aa erme li binbaşı Sabri Yılmıu:'m naıb ta· " 

Amerika' da müthiı 
soğuk dalgası 

arabalar toplaluklanna taarruz etmek nln bir mn:von frank Jl8.l'a cezam ve- uygun olarak devam ribinin düzeltilmesine dair takrir ile berrülc; devam etmektedir. 
suretlle muharebeye lıJt~ etmekte- receğinl halka. ua.n etmlştlr. di mazbatayı Adliye encümenine ver• Dün Kuruma, Halil Kısacık •e 
dirler. ••• ••••• •• •••• ••••••• .... •••••••••••• • • e yor . o 

Blr düşman toluna yapılan blllwı8& plll lle ·ciddi hasara. uğramıştır. Bir nu~ •. devlet m~~urları ayb~larmın .kardeşleri 600 lira. Gahb Ekiz .SO , 
mnatfakıyetU bir taarruz neticesinde Alman denizaltısı Sollum l!nünde bir Ankara 26 (Tıelefonla}' - Son teWıit ve teadulu hakkındakı kanu• İncirli köy halkı 222, Eı-ırirler f-1>' 

rikNevyd ork 26 (A.A.) - Birleşik Ame- bir m.1ktar d~ &rabu:l ha.ara uğ- İn""n"' Mmıç gem1slııe hftcum ederek defa imza edilmi• olan Türk .. Al- noı::ı Milli Müdafaa Vekaleti kısmın• f6 
a a ve bilhassa. merke?J kısıınlann- . t 0 ..._ • ..., • • d d x.· "idik 1 0 . rikaıı 200, Ali Sofre ve Muetıı 

da müth.Lş bir soğ"ıı:k dalgası hfiküm ra.mış ır. bu gemlyl0to11'rplllberleAlınaağır hdasa;~ ut!!'· m..ın tıearet anlapna•ı ıki memleket . a
1 

. oetsı~l·~· YT•pı1~!"9' Yke ıyanet O 
1 200 

B h 
1 

t SO 
sürmektedir Texas'da te et AJ bJ• • ratmıştır. aer 1r n en""'11 ısı ticaretinde kısa zamanda gcoi§ in· ış er! re:ıs ıır. CŞllllat anununun n ü , irinci köyü ıı kı ' 
tınn aıtınd~ 23 dere e =1/~~- maD te Jğl da Atlanttkte Dragon sınıfından blr kişaflar temin etmeğe bqlamıştır. ikinci maddesine bir fıkra eklenme- Aliye Yerdelen ikinci defa ··100• 
ddll ka.r fırtınalan cd!':am eım:ektc: İngiliz kruvazörünl\ bf\ttrınl§tır. Mal mUba.de!esi iki ta.rafın mfi~terek sine ai~ 18.:vilıa.lar ile Vakıflar Umum Mchmed Güçlü, Rasih Özuen, f-i'' 
dfr. Atlantik'te DrAaon . J.:ondr~ 26 .<~A.) ~ .. ~D~agon> mer.faatleıine uygun olarak devam Müdurlüğü Te!'kilAt kanununa ek ıııın Turgut, Mehmed Lözütek tO~ 

-e ısnundekı fngılız kruvazorunun tor- etmekte her alışverişin h'ellabı ge. kanun layihasının birinci müzakere- ı1 
Japonya'da bulunan 
Amerikan tebaası 

aınıfmdan bir İngiliz pillendiğine dair Almanlar tarafın- lecek d~e oonuna bıra.k1lmaksızın !erini yapmıştır. er Ura, Baklalı ve Suluca?ı kıöyle 
kruvazörü batırıldı d&.n ileri •Ürülen iddjaya cevaben derhal görüldüğünden eski muka- Medis, yine bugünkü toplantısın- halkı 65 er lira, Nuri Türkuncll• 

salahiy~t~~r .. bir membad~n Drag~n velelerin tatbikinde ilk •ık mcyda- ı da Millt Müdafaa. mükeUefiyet ka· Benli Müslim, Muhiddin Peksııf• 
1c.ruv.az~>runun ~arruza ugramadıgı• na ırelmeltte olı?.Q blokajlar bertaraf nununu.1 .altıncı maddesine bir fıkra Fuad. Hakkı Akde~irmen, Ha~ıı Tokyo 26 (A.A.) - Em.in bir kay

nakt:ın öğrcnUdl~ne göre, Blrle§ik 
Amt'riknnın Tokyp başkonsol0611 Ja.
panyadakl Amerikalıları biran evvel 
memleketi terketmeğe yen.iden davet 
etmiştir. 

Berlln 26 (A.A.) - .Alınan ordula.n nı bıldırmektedır. edilmek'tedir. Diğer taraftan Alman· eklenmesı hakkmdaki kanunun ikin• Öuan Hilmi Cineli Remzi Yalçıf1• 
baş!rumandanlığının tebliği· · ·· ak ini k k b l ' ' 
İnglltereye karşı savaşta, ·ha.va kuv- Sovyet tebliği ~~h ye~iden t getiBrileJek eşya li_~- f~~i~. eres yapara a u ey- Mehmcd Urlu ve Abdülkadir e>1'11 

vetlerlmlz gece ve gündüz adanın ce- ~ 8_Zl! nmı.ş ır. .un ann .en mu· da 50 ııer lira vermislerdir. 
nup - batı ve cenup - doğusundaki Mmıkova 26 <A.A.> - Sovyet akşam hımlemm denur, çelik, rrıakma ak· İngiliz amirallik dairesin- ~ 
llma.n teslslıerine ve tayyare meydan.- tebliği: samı, nakil •e cer •asıtalan, bakır ,.._. __________ _,., 

M anşta İngiliz hava 
akınları 

Londra 26 (A.A.) - Hava Ne• 
zaertiniıı tebliği: Dün gece bom· 
bardıman servisine menaup lcüçülc, 
fakat ltuvvetli bir hava te,kili Clıer• 
burg ve Brest doklanna taarruz et
mişfa. Bütün tayyareler bu lıera
kattan salimen dönmü~l-erdir. 

lanna atır ea,pta. bombalar atmıtlar- 26 oonteşrin gi.\nil, kıtaıamnız bil- mamulleri, kağıt, ve aellüloz. gibi de mühim değİ§İklikler 
dır. tlln eepheleroe düşmanla çarpışn~- maddeler tqkjl etmektedir. Londra 28 (A.A.> - Am.lrallık dalre-

BJr Aman geın1 kafilesi İnı:lllz hil- lardır. Volokolam.sk ve stııllnogor.sk si, milh1m bazı de~lşlkllkler ve terfi-
eum boUarınm bir taarruıuna. znu- Jcesımıertnde muharebeler bilhassa Zımpara cevherlerinden ler yapıldı~ı haber vermektedir. 
YaffaloyeUe lcal1l Jooymuşla.rdır. Bir şk!detıı olmuştur. 23 80I}teşrlnde talı- al k • Vlsamiral Moore, Amlrallık Iordlu~ 
Alınan taraatoı gembd.ne torpU Jsabet r.ip edllen Alman tayyareleri bundan ınaca reıım komlserliğine ve visamiral Phillips'tn 
etınış ve batmıştır. Mürettebat kurta- evvel blldlrildiği gl'bl, 9 tane değil, 55 Ankara 26 (Telefonla) - l!'.alebi yerine dtniz gcneUrumıay n?Jsl mua-
rılmıştır. tanedir. 25 sonteşrlnde 33 Alınan tay· memleketlere lhraı; edleeeit zımpara vinllğine tayin edilınlıJtlr. Visamiral 

İngtllz dotıanmıası. bu ~ gilnlerde ya.resi tahrip edllml§tlr. Blzlm 'kayıbı- ceV'herlerinln 1940 sencslnd& oldutu King, Amlrallık Iordhı~ ltomlserliğlne 
yeniden ağır zayiat& uğramıştır. Dün- mız 5 tayyared1r. 26 sonteşrJnde Mos· gibi 3 1 g1bl ni8bl bir resmre tabi tu- ve visamiral Moore'un yerine deniz 
kil tebl~de de blldlrlldlğl üzere, büyük .kova cıvannda Alnı.an tayyaresi dü- tulınası Vek:llle-r Heyetince b.bul edll- genelkurmay lldnct reisll~iM tayin 
bir İngUb barı> gem1B1 bir he.va. tıor- şürtumil§tür. mt~lr. edllml§tlr. 

ET KADBR! kandırmış, bunu atlabnı~. benim ha· için vasiyetnameyi aakladlJ11. siz olan hu kadın, timdi arhk, git .. 
ber.i.rn olmak.sızııı, efendisinin yatak c ... Birkaç giln ıoor.a. hakiki ba- nahlan sırtında, AHalıın huzuruna 

Aşk ve macera romanı odaSlna kadaı (ıirmio. hanız Ferid. ıöldo boiulmut bu~ çılı:maio hazırlanıyordu. HaZJrlanır-
c ... On.: lundu. Bel.iti do velinimeti elendisi· kan de h&la böyleydi. Dcbfe~ h-

Tefrika No. 94 
e ... - G:izli bir feY aöyUyeee- ıUn kendisini aurlamasın• dayan•• pJıyordum. 

Nakleden: (VA • NO) fiml • demiı. m.aııu~h. Yahut da bunca ıı:amandlr 411Mar etmedim. 
, . _ p .ı_. dimaimd• ealrladLğı eııı-ann bö,-le Cidd d-L faıd L!- . .. c ... En ufak btr ıönaln iti~ almifb. tnzivalara ~liyor, ahu. «... ~e. a.a. bi·dıenb:i 'boıal 1 h c en llD• a ıııu feY öc-

kul haUını yemiı olmak om1 kor- dolatıyordu. Kendisinıe bir teY ıo· c ... - Biz.j yalnız hıra.km! - emri- d - re .. ~ -~ast ~nd~n~a renmekten ne jııtifadem olaeakb) 

{ArbA yar} 

L.._ d I , . ayanamamış.... .;JOQr&, .. e ı oz. .-H-l.•L-t ld ~ -!L! L _ da 
&utuyor u., . . ranam yüzüme kaçamak nazarlar a nı 'ftYmll· evl&dınn yaptığı ba lea11Lk onu pe· ~ ııwuıua • o ugu .....,.. _,tun 

c ... An1a11lıyor ld, halt.iki l>aha· bakıyordu. Cevap vermiyordu. c .•. Ne konuttulclarını kimse ~ rifa·ı etmi§ti... d\IT\O'ordu. Yıldttmıla TUrulmuo gi· 
lllZ olan bu admn, ahlalonın en c ... Vehbi pa~ya kar§ı 808SUZ temem.iş. $ayet bu vasiyetnameyi Öl Jc-..ı '--- ...,_1_. ....ı.. ~- Tab'ıı:n itiberi7le böyle 
La · h · ' · · d b' h" · d ,..._ ln b 1 d · 1 L_ 1 < eıı -.uın, PU ""~•n J!lf& ••• :ı.. b' • b'l 

• rı~ uşusıyenm sıze e aynan ııe- .ır1 urmlin~ var ı .. b~ıu tadm mZi a· ~-~-1111ayF~~ 1f erb ldo zaman :~a,_a1 .. rip bi.· •esle •öylüyordu. Oyle kZ. DS'1.e~ .ır. Y~byilettdo ... Ylda ... ya ı • 
cırmı,. aıy e ve ımet gı ı tanır ı. ra, §..._tı. ~at u um ve ...,.... ~ dim .. yenici bir tüı>h • w · meJL .,enım ıçın &il egı ı. 

c ... Siz de onun gibi hayatta ille bu aile, yalllll: ona değil, babasına, efendi arasında konu,ulan mevzuJa. daglaınutb en e lllDte\r1 cDütilnüyorduın: Ben ••• Bu aile· 
.ı bak ·· w • bul d ay ın • • , · d d ı. --müstakim olmak taraflısıaıııız. Rü- ana.ma oa llUJU. n OjTerunış un unt. c·· lerimi dik ele nın ıç.ın il ney im uen.> Fakir bir 

suhi... Can sıkıcı, ahmakça bir c ... Paaanın hutaltiı zamanında c ... Vasiyetnameyi ele geçirir ge- ~ 02
• a 5zlen.., er köyliinüQ oil117dum. Bir p.ıp Ya• 

(loğruluk. peşinde kendinizi <le (Jd bu hastalık pek kısa sürdü) ne çinnez. ille hareketim onu ateşe at• şo um. • . . . • ziyetinde bulunuyordum. lmim ça• 
mahvettiniz, heni de, saadetimi de ... zaman peoc:ereden baksam, onun mak oldu. Fakat yarı yanmıı bir «-~ dediım.> ... Ferid mti• hnnut bir itim, Hnetirn ~abnm~ 
-;'{ere batsın aizin gibi insanlar ... bina <etrafında bir ~ gibi doLtttı· haJd.., hem mı geri çektim. har ml etti) .. • bir aervettU HüJ&aa, fU odaya gi-
Hepiniz kahrolunuz... ğuıı görürdüm. c ..• Zira, pyet ele geçıene ne c~lerini kırproabım eAVap rnken batb bir hü-riyet olduğumu 

c ... Sersem babanız, hütün haya· <;:· Ma~~ını ancak ıon dakika- k.aybeckceğirn diye dü§ündüm. verdi: .. aanıyord.u~; .~eier o deii]mitün. 
tını uzunlugwunca zaten bmi fena da oğrenebıldım. ,.. On · ı d'" ' b d «- Bum.. ögrenmekten ne men• Bavka bın ıtnlflm. M ~ ı,· ·ı d .. w ..... u gıze ıgun u yer en f .. 
fıalde korkutnıuştu. Arada sırada .<... e5er, ızmetçı er en ogren- kim alabilir. Ve ıizin aleyhinize bir aabnız var) Neden dolayı olursa cHayannı ahsüt ettiğim kadın 
:"edan azaplarına yakalanır, beni mı~. Ona: silah diy~ kullanabiHrdD Öyle ya.: oJ1Un ... Hakik~t ~ kl_autık ,..fllJllı- §iındi benden intikamını alınıvtı. 
aeli divaneye çevirirdi, < ... -. - Pa~ yarına ~ıkmıyacak- Kimin aklına gelebilirdi"? Herkese :var... EAMnnmryeti baız. ol~1! rıoJı:ta Hem de ne haşin, ne feci bir suret· 

c ... Bu sahtekarlığa iştirak edip tır ... Ölecektir ... - demışler... göre, Vehbi pllşanın bir oğlu vardı hudur ... ":efatın~n ıekU hizım rna· te. Zerrece ~. merhamet duY" 
te sizi hakikatte sahip olmadığınız < ... Bu.n~n üzerine, vicdan azabı ve bu oğul buluğa eri'1Jlişti. Ona ~amızdalı ."~~ette. bir deii§i.k· mamııtı. Benim en hassas olan 
hir servete ve aaadete nail ettikten son haddını bulmuş ... Artık taham- karşı hiç kimse hak iddiasında bu- lik humle setrrehilir ma} noktalanma b~uı, l>eni oralardan 
sonra, sanki gilnahtan korkuyormuş mi.ilfersa bir hal almış.·· lunamazdı. <'Söytfyeo1tk IÖZ bulamadım. V\ll'IDUftU. 

gıÖi asık suratlı, clü~celi bir hal c ... Ne yapıp )'8pIDJ§, himıetçiyi 1 c ... 1,te );>URU bö)'le 4!i~ BUM& surifctlıe( mıqaalua Of". 

Re ome1i? 
------------------Yük.sek bir rna.kruruı. hitn.:pcn 

yazılan evrakı ı... ArzedrelmD, 
madunı:ı. hlt~en yazılanı da c .. .ıü· 
c& edt'rlm• dl~ bitirmek resmi 
fonnüllerlm.iz arasında.dır. fi.isi 
de, nezaket ifade etUk.lerlnden. 
pek güzel. Ancak, faraza: .... bil· 
dirilmesine müsaadelerini arz.e
derim• deniyor. Bunun yertne: 
•··· b!ldlrilmestnı müsııa.delerlne 
anederlmı demek herhal· 
de tilrkçıeye daha uygun oba ge· 
rcktlr. 
İddiamııın dolruluğu)ıQ gö9tıer

mot lç.ln flSyle izaıhat nreıım: 
Bunun aslı•- ı1zo al'Rderbn.t

dl.r. F.skUer. daha bü}'ük blr ne· 
zaket olsun diye .... fllft.nca husu
n h!kl pa.Jlnlse anııtderlm• der' 
lerdl (Jtalnca hususa !ıWpa,yl 
n1zlı a~erhn, detuf-.) şımdi, 
ne dotrv.4an dolnıJa -n Jtl. # 
anıederbn> dıenfyor; ne de eaıM 
tarzında. dıAkipayenıneı denlyor; 
ortalama bJr fomılil bulunmuş: 
cMüaa.de:ve anetmek.. ı Bu, cs1zlll 
müsaadent:ııe, fil~ tekll!imid 
am!derizı mlnamıadır. c&Wn 
mtısadenl.zt ftllnca teklltı.ınl:a& al"' 
zıederib tı9i ~ntdc bJr Jbaftdir. 
Binaenaleyh: 

...... Bfld.lrllınestne nrilsudelerl
nl armdtrim» 

dememeli! 
• ... Dlld.lrilmeısiul ın1lnaclderl

n6 anederlm.• 
demeli; 

Ancalr. fU makamda cmfııae(ie· 
terini amıdertnu denebilir: .Bl· 
rlncl derecede mafevklmJz:ln bu ~ 
hususundat.1 ınüs::ı.adelertnl !klııcl 
derectde mafe"kbn olan atııe ar, 
zeıdertm .• 
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- Büyüyünce ne olacaksm. yav• 
tuın? 

Bq suali elli kadar çocuğa ıor• 
dilin. Zengin, yahut fakir aileden Fiat mürakabe komisyo-
alsuı:tlar; yüksek tah:;ile devam için nu bugün bu işle 

Üsküdar, Kadıköy ve 
Kartalda tevzüne 

batlandı ~1ddi ve manevi .imkanları haiz meilgul olacak 
il Ur>.sunJar veya bclunmasmlar, he- ~ 

tııen het>si d e ayn i cevabı venli: --··--· 
- Mühendis, doktor. ilh... Flat Müraalı::be komlsyonu, bugün şebrimlzdek1 b1na.l:ı.rda mevcut ntı-
Ve dii{er bir takım münevwr ve tekrar toplannc:ı.ktır. Kom.lsyon. bu- tusun tesb1t1 lçlıı beyannameler da!tı-

atlı mddtlo- Hydılar. güukü toplantısında. et 1§1n1 ycnlden tllncağmı. yazmıştık.. ViHl.yet tarafuı-
Ciizler hep yul:ardıı... teclkl.k edecektir. dan b::ıstınlan 200 bln beyannamenin 
nu. kitapla öyle cümlelere ras- Et flatıerl için 1stihsal mınta.ka.la- tabı tam.anüanmı., n dlindcn itibaren 
~ hın · nndan sorulan m.:ı.llyet flatlerı tama- Üsküdar, Kadıköy ve Kartal kazala.-

1ell1IuI ~ b. • • "lm mile Müraka.be bürosu şefliğine gel- rmda. h alka ~vzllne b~annuştır. 
~ • c u ır ga!e ıçm 0 e- miştır. Yalnm en son Tra.bzondan ge- Beya.nnamelerln bugünden itibaren 
l<I l.azırianMJlan eşsız k~an len cevap a.nla.,ılamadıRı içln telgraf- de Fatlh ve Eminönü kazalannda. tev
~anl~ çok olur. Halbuki m te- la 'orulmuştu. Tr:ı.bzonda.n ildnci ce- zilne başlanması muhtemeldir. 
la ı bır köy do rtorunu alınız. Ona vap da gelnıJ~tir. Vilii.yet tarafından alınan tertibata 
k llılt olduğu kıymeti veren azdır. Mıntakala.rdan gelen bazı cevap- nazaran beyannamelerln tevzl1 ve 
~!U renk elbisderine. alay~siz ha-1 larda kasaplık hayvan tıatıer1n1n a.rt- toplanması ışı bir batta za.rfında ta
·~"Ueri.ne rağmen bütiioı mevcu• t tığı blldir.Umektedlr. Ancak. müra- mamlanacaktır. 
diyetini mahrwniyetlcr ve eziyet- kabe bürosıın.un yaptığı tedldklerd.:n, Diğer ta.raftan undan inuıl olunan 
ler İçinde dhlikele .. Je çarpışmağa dert ve sakatat f1atler1nln de a.rttı~ı. bazı lüks gıd:ı ma.ddelcr1n1n imal ve 
~retın· olan bu adam, acaba bundan dolayı d fia;t.ıerJne zam yapıl- Jst1hlakleriu1n talıdldlne dair koord1-
~ ışh • ~ ı w• l m.a.ması ka.b ettiği neticesi.ne va.nı- na.syon heyeti ko.ramamesi henUz çık
"2h en. anıı 1 mes. ~ men· mıştır. madığından şehrlmlzde börekçl, pas-

ı.:ndan daha. az şeref!ıdır~> • Bugün, kasaplar Cemiyeti ile müra- taA:ı ve tatlıcılara normal şekilde un 
~.tap da iltımas etnuş. ZD'1l mı• 

1 
kabe bürosunun komlsyQna ~rdiği tevzilne devam olunmaktadır. Öğren

k~·lrti gene münevverden alını$. maliyet raporları tedkik edilerek: kati d1ğimlze göre börekçi, pastacı ve tat-
0•r doktoruna atfedilen yüksek J bir brara vanlacaktıt. Maamafih, lıcıl:ır un tahdldatından ııonra hasıl 

S>ayeleri haiz küçük meslek erbabı mevsim dolayısile a.rtan bazı masraf- olacak vaziyet ha.klonda. görüşmek 
~a \'ok mu? Bütün ömrünce aada· !ardan dolayı, et f1atlerlntn b1raz art- üze?e Ankaraya bir heyet gôndermeğe 
ııtaU bir feneri bekleme~ fırhna ve tınlması zarureti hasıl olacağı zan- karar nrmlşlerd~ 
t-. il h1''- • • d · nedllmektcdlr 
-111' te. UKestn.e ragmen enıze ......:__ Kitap ıergı· si 

'Wacak hır gemıye tayfa yazılmak, 
~t:!.~ fır tJ d • if d k Ik 16 M rt hidl . "b"d • Beşinci Türk kitap sergisi 15/1/942 
~ sa arın an ıst a eye a ·ı a fe erı a 1 esı ta:rlhlnde Beyoğlu Halkevi binasında 
ıı. ~1zın es~f'hk etmek... İstanbul Belediyesi, Şeluıadebaşmda açılacaktıı. Bu sergide geçen bir 
~$ey mı bunlar? . Letafet apaı:tunam karşısında park sene tçtndekt neşriyat teşhlr edllec&k-
Ş'!l •ai:ftl'!'le söz, bu ilimane mü- 1 haline getirilecek gen13 sahaya 16 tır. Kitıı.p tabeden mü~selerle, hu-

~aa... Fakat içinde bulunduğuıınuz 
1
• Mart .şehttlert 1ç1n bir !bJde dikmeğl sust ta:bier eserertnl sergiye göndıe

•~ışılclık senelerinde apa~ikar gÖ-
1 
kararla~tı~r. Abidenin proje ve rcıtı1Urler. 

!'iYoruz ki: Bin bir veçheli hayalın j maketler! Guzeı Sanatlaİ" Akademlsl Scrglye iştirak ~in m.a.ddl hiç blr 
'can ettirdm-i bin bir türlü ufak te- tarafından hıızırlanacaktıı . 1 masra! ve külfet yoktur. 

felı: şeye ihtiyacımız var. Ah bunla- ll•llllDCll•••••mamm•mmm••••••••••~ 
t't Lol bol vücuda getirenler olsa .•• 

Saymakla tükenmez: 
.. Şu yazı yazdığım büyijk masanın 
~~inde birçok ıeyler duruyor: 
li!onı~ mürekkep şişesi. aaatim, 

tÖzlüğüm. çay f"mcanım, yanında iki 
~e kesme ,eke!' ve bisküviler. bir 
'"'Oağın içinde elma ve bir bıçak. •• ! 

Bütün bu ıaydıldanm, benim fU 
~da yapmakta olduğum - nisbe- ı 
t~ ••tafatlı, niabeten çocukları ar- ı 
~ına takan bandomii.zikavari -
ttluharrirlik qi yıuunda, çok müle
•bı; fakat her halde bir muharrir· 
df'n (ve diğer mbünevver meslek 
lnenıuplarınıu biç birinden) daha 1 
~ şet-efli, daha ıu faydalı. daha da 

Eti görülmeyen, benzeri yapılmayan, pheserler p.heeeri 

Bu '-lkşam L ) -~ E sinemasında 
RAY .tdLLAND • PATRİOiA ?t.ı.ORİSSON - .AKİM l'AMİROPP 

urı y:ırattılı 

Tamamile ıenkli 

Vahşi Aşk 
Bütün kalbleri en derin yeııinden kanatan ... Bütiin gözleri eQ aıcalc. 

ya§larla yıka.yan ... Bütün ganiillere qkı, iztirabı. eae.deti dolduraıı 
epfz fılmdir. 

~kazançlı olmayan insanlann eHr- Numaralı yerleriq lütfen ıevvelden kapatılması rica olunur. 

idir. Amma: ~-------- Telefon: '43595 
- Büyijyijnce ne olacaksm. yav· 1'•••••••••••••••••••••••• .. ıı.. t'tını? - sualini sorduğumuz elli ~ • 

~tarı Ü~ beti: 
ı:.. - Muharrir •••• cevabma nrebi- ı 
"Yorlar. 

Ne yazık ki ~erinde, bu kadar 
lrıllhtac bulunduiumuz stilo mürek
ltehi, şişe, saat. gözlük, f"mcan. çay, ' 
~ker, bisküvi. tabak. elma, bıçak, 
-.o müstahsili olmağa heveslenen 
)'ok. Haydi diyelim ki çocukturlar, 1 

~ıllan ermiyor; göz alıcı meslek· 
1 

L.ere kapıllyorlar. Fakat bmılann 
1 

tıahi bir eık. .. 

Harikulade bir macera. •• 

Kuvvetli '" muauam. •• 

Sahnelerle dolu mubtetem 

bir rı1ın 

MAZURKA 
Bat Roldet PO LA NEGRi Türkçe 

:nsinin ana babaları da mı ayni va
lifette? Evli.adını mürekkepç~ şi
~~ saatci. ilh yapanlar (ok elbet. 
· ... ıuna. bana, sanki bir felikete 
"irıunıelar gibi. kadere boyun eğe-

(Devamı sahife 4 sütun 3 de) 
1 

Ayncar ANKARADA C0Mın.JR1YET Bayramı: 
Şanlı ordumuzun Millt ŞEF huzurunda yapbğı geçit resmi 

(Va-Nu) ~~ ........................................ .,,, 

_. ................................ ı ......................... , .. 

İmparatorluk Viyanasının en muh~em ve en canlı şekilde tasvir eden bir film 
Fransua Jozef'in Salta.na.tında: Val8lerin, Lülts'tln ve eğlencelerln merkezi olan Viyana. •. 

ViYANA ASIKLARI 
Q 

Büyük Vals devri, bir İmparat.orluk: çökmesinin tırtınala.n arasında Y3§Jyan ve sev.işen iki kalb. 

SARAT işte: 
t 

sınemasının 

Bu alqam göst.ereceg1 ve 

ROBERT YOUNG - HELEN GiLBERT 
JV&ttılı emaı• ft zenlln ft ~Uhıetml t1lm1n mevzuu budur. 

~-------· Bu akpm için yerlerinizi evvelden &lc:lınnıa. ________ ., 

3 ıenede vilayet yollarina 
,1,741,000 lira 

harcanacak 

en son çevirdiği 

Mukaddes 

YALAN 
San' at ... Macera ve Aık 

ıaheteri 

ŞARK ainemaanda 

gördüğü fevkalade raib.et 
'hasebiyle 

Bir hafta daha 
GÖSTERİLECEKTİR. 

25 senede 1 çıkan 

F 111 m 

VATERLO 
KöPRUSU 
VİVIAN LEIGH 

ROBERT TA YLOR 

Tepebqı Dram klsmında 
Gece aal 20.30 cı. 

(lı(eı-cll1't1D4e lllr ıpk} 
t.stıklM caddesi mmedi tmmında 

Oecı eaat 20,30 da (l!lu4et Jllftlll) 

Bay Amcaya göre ... 

k - Es~ defterlerin yoklanması çokl ... Murakabe komi.iyonu böyle biri - Kasap be§ ay içinde on bin 1ld yüz! _ Ayda. Jk1 bln liradan fazlaya. ge. 
ere züğurtlere fay.da getirJr bay Am- kasabın ee'kl defte?lertnı lran§tumı:a lira ba.tiıl ))J.r Jmmnç elde eım,1fl. len bu kazanç narhtan ta.?.la et satıl-f1' anıma. bazı zenginlerin eski defter- bir de ne ıörl'Üıll- ma.k suretl,yle temin edilmlf den1yur ... 

erini yoklamak aksinedir... • 

Gel, beni ve pad~ .bnna.. 1&21n 
yaptığım fedaıkArlıklan bir kere ol
sun hatı..rla ! ... ~118.dın elinden seni 
nasıl kurlardığmıı, baca·klarındaki 
zlnclrert tlimle nasıl kınp attı!Jımı 

Sahife 3 

ruan: İSKENDER F. SERI'ELLI 

Bir akşam geç vakit (Kasn Yusuf)a 
of}yle bir haber geldi: 

cDevlet bayı çölde öLdürnıiişler. 
Çerkesler korkudan da~ılıverml.;ı. 
Araplar da kendi zavlyclerlne kAçm.a.
tıı kıa§'lam.ışlau 

Selim bu haberi allllca : 
- Bu 1şi Şabakadan başka kimse 

yapamaz, dedl, aşkolsun şu kadına. 
Fakat Şabaka meydanda yolctu. Çö· 

le dönen şeyh Abdullah da görünme
mişti. Fazla tafs11M alm:ık kc.lıll olmu
yor ve padişah merakından çatlıyordu. 

Ertest gün Şeyh Abdullııh sn.raya 
geldi. Kendisln1 Yunus paşa karşıla
dı: 

- Ne haber var, ihtiyar fellih? 
Devlet bayın öldüğü doğru mu? 
Şeyh Abdullahm herşeyden haberi 

vardı: 

- Şaba~a.. Devlet bayı göğ~ünden 
yaraladı. Ik.1 saat sonra Çerkes beyi 
öldü. Şabaka da bir atıı. binerek Dev
let bayın kararg!ihından knçtı. 

Dedi. Meseleyi derhal pad!ş::ıhrı. ar· 
zettiler. 

Selim, Şabak:ı.nm bu işi becerece
ğ1nden em1n olduğu içln, 1htlyann 
verdiği haberleri silkünetıe karşılaya
rak; 

- O halde Şabn.ka. neredeyse gelir_ 
onu bekllyell.m ve ondan tafsilat ala
lım, dedi. 

(Arkası var) 

MRikeli kadın, film.iııin emsalsiz tan
at1tfın, Sinemanın en ız::ı.rif, en ince ve 

en heyecanlı kadını 

PAULA WESSELY 

Slncr.ıl".sında kendini f!ÖStcrcccktfr. 
FRANSIZCA SÖZLU 

BiR ÖMÜR 
BÖYLE GEÇTi! 

tı4rabacının knıı> rejisörü GUSTAV 
UCİCKY'nm çevirditi 3 üncü şalı· 

eserdir ve en güzelidir. 
PAULA WESSF.LY'ye tekr:ır kavuşan tdanhul halkı yamt gece yıldtsbr 

kraliçet;i seTgili artistini görmek için 

SES sinemasına gidecektir. 

' ~- ·' 
(-:;:: Bu akşam saat 9 da 

1 ~hamra Sinemasında 
PERi KIZI 

N.ililferle Demhayin a~kı 
Herkm hayran edecek. dilleH destan olacak Şaıık filmi 

Türkçe sözlü ve şarkıh 
En meahur muaiki ilstadlanmızdan müNkkep 20 ltitilik aaz bey.O 

Besteler: Beıtekir Oıtad Kanuni AHMET 
~ Güzin Arkin, Gaseller: Nadir DuygulueM 
llı~en: SO kitilik mehter m~ beyc:ıt;l tanlmdaa Mevlewt relı:si 

Biletlerlnizi eTVC-1dflll aJau. Tele fon: • 1 '41 

... Fakat nasıl?. Piı-ıola yaparak mı.j B. A. - var t:lbiı ... K(\zanca baltı
kebaplık yaparak m11 yoksa. yahnilik hrsa bu ışte kı;nı.aya c hemı.nl,yei ve
ml? Bu lhtlk~nn elbet blr pül yerJ rilml§ bayım, kıymaya!. 
va.rl-



~KŞAM 

Sümer vapuru demirini taradı AKŞAMDAN ~KŞAMA 1 
Mütevaz;i, fakat faydalı • 

ve prelli mealekler 

Günlük Borsa 1 

(&.t blnfı 3 6Ddi aabifede) 
··M. nala ..... panımas yok. •• Oku
tamadıkb, ,.ahut: Bisim ahmak oi· 
... okmnadı da bö,.le sukut etti ı .. 
m,..ek bllanıyorlu. 

Ve hö,.lelikle. sade ha,.aiyetli, 
namuakir deiı1, ayni zamanda o 
kadar liimmlu oLm küçük meslek
ler de, inkisarı hayale ~larm, 
uak suratlılann, felekten darbe ye
diğiııe kani olmutların: «Allah be
liaını venin! Nud oldu da bu ite 
çatblc: !. diye sevmİye sevmiye ça
lıttıklan bir ceza mesleği halini alı· 
yor. 

H tklnel&etrin lHl 

er, '1.5 933 Tiirt borcu 1. D. m 
Kupon kesile 

• • 1933 ltramlyeU 
• • 1933 ttramıyell Erganı 
• '1 1934 Sivas-Erzurum I 
• • 1934 Sivas-Erzurum 2·'1 
• '1 1941 Demiryolu ı.stlkrazı 
• 2 J 932 Hazine bonolan 
• • 1935 Hazine bonolan 
• • 1938 hazine bonola.n 

A. Demlryolu tahvlll I • Il 
A. Demiryollan tahvl11 ın 
A. Demlryolu mümessil senet 
T.C. Merkez bankası 

L. it. 

23,10 
19,'75 
21.-
20,SO 
20,'10 
19,40 
56,25 
16.50 
26,'15 
49.25 
50,25 
45.50 

134.-
12,20 
12,'10 

Demirini tanyanık Gui köprüsüne rampa eden Summ- vapuru Amma. f(iyle bir etrafımıza ba-
kalım: Netice memleketler ekseriya 

flfçe hasara u~ramışt.ır. Vapur, Gazi br küçük meslekler sayesinde zen. 

T. iş bankası nama muharrer 
T. İş bankası (hamile alt ) 
T. İş bankası mümessil hla. 
A. Demlryollan şirketi ( % 80) 
A. Dcmiryollan şirketi (% 100) 

145,-
28.-
46.-
10,30 

Hali tasfiyede Pana 
limited şirketi tasfiye 
memurluğundan : Tamir edilmek üzere Haliçte Clball 

ıskelesi açıtmda demlrll t>ulwıan stı
mer vapuru evvelki gece demirini ta
rayarak Gazi köprllsünftn üzerlM gel
ml.ş ve hafifçe köprüye çarpmıştır. 
Bu pmada köprüye blr zarar olma
mıs, yalnız vapurun güverte kısmı ha-

Li ya harbi ağır zayi
atla devam ediyor 
( Bas tnrafs 1 nci sahifede) 

Bariz bir hadise de, lngiliz ve ce
nub: Afrjka makineli kuvvetlerinin 
l lind piyadesile elbirliği yaparak 
Jaloyu zaptetmiş olmalarıdır. 

Kahire 26 (A.A.) - Yeni Ze· 
lanaalılaı, başlarında tanklar oldu
ğu r. 'de Sidi Rezek bölgesinde İn
giliz 'c cenubi Afrika kıtalarile ir
tibctı tesis etmişlerdir. 

Alman tebliği 
Berlin 26 (A.A.) - Alman or

duları başkumandanlığıının tebliği: 
Şirr.ali Afrikada Alman - İtalyan 
kıtalarının karşı taarruzu yeni mu· 
vaffr.kiyctler elde etmiştir. Düıma· 
nırı taarruzlarına rağmen Sollum 
cephesindeki mevziler muhafaza 
edilmiştir T obruk garnizonunun ye
ni çıkış teşebbüıleri akim kalmıştır. 

Berlin 26 (A.A.) - D. N. B. 
ajansımn iyi malumat alan kaynak
lardan öğrendiğint· göre Şimali Af
rikada Alman - İtalyan tqkilleri 
yeni muvaffakiyetler kazanmışlar
dır. Esirlerin sayısı ve ganimetlerin 
miktarı mütemadiyen artmaktadır. 
Çok kuvvetli düşman zırhlı teıkil
leri tamamile imha edilmiştir. Tob
rukta yapılan yeni çıktı teıebbüsle
ri de akim kalmıştır. 

General Rommel, sayıca üstün 
olan İngiliz ordular1nın hamlesini 
durourmağı ve İngilizleri ihata et
meğ" bilmiştir. Binaenaleyh ıiddet
le devam eden meydan muharebe
einir. bu safhasında artık f ngiliz ta· 
arruzundan bahsedilemez. 

İtalyan tebliği 
Roma 26 (A.A.) ltalyan 

umumi karargahının tebliği: Sirena· 
ikde bir haftadan fazladır fasılasız 
devam etmekte olan hareketli bü
yük nıeydHn muharebesinde Mihve
rin kıymeti. -ı: e yorulmaz kuvvetleri 
muvaffakıyetle tetevvüç eden çetin 
J-vaslaı > pmışlıırdır. 

Merkez kesiminde Sidi Rezek'jn 
cenubuııdnki cepte çevrilmiş olan 
düşma. birlikleri imha edilmiştir. 
Şi:ndiye kadar sayılan ve kamplara 
gönderilen 5000 den fazla esir ara
sındn bir zırhlı tugayının kumanda
nı general Sperling ·den başka birin
ci ctnup Afrika tümeninin tugay ku
mandanı eneral Armstrong ile iki 
Amerika! müşahit ve müteaddit İn
giliz ve Amerikan gazeteciler de 
va·dır. 

Sollum ceph sinde, Savona tü
meninin tuttuğu mevzilere karıı üç 
dı.işman tümenin"'"' }'aptığı bütün şid
detli hücumlar kıtalarımızın canlı 
mukavem ti karşısında kırılmıştır. 
Mütcarrızlar kanlı zayiata uğramıı
lar ve hıç bir muvaffakiyet elde ede
memişlerdir. 20 den fazla tank tah
rip edilmiş ve diğer bir çokları da 
hasara uğramıştır. Karııkoyma top
larımız da bir düşman tayyaresi dü
ıürrnüştür. Bir hafifletme hareketi
miz cereyan etmektedir ve netice
ler dah:ı ıimdiden bariz bir ,ekil al
mııtır. 

l" sonteırin gcceşi, Bardia müs
tahkem mevkiine yaklaşmış olan 
düımdr. müfrezeleri vahim zayiatla 
püskürtülmüıtür. 

T obrukta şiddetli topçu düelloau 
olmuşt ::. Trento tümeninin topçu
su iki f ngiliz tayyaresi düıürmüıtür. 
İngiliz ha va kuvvetleri 

faaliyette 
Londra 26 (A.A.) - fngiliz avcı 

tayy;ueleri Libyada cereyan eden 
muharebelerde düşman tanklarım 
tahrip için ehemmiyetli bir rol oy
namaktı.dır. Yere kadar pike ola
rak inen tayyareler obüslerini ve 
to">l .. rının mermilerini düftllan tllllk· 
farır.ın zayıf noktalarına vurmakta
dırlar. 

Muharebe meydanından dönen 

köprüsünün giriş ve çıkış geçidlerini gİn olmutlardsr. 
Icş.padığından, dün Haliç vapurlan Ondan da sarfı nazar, Türkiyede
Köıprüy~ kadar sefer yapa~ar ki .zhldar şayet Ahmedlere, Meb
ve yolculan Clball lskelesine çıkarmış- medlere layula daha müreffeh 
lardır. iseler, bir tek sebebi vardır: Bizim 

bu o>eienmediiimz itlere dört elle 
KOÇOK HABERLER ııarılm,.Jan sayesindedir. 

Çocuklaranızı bili cx:büyüyünce * Şehrimiz ilkokul öğretmenlerlnln meşhur >laca.iun• m biraz yakan· 
mesleki bllgllerlni arttırmak nıa.ksa- ı b" "d an b"' ••t•• 

Emin - ·· H Ik inde h rt.a mıı;ı o an ır ı e e uyu uyoruz. dile onu n ev a nın (VA NA) 
her çarşamba günü verilecek olan 1 a • u 
konferanslardan llkl dün verllm ştir 
Konferanslara şehrimizde bulunan 
bütün ilkokul öğretmenleri hazır bu
lunmuştur. * ıst:ınbul Belediyesi Topkapı -
Edlrnekapı arnsındnki asfalt yolu Ye
dikuleye kadar temdide karar verın~
tlr. Bu hususta proje \'C keşifnamcler 
hazırlanmaktadır. * Anamur Uman reisi iken Vektılet 
emrine alınan ve hô.lcn Kınalıadada 
oturan Rıdvan polise hakaret suçun
dan Adliyeye verilmiş, asliye üçuncıi 
ceza mahkemesinde elli gün hapse ve 
60 lira para cezasına mahküm edil
miştir. * Trak vapurunda. hamal Abdullah 
dün vapurdan nhtıma. hayvan çıkarır
ken denize düşmüş, boğulmak üzere 
iken kurtarıl~ır. Hastaneye kaldı
rılmıştır. 

ASKERLİK İŞLERİ 
Şehremini Askerlik Şubesi B:ışk:ın

lığından: 

1 - Şehremini, Samatya, Karagti.m
rük nahiyelerini lhtlvn etmek üzere 
teşekkül eden Şehremlnl Askerlik şu
besi 1/121941 tarihinden itibaren Ak
sarayda Ordu caddesindeki dairesin
de faaliyete geçecektir. 

2 - 1/12/941 tarihinden itibaren bi
rinci maddede adı geQen nahlyelcrin 
hudutlan dahlllnde ikamet eden yeril 
b11lımum mukelleflerln askerlik mua
melelerinin bu şubece tedvir edile
ceği. 

3 - Birinci maddedeki hudutlar da
hilinde ikamet eden yedek subay ve 
memurlara alt muamelelerin şimdilik:: 
Fatih Askerlik şubesince yapılaca~. 

4 - Şubenin faaliyete geçtiği tarih

Eskihlsar çimento 
Kredl Fonsiye 1903 

• • 1911 
ıı > Amortl 

• • Kupon 
Türk altını 
Külçe altın blr gramı 
Osmanlı bankası (banknot> 
Londra üzerıne 1 sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Madrid Uzerlne 100 pezeta 
Stokholm üzcrlnc 100 kuron 

108.50 
103.-

58,50 
1,15 

26.4-0 
3.67 
2,95 

5.24 
132.20 
12,9375 
30,75 

IRADYOI 
Bu~iinkü program 

12,30 Program, 12,33 Kaf19ık şarkı
lar, 12,45 Ajans haberleri, 13,00 Karı
şık şarkılar, 13,30 Ka~ık program PI. 

18,03 Muhtelif makamlardan şarkı
lar, 19,00 Konuşma., 19,15 Çigan hava
ları PI., 19,30 Ajans haberleri, 19,45 
Yurttan sesler, 20,15 Radyo gazetesı, 
20,45 Türkçe film şarkıları, 21,0Q Zira
at takvimi, 21,10 Şarkı ve türküler, 
21,30 Konuşma, 21,45 Senfoni orkes
trası, 22,30 Ajans ve para. borsası ha
berleri, 22,45 Dans müzlğl. Pl. 

28 ikint>İleşrin cama sabahı 
7.30 Program, 7,33 Ha!it parçalar 

Pl., 7,45 Ajans haberleri 8,00 Senfonik 
parçalar Pl., 8.15 Evin sa.atı, 8,30 Sen
fonik parçalar Pi., 

* Erenkoydıe oturan 8afiye adında 
bir kadın dün evde bir odadaki kon
solu diğer odaya götürürken merdiven 
boşluğundan düşüp tehllkell surette 
yaralanmıştır. 

ten itibaren şube mıntakasına nakil z::ı========-======ı:ı:::::. 

* Galata ve Sirkecl yolcu salonla.
nndan çuval ve telefon makinesi çal
maktan maznun Abdullah dün Mllye
ye veril~. Suıtanahmed lklncl sulh 
ceza mahkemesinde ı sorgusu yapıla
rak tevkif edilmiştir. * Gebzede bir at çalıp htanbula 
getiren ve burada atı satarken yaka
lanan Ibrahim adında biri dün Adli
yeye verilmiş, Sultnnahmed ikinci sulh 
ceza mahkemesinde ıstıcvabından 
sonra tevkif edllmiştlr. İbrahim malı
fuzan Gebzeye gönderilecektir. * Ecnebi hatlara sefer yapacak 
Türk gemllerlnln muhtaç bulunduit
ları madeni mayi mahruk:ıtı satın al
madan evvel İstanbul gümrükleri baş
müdürluğünden lisans almalan lcab 
ettiği Türk Annatörler birliğine tebllğ 
edilmhıtlr 

suretlle girecek yedek subay ve me
murlara alt muamelelerin şubemiı.ce 
yapılacağı ilan olunur. 

••• 
Beyoilu -yerli A&. tubeainden: 
Aşağıda sınıf, rütbeleri yazılı Yd. 

Subaylann acele şubeye müracaattan 
llln olunur. (16937> 

Yd. Top, Ttm. Necatı Oğ, İhsan Arı
man 44565, Yd. Top. Tğm. Habib Oğ. 
Nazmi Tarakçı 43201, Yd. Piyade Tğm 
Ziya (Pa.ta> Oğ. Pertev 16148, Yel 
Muhabere Atğ'nı. ömer Oğ. Asaf Ya.r
başı 14589. 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Türkiye Ecnebi 

BULMACAMIZ 
1 2 3 C 5 8 1 8 9 JO 

f 
7 
E 
~ 

1( 
....... ııııİıııııı .... _ 

Soldan sağa ve yukandan aşalı: 
1 - İhzar etmek. 
2 - Karmakarışık blr tatlı - Fran

sanın yenl merkezi. 
İki cinayet davası senellt 1400 kuruş 2700 kuruş 3 - Tersi arzıolunan demektir - Blr 

neticelendi 6 Aylıt 750 • 1450 • nevı boya. 
Çenberlitaş clvarınd::ı. Aile bahçesi 3 Aylık 400 • 800 • 4 - Tersi ihtiyar bayandır. 

önünde sarhoşluk yuzünden kavga .... 1_A_y_ıı_t __ ı 5_o __ • _____ • _ _. 5 - Oruç tutulan ay. 
ederek kebapçı Fethiyi bıçakla oldu- Posta tttıhadına dahil olmıyan 6 - Sırçadan mamul sahilhane. 
ren Ekrem ile buna suç ortak.lığmdan ecnebi memleketler: Seneliği: '1 - Anıavutıuğun merkezi - Başına 
maznun kardeşi Mehmedin muhak:e- 3600 altı aylığı 1900 üç aylı~ı cıB• gelirse yanm çırttır. 
meleri dun birinci ağırceza mahkeme- 1000 kuruştur 8 - Tersi ayakta duran - Bir vahşi 
sinde b!Urllm~lr. Muhakeme netice- 11----------------1 hayvan. 
sinde Ekremin bu cinayeti işledlğl ve Telefonlarınnz: Başmaharrfr: 29 9 - Sevda - Eli kuru değil. 
kardeşinin de yardım etUğl sabit ol- Yazı işleri: 20765 - idare 29681 10 - Rusyada bir şehir - Tersi had-

Müdür: 2049'7 
duğuııdan, Ekremin on iki sene üç ay 11---------------1 den fazla demektir. 
on giın ve kardeşi Mehmedln de sekiz Zilkade 8 - Kasını 20 
ay müdd Ue h:ıpl lcrme karar veril- S t ü ö& . Geçen bulmacammn halll . m. G .... Ikl. Ak. 
mlştlr. E. 12,34 2,18 7,18 9,46 12,00 1,3 Soldan safa ve yukarıdan aşalı: 

Bir kadın m el ı d n kavga ede- va. 5,17 7,01 12,01 14.29 16,43 18,2 1 - Mul1telit, 2 - Uçurmak, Er, 3 -
rek Karagumnıktekl nrkadaşı sandal- Hulusçnkma, 4 - Truva., Laik, 5 -
yacı Necatiyi bıçakla öldüren Sa.dul- Idarehane BabıAH civan Emsalsız, 6 - Laç, Sapık, '1 - İkalip, 
lah dün birinci ağırceıa mahkemesin- Acımusluk sokak No. 13 Koç, 8 - Kazık, Ye, 9 - Emi, Koyun, 

de muhakeme ed imiştir. Cinayette -==============~l~O~~A~n~k:a~ra~,~Ç~e:n~e~ ... -•••lllllllıııı Necatinln tahriki de goz önünde tutu- .ııı 
!arak Sadullahın beş sene ağır hapse 
konulmı. ınn karar verllml.ştlr. 

Odun ve kömür 
stoklarının teabiti 

Fiat müraka.be bürosu, odun depo
lanndakl odun ve kömür stok.lannı 
tesblt ettinneğe başlamıştır. Dün, me
murlar, Fındıklı, Be§Dctaş, Yenlkapı, 
Kumkapı semUerlnde kontrollar yap
mışlardır. Fındıt.lı ve Yenllcapıda 

odun mevcudu tesblt edllmlftlr. Biltftn 
stoklar tesblt edllc:Wtten 80!U'a odun 
tacirlerinin verdltl beyamıameleıin 
hakltate unun olup olmadıtı anla
şılacaktır. 
........ , ..... ,.,_.,_ • ._.. ... ,.._ .... ...,,.,.rı•r••·n=-

ILDIZ 
HUSUSi NÜSHA 

ALiCE FAYE 
Sayısı olarak çıkb .... 

,YllDIZ'ın 11 ci Husuat Nu.huı baıtan bata bir ALlCE 
F. ::E •&(fl•ı olarak çıkb. Bu aayıd:ı Büyük Yıldızın bol reaimlerle 
aüılcnnif dedikodulu hayatını, en yeni filminin reeimli romanını 

onun illve olarak iki renkli bir tabloaunu bulacabınız. 

H E R Y E R D E 15 K U R U $ 
•••••Türkiye Yayınevi: Ankara Caddesi No. 36. •••• .. 

Dörtyol ka.zaaına tabi Payu nahiyesinde müenes olup bu 
kerre tufiyeaine karar verilen Pana Limited Şirketinden alacaklı 
olanların ellerinde mevcut veaaikle birlikte tasfiye memurluğumuza 
müracaat ederek alacaklannsn kayt ettirilmesi lüzumu ilin olunur. 

ADRES: 
İskenderun fı Bankası vasıtaeile Pana Llmited tasfiye mcmurlufu 

Fransızca bilen Daktilo Aranıyor 
Maliye Vekaletinden : 

Mali Tetkik heyeti için lyl fransızca ve türkçe bilen bir daktilo aw•· 
caktır. Kadro ücreti olan 150 lira ısteklllerln imtihandaki muvaffakıyet d.r. 
recesine göre birden veya tedricen verilecektir. Lise mezunlan ve maldne 
Almanca ve İngll!.ıx:e yaza.bllenler tercih edilecektir. Askerlikle lllşlği bu1ıs· 
nanlar lmUhana alınmaz. İsteklilerin müsbit evraklle birlikte 28 son teşrii 
tnrihlne kadar Defterdarlıkta Maliye Milfettl.şllğine müracaatıan. (8532-10~ 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
İspençiyari kimya enstitüsünde yaptırılacak 3657.66 liralık tamlrnt ve ; 

slsa.t ~ 6/ XIl./941 cumartesi günü saat 10 da Rektörlükte açık eksiltme 
ihale edllecektır. 

Keşif ve şartname rektörlükte gorüliir. (10153) 

!nhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - Kapalı zarf usullle 30/X/941 tarihinde alınması iktiza eden 4 adel 

mıı.klne motörlll çektirme görülen lüzuma binaen tekrar pazarlığa tondi" 
muştur. 

ll - Pazarlık 12/ XII/941 cuma günü saat 9,30 .da. Kabatafta LevazııO 
şubemizde müteşekkil Alım komisyonunda yapılacaktır. 

m - Şartnameler! her gün adı geçen şubeden bedelsiz olarak ~ 
edilebilir. (103251 

ISTANBUL KAMBİYO MODORLOliüNDEN: 
Amerikan lt..halatına ait döviz müsaadeleri 20664 numaraya kadar ıntaf 

edilmiştir. Vaıktinde aldınlması, aksi takdirde pennllerln müddetlnln teııt" 
dit edllmlyeceR'!nl bildiririz. • ,,_ 

Valdebağı Prevantoryum - Sanatoryum Satın alnd 
komisyonundan 

Müessesemiz için 512'1 lira tahmin bedelll mobllya kapalı zarf usulii 11' 
satın aluıa.caktır. 

İlk teminat akçası 384 lira 52 kuruştur. 
Eksiltme 12/XIl/ 941 cuma günü saat 15 de Cağaloğlunda yüksek mekteP" 

ier muhasebeclli~ binasında toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 
İsteklilerin belU günde ekslltme saatinden bir saat evvel ilk teminat ak"' 

çası makbuzu, Ticaret oda.si. 1941 yılı vesikası, bu işlıeri yapabilecek ehllyettf 
olduğuna dair Maliye VekAletı ruhsat tezkeresi ve on bin liralık bir taa.hhl
dü iyi blr surette yaptıiına. dair bonservlst ne birlikte tek.lif mektuplannı 1t0"' 
m.ls~a vermeleri llzundır. 

Şartnameyi görmek ve fazla malümat almak için lsteklllerin her ,-
müessese müdürlüğüne miiracaatlan llln olunur. (10400) _, 

Maliye Vekaletinden: 
Depoda mahfuz şartnameleri mucibince Be4lklaşta Maliye Jcırtas1yf 

deposuna gelip gidecek malzemenin yakın iskele ile d~ arasındaki nak"' 
liyesl o.çık ek!lltmeye ve balyelerden çıkan t~hta, kAiıt, takoz ve hurd• 
sandık tahtalarının satışı arttırmaya çıkanlıruş oldutundan isteklileri.O 
nakliye lçln 120, fersude amalAJ kliı tlan 1.çin 105 ve tahtalar lçin 120 lir&"' 
lık teminat paralarlle birlikte ihale günü olan 12/ 12/941 tarihine mnsadlf 
cuma günü sa.at 14 de depoda hazır bulunmalan. (10425) 

Devlet Ziraat işl~tmaleri kurumu 
lstanbul Bürosu 

Sayın halkımızın ihtiyacını karşılamak üzere Lüleburgaz'da.k.l 
Türkgeldi çlftliğimlzde imal edilen Be7az peynirlerimlz satılığa çıkıı
nlmıştır. Müesseselere, Ba.kallara. Azami üçer teneke, evlere almak b
tlyen kimselere birer teneke satılır. 

Flatıer Mürakabe komisyonunun koymuş olduğu narh üzerlnedlr. 
İstanbul Bal.kpazan Süngerciler No. 83 

KUŞ TÜYÜNDEN 
Yastık, Yo•ran, Yatak A'l :wunak hem k~niıe, hem de 

s=ı::::: BiR KUSTUYU YASTIK 1 LiRAOIR 
Yastık, yorganları da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmakçılar, San· 
dalyacılar sokak, ömer Bali otla Kuş tüyü Fabrikası. Telefon: 2302'1. 

Sekreter ve Memur Aranıyor 
latanbulda merkezi buluru111 bir tirketin muhaberelİnİ na\iM.akilen 

yapabilecek kabiliyette 

BiR SEKRETER İL& 
Bu ıirketin Anadoluda sınai teflcilitında idare, muhabeıe 

ve muhasebe iılerini görebilecek 
bu filclardan biri yol Ü.tünde bir 
düıman koluna raagelmiıtir. Yarım 
saat acnra bomba tqıyan Hurricane 
ve T omahawks tayyareleri büyük 
bir teok.il halinde yol üzerine gelmif 
bulunuyorlardı. Bunlar iılerini bi
tirdikleri vakit bütün yol kamyon 
parçalı.rı 'Ve düflllan ceaetlerile dol
muıtu. tenup Af rika.n hava kuv· 
vet!t:rine mensup T omahawka tay
yareleri devamlı olarak -haı'Cket ha· 
linde bulunmuşlardır. 

lstanbul Defterdarlığından: T E c R c B E L t B t R M E Mu B A 
ihtiyaç ıvardır. Liaan bilenler tercih olunur. l.teklilerin dilekçelerini 

Pazar günü keşif tayyarelerimiz 
çift motörlü Measerschmit 1 2 düt
man tayyarelerine yollan üzerinde 
rulanuılar ve bunlardan dördünü 
düfiirmütlerdir. 

Manlfotra. lthal~t Türk Anonim şirketi, •500• bln lira sermayeslnl tıem- tercümei halleri, bonaervia kopyeleri ve fotogvraflars ile birlikte 
sil etmek mere çıkardığı beheri 20 lira kıymetlııde eh numaradan c2500Gı 
numaraya kadar «26000• adet hisse senedinin c5500. Ura damga resm.J.nl cSEK.RETER• yahut cMEMUR• Rümuzu ile lstanbul Poata kutuau 
17/41941 ta.rlhll ve 36985817211 sayılı makbuz mtlkabllinde defterdar1* vez- •••••• 176 adresine göndermeleri ilin olunur. 
nesine yatımll.§tır. 

Keyf~. damga resmi kanununun 39 W1Cu maddesi hükmüne tevfikan 
Uin olunur. (10379) 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Fen fakülıa,inde tecrübi fizik, matematik, jeoloji, tıp fakültesinde haya

tı kimya, edebiyat fakültesinde felsefe, Türkiye tarthl ve iktisat fakilltesınde 
maliye- doçentliklerl açıktır. Namzetlerin 22/1/942 pe~mbe gtlntl yabancı 
dll imtlluwıı ve 5/2/942 pervembe güntı esas lmlhanlan yapılacaktır. İstıek
lllt:rln sıhhat raponı, 5 fotoğraf niifus tezkere1!1 sureti ve ilml hüviyetini gös ... 
teren flflert ile dtfler tedN ıoıeıı kaleminden lltenecektlr.t li/1/942 tan-
lı.ine tadar rektödtlle mOncaatıan. UOSP> 

Devlet Ziraat işletmeleri Kurumu 
Umum Müdürlüğünden : 

Hatay Çlftllğlnln bu seneki mahsulünden 400 ton mltannda çeltik 
llkklnunun <onuncu> çaqamba günü Reyhaniyedekl l§letme merke
ziml7.de açık arttırma Ue aatılacattır. İstekliler çnl günde saat 18 J'& 
kadar İflekne7e müracaat edebilirler. 

Çeltikler çotu Kamallno olmak üzere sıra lle Viyalone, Maratıelll, 
nuır.ara 10. Kır geltifl nevllerinden ibarettir. 
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