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Nih := ....., aı zafer 

~ınindir? 
~ ~~:'anı ezinceye kadar aö-
~~· ~~fer bizim.diri.. İki 
~ da. Söylediklerinin, yahut 

'Uzadıya. anlatmak istedik· 
lrer en kısa hüIA.sası budur. 

%\lş harpte muhasımlar böyle 
~ muştur, böyle konuşur. 

Askeri vaziyet 

Moskova'ya 
karşı Alman 

taarruzu 
başladı 

Hareketin liedefi 
Mosliova'yi kükaç 

içine almaktir 
ter11 a ~eV'atn ettikçe cınihal za
tlıek: 1~:_~an düşmez, ve d~&
llıeYI .~dır. Hiç kimse yenil· 

tl Ye~Ceden kabul etmez, hat- Dün Londradan gelen bir telgraf 
ltıl§ gö ~ikten sonra bile yenil- Rusya muharebesinin yeni bir safha· 'V'i l'ünnıek istemez. Harp, ya girmeli üzere olduğunu 'bildiri· 

Yat meselesidir. yor. Bu telgrafa göre Almanlar 
ı..lıu d ~ Kurslt istikametinde taarruza geç· 
"'tlltlf taogrudur amma, zaferi mişkr ve <Iaha şimalde Orel'e ka· 
alUtıeti rafında görenler ve gör- dar ilerlemeğe muvaffak olmuşlar
~!§ ni SÖyleyenler, karşılıklı dır. Telgrafta bu harelCetten malt-

~1:n kuvvetler olmalıdır. :;:t t::~~o::.~:r~ehdit etmek olduğu 
ta ha' Alrna.nya - Sovyet Rus- Kurslt. Harkof'un simalinde Mos
fııuıa tbinde Almanlar düşmanı lc'ova • Hark'of • Sivastopol şimen· 
lar. ıı:deceklerinden bahsediyor- difcr hatti üzerinde mühim bir as
ÇQJc klan var, zira cephede bir keri mevkidir. Burasının zaptı Har
lla ı.~aferıer kazanmışlar, daha kof un Mosk'ova ile muvasalasini 
ı- "(lZa kesece;.i:ıclen çoK mühimdir. Orel 
"<q". &o nacaklannı ümid ediyor- de ayni hat üzerinde ve bir kaç ti· 
~l'itıı.ı \'yetıer, son zaferin kendi· mendifer hattının birleştiği nokta· 
!latı e olacağını iddia ediyorlar. dadır. Orel'i zapteden lc.uvvıetler 
tliıı ldırlar, çünkü nihayet bü- Sovvet silah fabrika1annin bulundu· 
!ar, ,,cephe boyunca çarpışıyor- ğu Tula sehrini ve Moskova • Ros
b-_11-rarpl§acaklar ve hiç bir ihti- tov - Kafkas ~imendifer hattını teh· 
··ıq dit edebileceklerdir. 
lıııı - ne kadar uzak olursa ol· Diğer taraftan son '!iinler'de ge-
' kader ve talih dışında tu- len telgraflar limen gölünün cenu· 

lar. bunda, Vol~a nehrinin menbamdan 
lö'aıt Ostaskov istikametinde bir Alman 

lla, lnat.'
1 
har~in asıl iki tarafı- taarruzu yapıldıihnı bildirmiştir. ls

llrıce .gi ~re ıle Almanyaya ge- viçreli ukeri m~harri_rler bu taarru· 
~\' ış bıraz değişiyor. İngiliz run hedefi Moskovayı şimalden teh
~\ ekili nutkunda, zaferden rlit etmek' olduğunu b~an ediyor-
"- t\ Olduw .. l di Al lar. 
i4' l>e gunu soy e . man- Verilen hu haherkr doğru ise Al· 
~ıı:let Reisi nutkunda, keza manlar Moskovav~ lCarşİ ııim:ılden 
llt lf reyi mahvedeceğini bildir- ve cenuptan büyük ll1r harekete geç· 
l'ar albuki, biribirlni ezmeye ka- mişler demektir. B. Hitlerin nutkun
a \'ermiş olan bu iki amansız <la ~ö··1ft .. y • • ••• ,, ı- .. ··ht hu olsa 
~ttıa 

bıJ'et • n.ın - galebe veya mağlu-
~ak ıçın - blribirleril~ karşı~a
%1 l~n yok gibidir. Ingiıtere· 
' dovüşme~ için, karaya çık
~U~ ldzım. Ingillz Başvekill,İn
~tıg Ordusunun Alman veya 
~11.. 0rdularile mukayese edilemi-
"l:eğ· 

'vatanı trıi, bu ordunun ancak ana-

B. Taylor 
Amerikaya 
vasll oldu 

a~~- ınüdafaaya muktedir ol-
6Unu anlattı. A vrupadaki görütmeleri-
"'ı . . . . . ~ manya ıngiltereyi dilediai nın netıcesım 
~ 1 Yere ;ermek için, adala;a B. Roosevelt' e bildirecek 
ttte;r İngiliz ordusunu imha et-
.a1 . • belki sonra Amerikaya da, Nevyork S CA.A.) - Reis Roose-
" tiJt veıt'in Vatıkandakl şahst mümesslll 
liıtın aya da gitmeli Halbuki M. Myron Taylor bura.ya. gelmiştir. M. 
te~ ter Rusyadan sonra İngilte- Taylor beyanatta. bulunarak dcm.1.1-
llıı e gideceğinden hiç bahset- tir kl: 

3'or. o:Ecnebl memleketlerde blrçok mü-
hlm şahıslarla. yaptı~ görüşmeleı 

l'il'\<1.lınanya, Rusya harbini biti- neticesinde elde ettiğim çok ehemml
"ll' lngiıtereye karşı hava ve de· yetil amliımatı süratıa. M. Rooseyelt 
•ı z tn.. ve M. Cordell Hull'e bUdlrece~tm.• 
)I .. ucadelcsinl şiddetıendirme-
ı cltışilnüyorsa, o zamana kadar 
~lig· 
~e •ltere ve Amerika denizlerde 
~ll havalarda Almanya kadar 

\'\-etli olacaklardır. 

Oe İngtltere, Almanyayı abloka 

~eı·ve havadan hücumlarla yola 
it,_. 111neyi tasarlıyorsa, bütün 

~a tupayı ve Rusyanın zengin 
.\J Ynaklannı ele geçirmiş bir 
~0~anya bu vasıtalarla kolay 

ay yıkılmaz. 

Zannedlldlğlne göre, M. Taylor, M. 
Roosevelt lle Hyde - Park'ta. görüşe
cektir. 

Bir Japon gazetesi 
«Amerika tavassut 

etmelidir» diyor 
Tokyo 5 (A.A.) - Unlted Press: 
Japon Harlclye Nezaretinin organı 

olan Revue Diplomatlque mecmuası 
şöyle yazıyor: 

Amerika haklkaten adaletin ve ın
sanlyetln müdafil ise, Avrupa. ha.rbl
ne nihayet vermek için müda.hale et
melldlr. 

• ltrunobonfl 

Rusyada bugünkü cepheyi, Almanlann l\loskovaya karşı şimalden 
ve cenuptan yaptıldan taarruz istikametlerini gösterir harita 

gerektir, Bu hareketin ne suretle in· 
kiŞ<ıf ettiği bir ild gÜn içinde gelecek 
hal-erlerden !ll'llaşılae'.akttr. 

Bu münuehetle B. Hitlerin son 
nutkunda sövlediği şu söı:leri tek'rar 

lstanbulun 
kurtuluşu 

Şehir donandi, 
bu aabali geçid 
resmi yapılıyor 

Bugün fıtanl>ul kurtuluşunun 
on sekizinci }'lldönümünü kutlu-

etmek faydalıdır: cRuslar her ıeyi 
inkar eCJitorlar. Molotof üç dört gün 
sonra Mos1'ovadan ayrıldığında 
elan Moskocvada bulunduğunu id
dia edebilir.> 

Ukrayna' da 
yeni Alman 

m uvaffakıyeti 
12 bin esir, 34 tanli, 179 
top, 472 mitralyöz ele 

geçirdiler 

yor. Kurtuluş bayraml rnünase- Führerin umumi karargahı 5 '(A. 
b~tile .şehir b'aştan hata donan- A - '(D. N. B.): f\lman or°dulan 
mışhr. Askt:rler, mektepliler aa· haşkumandanlığınm tebliği: Taamız 
l>ah ~rk~nden Sultanahmet mey· harekati muvaffak'İyetle devam ct-
danında toplanmİ"lar, oradan miştir. Cenubi Ukraynada §'iddctle 
Taksime giderek Vali ve Bele- müdafaa edilen müstahkem Sovyet 
diye reisi, kumandanlar önünde mevzilerinde cereyan eden muhare-
geçit resmi yapmışlat'(Jır. Bu belerde ve Dnieper manN.bınin ce-
münasebetle abideye çelenkler nubundaki yarımada ile Karadeniz· 
konmuş, nutuklar !löylenmiştir. deki bir liaç küçük adada yapılan 

Vali ve Belediye reiııi Doktor temizlik' ameliyah esnasında, piyade 
Lütfi Kırdar tarafın'dan bu ak- fırkalari, 12 binden fazla Rus uke-
şam Takııim gazinosunda kah- riıni eııir almiı, 34 zirhlı araba, 179 
raman ordumuz şerefine l:iir zi- top ve 4 72 mitralyöz iğtinam etm.İş· 
yafet verilecek, Halkevlerinde terdir. Bu harekat 24 eylülden 29 
merasim yıı~ıılııcllktır. eylüle kadar cereyan etmiştir. Oesel 

l.1111ııı------------JJ adaSlndan hareket eden }\iman istih

Milli Şef 
Dün Ankarada at 

yariılarim takip etti 

kam erleri. f\b'rulia aduını iıgal et-
mislt"r ve adadaki ~mizon'da bulu-

(Devamı sahife 2, sütün 4 de) 

.. :l.kka~Iers 

,,.hlngiıtere Almanyayı, harbi ilft-
'll a Amerika Birleşik: devletleri, vakit 
~İl Ye sürdürerek, Almanya İn- çok geçmeden bu vazlteyl başarablle- Ankara S (Telefonla) - Reisi-
t tereyi, Rusyayı alıp Avrupada cek yegine memlekettlr. Amerikan cümhur İsmet lnönü bugün Hipodro· 

Bu hafta içinde 
şunu unutmayalim : 

.~lhu kurarak, uzaktan, bilvası- şerefi bunu lcab ettırmektedlr. Ame- mu ,erenen'direTek at yarışlannı H er makul ve muntazam ailenin 
'el lllağı. rika harbe girerse, harp beşeriyetin sOCluna kadar takip buyurdular. bir masraf bütçesi, bu bütçede bir 
§~lt· up etmeye çalışıyor. Bu ıztıraplarını arttıran ve bütün dün- • doktor ve ilaç fub bulmunak ge-
l~ ·~~eki harpte, iki tarafın bek- yayı saran bir savaş mahiyetini ala- B. Roosevelt, B. Taylor rektir. O da hiç kimse basta düpne-
flld lug: ve kendi hesabına emin caktır. ile görüıtü ~~ .~e, bu mubt~el ıarfiyab cöz 

cı &'u nihai zafer hiç umulma- Mihver devletleri Avrupa ve Şarkl 6 .A) onu:.de tutmak ıcap eder. 
J.'· N~yYork (A . - B. Roosevelt, Kaldı ki ortalıkta __ ,_ bir iDet 

""" ahvalin binbir tesadüfüne, Asyada yenl bir nizam tesisine çalışı- bugun B. Myron Taylor ile uzun ~uı • 
·•ıtı.h yorl:ır. Amerika bu gayretler karşı- bir telefon görfuımesi y:ıpmıştıi'. Be- bulunurs!1t mutlaka ilaç. hekim, &fi 
~ arebeden başka bir çok un- sınd:ı sıkı bir bitaraflık takip ve hat- yaz sarayda bu mevzua alt olarak hlç akla gelD". 
ht tlann müdahalesine kalmış ti Amerikalılan tehdit etmlyen ve bir malftmat verilmemektedir. Kızday'a vereceğİm.İz para da, 

1 
~neticedir ki tasavvuru, bugün kendilerine faydnlar temin edecek İ - aile değil, bu sefer millet mikya-

ı:ın, insana garip geliyor. Böy- olan yeni niza.mm ger~ekleştlrllmesi- ngiltereye hava akini smda - aynen böyledir. Şu halta 
" ni nrzu etmelidir. Londra 5 (A.A.) - Hava n~za- zarfında unubnıyalım: Bu zanri 

ı.. u. zun ve uzaktan yıpratma · · bl'w · d 'k d d -~ f ı b' d b' d lı:: 1ıatb Amerika, Şarki Asyadakl emri va- retının te ıgın e. az mı tar a ü1· masrıu as ı ız en u 11ra a ço 
e ınde son zaferden katiyen kllerl tanımalı, Japonya ile normal man tayyaresinin lngilterenin ~ark himmet istiyor. Zira yurd içinde 
tı"ıin olabilecek tek unsur, an- ticaret müna..~betıerlnl yeniden tesis sahili üzerinde uçarak bir kaç bom· zelzelelerle yıkıldık. Yani dıpncla 

Cak: insanlığın sonsuz sefaletidir. etmell ve Jnpon düşmanı olıı.n mem- b'a attıkları haber verilmektedir. Bir da korkunç bir harp salgını var. Ak 
leketlere yard.un etmekten vazgeç- kişi yaralanmıştır. Cüz'i ha.sar var· akçeyi, karaeün için Kmlay'm kasa· 

Nccıneddin Sadak mellclir. dar. sına verelim. 

BU SABAHKİ 

Rusyada büyük 

Alman hava 
hücumları 

Harkof ve Doneç 
mmtakasinda Alman 
tazyıkı devam ediyor 

Vichr 6 (A.A.) - Ofl bUdirlyor: 
Muhteıır membalardan gelen haber
lere göre Alman hava kunetleri bü
tün cephede Rus münak.allt hatlan
na ve gerUerinc karşı devamlı bir ta
arruza başlamışlardır. 

Lenlngradda ve Ukrayna.da. muha
rebeler şiddetini muha.faza eylemekte 
Harkof şehrine karşı ve Doneç mın
takasında Alman tazyiki devam et
mektedir. Mareşal Budlennl muka.bll 
taarruzlarla Alman taarruzunu dur
durmağa çalışıyor. 
Kınında. Pcrokop mıntnkasında Al

manlar 12 bin eslr almışla.Mır. Mer
kez cephesinde Ruslat', Alınanlara 
taarruzda bulunuyorlar. 

Rus tebliği 
Londra 6 (Radyo saat 7,15 de) 

Dün gece Moskovada neşredilen Rus 
tebliği: 5 teşrinievvel günü, kıtaatı
mız, bütün cephe boyunca. düşmanl:ı. 
n.nudane çarpşnışlardır. Cuma günü 
18 tayyare kaybetmemlu mukabil 41 
düşman tayyaresi tahrip ettik. Mos
kova yakınlannda tkl Alman tayya
resi düşürülmüştür. 

ltalya'ya 
hava akını 
Katançaro elektrik 
santrali, mühimmat 
'f abrikasi bombalandi 

Londra 6 CA.A.) - (BB.CJ fnglllz 
tayyareleri Kalabrta eyaletinde Ka
tıı.nçaro şehrindeki demlr yolu mer
kezine elektrik santralına ve mühim· 
mat fabrlk.asına. ansızın hücum eyle· 
mişlerd.ir. Inglllz ta.yyarelet1 damlara 
sürünürcesine alçaktan uçmuşlardır. 
Halk sığınaklara glrmeks1zln İngiUz 
tayyarelerlnl seyretınLşlerdlr. f ngUtz
ler, askeri hedefiere isabetler kaydey
lemişler ve bir levazım trenlnl mltral
y&z ateşine tutmuşlat ve bttyük tahri
bat yapmışlardır. 

İngiliz tayyareleri cuma ve cumar
tesi günleri Bard.iayı ve civardaki he
defieri tkl defa. bombaN.ı.man eyle
mlşlerdlr. 

Singapura yeni 
kuvv~tler geldi 

Londra 6 CA.A.) - Slngapura diin 
yeni Avustralya. kuvvetleri ve Yeni 
ZelA.nda pUotlan gelrnı..,tlr. Son yedi 
ayda. Singapura. altı defa mühim tak
viye kuvvetleri gönderllml.şt1r. 

- Ne oluyor baha>' .•• 

' 
TELGJL.A.FLAB 

Merkezde ve 
cenupta Ruslar 

taarruzda 

Timoçenko orduları 20, 
Budienni orduları da 

30 kilometre ilerlemişler 

Londra 8 (A.A.) - (B.B-CJ Rus
yaya Alman taarruzunu on altıncı~ 
ha!tasl dün başlamıştır. Bu müddet 
zarfında. Ruslar, Alman kuvvetlerine 
ağır darbeler indirmişlerdir. Lentng
radda Rusların vaziyeti ni.Sbeten iyi
leşmiştir. Almanlar, burada bir meYld 
zaptettiklerlnl iddia. ediyorlarsa da 
Ruslar beş kilometre llerllemlşlerdlr. 

Gazetta de Popolo İtalyan gazetesi
ne göre Baltık rnosuna mensup 100 
Rus harp gemisi Alman mevzilerini 
bombardıman ve Lenlngrad müdafi
lerine yardım etmektedir. Aynl muha
bir, Rus baraj ateşinin şiddetini kııy
detmektedlr. Hangoedakl Rus garni
zonu Finlerin blltlln hücumlannı 
püskürtmüştür. En şimalde Rusla
rın blr muvaffakıyet kaz:ınınış ol
duk.lan Murmansktan yeni bir haber 
\).lınmamıştır. 

Merkezde mareşal Timoçenko, 
mevzii taarruzlarma devam ederet 
Almlanlan 20 kilometre daha geriye 
sürmüş~ müteaddit köyleri tsUrdat 
etm~tlr. Ukraynada Budlennl ordu
larının varJyetl son günlerde nlsbe
ten lylleşmL~tlr. Budlennlnln ordula
n 36 saatte 30 kilometre ilerllemlf. 
son fiç günde 30 köyü ged almışlar
dır. 

Odesa müdn!llerl, şld..1t1li muka.bU 
taamızlarda bulunuyorlar. Rus mu· 
kabil taarnızlan Kırımıı. taarruz et
meket olan Almanlan müşkül nzt
yete sokmaktadır. 

2 A~man tavvaresinin 
tanklara hücumu 

Cüretkarane bir taarruz. 
la Rus tanklarım 
püskürtmüşler 

Bertin 6 (A.A..) - D.N.B. nln 6t
rendlğlne göre, Alman av tayyarele
rinden bir filoya mensup olup biri n
lo kumandanının diğeri bir teRntcnhı 
idaresinde bulunan iki av uça~ 2 llt
teşrln günü cüretkdmne bir hareket
le topçu mevzilerine karşl Sovyet 
tanklarının yapma.kta olduktan bir 
taarruzu defetm~lerdlr. 

İspanyol tayyarecileri de 
harekata ittirak ediyor 

Bertin 6 CA.A.} - D .NB. İspan}"OI 
tayyareleri llk defa olaraıc ıtarlc cep
hesindeki hıı.va alanlarına. iştirak et
mişlerdir. 

- lıtanbulun Türk kalacağı 18 inci defa aleme ilan ediliyor!.. 



S ı ıte 2 AKŞAM 

Harp tebliğleri 

Alman tebliği 
Berfin & (A.A.) - Alman ordulnn 

başkumanda.nlıtınm teb~: İn8ilte
renln şark ve cenubu oa:rt1 aa.blllnde 
mva.ıı ta.yyareler.1 415 ~ 
recesı askeri hedeflen bomlxılamış
lardır. Şlma.11 Afrlkada. Alman Stu
tnlan Tobruk ve Marsa M&truh 11-
manlannda düşman dok ye antrepo
.la.nna mun.ffatıyetıe taarruz e~ 
lerdlr. Hava muharebeleHnde Uô in
g11iz avcı tayyaresi. dllfilrülmftft;tlr. 
Alınan arazlsi berinde d~ hiç 
bir hava akını ya.p~. 

Jtaiyan teblifi 

e eki ve Bu. 
Batırılan 

Amerikan 
vapuru 

Amerika Hariciye 
Naziri §İddetli beya

natta J;ulundu 

Moskova ve 
Leningrad'a 

akın 

Ceplie gerisinde Sovyet 
iafe teıkilati bozuldu 

Berlin 5 '(AA.) - D. N. B. 
Vqin&ion & {A.A.) _ 27 eylQlde ajansının aalihiyetli bir mcmb"adan 

Cenup Atlan~ 'blr denizaltı ta- öğren'diğine göre, Alman tayyareleri 
rafından batınlan cİcwhlteı petrol pazar gecesi Moskova ve Leningrad
ıemls1. barbhı ba§mdanbert batan da askerf hedefleri ve :iaşe balcımın· 
Amerlkall mah gemilerin aeldzlnclsi- dan ehemmiyetli fabrikaları ve Do· 
d1l'. Bu ~ gem1s1nin nerede ve netz havzasında l>üyük bir silah ima-

Rom:ı 5 (A.A.) - İt.aıyan ordulat'ı na.ıııl torpfll~ olduğu halcJond:ı.- 1 ,_ b 
umumi karargı\hının 490 numaralı ki tatsillt henüz billnmemektedir. atnanetini bom alamıılardır. Ayni 
tebliği: Şlmall ve Şaı'k1 Afrtkada, Fn.knt Amerl'kan cWest Nllu.s> şilebi zamanda l>iiyüli şoseler üzerine yapı· 
mevzii mahiyette çarpışmalar olmuş tarafından kurtanlan 18 bahriyelinin lan gece taarruzları neticesinde Sov
ve kıtaatımız lehine netlcelenm~. Jrurtanlma yerine bakılırsa. torpil- yet kuvvetlerinin ia~i bozguna uğ· 
İtalyan hava kuvvetleri, kesi! bom- lenme yerinin 21 mayısta Robln ratılmıştır. 
bardımanlarla Tobruk 1stlhk!mlannı Moor:'un torplllencllği yere yakın bu- Savaş tayyareleri Lndoga gölünde 
Ye nhtımlannı, gene Marsa Matruh'- lundu~ tahmin edlleblllr. MalQm bir Clüşman topçekerini tnhrip ve 
taki tesisatı ve barakalan dövmüş- olan clhct, İcwhlte'in Curacao'dan 
ıcrdlr. Ynngın ve infilaklar olmuştur. Cenup Afribsma giderken batmış küçük bir nakliye gemisini işlemez 
Blngaziye yapılan yenl bir n.kında 1kl olduiudur. hale pt>•irmişlerdir. 
düşmıın tayyaresi alevler içinde dil- M. Cordell Hull, gazetecilerle yap- L'eningra~ cepliesinde 
şürülmU.,, diğer blr tayyare de Alman tı~ görüşmede, beyan.atının a.ş:ı~da- R ·ı • t..' k • 
avcı t.ayyarelerl tarafından düştlrill- kl cllmlelerlnl aynen n~retınek üze- us ı erı nare etı 
mü tür. re gazetecllcre fevknlAde olarak salA.- Moskova 5 (AA.)' - Kızılyıldız 

Tayynrelerimlz, Malta. ha.va fislerl- hlyet ve~li'. gazetesine gıelen bir telgrafa göre, 
nı müessir surette bombalamışlar- c1cwhite'1 batırmak kanun dışı in- tümgeneral Konkov'un kumandasın· 
dır. Dnha başkn tayyareler, Kıbns sanların yeni blt korsanlık luırekeU · 
adasında, Lefkoşa ve LAmakn. hava ve dünyanın fethi plA.nmdan olarak daki. _Sı;lVyet .ttuvvet.leri Leni?grad 
meydanlarını bombalamışlar ve Bat lıı.•mnlan Atlnntlkten kovmak umumi cephesınôe 3 ıl& 5 kılometre ılerle· 
limanında diişman gemtlerlnl batır- hareketi ne alA.kndnr blr tedhiş te- mi~ler ve ehemmiyetli l:iir mevki iş· 
mıslardır. şebbüsü olsa gerektlr.ı gal edewl <V>· ~ehrlnden i\lmanlan 

Besarabya'da 
M. Hull, nihayet sorulan başım su- tardetmef ııuretile zaferlerini tahak· 

allere cevap olarak d:ı. şu sözleri söy- k"uf ettinn~şlerdir. 
lem iştir: 

Paraşütcü ve kundakci
larla mücadele 

Bülueş 5 (A.A.) - Bcsarabya 
11c-keri idaresi paraşütçülerle kundalt
çılann ynkalanmaları için halkı as
keri makamlara yardım etmeğe dn
vr• ı>den hir Mnimame neşretmiştir. 

cmtıer'in son nutkunu okumadım. 
Çünkü mutadın d1§lllda her hantl 
bir şey nıttva etmedi~l tahmin et
tim. Bu zamanlarda. bu tamda nu
tuktan takibe m\lsait vaktim yok
tur.ı 

Teknik Okulu şubelerine 
kabul edilenler 

Teknik Okulu mildürHiğfınden: 
1- 3/10/941 tarihinde yapılan mtl

hendls tı.sml giriş 1mtllıanlan neti-

Irak Batvekili İstifa etti 
Kahire S '(ft:.A.) - Reuter: Bey· 

ruttan ıon gelen haberlere göre, 
Irak Başvekili Cemil Madfani istifa 
etmiştir. !rakın Kahire elçisi Said 
Pata Bağda"da çağrılmİ$tır. Bugün 
tayyare ile haııeliet edecektir. Cemil 
Ma'dfani, Asilere lı:arşi yapılan f ngiliz 
!!eEeri esnasİnda 3 mayı~ta Ba~ekil 
olmu~tu. 

Emrirnamcde, paraşütçülere kar~ı 
yıı.pılacak mücadelede ölen ııivillerin 
nilAlerine il:işer hektar arazi ve pa· 
nışütcülerin yakalanmasına yardım 
'Ye i~tirak edrcek olnnlara da naldi 
mükafat ver~esi derpİJ edilmekte
dir 

cesinde Devlet hesabına ma.klne (lU- K .. 1 .: b I .. /.... w . d 
besine: ın, 36!1, 347, 291, 327, 528, 376, , opeK a ıgı yagın an 
309, 241, s2e, 25. m . 44, m. 489. 259, makine yaği yapıliyor 
Devlet hesabma inşaat şubesine: . . 
142 519, 230 482 360 648 511 220 Tokyo 5 (A.A.) - D. N. B. : 
eıs'. 596, 183.' Devİet ~mlrYona~ he~ Domei aj&nınnm bildirdiğine göre, 
!abına. inşaat şubesine: 474, 602, 513 Tapon 61imlerinden i:Io1tor fachzava 
497, 141. SOmer Ba.nk hesabına maki- Balina ve köpek l>alıltlannClan çıka· 
ne şubesine: 461, 151, 561, 615, 638, nlan yağlan birinci nevi makina ya-Diğer taraftan kundakçılar yirmi 

dört saat zarfında idam edilecekler 
'Yt: me!lhtıd suc Üzerr.tdr vakalandık
Jarı takdirde bıı ceza derhal mahal· 
linrle t•tbik edil~ektir. Muh~me1 
ıuika•dlarla kundııkçılann onune 
Rl".çf"'r-'lı: kin şrhir halkı arasından re
lıint-Jer alınacaktır. 

442, 4, 501. Kendi hesaplanna. makine ... h" r • • b' 1 1( 
şubesine: 315, 319, 188, 174, 22. Kendi ı;cı ~ 1?e g~en yem ır uıu eş· 
hesaplanna inşaat ıubesine: ff7, M3, f etrnıştır. _ 
532, 657, 147, 529, 150, 2'15. 426, 809, Bir Japon sanayi müessesesi tay-
408, 113 kayıt nuınaralı namzedler yaredlilC alemln<le l:iüyüf bir ehem· 
kabul edJlml§lerdlr. mfyet iktisap eyliyeceli olan 'bu lieş-

n - 1'en memurluğu kuırm giriş fi ticaret ve aanayi nezaretlerinin 
imUhanı 9/10/941 pe~be gilnü ya.- .,. ·ı , ,.,~ 'Lif '~ .. 
pılacaktır. Mühend.Ls bsmı imtlha.- yaTnı~ı e tatauı; ~evıı:ı ne ıı;o:maga 
nmda mtrtaffak olanuyanliı.rdan ve lazım ~e~l"n tesısah yapmaga ha-

Tenis birinciliği 
müsabakasi bitti 

8/1/941 ~ba günü aaat 17 ye ta.- zırlanmal<taCfır. ------dar blr dlletçe ne müracaat edecek-
lerle 30/9/041 Üfll.mma. kadar Fen 

Ankara 5 <A.A.l - ıg Mayıs atad- memuHutu kısmına namzed byde
yomu kortlannda cuma gtlnll başlı- dllmfı, olanların lca!'nelerlle- birlikte 
yan Ankara - hrnir - İ.staııbul tenis- Jmtlhan gtlnü abe.h saat 8,SO da 
elleri arasında tlç tehir birtnctıı.tt okulda. bulunmaları. 
müsab:ıkalan bugün sona e~tır. m - Okulun blltiin "1l>e ve :tı.sım
Seckin blr seyirci kütlesi tarafından lannda tıedrlsata 13/10/ 941 pazartesi 
takip edilen mfisabakalann netıceıe- günQ ba.şlanacaktır. 
ti şunlardır: 50 puanla İstanbul bl
rtncl, 48 puanla Ankara lklncl, 18 pu
anın İz:mlr ficfincü. 

Kıbrıs'a tekrar taarruz 
edildi 

Lefk0§8 5 (A.A.) - Reuter: 

lzmirdeki maçlar 
İzmir 5" '(Telefonla) - Ug maç

luina 1:i'q{ln 'de <Ievam edildi. Altay, 
Demiraporu 6-T. Altınordu <Jn Göz· 
teDevi T -O maiHOD etô. 

İngiliz ticaret mümessil
lerinin toplantisi 

Kudüs 5 CA.A.r - Britanya.nın 
Mim', Surlye, Irak. Ttlrkiye ve Fllls· 
tindeki ticaret müıne&'llllen btr kon
ferans akdi tçin burada toplanmış
lardır. 

Prağda 7 idam 
Praı IS (A.A.) - Resmi bir tebliğe 

göre, ihanet, iktisadi sal>otaJ ve yn
salc sllAh taşımak suçundan ı ldŞ. 
öl(ime mahldım edllm~ ve bu ceza 
bugün infaz olunmuştur. 

Düşman tayyareleri, cumart-esi U§tl· 
mı üçüncü defa olarak ve iki evvelki 
g«e olduğu gı°bi aynı saatte, Kıl:iru 
sahilinden geçmişlerdir .. Muhtelif 
rıoktalara bombalar atılmi~a Cla ne 
tr1rfat ne de hnsar vardır. 

Tip Fakültesi Dekanlığindan: 
General Profesör Doktor Tevfik 5a~lam tarafından Tıp fakültesi kütüp

öanestne tmıulmak ve stajyer talebelere tevzi edilmek tlzere sekiz yüz otuz 
dokuz ciltten mütcşett:ll bir kO.tüphane hediye edllmlştlr. Tıp fakültesi ailesi 
kendWne bu !hayır sever hareketinden dolayı teşekkürlerini saygı ne su-
nar. <8836) 

ET KA.DER! 
Aşk ve macera romanı 

Tefrika No. 45 Nakleden: (VA • Nt) 

- Daha ev-ttl olmaz mi canım) -Al&. O halde sana altı hin lira 
- Beni rica et!erlm Ozme. ETYell · l>or~lu !:ial~uğuma göre ltendime 

tla sıkıntıdan kurtar. Claha hGyük hir drahoma gearecek 
- Bana kaç bin lira horcllD •ar. lm zevce liulmam lazım. 

biliyor mu!un) - Evlenmeğe niyetin mi var) 
- Vallahi hesabını tutmadım. - Evet. Zengin pek :zengin bir 
- A!!avı yuknn bir ra1cam aöyle. zevce bulmazsam bu borçlarin altın-
- Aşağı yulcan 2 - 3 bin lira ka· dan nanl kalkabilirim, nziyetimi 

dar bir şey. na.sıl düzeltebilirim) 
Cevdet. ,erin.den kalkh, kö edcki - Bari müstakbel hayat arkada-

çckmeceyi açh, içinden bir tomar şun seçtin mn 
net çıkardı. Senetlerdeki rnkam- - Hayır daha seçmedim. Faknt 

lan cemettikkn sonra Fahreddine münasip bir parça bulur l>ulmaz ev· 
döndü: lenmek kararındayım. Elimde kalan 

- Yanılıyorsun azizim, dediğin yegane se11Vet, gençliktir. Bunu son 
gibj 2 - 3 bin lira değil, b na tam koz olarak kullanacağım. 
he bin lira borcun var. Bugün Ye- Fahreddin bir kndcfi konyak daha 
receğim bin lirayı da ila~ edersek, yuvarladı. 
borç altı bi~ çıkar. - Azizim Cevdet dedi. vaziyeti-

- Ne diyonun a birader, nltı bin min fecaat ve vahametini aenden 
lira mı? saklamıyacağım. 

- E-vct altı bin lira. inanma.nan - Demek vaziy~t iimihliz ha! 
verdiğin senetler burada. Alıp ted· lnanılacalC ,ey 'değil. 
lik edel»lirsin. -Buna yakın bir Clurumdayım . 

Bir çılgın gibi hareket ettim. Kumar· 
da liuanacağımi ve vaziyetimi kur· 
taracağimi zannettim. Halbuki bü
tün ümitlerim bop gitti. Bauıkça 
battim. Kurtulut çaresini ancak zen· 
gin bir 1zôivaçta görüyorum. Büyük 
ha~talıklara k"arşı. lı;uvvetli ve mÜ~· 
'ir ilaçlar gerek. Bereket versin, he
nüz gencim. Ya,im otuzu a§kın de
~il, yaki'sıklıyım, tılC gryınıyorum. 
benim gibi gene, yakı~ıklı, muhite 
hürmet telkin eden bir aile İsmi ta
şİyan bir adamın istediği gibi bir i7:
divııç vapabileceğine kaniim. 
-Aıa ... 
- f şte saydığım evsafta bir zev· 

ce arayacağım. Yakında dn l:iulaca
ğım:lan eminim. Senin fikrin ne} 

Cevdet cevap verdi: 
- Senin aradığın zevce değil, 

servettir. 
- Mümkünse ikisini de birden 

arıyorum. 

- Fakat her şeyden evvel aradı· 
ğın servet değil mi} 

- Tabii! 
- Azizim, benim izdivaç lınkllın-

daki fikrim bambnskadır. Ben ev· 
leo:ımeyi senin gibi diişünmüyorum. 
Ben evlcnir!!:em zevcemin zengin de· 
;il, saadette de, felakette de bana 

Ukraynada yeni 
Alman muvaff akı yeti 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

nan Sovyet aakeılerini esir alını§lar· 
dır. Afman a.sk:erleri denizi, hlicuın 
hotlarile aemiılardır. 

Şarkt Karelide. Finllndiya Etalari 
h"areli&ta muval~tle mam et
mişlerdir. Dün trece liava taarnızlan 
yapılmıttır. Harforun cenu'6u prki
sinde mühim bir •Üali fatmfuı ve 
Mosk"ova ile l.:emngratıda ukert te· 
~sat bornbala.nnÜştİr. 

Ruslar ne i-liyorlar? 
Moako'Ya 5 (A."A.) - Resmt 

Tasa ajansi, yedi gün devam eden 
muharebeler neticesinde 123 ilncü 
Alman tümeni ile 88 inci Abnan ala
yının hozguna uğrabldığıni bildir
mektedir. 

İleri liareketi devam 
ediyor 

Bu~apeşte 5 !AA.) - Macar 
ajan'1 bildiriyor: Dnieper'in doğusu 
istikametindeki hücum harekatın.da 
müttefik kıtalar, bilyük ölçüde stra· 
tejili hedefl.erine her saat daha zi
yade yaklaşmaktadır. Diişrnan, neliri 
geçmek teşebbüslerinde, hiç hir yer· 
de hah kıyıınna varamamittir. Top
çumuz. müttefik plya'de teşel&ülle
rinin ileri hare'ketSıe müessir aurette 
yardım etmi,tir. 

Macar hava kuvvetleri, <ıü,manin 
münakale h'atlanni bir çok defa 
bam'balamışlardır. 

Bir Alman zirhli tümeni
nin muvaffaJOyeti 

Berlin 5 (A.A.) - Bir i\lman 
zırhlı tümeni ~ ilkteşrin günü $arlc 
ceph'esinin cenup l>ölgesinde Sovyet 
mevzilerini yarmiı ve D. N. B. ajan· 
,inin bir aalc:"eri 1c·aymıktan öğrendiği· 
ne göre, mühim Rus k"uvvetlerini 
imlla eylemiştir. 

i\fman tanklnri Rus tapçu mevzi
lerine kadar ilerlemi~ler. on dördü 
uzun menzilli olmak üzere 23 top iğ· 
tinam eylemişlerdir. Bu 71rhlı tümen 
h'u ıon muvaHl\k.İyeti ile Şarkta 
Rus - 'Alman harbinin llaşlangıcın
danberi şimdiye k"adar bin Ru! topu 
iğtinam veya tahrip eylemiş b'ulun• 
mal< tadır. 

Putkin'in torunu esir 
edildi 

Helsinki s '(A.A.) - ·co. N. B.): 
Fin mat'b'uati b'u sabahki netriyatileo 
meşhur Rua piri ~un<lre Puş
kin' in torunlarından birinin Fin cep
heainde esir edildiğini bildjrmekte· 
dir. 

Hali Jlazİıda Ru• orCtusunda topçu 
teğmeni olan genç esir, ıim'Cliye ka
dar liomüniıt partisine intisap etme· 
miş olduğunu beyan ve b'olşevilt re
iiminin yaklnCta nihıııyet bulacağı 
iimidini j7l--- <'Vlemistir. 

Mareıal L'eel> istifa etmiş 
Moskova 5 (A.A)"- "(Reuter)': 

Sovyet istihbarat aian~ına Stokholm· 
dan gelen hal:iere göre. Leningrada 
taarruz eden Alman kuvvetleri lcu
mandani VOl"I Leel>, Hitlere istifa!ını 
vermişse 

0

dc. marcşıı.l kendisine tevdi 
edilen vazifeyi henüz İkmal etmemiş 
olmnsi Ctolayı:ıile. bu ietifa Führer 
t••nfınClan kab11l edilmemiştir. 

Sovyet raClyosuna göre 
iki tarafin liayıbi 

rı.;oskova 5 ( A.A.) - Mosliova 
radyosunun bildirdiğine göre, Sov
v~t haberler bürosu reisi Mageıba· 

hayat arkadaşı olmasını isterim. 
- Bunlar ıe11ki ve köhne düşünce

lerdir. esasen içinde yaşadığımız 
şartlar Cla ayni değillerClir. Sen zen· 
ginsin, emlalc" ve aliar sahibisin. Kim
seye beş para borcun yok. Halbuki 
benim yalnız sana l)orcum, altı h.in 
lirayı 'buldu. Hem l)orclarımı öde
meğe hem de Iüka Te refah içinde 
ya,amağa mecburum. 

- Süphesiz. 
- Sen de vaziyeti takdir ediyor-

:ııun ya. 
- Kendine bir i~ bulur, müteva

ı;İ llir havat ıÜtt.bilirsin. 
- Doğrusu güzel nasihat 1 Aydan 

aya alacai:'lm knk elli lira maaşla 
ben nıı!'lll ynşayabilirim,) 

- Servetinin enkazını derler, top· 
lar, bunlari da alacağın maaşa ilave 
edine~ mis gibi geçinir giderein. 

- Hayir azizim, hayır, ben kıt 
ve kanaat vaşayamam. Refah, lüks, 
c;ervet i!tterim. 

- O halde şimdiden teşel>hüste 
bulunr"::ılı•ın. 

- Ben de teşebbüslere giriştim 
yal 

-Ne zamandanberil 
- Bi:- h:ıf• •vian'beri. 
- Sana hayırlı muvaff&]üyetler 

el 194! 
6Tcşrlni~ 

aber er 
Hitlerin 
nutkuna 

Sovyet cevabı 

Boğazlar meaeleai 
liakkin'Cla bir ][onuıma 

cereyan ebneC.liği 
bildiriliyor 

Moako...a' {AA.) -Taaa ajan
n bildiriyor: Sovyet fstilıl:iarat büro
sunun şefi cHitler Alman milletini 
aldatıyor> ~lığı albnda yazİ:Lğı 
bir makaleCJe Hitlerln aon nutkunu 
tahlil ederek Hitlerin, Rua eeferine, 
Sovyetlerin i\lmanyaya tecavüz e'de
celderine Ctalr elde eClilen deliller 
üzerine başlandığı hakkındnki sözü· 
nü işaret etmekte ve Führerin Bel
çiltiı, Hollanda. Norveç. Polonya, 
Yunnni3tan, Yugmlavya için de ev• 
velce buna benzer bahanelerle ae· 
behler Ctermeyan eylemiş bulunClu
ğunu, fakat Ruslarla Aımanlar ara
smda bir ademi tecavüz pakb mev· 
cudiyetinln hiç clüşünülme'diğini ifa
de etmektedir. 

Sovyet istihbarat ven. sözü Berlin 
müzak.erelerine intikal ettirmekte, 
Molotofla Hitler arasında Boğazlar, 
Finlandiya ve Bulgaristan meseleleri 
hakkında bir fonuııma cereyan eyle
meCtiğini ve bu hususta Hitlerin 1ia
lcikati söylememiı olduğunu, mÜza· 
kereleri müteakip hükUınet tarafın
dan n~reClilen tellliğlerde <le bütün 
ehemmiyetli meselelerde müşterek 
bir anlayıt tespit olun'duğunun ltay· 
dedilmiş l:İulunCluğunu izah ~tmek'te~ 
dir. 

Makaled·e, Rueların kaybi hallin
dalti ralCamlarin hayali olduğu: ~r
edilmeltte ve buna mukabil :Alman 
zayİahndan hiç l>ah'se<lilmemif ol· 
masının hakifatin i\lman milletin· 
den saklandığınin başka bir delili ol
duğu da ilave edilmektedir. 

Alman Devlet Nazirinin 
nutku 

Metz 5 "(AA.) - Alman Devlet 
Nazın dolitor B. Cöbels pazar gÜnu 
Sarrebruclien ve Metz' de yapılan 
iki büyülC nümayiş esnasinCJa aöz 
alarak 'Alman milletinin Führerin 
etrafında büyük bir azimle toplan· 
mi, olduğunu ıöyliyeTek demiştir ki: 

cBu harpte en müsaid ıartlar Al
manya tarafındadır. i\lmanya başlı
ca as-l"erf he.defleri elin'C:le bulundu
ruyor "e Sl ehemmiyetli iktisadi 
kuvvete malik bulunuyor. Bütün Av• 
rupa, en M>n ilmidi Sovyet Birliği 
ile inkisara uğrayacalC olan Büyük 
Britanyanın mağlup olması için it· 
birli:;: vaom .. ktndır,> 
-..tnnıın•nu...,.nmrtınntRUtt1rıMnırmt11mm•mn 

kof, Sovyet Birliğine ltarşı Alman 
taarruzunun l)a§langıcindanl>eri iki 
tarafın ICayıplari hakkında aşağı'daki 
malumatl' verm~tir: 

i\lmanlarin lCayİp miktarı, ölü ve 
yaralı 3 milyondan fazladır. Alman· 
lar, 11.000 tanJC, 13,000 top ve 
9.000 tayyare kaybetmişlerdir. 

Bu aon raltami:Ia l\arek"et ederken 
tahrip eCtilm~ olan düşman tayyare
leri dahil değildir. 

Ayni müddet zarfında Sovyet za· 
y.iat miktari 230,000 ölü, 720,000 
varali ve 178.000 IC'ayıptır. Sovyet
ler 8900 too, 7000 tank ve 5 316 
tı:wv;:>•" lrı>vbetmi!':lerdir. 

dilerim. 
Fahre<ldin, önünde Cluran konyak 

dolu kadehi yarva~ yava~ ve dilini §A· 

pırdatarali içti: 
-Bin liray\, vermiyecek misin 

diye sordu. 
- SSledi yaz da vereyim. 
- Hokka lıialem getirt de yazı-

vereyim. 
Cevdet zili bastı. Odaya giren 

Cudiye ltağıt hlem getirmesini em· 
retti. Cudi, odadan <ııtan çıkazk.en: 

- Hınzır herif efendimi y.ine fa· 
lı:"a bastırdı. Dediyse de verikn emre 
itiraz etmedi. 

Fahre'ddin, ıenedi yazip imzala
dıktan sonra uliada-.inın uzattığı 
bin liralık çeki aldı. Cevdet, tiu ıe· 
nedi de 'diğer senetlerin arasına y-<:r· 
le~tirirken: 

- Fahreddin b"eıni dinle! $ayet, 
h"ayatıni intizama eokar, ıııefaliet ~e 
kumardan vazgeçersen, bu senetleri 
yak.makta bir an bile tereCldüt etmi
veceğim. Hatta bunu yaparken derin 
bir hR7 hil,.. dııvacağ-İm. 

F 'lhttdcLin, Nişan taşındaki lionalt
tan çıkarken, ıöyle Clüşünüyorcfo. 

- Hiç bir ıey'den haberi yoli. Na
muslu in!anlar Jiolay aldatılıT. 

'(Arkan var) 

.6.Li ile 1T~ 
- .. (jçlt 

Çocuklarirnı:ıtP .. ~,ti 
ikisinClen f az!a'!r 

liara cahıldi 

-- ~!İl 
'.Ali - Gazetelerde bir tll f. 

o.!e _ ·.ı,1d· Veli. ~ç -_,_. 
Q&. neıırcoı • ı, • • tahsil ÇH ~ 
memleketimız<Ie ılk k ~ 
Cla 3.749.909 çoeu. ilk~ 
Bunladan 216. 720 ~ sB' 1 
mecburiyetini ifa e~· 
11 liaJen oku11ard~ytn:ı~~ 

Veli - [)emek. ç ~ıı> ti"" 
zın ancak üçte birine Y bili1°fll1 
tarina illi tahsil -.,ere ·rı gof'I 
Müteb"nki eliseriyet a b~ti' 
liu, sanacak. Ötei:t~-1- ıııJtf P 
tenkitler yliuelir: ~ 11k ~ 
açmaf, çok çocuk ok_Utnlşı ~ 
lü iş mi annki~ efencl~:.ıatıı!I 

• ,~ } Ol'" • 
seyı oırnta ım, uz • do it 
Uz ok'utmali nazariyesıetı11J 
luğunu bittabi muhafıı~rı: ~ 
b'eralier, az kimseY~fıj bil 
vermeli elbette ~ıl" 

"f • • ·1arnaı. q Q rnaan sıstem1 _sayı • 
3 

7/ı 

sus bir memlekette kı. O j ~29 
çocuğun ancak: 1. 1 • bOlıl" 
mektebe <Ievam ~k&~ı~

1

ıJe lf 
yor •.. Elbet hala lCeY~~ıı.te ~. 
rab'er k".emiyeti <Je clı k 11 }'tt 
malİyiz: Her köye °-J'u . .P 
TUrlt çocuğuna illC tah91 

•• • 

de yüzcülüğe (loğru··· '}.l~ 

Rumen tebliği 
A ak ·.ı • • b·'Jde•~ z uenızı o o ~ 

·.Jos·· 
Ruslar Şarka 0 

çekiliyorlar 
---- .,.f' aıat ,.. ~ 

Rumenlerin şimdiye Jcıl ~· J 
tı. 20 b 0 ··ı·· 75 biJl y Ol~ a . ın o u, tı!JJ 

bin kayıp, Rusların 60 ~ 
100 bin yaralı, 60 blll 

ır 
r~· 

Bükrq 5 (A.A.) - (Stef'1~ ·~ 
m1 karargllhuı neşrettiği ~ ~: 
de, ez.cümle, Amk deniıl dll ll~ıt~ 
Dnleper nehrinin şartcn iıı ,.., .ti' 
burla.rlle süvari ltuvvetıcr111 ~ll9§ı
orduslle birlikte şiddetli ııı llifll>' 
~rden 80llra, külllyetll ıant ~~· 
rile ve a~ır toplarla ve ayıtl wıı.tfl'J~ 
adetçe çok faile düşmanın 1 e~ ı 
nnı püskürttükleri kaydcd·~ rlC 
Bu bölgede diişmnn şarttı d ı' 
etmektedir. ~~ıı t. 

Odesa cephesinde, etJt1,,,r 
Kafkasyadan külliyetli kU~ııJ'• ~ 
zırhlı nsait getiren dil:fll~ -ıı 
nlk'ln §arkında mukavcıne ~ ıJ , 
mağa teşebbüs etınLştlr. Taıı ııı!J tı' 
bıraktırılmış ve Tatarca S~n şn: • 
geslnde, düşman kıtaatı, S t>-rll ç 
§lddetıi bir muharebeden ~,tı 
kürtülmüştür. SOvyeUerln z:ı fi 
fazladır. rllfı.!l / 
Bazı radyo merkezleri ta J.tlııP;; 

neşredllen yanlış kayıtın~, ffe: 
lar ve bunları maksadı rn ~ııtl 
ya hiffeUe yayanlar bulundu 
Rumen umumi karargflhl ~J:~ı 
rakamları llô.n eder. Harı> b r -1 • 
den beri 60 binden fazlıı esi bJ.ll ı 
Rumen zayiatı 20 bin ölü, 15:ı1C 
yıp, yüzde sekseni hafit ol!ll 
75 bin yaralıdır. 

Rumen kıtalarının SovyetlC~U , 
cadele ettikleri bölgelerde, 'f' 
kıtaatı GO bin ölü ve ıoo b!nreSi , 
vermiştir. 553 dfişmnn tnYY3 ıcııY 
şiirdük ve nncnk 120 tayynre it e6 , 
tık. Bunlardan bir kaçı tnın C'- ı 
bUecektir. Çok fnzla mlkdar: e 
zeme ve mühimmat ığtlnll 
Nlsbeten çok az kaybettik. t( r' 

Tayyare ile indirilen pa~ır ~r 
rln yüzde 86 sı tevkif eclllrll ~I t , 
bunlar, ne de müteaddit tcdltf!l~e' 
kUUt, tahribat ve suitasd rcıt'' tl' 
mıştır. Hiç bir mühimmat ı tll~ f 
posu veyn fabrikası düşman t(l~ 
lerlnln bombalarlle tnhriP Jr' 

de~~ı~~tt'dekl tahribat 300 ınJU'0ıı 
ye blle ballrt olmamıstır. 

Ne demel!!, --------· ~ Şu içinde bulunduğUIIlUZ 
ismi: cıil' 

Teşrinievvel, TeŞTinl evvel.('f~· 
çük harfle:) teşrinlevvel, ıcPıt' 
did kabul etmlyenlerln ıc1' 
mlnde tek ve ııe:) Te~r~ t~· 
llh ... Devam edelim: Biri? 'J'e~ 
rln, ı ıncı teşrin, L ıncı osinı· 
(Türlü türlü iınlftlnrllc, nıln ,,,, 
lü, :rruıJüskilllü, ayn, bitiŞlk ~ .. 
İlk teşrin, kt~rln. ilk 
llk teşrin, llh ... 

İn.saf edilsin. derele 
Blr ayın 1snlinde bU 

keşmc.ke., caiz midir? ~ , 
Dll kuhımunun vazlfcsi ~ ıı· 

bl vazlyetle.rde bir müdah ~ 
resm1 tabiri UAn etmek v-c t?' 
datrelcre b.bul ettı:mıek 0 

malı mıdır? 
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J!AMDANAKŞAMA(itl)illJJAMIJIB,fil~ Kızılay ,.--------~~ 
... :~b!i:::~f!:~ı ou··-n--ku·· ıı· -~1·_2~ hattası 1 KONUŞAN MUMYALAR f 

ltazırlanmalıyrz! 1 g maç arı -
~ Herkes üye yazılmafa Tefrika No. 79 Yazan: ISKENDER F. SERTELIJ 

'-!_ edesı Lu~imaim· .......... Mühim karşılaşmada aavet edilecell m!o:~Bl~~:~:e:ı::~r~ Vea~:ıe~~ü~eınmlyet vermedi. 

• Ah, ıu ıulh çabuk olMm B • kt • s 2 1 d • almadı. Ve tehre inen Şa.btnln mü- - PekAla. Hemen 

~~ ~.ası nıalim: Normal hayal eşı aş, 1. poru • yen 1 ..::. s;::ı.~:.:.= .,:cı ~= :,,~=~~o:~ ":'~ baflanmn. qer Fl!&vun~'°:d ~ -.11ı... mala.r Kızılaya aza kaydlne başlandı- saat dolqmıştı. Padl§ah burada ne eu:ntze geçerse, bu adamı sarayımda 
1ı1.-;:lftıd de nasal a-det? Bir-.,· .... Günün diğer galipleri: Galatasaray, tmı haber vermişlerdir. Kızılay ce- arıyordu? ..• Neden dolaşıyordu? Bunu m~~~ahhbaşılığa k~~~~ edeceğim. ~ aJt.... • r-- e:nlJetl de haftanın llellgin geçmesi bilen hattl sezen de yoktu ar, pad~a ietekkür 
~ ~~~iiai de,.dinnitçeline, he- r:' b h il r V lcbı icap eden hulrbklan tamamla.- 'Halbuki, Sellinin kulağın~ §Öyle blr ederek geriye çekildi. Ve Şa}llnle be· 
~ ııı.ıunün aidİfİ deiİfec:ek... rener 0 Çe, Y eT01 n..OSlmpafQ mı.,tır. Bugün b~ matamlatm söz çalınmıştı: ~r M1kerlnus mabedine doirıı Ue-
lll.1 L •. Derhal, cmazi avdet ede- ~trlnletl Kızılayı temsil edecek şek.il- eBlr mezann lçine diri blt adam edl. 

t IJg maoiannm ~tı hatta mtl-ı Şlkril sıkı bir 'VU1'U.Şla Befiktaflll de hazırlanacaktır. gömecekler ve padişahı bu suretle ~ Benl takip ediniz. Elimle Ostü-
lııııı..'..., tekoılonky a llbatalarma cltın de l'ener Te Şeref lttncl. göltlntl ,.puak t.atımmı tek- Halkın Kwlaya ba olma.sınd.a:tl tedhff edecekler ... ) nü çizeceğim daireyi kazmata başlı-
~ •e • .a e Yasosla~- stadlannda devam edlJ:m1f Te maçlar rar galip 't'Uiyete geçlrdl. Ve mDs&- faydalannı tesblt eden beyannamele- Acaba bu me-zar, o mezar mıydı? ~caksınız. Burada çok uğraşacak 
;:~a . 1 Ber;:-uA sibı memleketlerm normal şetilde nlhayeUenmift!r. Şe- baka 2 • 1 Beo1kt~ galebeslle nlha- :r1n bogtlnden itibaren evlere datıtıl- Selim ılmdl llhdln mermer kapatmı k e~!_: ... _ Çünkü, bu gördüğünöı 
-. bt.I-__ wt1pamMla oldala Nf stadından bqlıyatoak m.iıabalca- yet buldu. masına başlanacaktır. Hatta r.arfm- ~tınnata ~lflJOrdu. um -...-sı buraya yeni yığılmıştır. 
!111 ··~-' tekMe ilati- la!m tafıdlltını veriyoruz: KASIMPAŞA t. BEYOÖLU ı da da Kızılaya üye yazılmanın bir SeUm, Mımın çok esrarengb blr :: ::1çflk tepenin hemen .bira~ altm-
ll ..ı..~wmı dojnı. Fakat, .. VEFA S, TAKSİM O Fenert>ahçe atadmda gttnün ilk ma- vatan borcu olduğu muhtelif vesile- belde olduğunu blllyordu. Buna. umk- ~ ;:~rlar var. Itte Mikeri-
... -~ .. •iatikW. d..mc., dlmai, &eref .stadında ıüntln Uk maçı Ve- çı Kasunpqa Ue Beyollu.spor ara.sın- lerle halka tekrar edllecektlr. tan da lnanm)ftı, fakat yerlller ne- ~~n!1edf az d elerl bu mczarlann için-
""--~ ""1n bir t.tmn Slo- fa llt Taksim tlilpleri arasında ya- da. yapıldı. KU'VTetlerln müsavi ol- den orduyu biran evvel taçırt.mak un ur 
.... ~'larm, Sırbobırvatya'larm pddJ. Hatem P'erid1Dlun idare ettlll ması yilztinden oldukça. heyecanlı Berlı·n Bu··yu··k elçı·mı·z dlçln bu gibl hllelere baş TUruyorlar- Slpa.hSelimil maı~eti 11e beraber yürüdü . 
..,- edec ... • • bu maça Vefalılar fil kadro 11e çık- geçen bu maçta Ka.sımpaşalılar ıra- ı? er, munecclmln gösterdiği ye-
~ .~lineguu, bu ıeler Panae de- m.lflardı: kiplerin! 4 _ 2 matlQp etmeğe mu- Ankaraya gı•ttı• Selim bu lahdin kapatını açtıtdı. ri sardılar. Bunlardan ve yerli Arap-
~ yahut Lon~ peyk Muvahhid _ Vahld, Enver • Musta- va!!ak oldular. bu da Firavunlardan blr1nln meza.- !ardan otuz kırk ltl.şl, ellerine kazma 
tı.; Jalı arını tasavvur ediyor. Skoda- fa, Lfttft, Süleyman - Ferdi, Hüseyin, FENERBARÇE s, sVLEYMANİl'E ı Birkaç gündenbert §ehrlmizde bu- rıydı, lakin bu mcza: sonradan bu- küre kalarak, Halil Kahhann çlzd ği '-J Qt Neo - Skodalar iflemekte Hakkı, Fikret, Şükrü. · Günün !kinci maçı Fenerbahçe ne lunan Berlln büyük elçimiz Hüsrev lunmuştu. Mermer lahld, içinde beş kumu kazmal!'a başladılar. 
~~anı olacaklar. Onların demir Taksim takımı her zamanki kadro- Büleymaniye arasında idl. Hakem Gerede, dün Ankarnya. hareket et- on klşl yntac:ı.k kadar genişti. İkl ta- Belim, Yunus paşaya: 
4t..._ ~tile beraber trenler sanayi sunu muhafaza ediyordu. Oyuna Ve- Adnan Akının idaresinde sahaya çı- mlştlr. Berlln sefirimizin perşembe rafında küçük toparlak delikleri var- - Kazma işine bir kere bıı ladık k'"P .. ından her ;ere bal' bal fanın ortadan yaptığı serl bir akınla kan Fenerbahçe takımı ge~ birçok günü şehrimize dönmesl muhtemel- dı. Öliller gfıya bu delikten nefes alı- kaç saat süreceğini bilmiyorum Fn: 
'.t "1nn~ıar >:~. ya bqlandı. Vefalılar .kolaylıkla Taksim oyuncularından mahrum olarak şu dlr. yorlardı. kat, bu işin sonuna kadar b~rada 
... Pet'Jnj dlafıy~cak .• Dovız ya- 'kalesine yerleştiler. Oyun bir aralık şekilde ldl: Selim lft.hdin 1çlne dikkatle baktı. beklemeğe mecburuz. N'etlceyl alma-
~ p-._ uy urabllen lf adanılan sert bir tekil aldı ve hakem ve- Murad _ Hayati. Murad _ Enis, O Uhdın dibinde beş tane mermer ta- dan bir yere gidemeyiz 
'-lif lco Portlarını yap~arak, muh· fadan Süleymanı dışan çıkardı ve bl- Esad, FJkret - Turhan, Naim, Mellh, ıküdar Halkevinden: but vardı. Tabutların ilstü açıktı. Diyordu. Kumları ça~çabuk knldır-
1111. d" bsolosluklara vıze ettirdiler rlncl devre O - O berabere nihayet- All Rlza, cemn. . fıtanbulun Kurtuluş bayramı Mumyalar meydanda. duruyordu. Be- mağa başladılar. Mezann I ine do 
'IJarlar araamda mekik doku- lendi. Oyun Fenerlilerin hAklmlyetı al- 6/10/1941 pazartesi günü akıamı lim mezara eR-Udt, tabutların içlne derinleştikçe mermer tabu~ kn ;~ 
~ '-tlıyacakJar. Piyasaya hemen İkinci devreye Vefalılar çok hızlı tında ba.şladı ve nihayete kadar bu saat 21. 30 da ap.ğıda gösterilen ~ır:~ç :rıtlta gözlerin! kırpmadan lıı.n meydan~ çıkıyardu P -
..._:, dökülecek. AJ alabildiiin ka- ba.şladılar. V'st üste yaptıklan akın- §ekllde devam etti. İlk devrede Tur- programa göre kutlulanacalttır a . ırşeı1' sezgi emedJ. Maamaflh bu Eski Mısırın (ROhan } d • lfern larla. TakBl.m lı:alesln1 aardılarve han vasıtasile bir gol yapan Fener • mezann ç e rmek kolay bir 1§ de- la o ma en ocak-
~ ic.tı • ucuz ucuzf Arada, yeni 17 ncl dakikada. Fikret vasıtaslle bl- ikinci devrede Süleymanlyenin firl~ 1 - lstikliı.I Marıı. tlldl. Zlra"lAhdin üstiindeki kapak 0 te ~dan ~ıkarılan altınlar uğursuz 
~!ar ar da var: Başka desenli rlncl gollerini oyunun sonlanna kikten yaptığı bir gole Melihln yap- 2 - Söz, Ecvet Güresin tarafın· kadar büyük ve ağırdı kt.. bunu ancak k;rlnkkl edilerek bilahare Firavun MI-
~ ~k •İklimene lAf çıkaracak dol"ru kalecintn hatasından istifade tığı iki golle mukabele ederek oyunu dan, em altmış kişi güç!Ukle yerinden oy- gömu:u1:t~fhdan bu .:n"za:ın le ne 
'- , .... nıahıulü renkler yeni kup- eden Fikret iklncl ve biraz sonra da 3 - 1 galip olarak bitirdi. 3 - Ş .. 1 (S A H . natabllmlştl. na ıl d k . tlyar muneccım bunu f.Q0ılii1Jer, ayakkabılar,' 1943 mo· Ferdi" ilçüncü Vefa gollerini yaptılar GALATASARAY 8, BEYKOZ o yurt e zır Sr · nso~ d • Y). ef!l· Selim, böyle aldatıcı bir maksat s a es!etmlııtı 

1 

Gtonııobiller, ilh... ve musabaka 3 - O Vefanın gallbl- Bu stadda günün son oyunu Gala- :.._ . · unman tara . n ~ • . uğrunda elli altmış klşlııln ittifak <Ark.ası var) 
L..":"' >J., u aalh bak yetlle nihayet buldu. tasarayla Beykoz arasında yapıldı. /

1 
~ndaıval Palas pıyesı temsil edebileceğini znnnetuı.IYordu. Böyle _,..,.._,...,._"""w"' ... ""'"'-"""""'""""'""" 

~'11, lı f ça.. •• olsa. .• -. BEŞiKTAŞ !, t. SPOR 1 Hakem Samlnln idare ettiği bu maça e 1 ecektır. olmakla beraber şüphesl zail olmuş MEVLOD 
._.. ep bunlar troz oniine gelı· Şeref stadında günün ikinci ve mil- Galatas:ı.raylılar 0~ oekllde çıkmıştı: değildi. Bu mezann ba§ma birkaç nö-

t .. L_. h1m maçı Beşlktaşla istanbulspor Osman _ Faruk, Adnan. Mma, l!!n- betçi bırakmayı münasip gördü. Esmer ailesinden mrrhum kımya-
NL-.ı bir de 1918 i takip eden arasında yapıldı. Hakem Ahmed Ade- ver, İsmall - Hikmet, Mustafa, 8allm, Bu akşam Bu sırada, şehre inen Şahin, ihtı- ger Nerınln'in ruhuna lthnfen Nişan-
~ hatırlayalım• Stoklar tük mln idaresinde .sahaya çıkan takım- Eşfak, Mehmed All yar müneccimi ehramlara getlrmete ~mda Tef\'lklye camtinde me\liıdo 
~ Fabrı"'kalar ~ ed:I-~· lar f1l tekilde dlzlldller: Bey'kozlular mutad kadrolannı mu- ş A R K muvaffak olmuştu. nebevi okuttunılacağından merhu-
~.!ı-11 · -:ıerd b.P ... "'!~· Be~ktq: Mehmed All - Feyzi, Ya- hafaza ediyorlardı. Selim, münecclml görünce: meyi tanıyanların ve sevenlerin te~-
~ cen:l"r"'. en 11 çokları ol- nl - Çaçl.!, Memduh, Ahmed - Sabri, Oyuna büyük bir süratıe baflıyan - Bu adamın bir göııii kördur de- ritı~rt ailesi tarafından rica ed

1
lmek-

~ 
111

•• Yetin maddi ve manevi Hfeyfn, İbrahim, Şükrü, Eşref. Galatasaraylılar hAktınlyetl almakta dl, ben azası noksan olan ade~ları _ted_ır_. __________ _ 
~liaı.Uesseaeleri altüs olmuıtu. . Spor: Fikret - Hayr!, Faruk - Ce- güçlük eetmedllet. 10 uncu dakikada Sinemasında tet:ln saymam. Bundan bize hayır thltüdar 
'- tJ. Yeniden biraz rahat ne- W, Rü.ttil, Enver - Tank, Süleyman, Bey'koz kalecisi sakatlanarak çıktı- gelmez. Ask.tik Şal.esinden t ~bilmesi için, ıekiz on senenin Mükerrem, Seyfl, Kadir. lı.ndan, on kifillk Beykoz karşı.sın<" 1 W Münecclm Halil Kahhar bir ıöııü- Yedek sınıf 8 hesaf memııru olup 
'!l'd i İcap etti. Hatti öyle bir fa- Bqiktqlılar en kıymetli oyuncula- bu Mklmlyet eslcl bir mahl~t aldı. illy F orst' un nün sonradan kaza netlce'..ınde kör balen av&labi meçhul kaldığı anla-
, ... sonra bile b•ta. • • • k n Hakkıdan mahrum olduklan halde Ve 11k devreyi. Galatasaray 8allm ve olduğunu, anadan dotma Alll olma- 11lan Yervant oğlu Ohannesin der-

dlak. ' a ıçımm çe er oyun başlar ba.şlamaz derhal İatan· Mehmed Alinin ,aptılı ROllerle 2 - o En IOD ve en mükemmel eaeri dıtını söyllyerek: llal tubeye müracaat etmesi lazım 
L ....._ t( · bulapor kalealnı ardılar. SaAlı aonu bitirdi. - Dediğim çıkmazsa, o zaman ce- ge]d·~ i 
"it!. erde o harpten evvelki Mile- yaptıklan hücumlarla her an gol İkinci devrede bu bAltlmlyet devam zama razıyım, padişahım! ıg · Jt. ~·O bolluk, o refah, 

0 
diisen! ••. tehlikesi yaratıyorlardı. İstanbulspor- etti. Ve tamamen Beykm kalesi Diyerek, Selimin ayaklarına kapan- .-.-.---=:::ı=::ıı::ı======== 

1111, etlnetıni, ... Bir dlha aYdet et- ıu oYWlCulann hemen hepsinde şlm- önünde cereyan eden bu devrede altı dı. SES SES SES 
E 
s 

ecear... diye kadar tesadüf etmediğimiz bir gol daha yapan Galatasaraylılar Ve şu sözlerı 11ave etti: E 
şekilde durgunluk. göze çarpıyordu. maçtan 8 - O glbl büyük bir sayı far- - Buraya kadar gelip de böyle mu- ... 

~ ~ tükür İçinde dejiliz de Nihayet 17 ncl daklkada çok güzel kile galip çıktıla~. azzam blr serveti başkalarına bırakıp S 
._._İlli tahribatın dereceeiai .. önq; bir aıyrılışla 1 Spor lcalesinc akan dörunek günahtır. Bu, .sizln, Türkle-
~~Yo F'-•·-t -L--'---- Htiaeyln, topu Şiitrüye geçirdi ve Puan cetvel.. rin naalbldlr. Eter böyle olm.ıuıaydı, s 
... ~ ruz. ... ~ Şilkrünün hiç bekletmeden çektll1 fimdlye tadar Mısırı lstUl etmlt olan 'tt.t L ıneydandadD': Dünyada sıkı tüt Beşlltta.§8 birine! golünü lca- Takım birçok mllleUerden blrtne na..<dp olur-' E 
' d iitiin gemilerin rah'a timdi- mndırdı. M. G. B. M. A. Y. P. du .. onlar çıkarıp alırlardı. Kulunuz s 
lllıııııııL._-~ diWne iıadi. H~hat, İstanbulsporlular aankl bu golü bunun rüyasını gördüm. Cenablıhalt, 
lı...~ devam ediyor Daha betliyorlarm.Jf gibi derhal canlan- G. Saray 3 3 - - 18 - 9 F1ravun Mlkerinusun deflnelerinl al· S 
~ _ aayiat olacai maİ.. ...~~ dılar ve ltlratll bir t.empo tutturarak Betik taş 3 3 - - 18 1 9 Be nasip etmiftlr. qer bunlan 11s aı-
.L'~ .... __ 1 am • ....,.-· Beflkt&I kalesini t.ehdlde bafladılar. Fener 3 3 - - 13 2 9 maaanız, ~e yeni saltanat kurma- E 
~ ter.il ut ~~u,,-up, cuetıe,i elimi- Bllha._ açıklan naıtulle JB.Ptıtlan Kasımpqa 3 2 - ı 7 8 7 ta hazırlanan Dnlet baya nutp oıa-
'4~ e itiyoruz ve belEi de: Uuılar ('())[ tehlikeli oluyordu. Bu m- Vefa S 1 ı 1 4 2 ı cak. Zira bunu son zamanda yalnız S 

EBEDi AŞK 
(NİÇEVO) 

VILLY FRIÇ 

s 
E 
s 
s 
E 
s 

~ sende! &ap.. pek o Jaıdmo nda kale öntlnde )'abladıklan mi- İst. Spor 3 l 1 ı 4 3 8 o haber alDUftır. 
~. ~aber ,.okr. dİyoras. Hal- teaddlt fınatlar muhaclmlerlnln be- Süleymanlye 3 - 1 2 3 ıı 4 Selim bu aözleri duyunca, böyle E 
~ • • ç ord- -... denm ceriUlzlltl Jtizünden netice vermedi Beykoz 3 - 1 2 2 12 4 o p E R E T muamm bir deftne)'e tarp •>•ır.m- E iL"°"·• _ •Kefil ta,.,...... . Te blrtncl devre ı - o ~lkf.a4 lehine Taksim 3 - - 3 - 13 3 hk ıa.teremesc:U. Bqtalannm: S S 
~ aana)'i merkezind d-ana, kapandı. B. Spor 3 - - 3 s 18 3 e- P!raTUD mer.arlannda deflne ~ büyük --~·-~ ça- Jlt1nd devreye İstanbulspor çok aramak uRursuzJuttar.J SES SES SES 
-...,... ~-· ,. .... UIMIOD de- canlı b&1ladı. Bir müddet ortada de- istw ..ıııı .. ~·-•••••••••••••••••••••-.. 

S.. Halka aeyret
tireeeği 

hk ,alıeaer 

-.a.ı --:--uu 200 kilometreden cör· vam eden oyun 5 inci daklltadan ıtı- . ll eaddw komedi ~ 
~ et'd.... baren Betlttq kalesine intikal ttl KiBARLIK BUDALASI F:ilmin ilk itam münaaelletile su··MER ' 

!ılted~oruz ki, •ulb perİIİ, si- ista$u.lspor muhaclmler1ntn üst eils- Ge :tısmıt 2030 da Yarın akşam sı·nemasında 
.._: etneğini dokunur dobnmu ıe ~ f\itıeri kurtarmak için ce saa ' Ş f GaJ ~ ..,, eski halini al venin. N Mehmed All fazla çalışmak mecburi- KİBARLIK ere ası 
w_ f Birinci bata, .~· bir •• ~ yetinde kalıyordu. 9 uncu dakikada BUDALASI Biletler eabahdan alınabilir. 
~ .. _,_n • .• aç • ~ nnı bir İstanbulspor akınında Ka.-
~e • • ~I E don~eceguu» dlrden gilzel blr pas alan 8eyfl he- 5 perde nmmı 
-..._ lr Ylfllni& vveli, fUDU aldı· saplı blr ayak temasile topu Beşlktaf ---•••••••••••mmm••••mmİİİİİI• 
'- 0ı.::;alırn: A'Vl'Upa, eski Avru- atlanna takarak takımını beraberli
~ acalrtır. Bu muhakkak! Sa- le kavuşturdu . Fakat bu beraberllk 
~ 1'eni bir charplen 90IU'a dün- pek uzun silnnedl. Hemen iki dakika 
~ • auhur edecektir ki, 1918 i la· sonra kale önünde topu yakalıyan 
~en bercü merci 1öJsede bara• -u•numı111-111nm••111m11u ____ _ 

l)i L" • deler ,.erine aun'ilerinin ikame edil-

Dünyanın en büyük 3 yıldızı: 

NORMA SHEARER 
JEAN CRAWFORT 

ROSALiND ROUSSEL ~ D' ıayaaet aiatemile, fU iki harp meaini Türk zekiamdan da belde
~ lbalranmet ettik. iyi bir İldi• mek luddanmclır !• di,e münevver-
......_ ~id.e sağlam bir maarif aiatemini l-1mizin - .. ete aü._ __ , ___ .Jla hay•--. Se • ·ık b ~ - - ·- LUDUl.rllJCI JUT nenın l u••yük• su••per fı0lmm" de '-d btlft takibe baflıyarak da, meç- dddanna raalıyoruz. Bu da hayra 

~· ..... •tideki o metk6k 'beDd de alamet bir .. yr. ıetiriftir. KADINLAR R S ~~~~~:!.!d...~ AA INDA 
..... IC .._. illr ....... iri- a.. ..Da olalNlmai için, oaa da Çıqamba alqanu senenin ilk -..... -•-- ol.ak 
~eza, iyi emareler: cFilinca fimdiden bir harbe hazırlanır gibi •-· 
,_ . ..;! rizleree enatz tatbik edi- huırlanmalr ._ edi,.or. ~--• M E L E K ıinemaıincla 

cat olmı,.an ipticW mad- (Va-NU) 

Amcaya gtsre ... 

Göz kamaftıran bir güzelllte 
Mallk olan Yıldız 

Yeni 11GARBO., 
SIGRID CURIE 

en .son yarattığı 

UNUTULMUŞ 
KA BIN 

(l'ercotten Woman) 
ftlm1nde btwln seyfrcllerl lan edecektir . 
Brbkler tarafından tatıp ... Ve Hapiste 
namusu lblll edllen._ Ve nihayet Alt ııa
nslnde ,enlden ha)'ata kaVUllUl bit ta
dmm rom&DL 

....... )( . 
'-rlete ~.n;::atuv•nn tarihi k.on-ı ... Zenci muükjainip auburVle be-1 ... M..W zevki 1erindeu Ona.JU I ... Bir hayli kulu rahatsız1ılı ~- ••• Fakat neden bu konaer ıaum-1 a A. - Muaikiye hünnıeti arbr-
)o, '-7 : __ aaı tam mumda olu- raher... "Yatuadaflar... ilkten eoma aruna miUI ...-ıe ne Decle

0

nin eeerleri.Jle batJandı).. ma~ .. ..ı-...ı.r.. 
"lllea... tea.-ft HlmeJidirJ.. ... · - ~ 
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,,~--~--------------~ı' ZÜMRÜD meraklılarına 
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... . .... . . 

··RA ov·a Li N 1 Etrarı pırlanta ortası zümrllt kıymetli bir ııtne Sandal Bedestanında 
teshir edllmcktedlr. 9 tesrlnievvel persembe ızünü satılacaktır. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
Orman, veteriner ve ziraat fakültelerine bu yıl kabul .edilecek talebele

ttn seçlm imtihanları İstanbulda Sultana.hmette Yüksek Iktlsat ve Ticaret 
mektebı konferans salonunda ve Ankarada yüksek Zira.at enstitüsünde aşa
tıda yazılı gün ve saatlerde yapılacağından namzet talebenin imtihan ko-
mlııyonuna müracaattan. · (6159) (8377) 

· Ders Gün Sa.at 
Fizik 6/10/941 Pazartesi 9 - 12 
Türkçe 6110/941 • 14,30 - 17 
Kimya 7110/941 Salı 9 - 12 
Biyolojl 1017/9/41 • 14.30 - 17 
Cebir 8/10/941 Çarşamba 9 - 12 
Yabancı dil 9110/941 Perşembe 9 - 12 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1 - Alıcı nam ve hesabına cl9• kalem hurda eşya pazarlıkla satılacak
tır. 

2 - Pazarlık 14/X/941 .salı günü saat 9,30 da Kabataşta levazun şubesin-
de müteşekkll satış komisyonunda yapılacaktır. _ 

3 - Mezkür hurda eşya Sirkecideki Teftiş şubesi btnasında görülebilir. 
(8818) 

Sıvas Nafia Müdürlüğünden 
1 - Kapalı zarr usulü ile eksiltmeye konulan iş: Sıvas merkezinde yeni

de~ yapılacak pavyon inşaabdır. Bu işin keşif bedell 28800 llrad.ır. 
2 - Eksiltme 10110/941 tarihine müsadlf cuma günü saat 15 de Sıva.s 

hükumet binası içinde Nafia Müdürlüğü odasında müteşekkil komtsyonu hu
zurunda yapılacaktır. 

3 - Bu işe alt evrak şunlardır: Keşlr hulasası, flat bordrosu, projeler, 
yapı işleri umumt fenni şartnamesi, eksiltme. şartnamesi, bayındırlık Lsl~ri 
genel şartnı:ı.mesl ve muk:ıvele projesidir. isteyenler bu evrakı her gun 
Sıvas Nnrıa Müdürlüğünde tetkik edeblllrler. 

4 _ Ekslltmeyc girebilmek için taliplerin 2160 liralık muvakkat teminatı 
~"vns malsandığına yatırdıklarına dair Maliye makbuzunu veya bu mlk
d.:ırdo. şayanı kabul banka mektubunu ve 941 yılına alt Ticaret vesikası lle 
eksiltme gününden en nz üı; gün evvel Sıvas Vo.lillğin mümaslll işleri mu
vaffakıyetle başardıklarına dair referanslarile birlikte müracaatla alacak
ları ehliyet vesikasını tekllr mektubu zarrı 1le birlikte dış zarfa koymalan 
ve keşif dosyalarını tetkik ve imza etmiş bulunmalan lazımdır. 

5 - Teklif mektuplarına ait iç ve dış zarfların ve vesalkln 4 üncü mad
de lıukümlerine ve kanuni tariflere uygun bulunması lazımdır. 

Postada vaki gecikmeler k::ıbul edilmez. 
6 - İsteklilerin teklif zarflarını 2 inci maddede yazılı tarihte saat 

14 de komisyon reisliğine makbu:: mukabilinde tevdl etmeleri llan olunur. 
c834Ro 

Bir Daktilo Alınacak 
Maarif Vekilliğinden: 

Vekillik teşkllıUı için müsabaka ile inrdllzce bilir bir daktilo alınacaktır'. 
İmtihanda muvaffak olanlara gösterecekleri liynkıı.ta göre ücret verlle

cektlr. 
Imtlhan 15/X/941 çarşamba günü saat 15 de vekillik bino.sındıı 1apıla

caktır. 
Taliplerin 14/X/941 tarihine kadar bir dilekçe lle vekilll~e mür:ıcaatlan 

Iazın1dır. <7182-87001 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan 

Miinnkasanın 
Clnsl 

Elbise dikişi 
Palto ıo 

Komür nakliyesi 

Mlktnrı Muhammen 
bedell 

400 1850 
175 1800 
400) 150) 

İlk teml
nat1 
555 
237 

Şekll 
Kapalı 
Açık 

Eksiltmenin 
Tarihi Saatl 

13/10/941 11.-
13/10/941 10.30 

100) 200) 60 Açık 13/10/941 11.15 
M'.!kteblmlzin 1941 mall yılı ihtivacı yukarda gösterildiği şekillerde ek

sııtmelere konulmuştur. Fazla tafsilat için Gümüşsuyunda Yüksek Mühen-
dis mektebine müracaat C8587) 

Ankara Valiliğinden: 
ı - Ankara - Kırş~hlr yolunun 61+000 - 66+000 üncü kilometreleri 

ar::sındakl şosenin es.ı.slı tnmlrat lş!nin ihalesi 13 /101941 tarihine rastlayan 
pazartesi günii saat 15 de vlliiyet dalml encümeninde yapılmak üzere kapa
lı zarf usulile eksiltmeye k'onulmustur. 

2 - Keşi! bedeli c52519~ lira c39• kuruş ve muvakkat teminatı c3876• li-
radır. • 

3 - İsteklilerin tekli( mektuplarmı muvakkat teminat mektup veya 
:r-'1..kb11zu. Ticaret odası vesikası ve ihale gününden en az üç gün enel vili\
Y~te lsLida ile müracaat ederek bu iş için alaca.klan fenni ehllyet veslkalıı
rlle birlikte :vukardıı ıı.dt g~en günde saat 14 de kadar daimi encümen re
isliğine vemliş olmaları. 

4 - Buna alt keşif ve şartnameyi her gün Nafıa müdürlü~ünde göre-
bilecekleri. (7007) (8577) 

İLE SABAH, öGLE VE AKŞAM 
O. 7emekten IODft rlinde ll'ç defa 11ı11ntnmnaa 

dlşleıfnlıl ~ 

Devlet Deniz Y ollari işletme Umum 
Müdürlüğü llanlari 

6 Birinciteırinden 13 Birincite§rİne kadar muh
telif hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkit 

gün ve saatleri ve kalkacaklari rıhtımalr. 
Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

İzmit hattına 

l'ttudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karablga hattına 
İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

İzmir 1 el sürat 
İznıir 2 el sürat 

Pazartesi 17 de (Ege), perşembe 17 de <Cümhurf
yet>. Galata nhtımından. 
Cumartesi 18 de (AnatartaL Sirkeci n!ltımından. 
(İş'an ahire kadar haftada bir posta ya.p1laca.ktır. 
İneboluya kadar gidecek olan bu posta git.it., ve dö
nüşte Akçakocaya uğrayacaktır.) 
Perşembe 8 de (Bartın>. Tophane nhtımından. 
(~OT: İş'nn ahlre kadar haftnda bir posta yapıla
caktır.) 
Salı, perşembe ve cumartesi 10 da (Çanakkale). 
Pazar 8 de (Trak). Postalar Galata. rıhtımından 
kalkarlar. 
<NOT: Yukarda yazılı günlerde yalnız birer vapur 
kalkacaktır. İlave vapurlar yapılmıyacaktır.) 
Pazartesi. c:ırşamba ve cuma 8 de (Tmk). Galata 
rıhtımından. Ayrıca çarşamba ve cumartesi 20 de 
(Konya). Tophane rıhtımından. 
Salı ve cume 19 da (Seyyar). Tophane rıhtımından. 
Pazar 9 da <Bartın>. Tophane nhtımından. 
Çarşamba 12 de (Ülgen), cumartesi 12 de (Saadet). 
Sirkeci rıhtımından. 
Paz:ır 16 da (Tırhan>. Galata nhtımından. 
Perşembe 13 de <Kadeşl. Galata rıhtımından. 

(8804) 

NOT: Vapur seferleri hakkında her türlü malQmat aşağıda telefon 
numaralan yazılı Acentelerimizden öğrenilebillr. 

Galata Baş Acentellğl - Galata nhtımı, Limanlar Umum 

Galata Şube 

Sirkeci • 

Müdürlüğü binası altında. 
Galata rıhtımı, Mıntaka Liman 
Relsllğl binası altında. 
Slrkeci, Yolcu salonu. 

Sümer Bank umum .. 
müdürlüğünden: 

42362 

40133 

22740 

Umumi müdürlüğümüz kadrosunda 400 lira ücretli (ihtisas mevkii> 
bir adet kimyagerlik, üı; adet 400, (ihtisas mevkll) iki adet 300 Cblrt 
ihtisas mevkii) ve bir adet :?60 llra ücretli: 

6 MAKiNE MÜHENDiSLiGi 
ile 300 lira ücretll Clhtlsas mevkU> bir 

1 HESAP MÜTEHASSISLIGI 
münhaldlr. Tayin edileceklere yukarıda yazılı kadrolar tahsisattan 
dahilinde 3659 ve 3968 sayılt kanunlara nazaran alabilecekleri ücret-

i 
!er verilecektir. 

Taliplerin mesleki tahsil ve me sallerlnl gösterir veslkalarls.. 20/10/ ı 
1941 to.rlhine kadar Ankarnda Umumi müdürlüğümüze müracaı:ı.tları. • • • 

Milli Müdafaa Vekaletinden: 
Konyada Kuleli, Akşchlrde Maltepe ve Bursa askeri liselerinin her üç 

sınıfına talebe alınıyor. 
1 - Kuleli, Maltepe, Bursa askeri llselerinln her üç sınıfına 1/1. ldnun/ 

941 de başlıyacak olan yenı ders devresi lçln Maarif liselerinden Maarif 
orta mektebini ikmal ederek dev"ıet olgunluk imtihanlarını muvaffakıyetle 
vermiş olanlardan talebe alınacaktır. 

2 - Alınacak talebenin Türk ırkından olması sıhhi muayenede sağlam 
Kütahya Vilayetinden: çıkm:ı.sı ve istekli adedi ihtiyaçtan fazla olduğu takdirde yapılacak seçme 

1 - Uşak memleket hastanesinde yapılacak pavyon inşaatının 13989 lira sınavında kazanması ~rttır. 
70 kuruşluk kısmı kap:ılı zarf usulü ne ekslltmeye konulmuştur. 3 - Tahslll terkedenler, her ne sebeple olursa olsun yaşını büyültmüş 

2 - Muvakkat teminat 1049.23 liradır. Eksiltme 17/10/941 tarihine mil- veya küçültmüş olanlar, bulunduktan okullann son sınavlarında ipka veya 
sadır cuma günü saat 15 de vlliiyet makamında toplanacak dalmi encümen bütünlemeye kalanlar, yaşları, boylan ve ağırlıkları askert llseler tallma-
komlsyonunc:ı. yapılacaktır. tındaki hadlere uygun olmıyanlar kabul olunmazlar. 

3 - Teklif mektuplarının tam saat 15 de encümene tevdi edilmesi şart- Bu hadler .şunlardır: 
tır. Bu saatten sonra mektup kabul edilmediği gibi postada vak! olacak ge~ Lise ı. Sınıf 15:19) 
cikmeıer de kabul edilmez Llse 11, Sınır 16:20> dahil 

4 - Eksiltmeye girmek için ihaleden en :ı.z üç gün evvel Nafıa Müdtır- Lise III. Sınıf 17:21) 
lü~üne mürncnnUa alacakları ehliyet vesikalarını ve Ticaret Odası kayıt ve- 4 - Bu şartları taşıyan isteklilerin bulundukları yerlertn askerlik şu-
slkaf:mı muvakkat teminat makbuzu ile birlikte encümene tevdi etmeler! lft- belerlnden diğer kaydl kabul ~artlnrile müracıı.:ı.t yollarının öğrenmeleri ve 
zımdır. Bu vesaiki vermeyenler ek.~iltmeye giremezler. buna göre de kaydl kabul kağıtlarını girmek istedikleri okullara gönderme-

5 - Ameliyat lcln !nzla malümıı.t almak ve keşi! dosyasını görnıek ıs- lerl ve okulların bulundukları yerlerde oturan lsteklllerln de gene 1/1. Teş-

Tasarruf Bonosu 
Almakta 

Acele Ediniz! 
Jkinci 25 milyon liralılt Tasarruf Bonolari yur
dun her kö~esinde sahta çıkanlmqtİr. Bu bono
ları almakta acele ediniz. Çünkü sa~n bugünka 
ıeldine naz.aran bu Bonoların da evvelkiler gibi 
çok kısa bir aman içinde sablıp biteceğine ıüp· 
he yoktur. 

YURDUN MENFAATi; 
SiZiN MENFAATiNiZ; 

Tasarruf Bonosu Almanızdadır 
En zaruri ihtiyaç maddelerinden başka hiçbir şe
ye para verm(;melc, para artırmak ve bununla 
Tasarruf Bonosu almak vazifenizi yapmak vo 
ı:ahsi menfıti'tlarınızı korumak demektir. 

UNUTMAYINKİ: 
T l\sarruf Bonolan ha<ıılatiyle Milli Müdafaamızın 
arttın ihtiyaçl.lln kerşılanacakhr. 

e Faiz Peşindir. 

% 6 faizli ve bir sene vadeli oir Tasarruf Bonosu 
Rlmak için 94 lira ödeyeceksiniz. Buna mukabil 
b;r sene sonrıı 100 lira alacaksınız. 

e Bono Fiyatlari Her Keseye Elverişlidir· 

• 

• 

• 

Tasarruf Boııolan 5, 25, 100, 500, 1000 liralık 
par~lar halinde satışa çıkarılmıştır. Kesenizin 
müsaade,j n:sbetinde siz de bir tane alab11irsiniıı:. 

Bonolar, Arttirma ve Eksiltmelerde 

T eminattir. 

Evvelce satılan Ta!arruf Bonolariyle yeniden sa• 
hşa çıkarılan Bonolar artırma ve eksiltmelerde 
satış Icıym~tleri Ü7.erinden teminat olarak kabul 
olunmaktadır 

' Arttırma ve Eksiltmeye Girenler! 

Para yerine Bono yatırmakla İşinizi daha kolay
lık ve karla :vürüt~bilirsiniz. 

Vergi ve Mera•im Yoktur. 

Tasarruf Bonosu almak; hiçbir merasim ve müt
kilata: faizleri hiç bir vergi ve resme tabi de
ğildir. Bunhm bütün bankalarla şube ve ajansla• 
nndan, bıınk11 bulunmıyan yerlerde malsandık
Iarından Milii Piyangonun resmi satış gi~elerin• 
den alabilirs:niz. 

Paraniz Daima Parailir. 

Tasarruf Aorıosu aldıktan sonra paraya ihtiya• 
cınn: olurea l.lunu Clerhal bir bankaya vererek i~· 
liyeceIC faizd~n yüzde yanm fedakarlık yapma!C 
suretiyle her 7.aman paraya çevirmeniz kabildir. 

Bir yıl vadeli bir 1:iono % 6 
:A.lti ay vadeli bir l>ono % s 
Üç av vadeli bir bono % 4 

FAiZ GETiRiR ' 

Paranızı en emin olan Devlet 
kasasında karla saklayınız. 

Bir tasarruf bonosu ahnıı 

teYenıer her rtün daimi encümene müracaat edeb11lrler. <8768) rln/941 den itibaren en geç 10/2. teşrln/941 tarihine kadar doğrudan dolt- • 

1 1 ruya okul müdürlüklerine müracaatları ll!n olunur. (1088-8321) Jürkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessese•• 
İstanbul BelerJivesi ilanları _ -· Müdürlüğünden: 

Tc'•.h•m-in-B-. -il•k•T-cm-. _________________ _. il Devlet Demiryolları ve Limanlari ltletme il Müessesemiz lçln a.,a~ıdakl şartlar dahlllnde on adet birinci sınıf eıeı" 
Umum idaresi ilanlari trlk: uitası ve iki adet otomatlk telefondan anlar telefoncu alınacaktır: 

1484,75 111.36 Haseki hasta.hanesile ZeynepkAmll doğumevl ve sıhht =============================:::::: 1 _Büyük fabrikalarda. veya santrallarda çalışmış olmak. 
muayene komisyonu, Eyüp dlspan.stırl, Üsküdar: Bey- 2 - Askerllk hizmetlnl yapmış bulunmak 
oğlu, İstanbul sari hastalıklar mücadele merkezleri için Muhammen beden (4500) llra olan muhtelf eb'atta 50000 adet renltll 3 _ ustaba.şılann san'at mektebi mezunu olmalan şarttır. 
alınacak soba ve soba malzemesi. · karton (10/10/941) cuma günü saat <15> on beşte Haydarpaşada. Gar binası 

105,00 Edlmekapı sıhhat merkezi ile tt&üdar Çocuk bakını dahlllndekl komisyon tarafından açık eksiltme usullle satın alınacaktır. VERİLECEK ttCRET: 
evinin yıllık ihtiyacı için alınacak 2000 kilo beyaz kara.- Bu 14& girmek isteyenlerin (337) lira. (50) kuruşluk muvakkat teminat rt•' 

1400,00 

man eti. ve kanunun tayln ettiği ve.saikle birlikte eksiltme günil saatine kadar ko- Kara.bükte müessese müdürlüğünde yapılacak imtihanda. muva 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat mlkdarıan yukarıda yazılı işler ayn ayn misyona müracaattan llzımdır. olanlara ihtlsa.sına göre beş yüz kuruşa kadar yevmiye verilecektir. ı-

acık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Muamellt Müdürlüğü Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. Bu şeraiti haiz bulunanların aşağıdaki yazılı vesalkle birlikte Karabll 
kalemhıde görülebilir. İhale 16/ 10/941 perşembe günü saat 14 de Dainıl (8488) te müessese müdürlüğüne müracaatları ll~n olunur. 
Er.cumende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ve 
941 yılına ait tlc::ı.ret od:ı.sı veslknlarlle ihale günü muayyen saatte Dalml 
Encümende bulunmalo.n. (8760) 

* T&hmln B. İlk Tem. 

* Yansı meşe ve yansı gürgen veya gürgenle kalışık çam olmak üzere satın 
alınacak 475 dört yüz yetmiş beş ton kesilmemiş kuru odun talip çıkmadı
ğından kapalı zarf usullle yeniden eksiltmeye konulmuştur. Odunlar Anka
ra - İzmit veya Ankat'a - Zonguldak arasındaki istasyonlardan birinde vagon 

l - 941 askerlik yoklamasını havı nürus cüzdanı 
2 - Polls hüsnühal kAğıdı 
3 - Aşı kfl~ıdı 
t - Varsa hizmet vesikası 
5 - 1 boy 6 vesika fotoıtrarı 

---- ---- içtnde ve en geç 15/11/941 tarihine kadar teslim edilmlş olacaktır. Muham- l .. •••••••••••••••••m•••••İll-11"~ 13105,00 982,88 Darülaceze miiessesesı için alınacak plrlnç, kuru fa- men bedeli c7600• yedi bin altı yüz liradır. 10/10/941 tarihinde cuma günü 
sulya, merclmek, kuru üzüm, salça, nohud, kuru bam- sa.at 16 da Ankarada 2 el işletme btnasında toplanacak komisyonda iha
ya. ve bulgur. lesı :vapılacnğından bu 1şe girmek l.!teyenlerin % 7,5 nlsbetinde muvakkat 

413,59 Beyoğlu ve Z.ührevi hastalıklar hastahanelerlle Zey- teminatıannı vezne makbuzu veya idarenin kabul ettiği formüle mutabık Bir Malt müesseseye iyi Türkçe ve Almanca. bilir bir Tur'k b:ıynnı 
ııepkümll doğum evtnln yıllık ihtiyacı için alınacak banka mektubu olaraJc kanunun tayin ettiği vesaik lle tekll!lerlnl Uuı.le sns.- Daktilo alınacaktır. Bu şeralU haiz taliplerin (D. BJ rümuzu ile ıs· 
muhtelit cins yaş sebze. tindeiı bir saat evveline kadar komisyon relsllğlne tevdi etmlf olmalan Uı- tanbul ı76 Po~ta. kutusu adresine vazı ile müracııatlnn. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mlkdo.ı'lan yukarıclıı. yazılı mevaddı gı- zımdır. Şartname ve mukavele projeleri Ankara ve Haydarpaşa işletme ko- iiııılİİİiıiıiİlllİİİİIİİiiiıiHiiiiiiiiiiiiıiiiiiiliiiiiıııiıiııliıiiiliiilii1iii•mm••lll""" 
dnlye s:ıtın alınmak üzere ayrı ayn kapalı zart usulile eksiltmeye konulmwt- misyonlarından parasız alına.bilir. (6806) (8330) 
tur. Şartnameleri Zabıt ve Muamcıat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. İha.- Gazı· Ter biye Enstitüsü M üdürlüg"' ünden: 
le lG/10/940 perşembe günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Ta.- Kabataı E k 1.: L" • S - I ~ 
ıı le ı ilk t in t akb kt r eK. ısesı atına ma zc' P r n • em a m uz veya me uplan, 941 yılma. alt Uca.ret odası v&- Gazı Terbiye Enstitüsünde yeni açılan yabancı dil şubesinin Frnnsı • 
sıkaları ve kanunen ibrazı 111.zım gelen diğer vesaik ile 2490 numaralı kanu- Komisyonundan kısmı ne fiziki ve tabii ilimler matema~ik, ınüzllc şubelerine kız ve erkt>k. ~ır 
nun tarlfatı çevresinde hazırlo.yacaklan teklif mektuplarını ihale günü saat Okulumuz panslyonunun 17 kalemden ibaret şartnamesindo musıırrah den terbiyesi şubesine yalnız kız talebe yatılı olarak imtihanla alınncnk.ır-
14 e kadar Daimi Encümene vernteleri lazımdır. . . (8761) 3268 Ura 75 kuruı, muhammen bedelle çama.şır yıkama. 141 açık eksiltmeye I.!se olgunluk dlplom:ısını haiz veya öğretmen okulu me:ı:unl<ırından yMı j t. 

Y"k k M h d• M k b" M••d•• ı··.., .. konmuştur. Eksiltme 16/10/941 pe'l'şembe günü saat 2,30 da. Beycjtlu istiklal ml beşi geçmemiş olanlar 1611. Teşrln/!Hl perşembe cünu Anknrııdu en ı,ı• 
U se Ü en ıs e te ı U ur ugunden: ca4desi İstanbul Ll.tcler Muhasebeciliğinde yapılacaktır. İlk temlnat 245 ura. tiide yapılarak ol::ı.n bu hntıhnn.ı glreblllrler. II:mrıanacak evrak ne en 0 

ı:ıu yıl tedı' ta 13/10/941 de başlanacağından talebenin bu tarihte met- 16 kun.14tur. istekUlerin teminat ma.kt>uzla~ yeınl yıl Ticaret odası veslka-I tüye girme şartları hakkındaki uınuıni hükı.iınler Maarif müdurlilld··rind 
teı.>k: bulunmaları ilin olwıur. (8833). ,lanm b•mllan JllUraca&tlan. c873u öğrenilebilir. (7215-87731 

5514,5!1 
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