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Libyada 
meydan 

muharebesi 
Yine başladı 
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Moskovanın nv s.&B•a•i 'l'llLaa.a.PL.&a 

dış müdafaa Sidi Rezek'te Moskova'nın 
çenberi muharede vaziyeti 
yarıldı devam ediyor vahim 

T obruk garnizonu 
cenuptaki İngiliz 
kuvvetlerile birletti 

lngilizler Sidi Rez.ek'i 
ieri aldılar, Birelhamidi 

de z,aptettiler 

londra 27 (AA.) - Orta şark 
lngiJiz kuvvetleri umumi karargahı· 
nın tebliği: 

25 /26 ı;ooteşrin gecesi İngiliz 
tank teşkillerinin yardımile harekat 
~"Pan Yeni Zelanda kuvvetleri Si
di - Rezek'i tekrar almışlar ve kuv· 
"etli l:ir mukavemeti kırarak Birci· 
~arnid'i işgal etmişlerdir. Dün bü
hın gün bu bölgede şiddetli muha· 
rebeier olmuş. ve yardımcı kuvvet
er nncak bu sabah erkenden T ob
ruk' L işgal eden İngiliz kuvvıetleri
le Eddüdda' da birleşebilmiı,ılerdir. 
~u arada İngiliz zırhlı ve makineli 
'2\rVetleri hududun iki taraflllda 

lkluhtelif gruplar halinde dağılan 
düşman kuvvetlerini kovalamışlar
dır. Çarpışmalar esnasında, kolları· 
lklız dün 5 düşman tankı ile ayrıca 
!O arıı.ba iğtinam etmişkr, ekserisi 
I iman olm~.k üzere 300 esir almış-
1.rdır. 

Hava kuvvetlerimiz, bilhassa ka• 
j~. kuvvetlerimizle yaptıkları elbir· 
ıg, harekatı esnasında tekrar mu· 

"•ffnkiyetli bir gün geçirmiılerdir. 
Bomba ve avcı tayyarelerimiz Sifi - Rezek'in garbında Alman ve 

tcılyan topluluklarına karşı hare
~ete geçmişler, bir ç•k tank ve mü
teaddit taşıt tahrip etmişlerdir. 

Londra 27 (A.A.) - İngilizler, 
Sidi Rezek'i Mihverin elinden ikinci 
~efa olarak aldılar. İngiliz kuvvet
erinin tekrar toplanması, memnu· 

niyeti mucip bir şekilde devam et
riş görünmekle beraber tekrar baş
ilYan meydan muharebesinin ecre• 
tanı hc.kkında haber yoktur. 

• kahire 27 (A.A.) - Resmidir : 
Yardımcı kuvvetler, Tobruk garni
;onu kıtalarile irtibatı tesis etmiş
erdir. 

Sollumun dış müdafaa 
hatları İngilizlerde 

Londr •. 27 (A.A.) İngiliz 
~adyosunun bildirdiğine göre Y eıni 
<.elanda kuvvetleri Sollum'un dış 
~üdafaa hatlarını zaptetmişlerdir. 
~rndi iki yüz metre yüksekliğinde 
b~~ sırttan hakim bulundukları şehir 
ltozlerinin önü:ıdedir. 

Mihver, takviye 
kuvvetleri sevkediyor 
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Almanlar, timdi iç 
müdafaa çemberine 
taarruza baıladılar 

Şimal kısmi müatesna 
Tula ıehri Almanlar 
tarafından kuşatıldı 

Garnizonunun cenuptan ilerliyen İngifü kuvvetlerlle birl~titl bildirilen 
Tobruk'ta bir İngiliz tayyare dafi topu ateşe hazır vaziyette 

Stokholm 27 (A.A.) - Ahnan 
askeri mahfilleri, Moskovanın dıı 
müdafaa çenberinin bütün mühim 
noktalarından yarıld1ğını ve Alman 
kuvvctlerfoin şimdi Moskova mer
kezinden takribeo 35 kilometre 
uzakta tesis edilmiş bulunan İç çen· 
bere hücum ettiklerini söylemekte
dirler. 

Vaziyet, aşağıdaki manzarayı 
gösteriyor: 

Partinin, yüksek tah
sil gençlerine yardımı 

Şimalde Klin ile Mojaisk arasın• 
da rnı..harebeler cereyan etmekte
dir. Tula'nın batısında Almanlar, 
Aleşnia'yı goeçmigler ve §İmal doğu
ya doğru ilerlemekte bulunmuşlar
dır. Şehrin cenubunda ise, Alman 
!f,ıtaları iki grupa ayrılmışlardır. 
Bwnlardan biri Nişanka derrıiryolla
rı iltisak noktasına yaltlatınakta, di· 
ğeri Tulayı kuşatma vazffeşile mü· 
keUef bullDlmaktadırlar. 

Yeni yurd yapılınciya kadar muhtaç talebeye ayda 
yirmi, Karadeniz medresesinde bannan talebeye 

de ayda 1 O lira verilecek Almanlar Tulayı 

Ankara 27 (Telefonla) - Yükaek 
tahsilde bulunan gençlertmlzln çoklu
ğu ve bunlar arasında yardıma muh
taç olanlann mühim bir .yekün tut
masına nıuka.bll mevcud yurdlanmı
zın, bu ihtiyacın genişlltl ile mütena
sip olmadıAuu gös önünde tutan Par
ti, bu kere bazı yenl tedblrlet almala 
karar vermiştir. Üniversite talim ta
burunun bulundu~u bina 7 bin liraya 
yakın bir masraf lhtlyarlle tamir etıı
rllip yurd haline konulacaktır. Bura
ya evvelce kararlaştırılan vasınan ha
iz olmak şartlle, Üniversite rektörlü
~ünce intihap edilecek 295 talebe yer
leştirilecek ~ bundan başka Fatihte
ki Karadeniz medreselerinde barınan 
75 talebe himaye altına. alınacaktır. 

Yurd haline kalbedllecelt bina tami
ratının bitmesi uzun bir zamana mü
tevakkı! bulunduğundan, yukarıda. 

Japonya ile 
muvakkat 
mütareke 

Bir kaç ay için harbi 
uzaklatbracak muvakkat 
itilaf imkanları aranıyor 

kutatDUflar 
babal geoen 295 talebeye önümüzdeki l.oDdra 27 (A.A.) - Moıkova 
aydan ittb&lUl a.)'da. Jl~r ve Kara- radyosu T ula kesiminin timal do· 
deniz medreselerinde barınan talebe-
nin de kacyola. ya.tak takımı ve saire ğusunda çarpışmalann aynı §iddet-

le devam ettiğini bu sabah haber gibi mal.7Jeme verllJDfllt suretlle iMol.ra-
hatıert temin edilecektir. Aynca önü- vermiştir. Bu kesimde Alm&Dlar fi· 
mWıdetııl aJda.n itibaren ba talebeye mal kNmı müateına olmak üzere 
onar Ura yardım paruı verilecektir. Tulayı kuptmıılardır. 

Bu suretle İstanbulda Parti tatarın- Vaziyet gittikçe 
dan yurdlarda bamıdınlıp late edil-
mek suretlle hl.nıQJe edilen talebenin ciddiletiyor 
adedi kız ve erkek 850 ye varıyor de- MOÜl:on 27 (A.A.) - O.F.l. : 
mektlr. Moskova önünde gittikçe ciddilqıen 

Leyll me«tep ücretleri Partice tas- vaziyet kar11sında baımakalesinde 
vlye edilen 80, ve nakdl yardım gören halkı sonuna kadar müdafaaya te,.. 
133 talebe bu he6abın ~ındadır. Yeni vik eden Pravda gazetesi ıöyle yaz• 
kararın tatbiki yalunda. :ruıı teşebbüs- maktadır: 
lere glrlşllmlş ve lcab :~ hazırlık- Geriye doğru bir mk adım atıl~ 
Iann ikmali için her turlu tedbirler 1 d H b' ift • h be-
alınmışhr. ~ama ı ır. .. a~. ın n aı mu are 

Ucretli iş 

mükellef iye ti 
konuyor 

Bu husustaki kararname 
bugün intipr ederek 

meriyete girecek 

ıı Moskova onunde yapılmaktadır. 
Alman kıtaları Moskova dıı cep

hesinin iki kanadında tazyiklerini 
arttırmaktadırlar. Stalinogorsk kesi· 
minde bilhassa şiddetli muharebe· 
ler cereyao etmekte ve burada Al
manlar 12-l 5 kilometre kadar ikr
lcmiş bulunmaktadırlar. 

Diğer cihetten lzvestia gazetesi 
T uJa ıduinin gittHc~e şiddetlenen 
bir topçu atC§İne maruz buluBduğu
nu bildinnekt~dir. 

(Devama sahife 2 •İitun 6 da) 

Londra 27 (AA.) - İyi haber VafİngtOn 27 (A.A.) - Va- Ankara 27 (Radyo gazetesi) 
alan askeri mahfillerde beyan edil- şingtonda hasıl olan kanaate göre Linyit kömürü istihaalini memllek.ctin Nülu• ifleri 
diğine göre Mihver devletleri Lib· Japonlarla umumi bir anlatmaya ihtiyaçlannı karplayabilıecek bir ha· 
~~d~ki ordularının takviyesi için varmak için yapılan teıebbüeler le gt.-tinnek için Soma ıve Tavşanlı .. . ~~. . . ... 
Buyuk gayretler sarf etmektedirler. akim kalmııtır. Şimdiki görüımele- Linyit havuaanda ücretli iş mükel- Nüfa .. clairelerİIM 1111111& diiftiıiıyM, 

u mak!btla Rus cephesinden geri rin hedefi Japonya ile Amerika ara· kfiyeti :ihdaa edileceği hakkında bir yahut d.,ecebe AHU yarduncauz 
alınan mühim birlikler Selanikte sında mevcut harp tehlikesini bir Koordinasyon karan intiıar edece- okun! 
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toplan:naktadır. Fakat fngiliz filo· kaç ay uzaklaştıracak olan muvak· ğ.ini evvelce yaznuttık, Bu lıueuataki Me.da eliai.d~ bir ~ cib· 
•u bunların sevkine mani olmağa kat ve mahdud bir anlatmaya var· karaman»& yanıı (buaıin) intifar dam T'U. Celtiiuaa olua bir ime ... 
hazırdır. maktan ibarettir. ederek meriyetc giıeocıdttir. Ücretli evleaeceldir. Minıcut, mulııU.., 
St f • .. "ki l ·ı· İtimada pyan mahfillerde beyan it müL.eUef.iyeti, Kütahya, Maniaa ve =albire:·· t~~ .:;::!: .. u .. 

e anıye gore 1 ngı iZ edildig"ine göre Japonya bazı imti- Balak..V vilayetleri alıalili ile ma- ~ .. 
ı • - M--... .... - . ...a.: -: bir ıvası tahrip edilmit yazlarda bulunmağı teklif etmif, de-n itlerinde çallf81l ve çallfl1la :v-a- _.. z-

ve bu arada Japonyanın ıon ıtene· şana geldiği halde henii« biç bir it- kayıt açaJ.m; ol., ~I 
Noma 27 (A.A.) - D. N. B.: lerJe iıgal et..;;;.i Hindıç' in:ide le m--·1 olmıyanlara ve dig"er vi- - Nual olur? AJmİ .... l>Me-

St f • • L • ..L b' . ''& • -yKlll lia del" .. • ... lııir • ...L. 
e anı .a~anıının Ua;c:rı muna ırı Hainan adumda ve Hongkong ile liyetkrde maden it]erinde iht:Uut w ~ - -

~:"rmarik te devam etmekte olan Singapur arasındaki küçük adalar- olanlara '8.li:>i.lc edilecektir. reık ~ .. 7 
b~yülc meydan muharebesinin oim~ da bulunan Japon kuvvetlerini ıreri Böyle Aiti Mi rfia .... lnzı 1 
~ıye kadar 22 nci ve 24 üncü zırhlı çekmeği kabul etmiftir. Japonyanın Ba k •ı B evi~ ıi i d._ JÖ• ~ 
hvaların tahribi Hı: neticelendiğini bunun mukabilinde neler beklediği f-IJe l • hı=- 'i* ı · • ...._ ÖJkJO& .. 
h~ber vermektedir. Aynı kaynağa malum değilse de Tokyo hükılmeti M........_ arı.ta alra,.caa. 
~~~e geçen salı günkü İtalyan tob- için hayati ehemmiyeti olan mesele- Re 1 i k Sa >'clcıM Bi...t .u •ıı: •· ....... • .. 
lıgınde zikredilen 22 nci İngiliz tü- lerde bazı imtiyazlar 1-temiş olduğu .wirb dire iıWa ..ı--. .......... 
meninin tahribi Birelgobi ile Seydi muhakkak addedilmektedir. Dün Adanaya giderek ~ cW. v-.... İ9INll et. •• 
Rezek ar~ındaki bölgede 23 v~ Amerikanın Japonyaya . ~~ bitA. ....... rW • 
24 sonteşnnde vukubulmuştur. Bı· • • • ziyaretlerde bulundu ve bll'IDCI derecede N;J,.adan hi...t 
relgobi' den şimal-doğu istikametin- teklıfının esasları tekrar Mersine döndü Dttlet deiil mi.Ur? ,........._ ey-
de ilerleyen İtalyanların cAriete> V-.ington 27 (A.A.) - lyi ha· vel, takib itimi o ...... ah·Lllf. 
~rhlı tümeni ile İtalyan rnotörlü kı· her alan mahfillerde beyan edildi- Adana 27 (Akşam) - Baıvokil Mil,Yarlarea lirwa b.:=b' da Juır-
ta.ları ve cenup bah istikametinde ğine göre Uzak Şarkta vaziyetin Doktor B. Refik Saydam bugün ea- dı naad nnS ni aaatimine Y"P.a.,.Ol'
hu kuvvetlere doğru ilerleyen AI- derhal vahimleşmesinin önüne geç· a~ onda Mersinden tolırimize geldi. aa. on aelüz milyon -• da nilfm 
illan zırhlı kıtalan İngiliz zırhlı kuv- rnek için muvakkat bir Japon • A- Başvekil Vilayeti. Bekdiyeyi ıve daireleri.de ka,ıd• bir reı1ı._ ek
":'etlerini kuşatmış ve tahrip etmir merikan anlaşması akdedilmesine Halkevini ziyaJ'et etmiı, ıehirde ge• s.ilaiır ve bir .harf yenh- dlll d
~. 22 nci tümen de bunlar arasın· dair ileri sürülen Amerikan teklifi zintiler !)'llptıktan ve Halkevinde nüne. uc:aiı ac:aığma yapmek ....._ 
da bulunuyordu. Tahrip edilen düş· Japonyaya kartı tatbik edilen ikti-,haabıhallerde bulunduktan sonra künclür. il.. o derece içiaden çmla). :nan tanklarının miktannı gös~ir sad ablukanın muayyen bir had da· saat 19 da ~ersine gitmek üzere 1nıyacak lıir İt de değildir. 8-.b 
ıı:atj rakam mevcut deiiklir. (Dnamı aahife 2 sütun 2 de) şehrimizden aynlmııtır. memleketlerde peWıll olUİIİyor. 

İngilizler dütman baskın 
kolunu takip ettiklerini 

bildiriyorlar 
Londra 28 (A.A.) - (B.B.C.) Libya. 

harbine dair gelen haberlerin en şe.
ya.nı dikkat noktası, ikrt hareket.!n 
devam ettiğine ~ Tobruk garnizonu
nun Sidl Rezek civarında Eldu.dada 
İngiliz yardımcı kuvvetlertle birleşti
ğine dair olıınıdır. Vakıa bu mınta
kada imhası lizım bazı duşmnn mu
kavemet merkezleri mevcut ise de Ka
hire askeri sozcüsü, hnrekAtın fevka
lade mahirane idare edlldlğinl ve bek
lenen neticenin elde cdlldığlnl söyle
miştir. 

Tobruk miıdataasının ehemmiyeti, 
düşmana pek pahalıya mal olmasın
dan üç İtalyan tümeni ile muhtelif 
Alman kltalarını bu mıntakada tut
muş olmasından anlaşılmaktadır. Eğer 
Tobruk müdafaası yapılmasaydı mlh
vercll<ır, bu kuvvetleri Mısıra kar§! ta
nrı-uzda kullanacaklardı. Bundan bnş
lul lbyada Uerlleycn İngiliz kuvvetleri, 
yalnız müstahkem bir kale değil, mü
kemmel bir üs de bulacak ve İngiliz 
kıtaatına daha kolay ve daha seri le
vazım yetlştlrtıeceıktlr. 

Muhtellr parçalara ayrılan dü.şman 
ba.s.1tın kolunı.ın tat.tılkine •e çember 
içine alınmasına devam ediliyor. 
Skii Rez.e.kte muharebe pddetle 
devam etmektedir. Almanlar, bu mın
tataya takviye kuvvetleri getlrtmete 
çok uğraşıYor. İngUiz tayyareleri ha va 
muharebelerinde on düşman tayyaresi 
dü.fünnüşlerdlr. 

Londra 28 (AA.) - (B.B.C.) Berlin 
radyoru Libya.da.ki hareUtın netlc&
sinden emin görünmemektedir. Alman 
sözcüsü, düşman kuvvetıerinl e.zımsa
manın d~ru olmadı~ıru, s00 s5yl~ek 
için neticeyi beklemek ve Alman kı
taatının fedakArlığı takdir od.ilmek 
Iklım geldiğini söy~. 

B. Roosevelt 
Japon delegeleri 

ile görüştü 
Londra 28 (A.A.) - CB.B.C.) B , Roo

sevelt Japon seflrt almral Nomura ve 
Japon delegesi B. Kurusuyu yanında 
Harlclye Nazırı B. Hull bulwıduğu 
halde kabul ederek 45 dakika. görüş
mU!tür. Japon murahhasla.n, Beyaz 
saraydan çıkarken bu miilAkatı pek 
dostane tavsi! etm.t.,lcr, fakat ta.fslHit 
vermem~lerdlr. Japonyada müzakere
lerin tızamasından bcdblnllic hüküm 
sürmekte, Amerikada ise Paaltlkte bir 
harp lhtlmallnden bahsedilmektedir. 

Amerikanın Vichy'ye 
mukabele bilmiail 

Taarruz bızıni Ye 

ıiddetini kaybetmeden 
devam ediyor 

Vicby 28 CA.A.> - Of iden: Rus cep
hesinden gelen son haberlere göte 
Mookıwanın vazl~tJ. vahimdir. Al
manlar, şiddet.ıi Rus mukavemetine 
rağmen UerlllYorlar. Bilhıı.ssa Tula.nıa 
şlm:ıl do~nn ilerll~ Almanle.nll 
pHl.nı Moskovayı çevirmek olduğu zaa
nedilın .tedir. Mosıkova önünde harp 
ed-en Alman motörlü ve zırhlı tümen
lerinin adedi 20 kadar tahmin edil
mektedir. 

Londra 28 (AA.) - CBB.C.> Mos
kova rndyoou, dün geceki neşriyatın
da halkı, son taarruza karşı koyma,
Ca davet et.mlş, Almanlann bütün va.
sıtalannı kullanacakları, faka..t RU6-
ların da karşı koyacak vasıtnıan bu-
1 unduğqn u söylemiştir. 
Moskovay:ı karşı Alman taa.rruzluı 

şimal ve cenupta durdurulmuş 18e d• 
IWdıctı ve hızı azalm~ır. 

Doneç üzerindeki harekattan haber 
yok ise de Rostof clvannda ça.rpllJm&
lar muvaffakıyetle devam ediyor. 

Buradaki Rus kuvvetleri kumanda
nı beyanatında, Almaıılann bu muha.
rebelerde 35,000 ölü ve 350 tank Z&J'i
at verdiklerin! söylemlftir. Bu Rm 
mukabil taarruzu, Almanların Kaf
kasyaya taarruz hazırlıklarını durdur
muş ve sa.hu boyunca Kafkasyada yl1-
riimet isteyen Alman tuvvetıertna 
cenahına karşı bir tehdit teıJkU et
ındtte bulunm114tur. Slvaatopolun ma
kavemeti de Katkasyaya ytlriime19 
memur bu mıntakada.tl Alman n.. 
vetıerlnt yıpratmlftır. 

B. Eden'in 
beyanatı 

Berlin antikomintera 
andlaıması yeni bir aulb 
teşebbüsü hazırlamaia 

matuftur 

Lc.udra 28 (A.A.) - İnglll& Harici19 
Nazırı B, Eôen dün Avam kamanuııa
da beyanatta-bulunara.Jc Berllnde top. 
lanan antıkomlntem andlafA'l&arıdea 
bahsederek demiştir ki: 

- Bu konferans, yeni bir SUih t. 
~bbüsü h::ı.zırla.mağa matuftur. J:l'r.
kat B Bitler kendi başına yeni bir 
sulh taarruzu yapmata. cesaret etme
diğinden Avrupa mllletıerlnl ancaılt 
yeni nizam altında sulha kaVWJQCak
lıırını inandırmak istlYor ve bu say&
de Amerllro, Inglltere ve Rusyaya sul
hü kabul ettireceğini ümld edlyoc. Fa
kat, B. Bitler yaRılıyor. Diğer rnlllet.
ler, ne vaziyet alırlarsa alsınlıw-, 81ya-

l.ondra 28 (AA.> - CB.B.C.) B. Roo- setimiz üz:?rinde kati.yen teelrt olnuya.
sevelt Vlchy hükfımetl, Afrlkada Al- caktır. Alman auHıü, hAklm ll1t dÜl
manyay::ı. müsaadede bulunur ve turuna dayanacaktır. Almanlar, haıt 
FMnsız dona.nmasmı onla.nn kontroıi kütlelerlnl bir yerden öbür yere nak
albna koyarsa Blrkıfik Amerika 11- letmek ve sruıayil Avrupanın prkmda 
manl~da bulunan Fransız vapurla- temerküz ettimıek istiyorlar. B. Boo
nnı müsadere ettlrecektir. Bunlana sevelt •Avrupa bugün en bilyük e6lr 
al'8&1lda dilnyanın en büyük gemlsl pazarıdır ... söilerlnl söylcrtcen tam&ml.-
olan Normandle vapuru da vardır. le haklı idi. 
~RllllAI.• ..... 1 

• o'tllhıtı1ı.t!ll-llfltııı1111;11K1t111um1t1nııı111ııııu11.;ı '"' il ...... -;ı;:ııwı IUllllllflllm 

Okullarda ana • baba ge~esi yapılacakmıı. Acaba bi.ı ana - baa 
ginü de olacak mı) ••• 

- Hayu. o, imtihanlar ba,IadıiJ zamanı ••• 
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ece ki ve hk. 

Harp tebliğleri 

Alman tebliği 
Berlbı 27 (A.A.)- Remı1 Alman '8b-

1f!i · 
~ta Alman sert bcrtlan 1 ingllt! 

iz mir limanında 
vapur yangını 

ı Platin vapunındaki 
kükürtler ate§ aldl 

teri botunu batırmışla.rdır. f.zmir 27 (Tekfonla)· - J.ıten-
Dün gece Alman hava tunetlerl l b 1 t __ ._ :..: ··k}e-

Ccnup ve Batı İngllteredek1 llma.n te- derun, stan u n ızmır ~·n ~ 
llslerinl 'b®lbalam.ışlardır. eliği küküıt, kireç kaymagı, çinko, 

§imali Afrika.da. ~r şiddet- sun'I &iibre, pamuk yağı, ı1ıit köstik 
le devam ediyor. ve cam hülasan ile limanımıza g& 

C naze kaldırın 
rttırılması ka 

m sraflarının 
ı im di 

Şehjr meclisi, uzun müzakerelerden 
sonra Mülkiye encümeninin 

mazbatasını reddetti 
Bingazl sahilleri ~ıtmda bir .AJ.man len s&dıkzadelerln Platin vapunm

denlz:ıltı gemls1 Jenn.s mu!ı bir İnği- da bugün yangın çıkb. Üç numaralı İstanbul trmıuımı Meellsl dthı saat Hamdi Rasim Bütthı.mu!>ntımm tıı
llz torpido muhrlbtnl batırmıştır._ anharda bulunan kükürtlerin ateş 15 te rei.s vekili B. Abdülkadir Kara.- bulü no1.."tasmda 13.'11.?' etm.lşlerdir. B. 
Düşmanın. Şlmal bs.tı Alınnnya u.ze- alması yangını söndürülemez bir iv:.· ~iirFelin t!ya.set! altında toplruım.ır- ID:mdl Rs.sim Bütün demiştir kl: 

r.tne yapmak Lc;tedifl akın tqebb\b1erl le etirmi tir. tır. Sabık celsenin taptı okunarak ay- c200 lJr.ı.ya. k..-ıldınlan blrlncl muf 
ııetlcesiz kalmışbr. lg ş ,., "00 lir ·•-tfaiyenin Te m6t'dıUMslann ta~ nen kabul olun4ukta.n sonra. ruzname- cenCl.Z& mn.sı.>.r.u.1tının <> an. 9~-

. • . 1 b ye geçilmlştır. nlması.n!I. ıtı.rnz olunuyor ve Mezarlık-
sıyesı üzerıne vapurun yan om ar Mezarlıklar m1ldürlü..6ü .tarafından !ar müdürliiğ'ii açık veı:i.--se tah.sLsat ltalyan tebliği 
deiikJeri açtınlarak ambarlıınna su kaldırılacak cena:ı:elere alt ücret tarl- lsteslıı, denlllyor. I'ilval:i M~lıklar 

Roma 27 CA.A.) - İtalyan ordula:n do!du:rulmut1, kıç tanıhndan eıi !l;:,ir, tesinJrı. malzeme fiatlerinde görülen müdürlü~üne vc:rnecek taıısls:ıb Bcle-
11mumi kanu'gahmm 543 numaralı ye"' oturtulma{ ve hu aqede ıran- tereffü üzerine, tadil ve t.ezyidl bak- dlyeyi devirmez amma.. bn t.ahsısa.t
tıebll!Sl: rl M 1 'te gırı eöndürülmü§tür. kmdakl Mülkiye encümeni mazbatas:ı 12.nn bu §ek11de 8 tane& blrleşllıce va.
:~;~ !::Ptl~o~ b~~:e ve Liman içinde "YUkuhulBI\ fut yan- okunmuştur. Mülkiye encümcnlnln ~et müşkiilleşir..> 

· al d. d · · mazbatası .Mıecllste uzun ve hararetlJ Müteakiben Mülkiye encümenl ntı-
• SG!lum cepheslııde Ingiliz kuvvetleri- gı~ tı ye ı saat evam e~ştir • . müıı~al:ıra sebep olmuştur. m.ma. 1.Wıat vcrilm.1şt1r. Enctımen, 
ne karşı sıkı bir elbi.dlğl. halinde anu- Oı.ga- vapUTlar yaDi'lJl yenn~n : İlk olarak sm al:l.n n. Ekrem Tur, teklifinin klı.bulfmde ısrar etmiş, Me
dane mücadeleye devam ediyorlar. uzaldapnışla'!'~trı. :Yangın. anıele~ ·mazbatanın reddJni 1steml,1 ve e:ı.cllm- zarllklı.r müdürü söz a.blrnk, Beledtye-

Dün de mfilllın muvaffakıyetler el- paydos yaptıgı emıada zuhur t.ıbni§ le §Öyle dem!4tlr: nın 9:!G seneslndenber1 hldJrdılı lW 

Japonya 
Siyama taarruz 

edecekmiş 

Amerikan mahfilleri bu 
taarruzun pek yakın 

olduğunu bildiriyorlar 

Vaşington 27 (.A.A.} - Umumiyetle 
lyt maliımat alan mahafllden bildlril
diltine göre, Ja.ponya pok y:ı.kı.nda. Sl· 
rama. taarruz edecektir. Aynı :rnahCll
ler, bu maksn.dla. Hindlçlni'dc mühim 
Japon kuvvetıert toptandıl?lnı bildir
mektedir. 

Devlet limanlan işletme 
umum müdürlüğü 

kadro lan 
Ankara 27 (Telefonla) - Görülen 

lüzum ü--ıertne Devlet llmanlan !.'}!et
me umum müdürlüğÜnün lhtL"!!.S k:od- 1 rolarmda dcği.,"ikllkler yapılması ka..
rarla.şt.ırılmıştır. Yeni kadrolann ha· 
zırlruıma.mıa b:ı.şln.nmı..<;tır. 

de edilmiştir. olduğundan nü~• za:yiat olma· .cenaze ücretıer1n.1n tezyidi Jı:atıyen cena7Aldcn 88534 llrn varidat tem.hı et-
Sollu m cephesinde Savona. tümeni mışhr. doğru de~lldlr. Bu hususta efkirı tlğ1n1, buna mukabil 134.000 Ura mu- Bakırköyünde bir cerh 

dü~mruım sllf:hlı arabalannm l?ücum- Vapurını gt'~.ert~ ı:-~m~a liuJu. I umuın1yeye hesap vermek mecburiye- raf yapıldı~ı sôyleml.'!tfr. BaJorköyünde oturan İş banko.smm 
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er 
A.Li ııe v 
Sabık pastahanelerde 

neler ıahlabilir?, 

Ali - Pasta. gato -.. eınsaİi 
ya.sak ... Bu ıvaz:iyette pastacılar. 
börekçiler ne yapacalr.> İflas ıtıl 
edecekler> 

Veli - bn hu 8.S'lrda gayet 
•eyyal bir yaradılışta ohn~ 
hali zaten fenadır, Ali. .. AJıştıSl 
iş artık yapılamıyorsa baska bi
:ıine seçiş ltabiliyeti olan· k.azl!.• 
aıır .•• Ona gayret etmeli. 

- Meselii) 
- Geçenlerde lsmail Hnkkı 

B .. ltacıoğlu, koz ve susam hel
valanndan, §İraya. boznya ka• 
dar türlü türlü milli çcrczle-imit 
olduğunu sayıp dökü -ordu. Bun• 
lan gazel'emize de geçirmiştik· 
Saat b~ sıralarmda asri bir csa· 
bık> pastahanede niçin bunlar· 
elan yecı:netin ~ . . . Çayın yanın
da ala kuru ye.-ni" erim iz de sa
tıla bilir. Bütiin bıınleı.:r her halde 
g<'t.l denen r.esne!crden de, kö· 
til yağla yapılmış o femen verici 
tatWardan. ela iyidir. 

Jarını kırdııtı sırada Alınan ve lt3lyan mm mühim miktnda pam\l}[ yağı ve! tlndeyiz. Bize, bu işte ihtlkA.r yn.pllıyor, Nihayet uz.un müzalrerlerden ilJOtU'a İstanbul subesl kaselar dairesi Şefi B. 
birlikleri mühim bir mevzi otan SldJ k b"k tahliy djJ . tir derlerse ne cevap vereblllriz?ıt milznkerenin k!.fayetı tekll.fl re,e ton- Reşit Türkgeldl, kansı ile beraber ge- Moskovanııı dış 
Örr..er'l geri ~ardır. os A • e e ıruş • Mütcaklhen söz alan B. Re!Jk Ahmed mn.ş Te b.bnl o1unmU$tır. ce evine gelirken, karşılanna. ~n 

Elan sıkı surette işgallmlz altındll Platin vapuru SaOO tonluktur. Sevengll de ma7ıbatamn reddi husu- Müteakiben mazbatanın reddi vece- Resnell B. Omıanın oğlu Niyazi tara-
lıu!unan Bardia'ya akın a1ob İngiliz Mallar, ~ Bankası Ye Avram Aji sunda ısrar etmiş ve: nruı:e 11'..nsarifatınm a.vnen lt>kruft hn- fm<ian tabı:ınca kttrŞunu lle elinden müdafaa çemberi 
esirleri gelmektedir. müess~•cle>i h~plarına Etı"bar..lı: vıe J cBu bize mewuatla verllmlş ve Be- smmnda. B. RefikAhmcdln teklifi, ya.raJannuştır. B. Reşid tedavi altına 

Blr:ız daha ~arkta Ariete tümeni, Jojof Kıınıni tuaflanndan yüklen-! tediye tarafından en ucıız bir tarzda verlleeek ta.?ıs'.sat 1ç1n Bütçe encüme- nlınmı.ş, carih yaka.lanmış ve h:ıkkm- }d 
dü<man motörlü mü!rezelerile ve düş- m~tir. Mallar sigortalıdır. Vapur i' yapılması ~ ~l_?n bir ..azlledir. nlnln im!t~ntnr anması ve een!l2le da tevkif müzekkeresi kesllmlştlr. y 8fl 1 
ınan piya.desile şiddetli ça.rpı.şmaLu Denizyollan tarafından 200 hin ll· Mt-za.rlıklar mudürlu6'il 'bu para. kur- ka Clırma. Jll.35 ... -.liatmın nzattılına.sı ..... • • (Baş tarafı 1 nci ı:ahi!ede) • 
Japmıitır. raya lciralanD\lfb. tarmıyor, bJmıcnaleyh ücretleri arttı- hnk~nbrmm ar:ıştmlma.~ ~. et-, İthalabnuzda bır genışle• Moskova cephesinin simal ke!14 

• • 1 rı,yorum. derse, biraz da. tfcart zihni- serl.yetle kabul olunmu.stur. •• ah 1 d"l" ~ 
Ort!t. kesimde her 1kl tnra.f zı.rhll Yangınm kükürt}4oırnı l;tdtın<h:ığu 1 y~tıe hareket etmış olmaz mı? Eıtcr Mütea'kiben ruznameye dew.m edil- r.1.e muş eae e l ıyor minde de vaziyet pek vahjmdit• 

birlikleri arasında te!trar çarp~a.r yere sönmern;! bir qara a.tılm&'ltn- 1 bütçede açık vermek ihtlınall varsa miş ve Kartal k:.ı..zam. da.hlllndek1 Dro- Ankara 2 7 (Telef.onla) - Soo Sovyet radyosunun verdiği mıı1U
ba"1lamıştır. ~I~yan bz.şıhı,;: dan ~hğı anl~aktadrr. Müdde- Belediye riyasetinden tahsisat Jste.">ln, gos tepesine Ankim. tepem bml veril'- üç ay zarfında Sterlin blokuna. da.- mata göre Klin kesiminde Alın~ 
~punun dalı başta e alır saylat hım.um.ilik tah.lo1ı:at.a bq!amqttr. masarlfatmı azaltsın, btitçe açıı:un me!i lıa~dald. Mmkiye enc&nem hil menıleketlerden yaptığımız itha- hu Moskovaya giden şose uzuıılıt" 
=~ a ttlUl et.mı. Meclisin mamatayı m- mazbntası kabul oınnmu.11tur. l&tta büyük bir genişleme müşahede ğuııca tazyiklerini artıınnaktadır!ıı!' 

"Ye .ö - d "" IA-'-'- i1s B- u~-of KaJ1-"!.ta'da detmesln! rJ.ea ediyorum.it dem~. Meell!, <H!er m::ıztıatcl:ın da; bbW ıedilmekt~dir Bu halin ayni kesafet· Rusların mukavemeti kuşı!ında bit' 
Tobruk nun e mlllııeze cı..uı.ı.a m - • , • .l.ll x:u Mü~n A'Ö'& alan Bil.~ encüm.e- ettikten SOlll1\. bugün Te yum tı:ıp1an- • k"'- '- . .d .k. . d r: 

te.hkem mevkiden yapılan ,eni bir ~ı- te devmn ettiğinin görülmesi bara• wnet merı.;.ezıne gı en ı ıncı er 
tı.ş hareketi teşebbüsünü püskü.rtm~ • ~~ta 27. CA.A:) - Sov:~er n1 reıst. B. Ha.ll1 Hllm1 Uygun.er ve B. m.alc fuıere d~ da Lüyük bir memnuniyetle kayde- c~dcki yollardan istifade ctm-ekte' 
'fe bu müstahkem mevzlln kata ve Bırlıguun yıeru Vaflngton elçw M. dilmektedir. Salahiyettar mahfiller- dırler. 
Jlman tesisatı İtalya.n tayyare teşıkll- Litvinof, Kalküta'dan Blrlqik Am.e- Gedı·kıı· ,:lenı·... Devlet ı·ktı·s·~ -"ı" de .öyiendiğine göre, ithalatın faz- Dün akşam Ruslar her ilci cenah· 
lerl ta.rafından tekrar miiteaddlt de- rilcaya baıweket edecelc.tir. aı M ~ O'l Jalqması bazı qya.larda göriilen fi· ta bilhassa Almanlann kanalı geÇ' 
falar bombalanmıştır. at yükselmesini azaltacağı gibi eşya meğe muvaffak olduklan noktad' 

tnglliz deniz birlikleri Tobnık ba.- Japonya ı·le SU. ba.vları' Mti!ekkiiJ'erı· noksanını da ortadan kaldıracaktır. De.at etmişlerdir. 
tısındaki sahil çe'm!lerlne ateş açm:ı.ş- T ~...,y ı~ Volokolamsk keaiminde cereyaJI 
Jarsa da netice alaın•mış'.la.rdır. Yugoslavyarun Ankara eden i3tisnai fiddette çarpışmalat~ 
Düşman tayyareleri, Bin.gaziye bit mütareke M•••lara vspila--'..: zam Heyeti umumiye Clii:n sefaretinde şefkat auareai rağmen Rualar mevzilerini muhaf•' 

akın daha yapmı.şlardır. Blrka.ç eve ~ ,,_ ıcaK z;a et:rnektıeclliler 
bomba lsa.bct e~ ise ~ hl~lr MU (D-. bınıfı ı nci --LY-'-)' 1--nunu bumin Maliye Vekilinin Ankara 27 {Telefoola) - Bu M--'- d. M .. ,_ ,.,e 

~ -- ,Ati o- .JJ .Jc y 1 f • d ha oaKova ra yosu 01a1n 
ha.beri verllmem14tlr. bilind ,etilmesini CI • 1[ aörü•ülecek 1 

1 riyuetinde toplapdJ al şamK zı]ugos avya .. se Sketide ~eti • Maloyaro.lavetz ke!imlerinde Al• 
Agedabia, 3 düşman tAnaresl. tara.- dir oBgev ukab" J erı>• ecme - • ~ ~~ ! __ ~Y vtahe m.uttedilm v er rnan. taanuzlanrun geri püskürtül" 

fınd::ın tekrar taarruza ~ır. tıe • ısıa m u aponya cenu- mwıtaçı.anna S'ls e ele G.zere d .. v .... biJd· ekted' 
A-vcılnnmıulan b.lrt Brlstol tıpl bl.t ,ba ve Rusyaya le.arp biç bir yeni te- :Allbr 21 "(Telei k). Y .. 1' Ankua 2'1 (Telıefcmla) -8lırm&Jesl bir auare tıertip edilmi§tir. B1.ı. §efkat uŞg~nu Jd ırm ır. k d 
tayyare düşünniiştür. Pllat ft ~d 1 caviizi tedbirde hulunmama71 ta· ek Aak. A Ct!,__ on 'h. ile Mü- beş yüz m1lyoıı ııra.,. J&tlafan d61'let toplanbm bii.yü1t bir n,ibet gör· ıma e ve mer ez e 
esir edllmiştlr. ahhüd edecektir. Söylendiğine göre • en "ı"" ..... um. tasv:i 1 v- iktisa.dl teşekkülleri heyeti tıımımiyesS 1nÜflÜr veni Al 
Tebll~n sonunda İtalyan a.vcıla.n- bu anlatmada Çine gMndetilen A- it Müdafaa Vekaletinin hazırladıgı bugi.in Bil~ Mlllte :Uecllaıbıd.e Ba.Fe- . - .... ~ . man 

nın 13," Alman tayyarelerinhı pazar- JJMrikan malzemesm: geçtiği Biı- bir ~a?1un l~~~ Bü~k. Mi?l~t kll namına ı&n:ve Vekili B. P'ltad Aj- · Ayakkabı sah§ muvaff akıyetleri 
Wl günü 5 ve salı günü de 'f dü.şman me.nya yolunun Japonya tatafından Meclisııw Terilmiştiı. ~lı d?Iz ralı'nln re14lıtı altmda ~. fiatlerinde bileler Berlin 27 (A.A.) - Alman ~ 
tayya~ d~rdül:lerl llAve edll\yor. tdıdid edilmemeaine dair h"'Lr.-'er lsubaylannm maa'1anna lıızmet mud• .._,. Heyet ~ete cetmıek ~ ı Fi M"--'--,_ _ h. il b. ,_ mi tebliği, cephenin merkez ve f" 

Q&1UJU d l • M 30 li -·-- u.t ~aoe rosu, ır çoıro 1 . 1 1.: buhmaca.km et en.ne gore .. rayı geçme- ... ..,.....,,.on 8eÇllmeııfne karar TeMJ:kteD lük.a -'-k b tt .. 1 . . ma_ keum erinde yeni muvaHa~" 
B •• · me1t tartile bi.r :zam yapılacak.ur. Bu ve ltomlaymılarmı wıçtfkten a:nır& clev· • al" ath, ..... 

1
• dı ea. 1'

1
· m,uesa;se e~m yetler elde edildiğini haber yer 

eyanname tevzıı t_ -!1!_ layiha yarm Mecliate mi.i%ak.ere ec:li- lete bağlı llctlsadl ~üllerden Sft- tm ~ ane er e?'. a.. mıı. a.n .ıc:ap. euen mektedir. 
Belediyece bastırılan beyanna• .uıglllZ futbolculari lecıelctir mer Bank, Etl Banlc, Ziraat Bankası kunduraları bılıltızam ikincı ve 1 S 

1 
. R f • li .,e 

mel erin Üsk!idar ve Kadıköy k.aza- ı Atatür• k'un·· kabrlDJ· • · Toprak ma.bstıller1 o.t.ls1 Te Devld zı: üçüncü elJerden satın almak sure- , b oz.et ~rm osto şıma nde , 
•- d ) d ~ I - l.--1 rat +-A•"kkfillet1. -·----un 19.fO _,, tile ma.liycıt fiatini _-:_ı •• elttiklerinı.· 1 ~ ıe ır cıvarında. yap_tı_klıırı mu. ke. wrın a ev ere agıtı maga U<l9 an- V kili Jie • • • • - blla """1'-. ltu.ı~ tedkik ,...., b .. d 3"1Aolt k" ilA bıl taarruzlar L.issedılir zayıatls 
dığını dün yazmışbk. Bazı lcimseler ziyaret ettiler . . ~ e er yetinın ıçtimaı Ü=]~~ a ..,..~~rı:n "' ~~ yuz e koktuzb ı meıru ı·ar ı a.ye 1 püskürtülmiiş;ür. 
'beyanname tevziatını ekm.eiin vesi- . l Ankara 2'1 (AA.) - kra. Vekllle.rl m aı =ıcu gçy.u.ıu 'iv""• ewunce aya a ı arı mn ıyet enn• L . d k • . d _ı.. ıı 
'-- ,_~- db' Anba 27 (AA.) - $ellrimh!- H 1 ~-'•- .... f~A'•'- d b. k . 1• f zl fi l enmgra esunın e auşmanı &aya tabi tutulacağına ait ı:ıU te ır d :LuJ l--='" L.__..L 1 1 d.. j eyet bu.e;l.Ul saat 15 te .ua. WUJ.A. top- en ır a~ mıa 1 a a ate sat- k .. bb" T . k• k J 
'...J:.._ l d c:o_,.,L, ,_, e o unan ıqr;uız ıuu>ocuan un ıan ... ~- B kiletbln d H• d d SOO '- 1 ki _J çı ış .e~e userı a·ım amışhr. u.i.Y~ sanmış ar ır. ,.;>aıaruyettar wr 1 .,...., ... ~ı a.şve asın a ya.pmJş, ın İstan an 1 ton ma1': yo unu tuttu arını meycıana Moşko.-a 

27 
(A.A.) _ T.-

~kam<lan yapbğunız tahltikata g~- ıl öğle iizeri hatlarında kafile reiei ruznamesinde bulunan meseıeıerı t.ed.- çıkarmı§tır. • ,_ ·ıd· • V l'-
•e bu --~ tamamı·ıe -nlı•br B--. bahmduğu lıalde Et:noğrafya müze- kik etm.13t1r. ı·plik ve 1000 ton çuval B . . ~ . L __ • .!'L.,;ik• 1 aıanıı Dl ıuyor: o KOV şehri .. 
• -.. ,,_, y • ....- • d---L l'n_ _-' f:!_t "'L- ._,, u zıncıru, ısıuupm m ... ar ann• Lad .. 1.. . .k . d , • AJ~-" ı · ·· '-- V• • &Ule ai ~ CIDCQt .,,.._ ~rk'ün Si fi f f d b". b·· 1 f d oga go u ıstı ametin e:o ~ J&Dname: 'C, nn te'Y~ ea.megıD TCSl• L_!Ll'llU• , .,,.;....~ ~:.t- -- LL -. .. a e ac ası . gelecek ftl1 lr•, UrO memur arı tara IIl an t Jr •• J Jt k l 
kaya tah. tutulacağına del&let et- i:k k -,,;ı-. ;;'"'9& •• wr ...-- r · meyd&na çıkanlmıttır. Vanlan ne- aarruzu at 1 0 ara m mışbr. 
sıez. Hüktlrnet bu tedbirle latanhul· O)'m ar • İzmir 27 (Telefonla) - Ödemiş- Ankara %7 (Tel~!Onla.) - Şehl1m!ze ticeye göre. tanınmış bir ayakkabı Tekaüd dul ve yetim 
daJc· nüfusu ve lmnlara verilecek!· Aab:ra 2'1 ~.:-' ~. mi- _, Kızıklere ltöyünde 17 ya§ında gelı:n malümata. gore, T1earet VeklleU sah§ müesse9eei maliyeti 674 kuruşa ' • 
o1a.n un miktanru ebibiz w fazla· ldb'' inil~,_~ tutbolculan Zl- Fatma Q1wıın ile ltocaa Mustafa tamfmdan HJndlstıana göndedlm1f ol..., bir çift kadın iskarpin.ini ilrin· .tcaaşı nasıl tahaıs 
lhZ tesbit etmek ~~. Bu !:.~.;.:;~~· ı:s Ciaan ayn ayn merde ölü olarak ~~=ın:~~ ~ ci elden aldığı .ekiz buçuk 'liraJNı: edilecek 
eayed.: fmnlann daha Mı bir ıu• I btı ~~ eyl~ aımra. .::n~ bulunmu~rdır. Bu. aile faciasmm vlçe ~n.rl!tt ha~ yaptığı ~eti- fahınty:ı. yüzde otuz meşnı kin Üa• Ankara 27 (Telefonla) _ Mııll1" 
rette kootrolu kahil ola.calt '" .f&.j bf.r t:a;7 styalet1. verllıaJ§ ..e enstltOJliln •eıhebi hakkında henüz lıiç bir fC1 bilsler mı.waflakıyetıe netl.ccl~k ve edince 11 lira beş kuru§a sat- VekiUetı, devlet bütçesinden ve nıül" 
nncılann harice un eatmalamımJ beden tert>)Jeld feAf defterini immla• l bilinmemektedir, Tallkikat yapılı· Şlmdlllk UiOO ton pamuk ipligt. 1000 mı§br. hak bütçelerden tekaüt, l"«-lm l'e dol 
önüne geçilmi§ olacakbr. ; autlardır. 1 ;yor. ton çuval temin ed.IIJnJ4tlr, l Suçlu Adliyeye verilmiftir. maaşı alanlarla lkramJye alan1ııJ1lJ 

muş 'ft! lkramlyelerlnln namı f.a.hlSJ 

EY 
Aşk 
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olunacat? hakkında yeni bazı eısn:ıl-1 
WP A D B .., 1 aaa.tte mutlaka ebediyete intikzJ ot• ıünüı:. Onun için istiifar. ediniz. Ce- maimum1aımı~tı. Bu L.abralar hütün ~:'=~~ar yakında nıtl!lt• 
A11111ia .,., • mit bulunacağım. nahı Hak. ıeeinizi belki d~•. eİ%i mevcudiyetini altüst etmi§ti. 

" cArtık 0 andan itibaren kendi.si· belki affeder. Gözleri bir noktaya 1111planm)fb. Bir talebe mektebini 1 
ne ancak bir &Öz .öyletebildim. Bir cBaşını bu ıef.en HAi& lta~ısında o korkmıç ülünı ' 
tek söz. c- Hayırı - manMma ••Mir. levhuını görüyor gibiydi. Hal! o yanmaktan kurtardı 

Jfak1eden: (Vi • Na.) cKenclmne eordumc dlU'ar ettim: kindar kadının teeirinden keadini izmır 27 (Telefonla) -Buclrı ismtf 

ve macera romanı 

· c- Söyledikleriniz cloiru mu~... c- Rica ederim... Müıtaade brtaramamıfb. bölge sam.t okulunlDl mutlak lı::ısmJS"" 
cD~ fiil haPa ~ flli Be.lla oJmvan Mr ~ •- cBltı§lnı: ~din ... Yanınızda kw'an obwnlar. Yüxbqı Ragıb, bu anlatılanlara da balmumu eritilirken ya.nem f!blllı 

~e, beeledikleri. büyütt\ilderi kil· W ka.lmakta devam edemiyecek· c- Evet! • mbuma -1ladı. cYine, hafiyle: bu,. ne diyeceğini biJemiyerek., tannı ar1Dlfb1'. Ta~ eatıb 
cükleıı.:: kartı bir ıı..m D7IJ'IU J.i9- tim. Hs fC'1i terkedip p&eccatim. «- Demek ben F mid aia ile eüt- c- l.t>emem. mat.:madiyen ellerini uiufturnyor, =~===~ 
ili duyarlar. O beni beakmif. l>il7it- ......... Mp.i. tanımachia Jm.. ninenin evlldıymı) cElini tutmak lefebl>a.a.cle M• pannaklannı çıtlatıyorda. Beyaz ba· _ -'"HM ___ ..,.,,._ •-· # 
dttii. yeti~ ha b.aJe ptiJ-- n.l111imiacl. «A"""' sülr:6ti> cnret. iundum. Htff't•netle --t...:. 7Iklarmı di,leriloe mnyor, kemiriyor• ~~ ~· ,,_ ·-· 
_:..; Şim..l~ bulunduc;.,nw. ..!!L--1. cOnl -'-~ L.:. --L"'-- -L '" ·~ - .. - ıı;ça.... d Sö -1. D~- "- ..,,... .. 
--r-. u.ı. •- ,....-:a. ara ClllR' "Mit -•tam,...,.,. .__ Öyleyae ben de ne yapmu «Hayatta yaptığı 80DUllıCU hare- u. nen püroaunu ,. ...... b. un &tÇ ~-------------. 
=-~kiı!:ı tepde~klakd ~ '-~~ ~-~diiımil. .bir te7ü b~ o da ba- iktiza ettiğinj biliyorum. Bilmiyerek ket de bu oldu. ııSefes çek-:1'ek takblıüleıı'!1~ ietedi 
o#_r, an o yı a zerre ~r UilllUa a enm m te mu ırotamı arası- b b. 4 .... f t.!!... • 0 __ _ • L.___ b onra, aoguyan a vesııu masanın 
lnsa.i. rnerhamet chzymuyorda. O na uzlqılmaz bir dargınlık girdiği se e !!.et ver ııımı OIUluııp tam.it «~nur.. uzenne korkunç ıw:r uh- üzerinden aldL Bir yudumda içti. 
i::i. aizıma kaşığiyle tüt Wl'JDİIÜ. ve aJ.emle münaaebetimll:in kesildiği ed~ceg~ rana yakalandı. O sayede tekrar Nih...,et, l>ir ıey eöylemi olmak 
Ye ben ona ilk tebeuümlerimJe ..r..L idi Seneludenberi 1..,!_--vJ.-. .M.ni- cYan yanık bir haldeki 'Y~et- canlandı. Bu canlanıttnda da beni 0r:n: 1 cAn.tikomintem pakt.> 

.rıu- ruıume.., ... --- .... _ • •. • d-~ L . k - - '-· lk p ... 1 '-- "W"" Bu ıözü türkçc aayualc saze-
IDÜ1tiim. miyoroulc. n.arney.1 g~tenp «ıİm ııd: ~gma~a ~aı tı. armag.ıy 0 -pıyı - Nefis püro ..• Fakat berbat bir telerimize yazıyoruz. Kelime-

cGerçi, doğru: Atıiınt öJdürmür cRulaye Lan1mefendi. yerdiği c- Bunu alabilir miyim), goıterdı. kadml. .. - dedi: odadakileri sü- lerden birincili. Adet& ha. bir 
tılm. t:a&ilatm mütebıı.lci kısmında eo::- cGene, Da,iyle: .. Gözkrimi elimle kapadun. Bu lümsetmek tecrüb~nde balundu.. iaim olduğu için. onu Mıeter ist°'" 

cVe ölümüae eebebiyet Tennİf· IU% bir zaaf hissetti. Sarfettiği «-Evet. tmrine itaat ettim. ~albirun \ıatJığı Cevdet, alnını elleri arasında tu- me:ı JcabuJ.e ıneobunız. Bilmi-
lim... g11.71'et ona büsbütün yıpratmıştı. cYanına yak1a~ralı:, devam et- larşısında dehşete ugramıştnn. tuyordu. O da, yüzbaşı Ragıb gibi. yenler, ne demek olduğmnı öi· 

cFakat işte şimC:l.i o da '6eni öldü- «Birdenbire duda.lr:lanndan k.anlı tim: «Tam kapının eıiğini aıacağnn içinden çıkılması güç olan bir "AZ.i- renmelidirler, Fakat ikinci b-
r6yord~ ~e~ en k.ö~ itken~e!cı:e bir lı:~pük oluğu bo1&ndı. . c- Siz beni eevmediniz. Fakat urada mü~tehzi bir_ e~:e~ yet kar§lsında bulunulduğwıu anlı· lizneye ne üıtiyacımız 'f'al') 
lıyık gormuştu. Pek yubek hır 1Çti- cZile baemak istedim. l>en sıZ1 anne olarak . tim c- l!erıde de goru~uruzl - de- yor~~ . cAndlqmu diyemez ~~ 
mat tabakadan en sefil derecelere cBir el l""ret1yle, bu h ,_lo!- HaJ.bu.lc.i k Jbi .. b k8e!Vrnıdş. · Jiğini duydum. · Rusuhi, c.ndan eonralti aa!halar.da Şu Türk haDu arannda Lcrk• 
ı.. __ • l d r- are~~ .. e a nızı ana arşı aıma aaıl h k t tti"" . I ttı dl 
uenı yuvar ıyor n. mani oldu. kapah buldum. Ölümün kar§lSmda cNe kadımnıı. ama.n ıvarebbi._ 0 are e e gını ~n a : can apna > Yl anlar, cpsıkt> ı 

cEvet, söylediği doğruydu: serum cDudaklarmı silerek: daha müJayimleımenizi, iyi insan ,ek- :ttk ~ ya:ı:f~ nuı1 h~- ~layacaJdar isıe., hüıc:lıe bt Jd. 
~.karakterde ?n~n o)dau~mu iyj c- H?atta pek az müdclet <!a- olmanızı görmek isterim. Bilmiyo- Muhanir sustıı. 1 et ocelPJD ç şti. - edi. ! l §idir1 J 
l>ilıyordu. Haysıyeüm maru olacak- ha kalacagıml - dedi. - Yann bu rum. belki yapraamz, J>eUU de ölµr- Ekseri)oetle ealcin olan çehı.a (.Ari&uıı Yar) j -..~-----------•-" 

Ke demeli? 
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~~~;~;~;~;: (ŞiiiliR ıi:i.aERLERi) 1 KONUŞAN MU YAL R 1 
ıı.ı~ :::~ır çıkm ,.... Et fiati P~sta .ve börekj Yağ ihtikarı :-:=-;:~ı:._..,.,... __ y::.::=:::·.= 

~~an meydana vo bunun ortasmda !ı Dünkü toplantıda toptan ıma/ı yasak Müddei umumi yağcininJıında tıqı Z>rtrun, uzun bo11a b1r h:ı.- buk dönüp ettmesm.ı. hır kısmı da 
q.ı~ Barbaros Hayreddin tiirbe- k d f' l beş b.dmı dolaşıyordu. Sa.ray muha- gttmemeslnl ıstly-Ordu. Ordunun git. 
sine ınnhabbetle baktım. Fakat bir ve pera en e ıat ere :ve dört yalanci ıahidin tmarmın kalağı ~ olduğundan. memnl bekleyenler, gitınemesln11ste--
tey dikk::timi celhetti Yanımda 10 kuruı zammedildi Koordinasyon lieyetinin Jecziyesini istedi :r~ taAınmı IO~ filpbeleo<U- ~=r~eı~n':!~ B5:~ ~~-= 
11tıl!t:Ieketimizin ~ münevver· kararı vilayete - Ne tst.ıyomm, hatunt ıııenıen Mısırdan ayrılır ....... 1 ..... z Ha ....... ba.,,, 
~r.den yüksek zevkli bir aanatkar F M·· , be k . d- Kend!.s1nden Tro.bmll ya!ı almak ı.- geldin.. klm1 göreceksin? nltan olarak 11An.....,.~~hlerol:~ .,. 
narJı. fntibaunı ona da söyled~ ~ l ~ata B r~ısyonu. .. ~ tebliğ edildi t1yen müşterilere yağ olamdığıru ılJy- Diye IOrdular. Arablstanın muhteli1 yl'rlerlnden 

ofu-uluf:unu taw1t etti ve gazetede u .. a 1 v~ e e Y• r~ lC<ilği hal.de, deposanda ,apılan a.rq- Ha.beş tadını adını Termedl: Mısıra gelen heyetıeı: ınütemadlyen 
lıclirtnıeıci muvafık buldu. bao"!'~ıgı!1d.a dort,_ saat.~dar suren Buğday unundan imal olunan bazı tırmada yilzlerce WıSıı Tramon. yağı - Padişahı görmeğe geldlm. Bqb padlşaba anı tazim.at edlyardu. 

ll.nharos Hayreddin türbesi, 0 t..:n .. • "- ıı ac;tnna ~ .. ıdetmı§hr. ltlks gıda. maddelerlnin imal ft satı- bulunduğu cihetle, 1btıl.lı:Ar suçundan bl.rşey aöyllyemem .. beni Scllmln hu- SCllm Mı.sırdan ayrılırken, {>ehlrde 
lrotkoca meyda."llD ortasına. mini· Bu içtimada komisyon. başlı ba· şun meneden ve buğd:ı:r · sarfiyatım maznunen yakalanıp tevtıt edllen zunma çıkarınız. dedi. blr mllctar muho.fız askeri de bıraka-
tti:ü düşmüş. Adeta, kocaman bir oma et narhı işite meşgul olmuş. Ka- tahdld eden Koordinıı.sYon beyetl ka- toptan yat taciri Yani Devlet.oğlu ile Şeyh Abdullah s:ı.rayda bekllyordlL catı lçln, Hayre bay bnkkmda söyle
t,~ •. • tanıv b. uk J • ti • Jıc•bö. • rama.mesl dün VllAyet& tebllt olun- Uk muh:ı.keme esnasında. bu dlvada Şabakayı görtince sevindi. nen sözlere ehenımlyet. vermiyor n 
kı>~n u:zhenalin~do di ene ı:r çoc ~~ar b~emıye umı;ı1 a .. 1m Kve muştur. yalancı oahlllik ett1klerlnden, tevkif- Derhal Sellme ha.her verdiler Te hu- bu dedikodulann blrçot'Uru. Hnyrc ha-

.ası ey • ger ır toptancıyı ın enuştir. a• Kararname neşri tarthmden 1tlbt.- lertnc karar verilen Ha.m1d. Ahmed. sura çıkardılar. :rın hasunlan tarafından kasden uy-
bö lia!.cifo:ıten de, premip itibarile, saplar cemiyeti umumi kiib"bi evvel- ren undan y~pılan börek, pasta. kek, I Zeki, Bekir ve Du.rsunun ~uba.kemc- Şabaka Sultan Belimin önünde dlı: durulmuş nazarile b:Lkıyordu. 
li Yle b.ir &anat meselesi vanlır, bi· oe. .komisyona bir maliyet raporu gnı:, ve tatlıların 1malin1 ve satı§lllı !erine dün asliye lldnc1 ceza mahke· ~erek, ilk önce çölde yaptığı yarar- Kara Osmanı üç gündUr bulamıyor-
}·?ru~: Bir meydana bir abide di- ıvenni~. Bundan sonra Mürakabe 1 tamamen mıenetme~edlr. Bununla ıneslndıe bakılmıştır. lıkla.n anlattı: Jardı. 

ltilliL:en, heykelbra§ etrafın eb'adı büro.3u maliyet fiatlerini kendi va· ı beraber evlerde ve lokant.:ı.Jarda. yapı- B1;1 celsede müddeiumuml 1ddlana- - Devlet bayın vücudünU ortadan Sultan Selim meraka dü.,"lllüştü. 
İ!e turanm arasındaki tenasübü gö· sıtalan ile tedkı"k ettinni§, 0 Ja, lto- ınc:ık bu nevi gıda nuıddelerlnln hıuı.U mesınt okuyarak Yani Devletoğ~un~ kaldırmamı ferman buyurmuş.sunuz. Kara Osman böyle birdenbire ~ 
tttir. misyona hir rapor vermiştir. Dün• h1Qblr tahdide tabt tutulmamaktadır. ihtlkAr suçu sabit olduğundan, gurgun Bu 1şl derhal yaptım. Devlet bay ölün- b:ı.husns Şabalta gelir gcln.ez nereye 

Kaziyyenin aksi de doğru olsa kü müzakerelerin uzun sürmesine VJlô.yet, kararnamenin tebliğinden cezasUe tcczly~lnl ve yalancı şahitlik- ce ordusu dağıldı ve Araplar kendi gldct>Utrdi? 
tere:..&· • M t b. ..b.d • etr b b 

1 
t dk·k·d· R sonra derhal Toprak mahsulleri ofisi- ten maznun dort ldşip.1n tecziyelerini zaviyelerine çcltildller. Kabile §eyhle- Sanca da Kara Osmanı bulmağa 

fıı a.•II'. evcu ır a ı ~ .~- se ep u r~~or ann e ı ı ~· .a· ne blldirmlş ve bu itlbarla. dün sa.bah- lsternlştlr. Maznunların mllda!aala.rı- rinden birçoğu efendimize arzı ta.zi- memur edllml§tl. 
- ıneydan açılırken aynı tenasup porlarda mubayenet bulundugu ib- t ltib 00. kçl pastacı •e tat- nı hazırlamalan Lçln muhakeme ba.ş- mata gelecekler. Kara Osmanı geceli gündüzlü an-

~tıtul alı . ali il . .. ··1 k di an :ı.rcn re • ' • m~ • • . • tim en suru me te r. lıcılara verilen un kesilmlştlr. ka güne bırakılmıştır. Dedi. Selim, Habeş dilberinln omu- yorlardı. 
~arp mımarlık telakkilen arasın• Öğrendiğimize göre Kasaplar Kararno.mede lma.11 yasak edllen Beynzıtta bakk:ıl Habip ve Şehzade· zunu okŞlyarak: ••• 

i hu crnikyasıt düşüncesi Türk cemiyeti. toptancı narhmın hldınl· maddeleri tmn.l edenler ellerln~kl un b:ı.şınd:ı bakkal Osman makııma. ihti- - Kalk, t.ledi, sana. diz çökmek ya- Selim, lskenderiyede 
~«tinde de vardır. Fakat içine h _ ,_ d st-0kJ:ırını dün sabahtan ttlbaren üç karından mahkemeye verilmişler, raşma.z. Çöldeki istlklAI davasını bir d ı._ ı· l ak E ma.sını, can ve per<1.&en -e et nar- • • dl ~ ikinci ce hk ....o-d lrml be hançerle nih"yete rdlrdt~tn ı in onanmayı teftı' ~ edı·yor qy ı ft.ntezi k~m1' o 8J' ••• c· hm -k lfl . • lt . dan gün zarfında. Vilayete bU rme6e za ma emcwu e Y şer ..... e ı; ç sa.na ~ 
dad, hinalann dış kapılanru, heybet ist ın i~ ~ 1 mesını omısyon mecbur tutulmaktadırlar. Bu beyan- Ura par:ı. cezasına ve dükkll.nlannın teşekkür ederim. Ben de scnln ı.stc~ Mısır seferi Omı.anlı tarlhlnde mü-
l'e iht4am telkin ebnek için, müba- eme e r. nameler toplandıktnn sonra Toprak lblrer hafta kapatıımasma karar veril- diklerini yap:ıcnğım. hlnı blr f:ısıl teşkil ede . Alınan net'ce 
~1 surette bü....::ı_ yapbrırdı. Guya Komisyon, dünkü tedkikler ao• mahsulleri o .. flslne gönderilecek ve ofis mJftlr Sellin, çlilde olup bitenler ha.k.k.ında ne kadar büyük ise d", bu nctfccn!n 
h :ıı.._ d h k td ı 21 zarf d bedelleri peşin bir hayli mnlUnı:ıt aldıktan 9Jnr:ı, Şn.- eld.:! edilememesi hallndc devlet tam:ı-
tıredan Dev'l~ geçecekti. Bina nun a toptancı nar ını a ınna· ı un an gun ın a' · Aktar aparhmani bakayı taltif etti ve Kara Osmana. ha- mile yıkılıp m:ıhvolması d"hl müm-

dahi!· k d d • bilakis b. mı§. fakat canlı toptan ve pera· tediye oltfnnuık şartlle satın alablle-
lh:-!_1. !!: ~~-adi~eB, d '. ır kende et fiatleri~~ kilo başına 1 O cektlr. Ofis tarafından 21 gün zarfın- cinayeti tahkikatı ber gönderdi: kilndü.. Zira. ~rkta Osm:mlılann en 
;;.-tır.llllllı.:c cıı.u.ı."11 • ura a cınsan d:ı. s:ıtın n.lmmıyan unlar s:ıhtpleri ta- - Osmanı bulup getirin.lz.. karısı müthiş blr düşmanı Şah iı:mail &ı.fe-
C)ıç\isü» nü dikkate alırlardı. Bütün kuruş zar.ı yapmıl}tır. Zamma sebep. ' Beyoğlunda. Aktar apartıma.nırun çölden geldi. vı vn.rdı. öte yandn d:ı. O"lil".3 n!ldında 
....., ,. L • • • rafından, imnll yasak et'lilmlycn m:ıd- kap•cı odası d Ki"""h H"" yinl ta 
--ua medhalleri ancak ortaboy!u bir ot .ıatPCnnın artması. ve mevmn deleri imal edenlere s:ıtılo.bilecektır. • - !:1 a. b• use ~ Saray muhJıfızlan Kara. Osmanı vefa göstermeyen Avrupa d~vletlcrlne 
'danım b~m vunnadan girebileceği dolayısiie ~ehre az kasaplık bay- banc:ı. ile oldurcrek kuyuya atan apar- aramağa gittiler. hiç bir z.'.lmnn ftJm:ıt eciileıne:ıdi. 
)'\ikseklikteydt van gelmesidir. şu•• p he 

1
•
1 0

• • ı u• • m tıman kapıcısı Haydar ve suç orta~ * Eğer Sultan Scllm Suriycdc blr 

I> 
, • • Mehmed hıı.kkıncb. sorgu ha.kimli~! Şa.b:ıknnm çölden gcllşlnl duyanlar mağli'ıblyete du\ar olsaydı, ceride kn-

en~;cür ki: tahiqkata devam etmektedir. h tı i rtn 1 d · •Peki uzun boylular?• ş· k ih • Ckne Kl""lı Ib. rahlın adınd"' blrl de ayre e bir blrle e soruyorlardı: an or usunu Ş:ıh IsmaJI kılıçtan geçi-

On 
ır et ayrıye postala- 6' ... - Blr taraftan po.d!ş:ıhın fermanı recektl. Ve eğer ırısırd:ı mağlfıp ol-

~ lara da. diğerlerine de, sanki vakadan blr gün evvel Hüseyin tle tehir içinde münadllerle nıı.n edilerek saydı, gene hattı rlcatı Ş:ıh İsm.a.lllıı 
"ye hürmetle eğilerek girmek rmda teehhürler Yorgİnİn cesedi morga Haydar ve Mehmedl blr arada gördü- Şabakayı hl.m.:ı.ye edenlerin idam olu- f;1Sker1 tarafından ke111IecekU. Hele Ş:ı.Jı 

tlıecburiyetinde oldukları babrlabl· Akşamlan kö rüden 19 30 d kaldırıldı ğijnü ihbar. etıml.ş ve Haydar Uk irtlc- nacağı bldlrillrken, di'1;er taraftan bu Ism:ıll o sırada. Macar ve UJ.,hl:ın 
~ istenirdi P ' a valıında Huseyitı\n, İbrahim taralın- üzeri ı t B , • . • kalkaTak Anadolu postaaım yapan dan öldüriildüf;'Ünü lleri sürmtlştü. dessa.s kadının kendini pad\şah:ı. af- m ze eşvlk etmeyi dü .. ünmüş ol-
b:.. «u: cec~~e .• bum.auıe». dedikten 65 numaralı vapur lıer geoe 25 • 30 Müddeiumumilik, bu clna"""'tte ..... ,. fettl.rmeğe muvaffak olması cld1en ~ydı, bunlara. kim mulmbele edecek, 
t.. ınsan olçusuıt meselesı olmakla 

1
1 dakı"ka tehirle köprüye gelmekte Adliye \'e zabıta f{lphell bir ölüm ortaklı ıh-"-n -'':... ab.,lm..... §aşılacak bir şeydir. Sen buna ne der- hangi ordu karşı koy.ıcakt!? 

Qet~ • and bir wı· tahkika.tma. el koymu.ştur. Galatad::ı. ı;unw. m:ı.znunen .wr sin? Hasılı hiç bir nklı sellmln havs:ıla· 
Ilı l '":d. aynı zam a up bu yüzden yolcular ayaz altında Kapıiç1 civarında Lüleeihendekte blr aleyhine de dba a~ ve evrak dftn - Hiç .. diyecek blr sözüm yok. Dün sına stfmaynn bn Mısır seferini Selim 
B~ esı ır. • bek1emekt'e<lir. Şirketi Hayriye ta- ban odasında. yatıp kalkan kırk alb sorgu haklmlne verllmfştlr. İbrahlın Tuman bayı avucunun Jçlne alan Ş:ı.- muvaffakıyetle b:ı~armış ve tnlUı ona 

t.d ır kadın elbışesine, hazan mıi· rifeyi yaparken her sefere tahsis ede- ya.şla.ruıda Yorgl evvelki geee sarhoş hakkında. g:ıyrt mevkuf olarak tahkl- balEa bugün de Yavuz Sultan Selimi gı.ilmfiştü. Bu suretle !'ide t:dllmlş olan 
he!c d~~ekb~üvii\yahb~muta~-td ceği vapurun süra.tini göz önünde blr halde geç vakte kadar sokakta. do- kat yapılm:ıktadır. kandınyor. Zeki, d~s blr :t:ad.ının Mısır seferindeki muvaffo.kıyet, o za.-
l>ir üslup :ese~id~ or. a tutmalı ve halkı bu kı§ mevmninde laşıı:nış ve dün sa.ba.h odasında. öın ola.- Manga]a dücen çocuk oyunlnn .. başka birşey değil. man devlete pek biiyfik faydalar te-

bı · k.. - 1t d d b-'-} rak bulunmuştur. İçki müptellsı olan ~ - Ya Kaı~. o~ana ne dersin? Bir mln etmJştlr: Mesela, Mısır gibJ bü-

~ ~!.....-•, D-:11..&-- m-danmı ..ıı- lidop. ruŞira. kın a abyaz a cx. etrnkiem. e- :ı.n1 ,..,_..,,. •- 1r "'---ray civ"nn ... - u--ttat Hıfzı .....,. yük ve ... _ blr to ""1lll ~-- -.. ua, Yorgl son zam arda .,..,J_,_ ..,,p to ~ .. ,,.... ~ -- aydan fazla bu kadının ellnde _ ... _ ... _._ zent>...... pralhn eliml:ııe ne-
]
·- L-- b" .. __ .ı tas ır. etten u postaya va t ve ..,_"""-d t M "·' dakl ""-'>U. A4l ı~ı Ü bü b .... ~er ır uo.n;ua. or m- 1çme~e başlamıştır. Evvclkl gece de AA&.u.• a. 0 uran usanın MU yaşlll mı§tı. Şimdi O m~n gibi blr kahra- ç"'1 • ç Y'Ük ar7: kıt:ısı tlzerinde hl-

~ll' i türbeyle cüsluplu» bir bale 90- zamanın~~-hareke~ ~~ebklile~ek D~r eline geçlrdiği lld şlşe boyalı ispirtoyu oğlu Ergün dün yalruz b:ışıga evin man, böyle ;eytnn ve fettan bir kadı- Jdmlyet tesis etmemize vesile olm'U§
qcaldardır. Fakat ,im.diki manza- vapur ta11BU1 etmesıns oe enz. oun- lçm.lş ve <>dasına gltmiştlr. mutfağına gı~, eline geçlrdiğl bir nı nasıl n1kahlayıp alacak? tu. Bundan başka, Yavuz Sultan Se
~Ya göre, gözümüze bir tena.süusüz- d~ b.a1ka Şirket iskelelerde de he- Yorginln odasında ôl\l bulunduğu klprtt kutuslle oynama.ta başlamıştır. - Padi~ emretmiş .. Sellmln buy- llm Mısırda oturdu~ sıra.do., Mck.ke 
liiİc ça...,,ıyor. (Gerçi meydan bit- nuz eoha1an kurdunnamıtbr. Tasar- Adllyeye \'e zabıtaya haber ftrllmlf- Küçült Ergün mutfakta. koşar!en mü· ruğuna karşı gelmek olur mu? şerifi, haremeynln anahtarlarını oğlu 
'-ıtlniştir amma. eaaa bulutu farkedi- nılu anlanz amma halkm eıl>hatinin tir. Adliye doktoru B. Enver Kara.n vazene61nt kaybederek:. içi aıte.J dolu _ İyi amma, Kara Osman tkl gün- vasıta.'li.le Sultan SeJ!mc gönderd!ğln· 
l~or.) Bu _.,_i •apılar, g-1:t..- ı... zararına olmamak ıartiler... cesedi muayene etmiştir. Cesedin lkJ mangd lln:ı.Juıd kitızek;rmriet ~~tfmüt~~· Bu nra- dür meydanda yokmuş. P:ıdlşahın den, Blcaz ve havallsi <!ahl bu suretle t.nb go.u z IUllHOo _gözü ş.lşmlıJ ve morarmıştır. Yüzünde a e c P -.u wnı""' parlamış- buynığunu tebelliiğ etmemek için ka- Omıanh mem:ıllktne ilave cdilmlstı. 
d ulun eski sokak tarzı söz önün- KÜÇÜK H R de şişler ve bereler vardır. VQcudunun tır. Ergün ko.rnmdan ve Yilzünden çmıyonnuş dlyorlar CAr mc-ı var) 
tıe" tutularak, bir köşe~ diraek ABERLE muhtelif yerlerinde de bere izleri gö- yanmak guretııe tehlikeli aurette ya- 01 bili Faka · _ ............................... ~•o••••nu., 

d •kil d:sWer diye yapılnut; yahut rülmüştür. Yorgin.in başka.lan tara- ralanm~tır. Yaralı Ç<>Cuk Hase1t1 hu- nn-ıne:dan~ !:ııon!~u!ı.':b!~~ m !'I 
ı; Lir yol üzerinde biblo gibi ıey· * Kü~rda ahçılık yapan Ce- tından öldürülüp odasına. bırakılmış tanesine kaldınl~ır. Ordu hazırlanıyor. Selfm yakında. Mı: ~ ~ıtJ111 rmıa'fı':JI: 

· Yeni telakkide bir meydanın W, kasap Osmandan aldığı eti kasap olması muhtemel bulunduğundan, sırdan d .. e ekmtş A* 
~ma nasıl uydurulacaklar 7 Bun- dilkltAnmda ıruı.kinede ~mren ellnJ ölümün sebebi tıesblt edilmek ii7.ere { ~' seıımın°11 M~sırda~ dönccetl haber! ~ ~ ( 
~ yakışan bir bale nasıl sokacak:- makineye kaptırmış, parm.akl:ın par- cesed morga kaldınlmış, tahkikata. td halkın ağzında dola.,ıyordu. ...._., -1"'9m • cmı: 
ı....n; merakla 1--1.ı:..0..... ı;aJanmıştır. CeW h~ ta.ldınl- ba41anm~tır. , ~· e r·cı uııc:a.uy • ,..... ... •ntnt1W111t .... •-n•1tnnmınıı~t ......... ıınrnııt11111ıı1u.ııtu•WHH•UlilU~l&I ••WUlitlUlWHIUll.lllmU• 

Biz buraya 1tu aatırlan yazmak)8t mı'i'.ır. • .. . 
~hlZ 1 tanbuJd d-~.. d•v 1...!.. * Arna.vutköyilnde Tunca sinem&- * Buyukderede klprıt f~rlkasımn ' ~ ti Bugün matinelerden itibaren 
ı . . 1 a ıcx~ ıger ,e.wr• deniz iskelesinde İbrahlm dun havuz- • 
':'"~1;Zde de ayni tarz teşebbüslere smda evvelk! gece fll!m gösterlllıiren dan odun kütüklerini çıka.nrken bü- -.D~.:. TAK lE!!. Ua M s 
~ışdılüken. meydan eb'adile uygun- makinede takılı fillınlertnpmu.,ntu-ıyük blr klitük bacn~na çarparak sa~ ;~~ ;;;;;;;;?) ineması 
L ~İye bir meselenin meTcut oldu- t~uştur. Bir flllm tamamlle yandık- 1 bacağını kırmıştır. İbrahim. hastaneye , ~ 
~'lltU babrlabnak istedik. tan sonra ateş söndürülmfütür. :tv.Mınlmı~tır. ~ 2 büyük ve güzel film birden: 
:it:::::: (Va - Nil) 1 - Umumi talep üzerine, ıenenin en cüzel Tıirkçe sözlü 

=M=es=ut b=ir N===ik=ah" === Bu ekpm Sinemasında~ KIZIM DUYMAS 
G ~anlsa varidat mü.dürü bay Kenan 
ıuarın Iczı BetüI Gülal ne Harp 

.\kademlsl yüksek levazım mektebi 
llıtıalllmlerlnden emekli albay Saim 
A.teşmen'ln oğlu, sa.bık Sellilloz sana
tı! müessesesi kimyagerlerinden ve 
«alen Kızılay cemiyeti gazmaske fab
tlltası kimya §et muavinl Cemal 
!te~men'In ni.Uh merasimi dün Bey
O~lu Belediye dairesinde akrab:ılan 
~sında kutlanmıştır. Tarafeyne 
8aadetıer dileriz. 

Tepebaşı Dram t:ısmm.da 
Gece saat 20.30 da 

<Merdivende bir ışık) 
İstiklAI caddesi komedi tısmında. 

()ece saat 20,30 da <Saadet yansı) 
----~--~~~~~~~~ 

- İki yıl evveline kadar çarşı-1 
<lan geçmek bir meseleydi bay 
~ ... 

••• ~aıacı pelino düıcr ••• 

Yı!d.ı.:d:ı.nn yıldızı, slnemanm em.sa • 
aanatkan, cMl\.SkeU Kadın11 m 

unutulmaz ynratıeı.sı 

Paula Wessely 
Gust.u Ucicky'nin 6çüncü phaıed 

FRANSIZCA SÖZLtt 

EN SON ÇEVİRDlGt 

MUKADDES 
YALAN 
San'at ... Macera ve Atlt 

pheaeri 

ŞARK 
Sine. •• asında büyült muvaffa

kiyetle devam ediyor. 

Bay Amcaya göre ... 

Muazzam ve hissi, Atk ve İhtiras filmi: 

2 - Yeni Deanna Darbin: GLORJA JEAN'ın 
Şarkı Kralı ve radyo yıldın BJNG GROSSB y 

ile beraber fevkalade bir tarzda. yarattıklan 

YILDIZLAR ŞARKiSi 

ELHAMRA Sinemesında 

P ER i KIZI 
Nilüferle Demirayın aşkı 

MUHTEŞEM HARiKALAR Flı..Mt - TORKÇE Sözlü 'Ve Şarkılı 
Besteler: Kanuni AHMED - Gazeller: NADlR - ŞarkılaT Güzin 

ilaveten: MEVLEVl R A K S l 

1 
... ~ömlekçi yolunu keau, •• 

1 

... J(unduracı kolundan çe.keıl .•. I ... Manifaturacı göz ederdil... B. A. Elbet kalkar hayım, 
Harple beraber müşteriye yüz ver• ~imdi all§verip rağbet )'ÜZe dei;il 
mek adeti kalktıl... binci ••• 



Sahife 4 

1 Günlük Borsa 1 
27 İkinciteşrin 19U 

L. K. 
~ 7 ,5 933 Türk borcu I. ll. m. 
Kupon keiik 23,26 

• » 1933 lkramlyeU 111,75 

• • 1933 İkramlyell Ergaıu 21..-
• 7 1934 Sivas-Erzurum I 20,60 

• • 1934 Sivas-Erzurum "2-7 20,70 
• 7 1941 Demiryolu istikrazı 111,40 

" 2 1932 Hazine bonolan 68,25 

• • 1935 Hazlne bonolan 16,50 

• • 1938 hazine bonolan 28,75 
A. Demlryolu tahvili I - II 49,25 
A. Demiryollan tahv:IU III 50,25 
A. Demiryolu mümessil senet 45.50 
T.C. Merkez bankası 134.-
T. İş bankası nama muharrer 12,25 
T. ~ bankası (hamile ait > 12,75 
T. iş bankası mümessil ht.s. 145,-
A. Demiryollan şirketi ( 3 60) 28.-
A. Dcmlryollan şirketi (3 100) 46.-
Eskihlsar çimento 10,30 
Kredi Fonslye 1903 109.-

• • 1911 103.-
• • Amortl 58,50 .. • Kupon 1.20 

I 

B ş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırrklrk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

icabında giinde 3 kaşe alınabilir. Her yerde pullu kutulan israrla isteyiniz. 

Askerlerim.ize verilecek en iyi kışbk hediye 

Boz şayaktan avcı yeleğidir BUR UŞU KLU K[ARI 
" . 

ve LEKELERi 

28 T~rinisani 1941 

Devlet Demiryollari ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilan1ari 

Şartna~sine bağlı cetvelde gösV>,.rildiği gibi 12 runellyeden mürekkep 
ve 79983 llra. 64 kuruş muhammen bcdclll ve 3967ı;9 tahmini manipla.sY011 

tonajlı Derince tahmil tahliye 1şl bir sene müddetle ve kapalı zal'f usuıue 
münakasaya konmuştur. Muvakkat teminat akçesi 5249 Ura 18 kuruştur. 
Münaa~a 1/12/941 tarihine müsadlf pazartesi günü saat 11 de H:ıydarp:ı.• 
şada gar binll31 dahilinde 1 inci işletme komisyonu tarafından yapıl:ıcaktı'. 
Taliplerin mezkür tarihte saat 10 a kadar kanuni vesaiklerlle birlikte tekhf 
mektuplannı komisyon kalemine vermeleri ll\.zımdır. Bu 1şe ait şartn:une ue 
mukavele projesi Hayd:ı.rpa.şada llm:ın baş miilcttlşllğinden, Ankarnda 2 ın· 
ci, İzmirde 8 inci L~letme müdürliiklerlnden dört lira muka.billnde alı· 
nır. (98121 

* Muhammen bedell a..,ağıda yazılı 2 llste muhteviyatı kazma ve kürekJc
0
r 

12/1/IK2 pazartesi günü saat 15,30 dan it.ibaren sıra. Ue kapalı zarf usul 
ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu Jşe girmek lst.eyenlıerln 11.ste hlzalannda yıızılı muvakkat teminat. ue 
kanunun tayin etıtlği veslkalan ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lll.zımdır. 

Şartnameler para.sız olarak Ankara.da Malzeme dalresinden, Ha> .. 
darpa.şada Tesellüm ve sevk şefilğlnden dağıtılacaktır. 

L1ste Muvakkat bedel 
1 62942,50 Ura 
2 16000,00 Lira 

Muvakkat t.emintıt 
4397,13 Lira 
1200.00 Llr:ı 

(10426) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Türk altını 
Külce altın bir gramı 
Osmanlı bankası (banknot> 
Londra üzerine 1 sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 

Mü~ geçen sene olduğu gibi bu sene de halkımızın resmi 
ve nimi reeml müesııeeelerimizden gömı\i4 olduğu yakın alakadan ce.sa
ret alarak a.skerlerl.mlı.e toplanan Io.şlık hediyelerden önü ve arkası 
boz şaya.ktan yapılın.ış avcı yeleklerini uygun bir fiatle satışa. çıkar
mıştır. 

26.40 Teşkilatımızın mühim bir kısmını tamamen bu l.şe ayınnış bulun-
3,59 duğumuzıdan, haftada be~ bin yelek teslimi mümkündür. Tekmil Tiir-

. . " 
nasıl ''SILMEL1 I - Mevcut şartname, nümune ve müfredat listeleri mucibince id.:ıre 

ihtiyacı için d53• kalem malzeme alınacaktır. Bunlnrdan d6• kaleml içlt1 
son Türk - Alman anlaşmaSlndan idarece kontenjan tefrik ettirilıuiş oluP 
dığerleri scrbes kısımda tedarik olunacaktır. 

2·95 klyeden kn.bul edilen siparişler en kısa bir mmanda teslim edlll.r. 
S.24 TOPTAN SA.TIŞ FİATİ 300, PRRAK~l>E SATIŞ FİATİ 320 kuruştur. 

* Madrld üzerlne 100 pezeta 
Stokholm üzerine 100 kuron 

129.20 i•••Satı, yeri: Türkiye Köylü ve İşçi clbiselrri ta11tan satı, yeıiııri•mii 
12.B9 İstanbul: Soltanhnmam irfaniye Çarşısı Ko. 18 - 19 

II - Ş:ı.rtname, nümune ve listeler her gün Kn.bataşt.a levazım şUbenılz· 
den alınabilir. 

31.0050 · - - - --------- -------------
III. - Fob-Sif fiyatlannı ayrı ayrı göstermek üzere her cins maizerne 

için vaki olacak kati tekliflerin 15fXW.941 gününe kadar Inhlsarlar umuıtl 
müdürluğüne yapılmış olması llizımdır. 

l_R_A_D_Y_o_ı Frezeci, Tornacı ve Tesviyeci 
USTALARI A R A N IY O R IV. - Bu malzeme için Almanyadan gayrı memleketlerden dn.hl tekllf 

Bugüııku program Malatya Bez ve iplik Fabrikaları 
yapılabileceği llan olunur. (10261) 

Devlet Deniz Yolları işletme 
Müdiirlüğü 118.nlari 

12,30 Progr:ı.m, 12,33 saz eserleri, TlJRK ANOXİll ŞİRKETİNDEN: Umum 
12,45 Ajans ha.berleri, 13,00 Sarkı ve Malatya fabrikamız atelyelerinde ı;alışhnlmak ve denemedeki eh-
tıirkiiler, 13,30 Karışık program Pi. liyetlerine göre ücret verilmek üzere Frez«i, Tornacı ve Tf'Sviyeci us-

l&,03 Fasıl heyeti, 18,40 Dans müzi- taları aranmaktadır. Taliplerin me1kür fabrikalar müdürlüSüne tah-

ği Pl. 19,00 Konuşma, 19,15 Film şar-ı !!!!!lm•••11t••••••r•ir•cn•m•ü•ra•ca•a•t•la•n•.••:::::::::::::::::~li İdaremiz müstahdemler1yle knmarotıarına ait beş yüz takım elbisenill 
O:umaşı idaremizce verilmek ve telll, astar, düğme, nU'ımeU farika ve s::ıır 
malzemesi müteahhidi ta.rafından temin edilmek üzere) dikilmesi knpaU 
zarf usulü ııe eksiltmeye konulmuşıur. 

kıları Pi., 19,30 Ajans haberler!, 19,45 

Klii.slk Türk müziği, 20,15 .Radyo ga-, Bı·r elektrı·k mu·· tehassısı aranıyor 
zetesl, 20,45 Karışık şarkılar, 21,00 ZI- -

raat takvimi, 21,10 Temsil, 22,00 saıon Adana Elektrik T. A. Şirketinden: 
orkestrası, 22,30 Ajans ve para borsası 

Ekslltmc 10/12/941 günü saat on dörtte Tophanede ld:ıremiz matzenıe 
şubesi binasındaki alım satım komisyonunda yapılaca.ktır. Istekiller parn.~ 
verilen şartname ve sair evrakı malzeme müdürlü~ünden alabilecekleri ı;:lb1 hnberlerl, 22,45 Salon orkestrası. 

29 ikinclteşrin cumartesi sabahı 

7,30 Program, 7,33 Hafit program Pl. 
7,45 AJans haberleri, 8,00 Senfonlk 
parçalar Pl. 

BULMACAMIZ 
1 2 3 4 5 6 1 8 9 JO 

Soldnn sağa ve yuknrıdan aşağı: 
ı - İstanbul sayflyelerlnden bir 

ada. 
2 - Hanesi yakın de~~. 
3 - On çift - Tersi vidanın başıd.ır. 

4 - Baykuş - Varak. 
5 - Znhmct - Bal yapar. 
6 - Nota - Beygir - Vlldyct.. 
7 - Tersi beyan ooatıdır - Çok işli

yen. 
8 - Bahriye kumandanlığı. 

!J - Odanın dört tarafında bulu
nur - Mezruat. 

ıo - Yemek - Beş kere sekiz - Sor
gu. 

Geçen bulmacamızın hslll 
Soldan sağa ve yukarıdan aşağı: 

İyi ressam olın.ak ve büyük müesseselerde çalı.ş.ınış bulunmak şart
tır. Mühendis ve Sanat mektebi me zunlan terrih edllcrektlr. Taliplerin 
ehllyetlerinl müsblt. evrak suretlerini, t.ercümei hal, referanslar ve ka
bul şartlannı havi bir mekt.upla Adana P. K. 78 adresine derhal mü
racaatlan. 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Fen fakültesinde tecrii.bl fizik, matematlk, jeoloji, tıp fakültesinde haya

ti kimya, edebiyat fakültesinde felsefe, Türkiye tarlhl ve iktisat. fakültesinde 
mallye dO<}E!ntli.klerl açıktır. Namzetlerin 22/11942 perşembe ı;ünü yabancı 
dil imtihanı ve 5/21942 perşembe günü esas lmihanlan yapılacaktır. istek
ıucrln sıhhat. raporu, 5 fotoğraf nüfus tezkeresi sureti ve ilmi hüviyetini gös
teren fişleri lle tfişlcr tedrt.s işleıi kaleminden istenecektir.• 15/11942 tari-
hine kadar rektörlüğe müracaatlan. (103521 

Türk iye 
ŞiŞE ve CAM F ABRiKALARI 

ANONiM SOSYETESİNDEN : 
ÇUVAL SATIŞI 

Fabrikamızda muhtelif eb'adda karbonat çuvalları müzayedeye 
çıkarılacaktır. Çuval nümune5i Galata Perşembe Pazarında İş Ha
nındaki Büromuzda görülebilir. T alipleıir. 5 Kanunuevvel Cuma 
günü akşamına kadar fiat tekliflerini tevdi etmeleri lazımdır. Çu
vallar, haddi layıkında fiat temin ottiŞ?i takdirde satılacaktır. 

İst. Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
127 No. ıı ilan 
Pastacı börekçi ve tatiıcılann makarna ve püskuvl fabrlJcatörlerlnin na

zan dikkatine: 
Kek, pasta, sandövlç, ekmeği, boğça, yufka, çörek, börek, tatlı ve cmsalı 

un!u maddeleri lmnl eden eşhas ve müesseseler ellerinde mevcut. unların 
miktarını ve vasıflannı, nerede bulunduklarını, ve kc:za püsküvi ve ma.knr
na f:ıbrlknlan mevcut olan makama püsküvi ve un stoklannın ve ncred · 
!bulunduğunun bir beyanname ile en geç 29/11/ 941 cumartesi günü saat 17 e 
kadar mahalli en büyüle mülkiye ll.mlrliğinc veya Müraka.be bürosu şefliğine 
bildirmeleri Mllll Korunma kanununun bahşetti~ saUi.hlyetıe ve 29 No. ıı 
Koordinasyon kararına müsteniden il~n olunur. ( 10466) 

Bu yen i ve 
'şayan ı · hayret cıı"d lıücey-

6 O l E L L 1. K f relerinden 
• • istihraç edl. 

,RE~.ETES. 1 ~ J ·~:1~v:a:1~~ 
tecrube edınız. bir .... cildin 

~ 

1 unsurlarına mt.ışabih olan ye-
n i ve kıymetıı bir hulasa. Bu
itün dünyad~ tanınmış bir eli~ 
müteh:ıssısı ~ tarafından ·'ceş

fedllerek ker.ıall itina u~" se~ 
çllen hayvanlardan~ istihraç 
'edilen" V6 •Bloceı.. tabir edı-: 
len bir~ cevhe~,?Şımd~:'cild 
~gıdası' olan'" pembe"' renkteki 
ı.,Toknlon kreminin terkibinde. 
mevcuttur: Bunu her akşam . .. . 
yatmazdan . evvel kullanınız. 

sr.uyurken cildiniz bu kıy-
61etlı • "unusurları ınasseder: 

harç malzcmeSi nümunelerinl de aYJ'li yerde görebilirler. (10385) 

Çuval yapıcılığı eksiltme ilanı 
Toprak mahsulleri ofisi umum 

1 müdür~üğünden: 

1 

ı - Be'l.l teşekkül tarafından verilmek üzere beş yüz bln iln bir mllyoJl 
raddesinde, Jüt. kendir veya pamuk ipllğile un ve mlsketçuvalı ynptı· 
rılacaktır. 

l 
2 - Bir hafla zarfında. imal edilecek miktar yirmi bindir. 
3 - Taliplerin eksiltme gün ve saattlnden evvel şimdiye kıv.lar çuvalcı

lıkla meşgul olduklarına ve bu lşl yapacak kablliyeb ı • ve teşkllli.t.n. malik bU-

l lunduklanna dair Ticaret ve Sanayi oda.arından vesika almaları, muvakkaC 
teminat olarak beş bln Türk lirasını Ofis veznesine tesllm lle makbuz ııl· 
maları vey:ı bu miktan mektuplan devletçe kabul edilm~ bir milli bankıı' 
nın muvakkat teminat I{lektubile temin etmeleri ve eksiltme günü lmal ettik
leri bir cuvalı nümune olarak getirmeleri ve bu günden ltlbaren Toprak mııh
sullerl ofisinin Ankarada umum müdürlük mübayaa komisyonunda ve ist.nıı· 
bulda Sirkeci Liman handa İstanbul şubesi müdüriyetinde her istiyenc verıl
mek üzere hazırlanmış bulunan şartnameye göre hareket etmeleri 111.zımdır. 

4 - Eksiltme ikinci maddede zikri geçen şartnamede yazılı olduiu t.n.rz· 
da, kapalı zarf usulile icra oollecektir. 

5 - Teklif mektuplan 3/121941 tarihine rastla.yan çarşamba. günü sıat 
15 e kadar Ankarada umum müdürlük mübayaıı. komisyonuna, İstanhuldıl 
İst.anbul şubesi müdürlüğüne makbuz mukablllnde teslim edilmiş olmalıdır. 
Teklif mektuplan mezkür gün ve saatten evvel blldlrilen makamlarda bulu
nacak t.n.rz1a iadeli taahhütlü mektupla da r:önderilebilir. 

6 - Talipler tekliflerini mühürlü bir zarf içine koyacaklar, zarfın üze
r?ue isim ve adreslerini ya7.acaklar, bu mühiirlü zarfı, muvakkat teminata 
nit makbuz veya banka mektubu ve 2 nci maddede yazılı vesika ile birlikte 
başk:.\ bir zarfa vnz ve bu zarfı da temhir edecekler, dış zarfın üzerine yııl
nız teklif mektubunun çuval imal lşlne alt .olduğıınu işaret. eyllycceklcrdlr. 
Teklif mektuplanna, şart.namenin tamamen okunup kabul edildiği ynzılma.ldll 
lıeraber, lmalli.tın jütle, kendir veya pamuk lpliğlle ynpılaca~na göre teklif 
oh:nan flatin hem yazı ve hem rakamla açık olarak derci lazımdır. Mek
tuplıırda hfık ve silinti olmıyaca.ktır. 

7 - İhale Umum müdürlükçe yapılacak ve teklif mektuplıınnın açılma· 
sı 1çln karnrla.ştınlan günden itibaren nihayet on gün 1çlnl.1e teklifi kabul 
ed.lene keyfiyet iadell taahhütlü bir mektupla tebliğ' olun aktır. Umuın 

ı mudürlük ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Tek.lif sahipleri 

ı - Hazırlamak, 2 - Aşure, Vişl, 11" • 
3 - Zuram, Lake, 4 - Ira.kacok, 5 - AKŞAM f d 1 TiCAR ET 

Herf!' sabah uyandığını.ula 
cildı;ıizin daha taze. daha 
genç ve daha yumuşak oldu
ğunu ' gorürsunüz. Gündüz~ 
lerl <Yağsız - Beyazı Toka
lon kremini kullanmız. \ Bil 
basit tarzı tedavi sayesinde 
her kadın 10 yaş gençleşebl·, 
lir ve her genç kızın gıpta 

nazarlle baktığı şayanı hay; 
ret blr tene malik 'olabilir. 
Tok:ılori°İ kreminin~ •müsmir 
neticeleri garantilidir.! Aksl ,,,. ., 
takdirde paranız tadc edilir. 

ihale için muayyen müddet zarfında tekliflerinden dönemezler. (10251) 

~emazı:ın, 6 - Caınyalı, 7 - Avlonya, « ~ ın . ay a 1 
Ir, s - Mlak, Ayı, 9 - ~k. ~Uy~. neırıyatı 
10 - Kler, inşa. 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Senelik 
6 Aylık 
3 Aylık 
l Aylık 

Türkiye Ecnebi 

1400 kuruş 2700 kuruş 
750 • 1450 • 
400 • 800 .. 
150 • • 

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

1000 kuruştur 

Telefonlarunız: Ba!!Dloharrir: 20565 
Yau 1$1erf: 20765 - tdare 20681 

Müdür: 20497 

Zilkade 9 - Kasım 21 
s. tm. GÜ Öğ. İki. Ak. Yat 
E. 12,35 2,19 7,19 9,46 12,00 1,37 
Va. 5.18 7,02 12,01 14.29 16,43 l8.21'l 

İdarehane Babıll.ll elvan 
Acımusluk sokak No. 13 

I ... okman Hekim 
(Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahiliye mütebassisi 
Div<tnyolu 104 

Mııayene saatleri Pazar hariç 
her ~Ü. 2.5 - 5 Tel: 22398 

-

Kuru~ 

Tarih öğreniyorum 
Ahmed Refik 

Çocuklara coğrafya 
kıraatleri F aik Sab ri 
Don Kifot Cervantea 
Nereden seliyoruz? 

Fa ik Sabri 

Giil~erin seyahatleri 
Yer y\i%ü. Cök yüzü 

Faik Sabri 
Bir TUrk kmnm Amerika 
yolc.Juiu Faik Sabri 

30 

50 
25 

40 
75 

150 

75 
Tevzi yeri: 

cAKŞAM> matbaası 

cAKŞAMıt karilerine mahsus 
yüzde 20 tenzilat kuponu 

........ Doktor ......... 

Bahaddin Latfi 
Varnalı 

OPERATÖR ttROLOG 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasül yallan hastalıklan 

mütehassısı -Beyoğlu, İş Bankası karşı· 
sında, Emir Nevruz sokağı, 

Panaıya aprt. No. 2. 
Tel. 42203 

Türk Anonim Sirketi 
İdare Meclisi~den: 
Fevkalade Toplanti 

Davet namesi 

İstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
18/12/941 perşembe günü saat 15 de İstanbulda Nafıa Müdürlü"'U eı\C· 

slltmc komisyonu odasında :;(789,92) lira. keşif bedelll Sillvri Limnn binnst 
Doktor 

1 
tamirat• pazarlıkla eksilt.meye konulmuştur. 

1 Ç 1 p R U T Mukavel.e, Eksiltme, Bayındırlık l.şleri genel, hususi ve fenni şart.nam~ 
ye ve w rev ye mu assısı cektır. Cildi Z

"h i -ıeh ı ll'ri, proje keşi! hulasaslylc buna mütererrt diğer evrak datresinde gönıle-

Beyoğlu Yerll Manar Paz_:ı.n kar- Muvakkat teminat (60> liradır. 
Ticaret Türk Anonim şirketi fevka- ~~nd~ ~=rt~~!~~ ~~~s~~~3 ı İsteklilerin en az blr teahhüttc (500) llralık bu 1şıe ~enzer 1ş yaptığına 

liide umuml heyelı toplantısı 19 birin- vm nr · · · dair idarelerinden alm14 olduğu vesikalara isUnaden Istnnbul Vll~yetıne 
el kanun 1941 cuma. günil saat 10 da müracaatın eksiltme tarihinden tatil günleri hariç (3) gün evvel alınnıı.4 
Ankarada, mus meydanında. Koçak• !.'il••••••••••••... ehliyet ve 941 yılına. alt Ticaret odası veslkalan ile gelmeleri. (10353'1 

hanıntJa şirket me?ireı:lnde yapıla- ' 1 Lı· raya temin a t 1ı 1 caktır. Üçüncü Mıntıka· E~ibba Odası idare heyetinden 
Esas mukavelenamemlzln 65 inci PERMENANT Etibba odasının 15/11/941 •aribli. kongresinde önümüzdeki devre J.çl.O 

maddesi. mucibince blr hisseye sahip Be o hı Tarlabası caddesi No. 134 idare heyeti azalığına: 
olan hlssedarlanmızın dahi toplantı- Dr. Operatör Mim Kemal Öke 
ya asaleten veya ve-kAleten iştirak Dr. Şükrü Hazım Tinec 
~deblleceklerlni ve ancak vekillerin de Kadıköy lldnci 8'Ullı hukuk hakim- Dr. İhsan Arif Derman 
şahsen hissedar olma lan lcab ettiğini lijinden: H V SU Dr. Ali Rıza Baysun 
ka ded r1z. Kadılcöyünde Bostancı Kitapçı Dşt. Ali Azml Sura! 

Y e · Ve Haysiyet divanı azalıklanna da: 
Toplantıda bulunacak hls3eda.rların Mehmed sdcai'mda 23 No. da mukim Dr. Ba.hrl ismet. Teın.izıeıı 

içtima gününden ldakal bir hafta ev- iken 27181941 tarihinde ölen Süley- Dr. Mustafa TalAt Ö?Jı::an 
vel şirket merkezine müracaatla du- man Tüter taralından noterlikçe tan- Dşt. Ferit Ramiz 
hullye varakalarını almalan llzımdır. zlm edilen va&lyetnameslnln K. M. 536 Ecz. İbrahim Halil seçilnıll 

Fevkalide toplantı ruznamesi: ıncı ma.ddoolne tevfikan 25/12/941 La- Ve Yeni İdare heyeti kendi aralannda yaptığı secimde: 
1 _Müessis hlsoolerlnin §lrketımlz- rihtne mü.sadlf perşembe günü ısa.ııt Reisliğe: Dr. Operatör Mim Kemal Öke 

ce satın alınması hakkında idare mee- 10 da ıu;ıtacatı allkadara.ııı:ı. ilan olu- Umuml katipliğe: Dr. Şükrü Hazım Tiner 
llsinln müzakeresl nur. C8299ı Muhasipliğe: Dr. İhsan Arif Derman 

Veznedarlığa: Dşt. Ali Azmi Sural secıımı.,tıır. (10454) 

2 - Gerek bugünkü kanunt mcv- ••••••••••••• • ı••••••••••••••••••••••••••ınıl zulara ve gereılc ylmıeit Ticaret VekA-
letinin nümune sta.tü1ıerlne mutabakat. 
temini maksadile ve şirket faaliyetinin 
halen lüzum göstereceği. lcablar dola
yı.sile şirket mukavelenameslnin yeni
den tadlll (Eski ve yeni metinler An
karadı:ı. 'Resmi gazetıenln 29 ağustos 
1941 tnrlhll, Ulus gazetesinin 27, 28, 29, 
30, 31, ağusto:J ve 1 eyllll 1941 tarihli, 
İstnnbulda. İkdam ga.zetesinlıi 28, 29, 
ııo, 31 A~ ve 1 Eyliil 1941 ta.rihll, 
Vatan gazetesinin 29, 30, 31 Ağustos 
1941 tarihll :nüshalanndıı. neşredllm!4-
tır.> 

İDARE MECLİSİ 

Dr. F ET H i 
LABORA 1UV ARI 

Cerrahpıı.~ hastane.i bakL-:ri
yoloğu kan, idrar, balgam. 
mevadı gaita tahliller i ve ( id
rar va.ıtuile gebeliğin ilk gün· 
ler inde kati tethiıi) yapılır. 
Beyoğlu: T aktime giderken 
Meşelik ıokağı Fer ah apartı-

manı. Tel : 405 34 

SERUM VE AŞILARIN SATıS I 
Türkiye Kızılay Cemiyeti 

UMUMi MERKEZİNDEN : 
Sıhhiye V ckaleti Hıfzıssıhha Enstitüsünce hazırlanan Serum ve 

aşılar 1.12. 194 1 tarihinden itibaren Kızılay İst nbul Depo ve ma
ğazal«nnda satılacaktır. Alakadarlara ilan olunur. 

Adres: İstanbul Yenipostane civarında Kızılay Hanında Kızılay 
D osu Müdürlüğü. Tel af adresi: Depo - İstanbul. Tdefnn No. 

22653 


