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Busaba ki 
b b r er 

Ar-a-n·ı-a-r 

Moskovaya 
80Rm. 

mes lede 
Briansk ile Harkofun 
şimali arasındaki Rus 
hatlarında 300 kilomet-

relik yeni bir 
gedik açıldı 

Yazı işleri telefonu: 20203 

(Alman tebliği J 
••&a 

PAZARTESi 13 BIRINClTEŞRIN 1941 

Salda: Ru meuileriııc 
nııcuma hazırlanan AL 
m!m ııskerlerl, l uknrıda: 
J..enıngratl chiarında zap_ 
tedill'Jı Rw musbhkem 

mcvz.lleri 

',. ································ 
............. , 

Amerikada akisler 

İdare işleri tele fonu ı 20203 Fiatı 5 kuruş 

Yeni Türk-Alman 
anlaşması tatbik 
mevkiine giriyor 
ilk olarak Almanyadan 

Türkigeye mal gönderilecek 
Alman heyeti bugün tayyare 

Ankarnda Türk _ Alm n tıc -
anla.şm ını in ıı r 

şehrun..zc ge en W>kto Klodl _ 
us'un riy tind k Aını n he. 

tyctl bu iln tayy re • Berl ıe 
'har et edec kt r. 

Türkiye 

ile gidiyor 

Vışı, 13 CA ı\J - H. O.· Sovyet 
Rw ad ı as;ı:eri v e kkınd 

eni bi 
s 1 aya 

''RUSYADA 
DURUM 

FENADIR,, 

aş vekili 
Havas Oti a.skeı1 mUn dl şu m IQ.. 
ma ı vernıekt xı.r: 

Şilllalde Lndoga. gölünden cenubda 
A denızine kadar uzanan tek cephe 
şiınd Uç mmt.akaya ayrılmış bu'un
nırılktadır. 

Bu mmta.kalar arasına ş ndı A"man 
zırhlı lcu rı a *8/ıı arka ına dur_ 
illa.dan gınne tedJrlcr. 

B rinci mınt.au: ş malde PC'tl'OZ3-
o\\Odsb.-un Fml ler tarafından ışgalin. 
denl>cr.f h:ırekA.tın az terakki ccicn mın. 
tıkadır. 

İkinci ~\uı.: Hedef MoSkOva. 
şelu'1 olnn meıi ezl cııphe<lıt. 

:Ücllncü mı.n Lv.k.a: Ukrayna cephe_ 
s d.r. 

l.ıcnlngradd vaziyet üın"dsıZdir. Vl
LlSIJlJ ve Brınn c c vannd::ı ve Aıak 
den zi civarında çevıılm !bulunan 
Rus ordu ın n vaz y ı f vkallne va_ 
h~. 

v 

nnın 

dadır. 

ta ylk çok kuv. 

S ~O\'e, 
O\"yeı • 13 l A ,. 
l>Un ~l.iiil: on.) - Bu s:ı..'lahkl 

Cll.}1>~ t.Un ktin 
Cuma ar vuıc1ıbu c•:.phelerde şiddetli 

hal°Ü>eler cUnu vuk~ınuştur. 
ll11Jkatı 1 ~de 14 rıelcn hava mu 

27 .. 1 Sovyet. ,.~ • 
lnllsttır ~ tnan t -YYaresıne 
~. ayyaresi düşUruı_ 

:ır. ovanın ~50 
d de bu1u' kl~ometr" cenubu 
d.llın ~Uhareo ı~:ıcİıenB:~sk şehrt şid_ 

A . ra tahl Ye e 
l>aJı lllantar nıutıı i -
torıallSına olarn.k b~;:ın ve nın zeıne 
Alın~ nıu cı.ft ~ ol mevzilerimtzi 

anlara a ı~ !llU.~lardır 
r Bir Zl\yla• veı·dı '·ı 

oıu nun akad r me-k 
ın \'e ara ı v ıın f Almanlar 12 ooÖ 
~~arın !lO tankı ;~dotr. Burnda AL 

ve BaYtsız ' kRmyonu 6" 
r. lll.aklnl'lı turp , ı t~hrib 

londra bı; sabahki 
askeri vaziyeti 

t.ınnası l görüyor? 
d n Ura, 13 CA A ) 
tUn alınan hab - Sovyat Rusya 
o cep eıcrc1 rl c n zar n C1Un bU: 

ur. dd ti, Muhareb !er 
:ar an k 

llıUharebeı rve V ,\ ma nmı akal:ınnda 
n. ar d ıni rt ırm ır 

an ı ta.ııı ~uh r ı,elerdon sonrn . Brı 
Ahnanıa 0 etın şlerdlr. -
~ nn ımu· 
~u etler soı::n b Ye durmadan 

bAı... 8.lllar :nutı aJdadırlar. 
t-~ına olar k ıış in an ve nı:ıı me 

tını. ~al et nu nıevz leıınd n ba 

gir • 
ı,, 

"Çen1ber içinde 
kalan düşmandan 
200 bin esir ahndı, , 

"Briansk ve Viazma 
muharebe nıeydanları 

cephenin gerisinde 
uzak bir mesaj ede 
kalmışlardır,, 

"Kıtalarımız şarka 
doğru tam bir iler
leyiş halindedir,, 

Esirlerin adedi 
gittikçe art.yor 

Führerın UUluml kan hı, 12 (A. 
A.> - Alınan oıdu.arı baş'.;.unundan 
lığının <tebliği: -

: 
"B. .h h 1 

ır ı raç areke- ! 

tine teşebbüs etmek ~ 
için vasıtalar ~ 

ı .k.kleri 
1 Doktor Refik Saydam 
sıhhat enstitülerinde 
bir saat meşgul oldu 

meVCUd değildir,, ~ kııdAr nı ul olmu~tuı·. B v 1 Eı s. 

1 
tı Ulerın çalı.şm 
ooktOr Sn r 

i llardır_. __ ~------------------
: Rusya a yardım 

" ehl.keyi 
ı 

" 
Londra, 12 C !\. A.> 

Tııne aze :nın d p C\m mu. 
hab rı Avı-Jpn a b:.r İn 1 z hr ç • 
ha~ ı iht nıalJnden b d : 
şOvlo d yor: ~ 

{Devamı 5 i nci ayfadn 1 : 
.. j -··············································"' 
[ şü r] 

Lord Beaverbrook 
ra dyo ile İngiliz ve 
Amerikalılara bir 
hitabe irad etti 

Londra, 13 CA.A.> - :Moskovndıı. 
top anın o n konru.uı a inslllere_ 
l tems et.nı o!an Lord Benverbıook 

\e Amerıkalt ara h taben 
b t- konuşm bultın_ 

wnle şunları söylemiştir: 
''T db" c et. R\L ~il y rd nı husu-e Jr alınacak,, sund l Bırl AmeTlkıl 

Hususi b r tebliğde kayded ım~ ol- d .. · ı " l d omu lanna ytiK ının ş olıın yü ten her 
duğu veçhıSe bu ayın baş.angıcındıın_ egı ' a 10 ı,, birı kendi üzerine olanı al.ıc-.ı.klıırdır. 
beri Sovyet ordusuna indırilen ıımt'i demeliyiz Si.alının blzden ıstemlş o1anğn müs 
ağır dart>eler rıeticesaıde harckı\t leni oel lardllll yerme getirilecektir. 
bir safhaya glrm ştir, - İcab eden tedblrlcr ıı.hn:ıc:ıktır. Ruslara verllece!t olan maddeler ıe.s 

Azak dcniz.ndeıı İlmen g!ihhıün ce. Kiıçük, bü)ük, nı:ı ıo:amaıı halk ıuit. bit edılmiştir. Bunların nras11nda top, 
lelerini a lakadar cd n bır aksaklık ol- tank, mUhimmat, nlllmlnyom, pamu~. 

nubu şa.tkisindcki Vald:ıi yaylasına lı.a b .. yün vesatr '"'"a bulunmak•-"ır. dar sa ıı cumleyi gazekforin sutıınuna ....,., ....._, 
• 'Yl\Ili 1200 kılomctre1ik bir cephe. . Rusyanın ihtı"yacı olan ben2·n ve geçmış, baş ki.> eyı ka11lamı , ı:11ıurüz. 

de Alınan ve mütte!k kıı·a•an şarka Söyliyen o, a k aklıkl:ı ıı~nı dairenin gaz Amertka tarafından U!da rik edile. 
doğru tam bir ıl~leyış h:ı:•nded:rler. başıdır, fakat. cektlr. 

Brıansıc. ve Vla.zma mutuırebc mey. Gazeteci cümleyi yazarken Jt;lnclen ne Şimdı L<>ndra ve Vasıngton Sovyet 

sına n d h ınıklar 

ımnl edı cccktlr. 
Anl şnuının tn b it m vkf ne 

konu:.ması gee km y ce:C ve pek 

~·n'kındn •ki mcmleke arasında 

Kadın romancılarımızla mü akatlar 

Mebrure Sami Koray, 
yenilerdenyalnızbirka ın 

m i o ! 
Tanınmış kadın muharrir kendi ifadesi1e 

alaydan yetişmiş v yat yolu da 
bir çok boralarla karşılaşmıştır 

Yazan: lbrahim Hoyi 

danları cephemn ııerislndı:ı u?.nk bır der ,.e okuyucu okuı·ltcn ne duşümir? Rusyaya vcrllee-"lk l1ar.1 ın:ıddel r ü ze_ 
me&fede kalmışlardıı·. Anudane b ir .uflmem. Ben her hangi bir nksaklık rinde tetkikatta bulunmaktadırlar; l\Icbf4ıre Sıuni yarı ma ası naşınıb 

11-' - Ru.sya bugün bUyUk bir tehlike .cln .... .. ~ ..... · - -
muwı.faya, bırbirini ta:db eden cıkı.s akabinde: ded BllyUkadada muhteşem bir köşkün 1 dan Mcbt ure Sami ile karsı ika~ ya 
teşebbtislerlne ve en bUy~-c kan:ı f eda- - Dıişünülmüş, tedbiri nlınmıştır, ır: a rağmen Rus halkının gen.ş, !erah bir odıısında kadın ro.:ruın. yız. Bu oda güzide muharrırin 0 cev~ 
kArlı1clara ratmcn cemher Jçlne s.lı. yapılan şudur, d<!'nllmlş olduğunu hiç F akat bu~ 

1 
nış•ır cıları.mızm en kuVC'tll, belkı d l? erkek seve okuduğwnuz t elif, terclim• roman 

CDnamı 5 inci sayfada] hatırlamıyorum. l~. U. m:ıneviyaLı ırı maı • • ya.ıueılanmızın en san'otlı Uslubcuların (Devamı 5 inci saJladaİ ' 

-------~----=--=----~-------------~------------------------~~ c Askeri vaziyet =ı ·-·su·aifDitVa-z-m-ceıı-azesr··-

Rusga için elim olacak 
lngilizlerin Sovyet Rusyaya yapabildikleri yardım pek azdır 

ve onu kurtarabilecek bir mahiyette değildir 

Yazan: Emekli general K. D. 

.... 
Diinkfı r f'n Me ınf'rasimlnclen bll' lntıba 

Vazifcs lbaşındo. ver t c t n tc.I Evvelki .kşa.nı hrlml e 
cssürle ka~dett lmıZ Tnh n buyük mcr<humun cen ı dun 
e çım z Suad Davazın cena~csi clUn d rpaşa Numune h!ı n nd 

ılll~lcrdlr. -

Şark cephe., n n .lımcn ~oltı ş:ırkın-ı ınr datıilınde hareket eden mti'tf'fik nun, muhasara cembcrlnl yarıp kur. 
dak1 Waldag tee,>ler le Azak deniZl. ara kıt'alar 6Urat noktnsındnn Meta. bir. tulmak üzere ya.:>tıklan nevın!clanc te. 
smdıı.kı tııkrtb Q 1200 kılometrel k kıs_ b rlerile rekabet etmektedirler. şel1bUslcr on sek ınci sovyet ordusu 
mı üzcı;tnde Aıman ordulnrı baş ko., Filhakika. • mıb ccphesmde \ e D:n- Ç<omutanı da ma~ullcr mcyanmdıı 
mutanlı.gı ta.rafından Br.nc tcşr.nin ıkı yeper dırsetınm şa.~ hava smde Bud_ bulunacak derecede kanlı z:ı.yı:ı.t ne kı. 
s:nden it.baren icra ın.ı pt nar cdıL ~eni orduları bıııdye er le K r. .. ıı.sYanın rıldıktan .sonra L'Ilhdhrının ta.rruun.nn. 
nış olan bllyllk yıldı m t ı ruzıı luı- güzide tilin nler.nlıı bu· araya g t nl. dığ'ı, bu lkl ordud n 04 bin küsur esır 
k katen yıldırım sura lıı afl r melerı sur tile t ·rar canlnndı ıımış ile 126 .tank. 519 top ve sayısız ma ze_ 
KUst.cımexte dev n evlcm k e ve h r olduklan anla~ılan dokUZJ..'lctt ve on mc a ındığı -:c Pon Runstcdt ordu'arı 
Y'enı gtinUn or ::ıy.ı. k ~du nl h _ sek zınci Sovyet ordulr.r1nın buyU kı. grupunun 26 Eylüld n yani sı:ı.1 iki 
d el r ehemm v ve umul bakımın_ sımlun, Feld Mar ş.ıi Fon Runtedt ha!tııdanberi ve bu sonuncu rakamla 
dan b"r gün vv kileri g lgede bırak. orduları grupun:ı mensub Alman, Ma. rın d lnz.mam l düşmandan aldıiı 
m tıı.dır. Bu büyUk taarruz cıııs i iba_ car, İtalyan, Rumrn ve S'ov k kı.,a. csr m tarının 123 bin kilsurn, mnlıe. 
ril • Şaıfıt ceph ın.In mUn • .m oldu- lan tarafından b r ll·i ffil!ı C\ vel a~ni menln de 212 tıınk Jle 672 topa bal ğ 
ğu ile büyük mm~ n. ~ s üzer n_ zamanda mühim b r demı.r madenini olmakta oldu~u 11 B rıncltcç;,n tarih. 
de 'Yani mıır.kez ve cen\tb c. sa. de ihti~ cd.,n M 1 tapol btı e ndc ıı bir Alrnnn hususl tebl!ğnde b d!rll-
halaruıda ıcra cöılınokte Ye "aha. ıkuşaWmış idi, Bu ikl Sovyet o dusıı. mektcdir. (Devamı 5 inci aayfaclal m eraslmle kaldırılml§tır. IDel'lUUI 2 ncl a;ayf,1dat 



Hergün 
Avrupg 
Kendi kendisine 
Yetişebilecek bir hale 
Getirilebilecek mi ? 

'-"...-!~l!!lllll!lııııııt Ekr-. U~t,U 

Yeni TUrk 
~akquotl3rı 

l:i Her vakit daima ilerde olmak= 

Bazı insanlar ozamo.nıı larının önünde yibiirler, buıl rı ise uam n» la. Elinizden gelirse, gözUnUz görürse sa.manmıza takacldıim ediniz, fnt;at 
rmın t:'crisinıle ltalırlar. Birlııcl kısımda bqlunaıılar quhitJcrlnl koll;»ur... hicblr zaman zamnnum:.ın gerisinde knlma.YınJb insan c..emJ.re J kendi onil. 
lan eartile ek erıya mu • fi k olanh\rdur, Udndi kısmı ise bedb;lh.tfnr nJnyı ne ge~ni bazan yadırgnr, fakat hiçbln-akit başını t'"vlrerelt arkada kalana 
teşkil eder. bl'lım:ız. 

••1::,···,,,.,,,.~ •• ff ••••• ,.,,, ..... ,,,,....,..,,,.,, ... ~,........... ................... ,, ••• • • ••••• , • ••• , ••••• , ••• , ••• , ....... .............. .... . . ....... ..... . . .......... . r , ı n 

L Şehir Baberleri 
H~ıa_ ihtiyaci~0. skndarda Parti Semt 
0:ç~~~::Y:~:~1 ocağı kongr~~eri başladı 

Odun narkından 
dolayı mahkemeye 

verilenler 
/rlahkemeye bugünlerde baı
lanacak, iddi;ıları olanlcır da 

ıahid sıfati/e dinlenecpk 

Birinciteırin 13 

SPOR 
------ - -

Dilnkn kupa 
maçları 

Galatasaray A . Hisarını, 
Bıikta§ Hilıili, Süleymaniye 

Ramiyi, G. Gençlik Beyoğlu· 
spqr11 yendiler 

Futbol Ajanlığı !tarafından tertib e_ 
dilen kupa m t.el~n cilln F ncrb:ıhce 
ve Şeref Sa.h i rmd ~ ıL ı. B ncl 
-re ikinci lik takımlar nnısmd;:ı cere. 
ynn eden maçlım.'1 ılk turu ~k n 
blr -!de ıg ,Çt Bu.ıun a b rab r it n 
ci Ugden Galata G"'=ıçt k takımının. 
birinci ligdEtkl Beyoğ usponı ma~ (lb 

etmesi haJ'fflnın ~·epne sümr zini te • 
kil etti. 

Unkapanı 4 - Davutpa~ i 
:lklnci lJgde sağlam takını nddcdi

len Davudpaşa. Ş r"f sahasınctıı oyna. 
nan maçın ilk devresini ı_ı berD.b"TC 
blt~dJ. İkıA~ d vrede daha dl!Zk ün 
oYnıyan Unkapam macı 4_1 kazandı. 

Süleyınaniye 7 - Rami 1 
İT.{ devredt1 1k ta.kun et. cok cek<şe_ 
~ birbirlerini q)l"la.dıl rs:ı. da, su•ey 
mıuıiyc iki sayı yaparak 2.0 ile ba a 
g_ecii. 

İkinci devrede takati tamıunlle !kc. 
silen Rami takımı SUleyman ye karşı. 
ınnda fazla dayanamd:ın beş gol yedi. 
:SU arada ancak bir sayı yapsb l":l ruı. 
mı takımı ma(:ı 7.1 ka1b ttı. 

Galata Gençlik 4 - Byoğlu 
spor 2 

Müoadı:1e ile başlaya.n oyun ilk de • 
renio nihayeti.ne kadar Gaı~:ı G ç_ 
Hk takımının lehinde gectı. Dalma n 
ticeye yd.dn&an b!.r QYUrıl oaıo.tı aenc 
llk tn!knnı Uk devreyi 3.0 go. b b :t • .rcr. 
~inci devrede bUtiln oyun müddet noo 
ll.'ıkim oynıyan B"yofil t3POr tak mı U.i 
sayı Y8.1)3.l'ak n~i~i t bclld ed yo u. 
~ın sonlanna dpirJ.ı yen den r; yre. 
te gelen Galata Grnı;!ık tnkıını g ı 
bir GQl daıha yapııro-k m cı 4 2 t ın_ 
<b. 

Beşil-taş 6 ·- Hilal O 
~]rttQŞ ~ ha.!ta.l:ırd<ı. O d~iU 

gitıl dtıruru maç.ı d ~ ı! b ı· takımla 
ctrtı. Beş kta.şın h kiınıy ını rı nd n 
lldan Hilal kısmen mild.afndil oyruu:nak~ 
ltı beraber za.,.-no.n z:ıman yaptı ı hO.. 
cµınlnrıa uzun milddot dııyıı ılk ı bir 
şçkİlde -OYnlYara.Jk n zan dikka ı çek.. 
ti. Beşfkta.ş uzun milcldet yapı.ığı taz. 
Yj:k asnasında ldUtlenm., btr nıu~ .. u. 
ile kanşılaşarak ilk go U ancak 3,. inci 
daf~'kada İbrahlmlıı şiltile yapablldı. 
cıaıu b 1r mltcııı.üe'cctcn onra d vrc .ı.o 
}leş ı:.a; ın leh ııQe b ti 

tıdnci devn.'@ H1h\l takımı Beşik_ 
ta.ş karşl6ı.nda fazla dayanmak nıye ... 
tlııde olmedığuıı iiı\n ed r bu- iJdı!' 
oynadı. Beşinci dat:kada Hü eyinin 
}1l.P.tiitı Iit.!llcl coUl. on b.:-lııcl dü jca. 

~ H11Al mQd;ıfline çarparo.k ıçcrl gl_ 
ren UçilncU ırol tıı.k!b ett.1. Tut tük hQ 
cuma kalkan HU~.1 .takunı bu mfınfrr d 
ga.v:retinden li- n"t.ice alamadan, Be· 
şiktaş ~rl. !brah.m VP. Şilktil vası. 
tasil.e Uç gol daha yaparak mat'l 6. 0 
kazandı. 

Ömer Besim 1 

'J;akaim 2 - Rumelihisarı 1 
lki taıkım ~rasındakl çarpışma sert 
oldu. İlik devreyi l_O bitiren Taks:m ta. 
kum ma.çı 2,.1 kannaı. 

Kasıınpaşa 5 - Halic 2 
le&&~ ~a.ı.ımı btıklın blr ~kUd! 

01Ulla ba.şlı.ıdı. Halteoı:ı devam eden 
mücadeleQ • arş-.smdl\ Kası.'Tlpa.,<ıa def 
rwi 2_0 kazandı. tkinci devre çe'till 
bir halde oynanr;iı. Neticede Kasınıpa. 
şa maçı 5.2 kazımdı. 

Galatasar.ak 4 - Anadolu
hisarı 1 

Galatasaray maçın besınci dak1lt!l
sında A.<lnan ı:::ı.k.atıandığı ıcın on 1' şl 
ile oynıııma.ga mecbur kldı. Ati! ve MU• 
taranın ya:ıf.Jiı sayılarla. Galata arB>' 
dıwrert 2-0 :alıb olarat{ btllrdl. ikin 
~rooe ~r takımı il'i bir mukı.w• 
IJJe~ gğmro; ~c de GııJsıtas:ırı:ıy r.all_.. 
b r oy:upda.n sonra mıı.c:ı 4..1 k~l\nrll-o---

Suad Davazm cenazesi 
merasimle kald . rıldı 



----- ~--- --~ - - - --

Biriucite~rin 

( VİL Y A M ŞEKSPIR) 
Yazan : Halid Ziya Uşaklıgil 

:s 

tlsı lidarda nandan C. ye: 1 bmı.'kmak hanıti anayı vlcdnn aznbm.. 
ka - Vnz!yct.tnıze trnıas eden br bnş_ 1 dan öldümıcz. S.z o dan ayn kaime... 

mektubu da bundan blr ay kadar sanız bll'e, b:ıb~~ız yavrunuzun zaman 
cvcl almıştım. o mektubun snlı b:ne zaman boynunun bUkU:m c ıztırab 
\"l?r<iiğım cevn'.:o.o s ze de tek:r.ır edcbı.. çe'.Lecd"lsnlz. Sonrn o" a:.ı çocukıar et.. 
llrhn: Her şey-Jen e~ı d 11 rUnccn- yu uy ,.. senya babada kalır. B nacnaleyh ynY. 
vanız olmnlıdır. Tasavvur eti nlz: S nınuzdıı.n ayrı kalmnnı"'.l da sozBnfin.. 
yıl emak verilen b!r ya.vruyu anasız mcv:ımı 4/2) del 

( sta,, nm bulm cası: 5- (4> ) 
Bunlardan 30 tanesini halled•reh bir arada yollıyan heı 

okuyuc muza bir h diye takdim edeceği~ 
Soldan a!';a: 
1 - '\'alanımız 

(7), Erkek '2> 
2 - .NAş, Cl'S~ 

t3). 
3 - Vazgeçr:ıek 

C6ı, Eski Ru. 'a_ 
nn başı (3) . 3 

4 - Yapmak 
(3) , Doğrul , 
Tanrı <a>. 

5 - P.-ıJ"ça C2), 
A'b!.t:W (4). 

G - T.akdir ma 
nnsına ge~en bir 
erkı:k ısını (()), u. 
zaklık Uades 2J, 

7 ·- Bir erk 
lsmı (4). 

1 2 3 4 s 10 

8 - B r r ırk 8 
C2>, B r ha 11iIAO ~--t:--:-::--f":...ıı:4--...P::ilM~~---llC~--l--ll 
ismi <2l, B.r no. 9 
ta C:l>. 



Oyuncuya bir oyun 
- 121 - kJama miiraoaa.t edin. Derbal !fadenizi 

& taraftan evlenıru:i'e k.3.r.ar ver. alsuılu. 
Diı1Şt1Dl. Diter wa!tan ev~ğlm. Dıemi;vecetıer mi?. 
kl6l.n baıi; ~ ve tetkik. al- Hapiaban.ei umumiclen mi .-ırsunıar: 
_., JAzımdı. Öyle ys:ı .. Beı.ıi kime ao. Bizim &ac>ıcı ~ efendi: 
nn;- sandeıı tahkilt ed.ın diyebileceliın. - Buradadlr? .. Hoca adamdır. 'Oı.. 

Jılahalleden mi? .. En ulaiı: m.adandır amm~ .. buradan erktı.ğı yok. 
- Mahmud Salın mi" Aman, şu CUmartesi çıkar, Paız3Jtesi gelir .. demi.. 

meşhur dolanclu:ıcı mı?. 'Val1alU. sila. y~ mi?. 
dır ·kı~ ltafE.s ııa.::ıar _ otua dü\ISllDA ea b&We time aorsunlaı.-. tma.ın Ha. 
~ koyar . .Kırkıncı kafese de !ız Bekir etewU; imam Mehme..t tün-
ltadisi girer?. di elimdıen az mı cektilcr. 

- KenıfıSl <ıe Jnrkıncı ika.fese mi gi.. Sorulacak, .sorulaca.ıı: .k.lm kaldı bilir 
:nır. Aman .İi81Df'-M. Bu ne- hifım. a- nrisiniE? 
dam?. - Mezarcıb:ışı!. 

- Kendisi de kı::lcıncı Jt:.ıfe5e g!re!' Ona sorun ... 
llAAl.r!. Otuz tk*1J11 k'şiyj o kafes,. ko. - Ömrilnde h"'nilz daha buraya aeJ_ 
N&r. Nıhayet ırQııeI b r kıza tutulur. medi. Bu cihetle ne ~id arlam o ıfu_ 
Knıkıneı kateee de kendiıJl g;rer. tunu bilmem .. d"ye belki haf t şekildB 

- A .. eYlere eealik. ner.f s2tm:.ş be. tt•zlı: ye eder.. rLğil mi?. 
ffndiın 90D1'& azanl:ırda11 dPa<>ne. H!Ç * 
ona kız mı verı!i:-,. Biz de sakallı ma. Şu halde: banı. öyl" bir la7.Cainz Ji.... 
bDı göııdük ~ şöyle mi.!lekal.dlnden; zım l<l: Soraca.'.>:~ ansae.a« bı • a.damı 
Ulmaa41an, tttdeiı\d:ı.:ı bir z.a.t sr.td*··· olmasın. Dör.t elle bana .s:ırılsın. Öm
lıleteme: Fitnei !ileur kumkuması hf"- riimilıı şu son kamını b'raz ruıu&t ve 
rifmi1. Ona. .ım; değ1l; adamakıllı ~ rahat ~reyim?. 
lliigilrge sopası verir m vallahi... İyi clilşünmilr->r muyum?. 
Başka kimden S'J?:S:ın·!:1r: Ba!kiıaldan; Bu ~· :raı-a J&PSa tmı yapar?. 

ti;imtlrcilden: t.anlKhn mı? B·zım Eıttnli <'Vüte:vy<m) hanım mı?. 
- Yilsil.nü ~ümi\z Y<>k. Ya ka_ Seksen defa "11 kafese koydu o hA.. 

ralıı>k'whtr. Ya ndldüı-jyet* .. Y4' te._ nım. Ya tim r::wadıım A~na Xaı;ron_ 
ldftlanede... ennğl•t> mu?. O!ldakl ml\lların bir ge_ 

~s1:alwp«tea. mnmm mu ~im.?. ceei yfhı lira .. Kaaz\lTiah .. 
)ilell" en ziyade seven b!? BeY1tlla pos_ Ya k'm?. 
ıa mlidürU ylll\h. Bu nazik zat bile en Bent Sineclıie yeni bir hatunu şerif 
.... bana bir gtı.ı: uvs!ye ettiler. 

- Yahu .. iht!yarlam"'51111_. Dah~ - SOrena hantm .. 
im ı.dar ya.şayac!'k detılsin J'&. sen .Alıleı tzınırn olan bu kadın pyet 
...ı .Mlalıa caa verecekıi~n·) .. demem;., ınerd: namuslu: ciddi b'r kadınmq. 
llliJıdl?. aınt •~hanım kadmtcık b!T ook ta 

Sahalledekl posta milvezz·indPn aar- tanıdıklan vamı:ı•;. Ceb df'fter.mt Çt-

181ar: tardmı. :a-en aıir:osln• ya.~·m de. 
- Hanım ona iti tane mettuo ya_ dim. Bana tavs\ye eden mt.: 

-. Birini eYine yoHaym, ı.irinl h:ı._ - Sinkectde ın~.,J"ııır İbrahim eten. 
pUhanei ummn·ye .. Anca.it o şekildeki dinin birahanesi d"ye yaz dey:nce biraz 
mııatab 11ahmud Salan Bc7f balur, de. ıönlüm bulandı. ~1\~\l: afife biT 
m yeoek mi?. er~ınm s;11rec!de btrahanelerde ne lı,l 

Kt.n*eklan mı sorun dtJoeJ'fm?. var. 
Muavin gid?ni yan pac;a yanlayıp: Neme llzım'?. 

- Altı evr:Lla n.r. Bir hatf".adır a- Görmd!t. gör!}şmek te ~a ne değil ya. 
'9..!lnm-z lreratayıf .. &n bizıe l;ırneıdılıı:_ Akşama giyı:ıdhn •. kusmdurı. ıren.. 

ıa ~lıp soruyor:ıun ha. 80Jle llıa.italmı. rume bir çekid!Uen verdlnı. Da~ <ll>. 
Ba dakitada neredsrltr o babi&1. rahim efendinin biraha.nesl) ue ..• 

Bem1Yeeek mi?. Garsona sordum: 
KüdürQıete acının d~ nal?. - Burad:ı SUreyya hanım ,,...,,,,,_ 
- Dün bura.1a ldL Adli7eye J'Glla.. - Evet vaT .• İz:nirll 31ireyya lllmun 

Çıkıp ~ıAını bi.lme:v·a, a;::ıcak delil mi?.. 
G ~. W. evr&Jsı dah& ae!.dl. Şimdi un_ - EVet. 

nı mer~ezıne telefon ettik. Be.. - B!mı\1 ıretn-. 
._ derdaıt o;ıdlp yollıyacaklar. Şayed - M'nhattak ge~ı:- mi?. 

de bir fiüyet nb varsa: ürOncll - Gelmez olur mu1. Yanımla- J'9dl 

-Unlverslte Rektörlüğünden 
Yabancı dil öğretmeni yetiştirilmek üzere 
açılmış olan Fransızca İngilizce ve Almanca 

kurslarına talebe alınacaktır. 
Alınaeıatı: taiebe bir 3'li ftnt"fers!tede-ki yabancı dil ku.rslanna devam 

edecekler -ve siymi vatyet normalleştiği tak:.cüllie 1Rbwjllerin.i takliye 
etmek üzere bir yal da dl1i.nl öğrendikleri mem:ıemete gönder~. 
!ler ıb1rine bur.ada a»la 30 11m verilecektir. Seçme sınaıvla.rı 2'1 ve 28 BıL 
tlııclteşraı 9'1 Pamzte& ve Salı eünleri İst.6nbul Un1vel"6itesiın.de yapı
lacaktır. 

- 111 - Yazan: 1l•rei Sala Coşkun. 
.... ııllıinun dl.binde, blrden!,;_miltarıdm bir iDtikanı a1a.pn dl gö ·! 
.... ~ l>ıı ~n ürktü. Bajaen. Eiıen ~111 'b.r :nsanım.: 
~ı çev'irince, Giiıliıı.iA hemen yanııFa'kat gene bu işba. bana pek zarar~ 
~ 0ı4i11.ğımu pcb.i.. &wlnçle, dokuıunaz. i 
: uhaıbblıt.!e ar.ltadaşınt ku~am. Selma, elan korkuyordu. Gii.zin naJ. 

Sına:~ l(kmıU .için: 

Tftü ~ ,.. Jlftii 1l!'J'&- .,.a baneı bir kollej 
Cllre-taml ollmhmıııbul mıemu olmak lf=mdu. 

.o:g;ım.11* pııt dıllılldi.r.• 

i - Nereleıdlslrı <llizln?. , alı.ır. da. bu. i1J1 önJ ·yı:b ll::dı. T~krad 
i Bu uaU .llllılVkıen. PJÔ Mipl'i aoı-meldımı kıendin; alam.adı. i 

veya Hseden .eyahud bir ;göZl.eri OW;inln üstüne ba~na taıkl\. - Ne yapooa.Rruı Guzin, kuzumi 
~ Genç kadın. çok sem bir v ·· '.le baAa.... i 
:,ett.e;ydi.. tl°U:rinde e.u.ı b.l.r e.lb.!&e, iiıa_ - lladem. la.ıltardıar --.ı- e,jj,yms"Rrı: 

:tapı1acaktır. Ev_ ifmaa aılli bir fapk&, apıklııu'ı.nııılıa'aı:Wııtıa,vım. Hemıeıı pG1.We ~P Aa.i 
!taııs>ıDıt. .. .,.. .. ,, ... .ma.. l~uı ~ jjlba;r edıea;;t:m. SaJ 

Jfamıaedltldn !a/X/1M1 de tiutwnı"tede muayeneled 
Dler a.lmamıııs. 

Smaroa muıva.f!f.ak ola!ililr t~ ~ iki mıı.ıı Kaarıl Ve.. 
ü1&tl emrinde çalı.poak:larıru taabhiid edeeekJılııdir . .Kw «Uebftdntn 

hl~ bir iş:e mefgııl o'mamam ıarUır. 
Talip olanların 20/11W9M uşaauna b.daT r~rlile tahllt wıırchhan, 

nütu W\llİf~ varalkMu:i ve il aııied ıbtoiraf .le mix11Caat etm.eled. 
c9!12~ 

i - TeGrtit ederim Seima.,_. 8'>"'*1*...ı;;-- ftl'dıiit aaa&ie w1 ~~ ~ 
?e iltil'illt ft &eni Uııbrik içm weııea..\pn... ltimllımr ~r ehlan!:ı. kaoı; eri 
• astını ~. 1Mt .-.iyeeıtıe- !"'!-!"-· - kadm ~rr. !Su .:."Uret1e '"-: 
?nek lı!dıeırnedim.. lll'!lb. t bllmezsin ~1na göz kı>yan. .Anney-ı bu ~! y.aPJD.ll·~~ 
_:t:a4tar sl!'Mdim Bıellmac*1m. een l'1u'~v11: ed2n namıı'3UZ ~r:f ~ y.: 
:sa.amte Jlyıbin. 1"e o.. SEndle bir~. Bu ıaa.!&t tıe ona bl lU' c.:e.._.: 
~ı talbii.IDt va.r, yüzün sarı, titrt -ctUar. i 

KATRAN HAKKI EKREM horaun, basta. m!Slll? 1 &üM.. mitereddid., et14lıte ~ m:n..i 
ÔKSÜRENLERE i Selma, Güzine tesa.d.üliln.cierı. çQlc t 4Glıa 9B ferle trkadaşına ~_: 
-------------------------------------------------------- :memnundu. O b2.lki QD.a. b,;r parç : i 

20 dökllmcü altnacakhr. ~vvıe4' verlr, b.lr akli ~iftil. - .Jle1c1 amma, Güz.i.nclğim ,Ya s.e..: 
:. KolllD& ck'dl: bajı.na. bir İf ~- BW.Wl ~ 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüminden i - 00miıı, bir )lem •ra11m. Jara. ı::atmen. 0 Ddııı Ou.ıLu ~deC 
e. - :te1W1JD11!- b.Jerek deıiWeriııal JWP"'• l 

Kın«k&lede ı.t.ibdam edilmek üare askerlljiııi yapIDJI ı:.sta ve .kalla 
derecestnde 20 dökümcü aJJmcaktır. Talllliıerin ena.iu miıis~ l.atıi
dalarm& rapten Ku.ıtlWe P1IP miidiirliiiüne miracaatMn ilan alım•. .... ! Oüan en«ı pe cliıı ~ ~ - mç ıtıir ,.... J9C1.J1113.1; an._.. i 

S1ma: bir ınyıöaE4ıt .,. gi.ıdller. - a ~, luı~• n~ ~ 
ilııtr ~ ~ ""l'B'Aıit m ek? O teıJış &ra'!ml!a ıben1' dil J 
5.-.tu: ıMfe TRl:it i>a!a:nı:az. 3 

1 
!- K1m1m çalııdlt 11dat Selma.. Ayala. 'lra:ı:kmışb. Arlra.da§µll mu .i 

1 lsfanbul Belediyesi Uiulan :Vaır?. ılwcatıı;parak yaıı:c«•rıD J. 
- : EMıma. tqsmruştı. ~ 4iptı\. : 
.Lı-----------------------• ~ Giizlnin bo,YuuDa sacJd.ı. - Hıwdl ııavr-tlilWl. uiisGerlla aJ. 'JWMntn B. Drr 'llem. • • 

: - .Bormaı Güzin .. .saadetJm., n.amu.. Y1l'W dıin 1- : 
G'l.50 Fa.tlib.te K.ır:kO~ mabdıeainln Kw;kCiftll'N! ca.d.. bum tehli»ede.- lllçbii!' ~el'l bkml.sm. ÇKtiltYeJ. 

ıtır ıde 13 uumeıralı ev a'Dbzı.. i - Necilen. Biçin Setma.. aınıau. ~- AHatı. seni ~T ~ -i 
81..GG Fatihte Xıckoeışne mabahsjniın KlırJırceime caL 5 Selma.. en Jdiciiık. telıeaii.aawl D • ·nt : 

cleırMYV 1i - :Mi num.aıala • 8llicala.. ~. her teYi Giislne 8lddrtıl;. ~ma. bütün t.o.ıftu, azab ve en .f 
4ı8JiO Pa.tlbte Kırk.çeşme -1?-' wntn B'IJirc •• -. - 5 ~ .lllDratl ~ tıml119udml. G1i.. den luu:t.ulıımış QJ.ar.a.k evi.na: 

ğmd:a 17. ıı numank n a.Dlıml. iıraı ~-. d!fılierini, ·· ··yordu. Bir ~ bııı.fl![ğJe k.a'hii 
rn.llft Jl.a.tih~ mrilMme m:alalleıdlltn tmJı_h.,.. c:&d;. ~ isyanla t..ışını albıa'd•. viıaıç .ıu M'det .ııe.ıaıea, artık ü ~ 

des!.n.de 135 nUIWSlı 41*tAa .mıazt. i 7, '!MJ.lll mn......- bi'tıtili - ta -ve wtır911ıium buawıı9 Oitnbli 
ıa;.oo P\ııtilı:lie Klr~ıne maGııdleıımtn B'ıendir Matında Sıla. m~ öıptl. ım temeıımt e6:Jl:>rda.. Ya~ 

620,98 

1000,00 
6 numa.ralı ev al'l!kazı. ! - ıt&',7ICft btdeşb.. decft.. sen ımm_ kıaftk umana ~ kadat' .-k W. i 

'Nmıin taıdı l&ert .. ilik t.emına·t m1ktamn ~nda yazıh be~ pa1'Ç8. ~ olara'k evine, yuvam ~. hl 1!'61! ... $. 111Wed., wenıeı dbekiıiri 
aı*M --.k ÜJll!!l"e a.yn ayrr aç1k art.ırma.ra Jı:onıllm•aştur. Şıa.rtm.ame. 'Ebır şey d~. Jwrkma, e.ndjŞe orıa h9ızır:adl!lthrı lttd::u~ alnbıet -; 
leri nbıt "Te muameU!& miıd.ür.lıiğü ~aleminde ~Jılir. ilbe.ıe 16/l<V ~·... u. Remııtnm kansı obı;u, Eevedi btı"j 
Mı Perş.embe günü mat 14 de daımt end.mende ııapıliM'alrtır. TaJ..ipletin j SeJım•nın güı.1ıeıri ~ı; gitt."'ii &ün. l!lıOvedl.n .. o~omobil i 
ilk fıeminat m8lbuz -.e,a ınettıta:Jiarlle illMe dnü mu.at'J'CNl wtlıe : - .Ne Gıiı'omon Güln..?. Blttm& en bera.'be.r .illd.l.ğl k.ızın garuınce o-: 
daimi encümende bultmmalıarı. (87511 ~ JelJıbt.i 4ifiinibm" ~? tarak ~ ~ Eeve.dlıı aiahe_.: 
=============:===:====-=ıı:=:======:==l E - Ben aana ne dipaaDl ODll tıaiD1U m6dür .-alt buhuıduğu *'t.i 
aetciz kıZ var. Reı»lni bu aqam Juray.aı - Sen ~ 8'.?ld!ıı lwcam.. •. S1!D da !SeimL IHr atı:.ı ı Me bıkı evi.u dön- Mdiititiiıfii. i 
-..erecek?. bunUn ~ eleji! mi2. B&.. llak .lft.e • J9PUlımı ~ o ,....._ as> f 

- Kiıaaa mı yerecek?. O ne biçdrı ~.. _ : .tib!1' O,Jet. . ~ 4JJQ ... \.. ___ _________________ ...,.,. 



- Onu ytlctıll!Lr, l'9fitle §U aparlı. 

mam yaptılar. 
- Bil yorum. Beni ta.nıyn mı;ıtlı; n mı 

Ali? 
Kirli önl:üiiiniin udie göz!erlni sıL 

d, ilki ta.ra.1'ma l?at"sfçe sallandı. 
- Ha.yır beyjm. yüaünüz ak:kma 

gıelmiyor. 

- aan:ım ben san kDonağın çocuğu 
değil miyim? 

Ku~iik mıaıvı atiden ~. irileşt·, 
k&lf)1m laılttı: 

- Saıhi ... DUoT ~ sen Niya-

"'*nd*;t.an, erannBla.ki 1ctimal 
e&W,e fa~un un~. Çıra _ 

tına seelend.! : 
- Yusul. sen be,Jdere bakı.ver. 
B1r •n4eJ:ya ~ Jllıilıma ot.urdu. 

Derın derin yüzüme llaılı:tı. 
- Neyıdi o giinle.rl şu arsanın dfli 

oılaa • anJıaMıa ! 
- Yal o mma.n çok eğlenirdik de.. 

~. mi? GellıÇlllk. caıb.1.la.llk.. 
- Pe« o Jııadar g:enç tıe aa~ 

el.ık. 

18 Ton Ot Aluaacak 
1 - Somer Bank Beykoz Deri Ve Kun ura 

Sanayii Miıessesesi Beylroz F abrikıısmın iskelesinde 
kayıkta teslim 10 ton balya halinde {Şartnamesi Müdü
riyetimizde sörülmek f&rlile) ota ihtiyaç vardır. Talih
lerin müncaat ederek fal'lnaaeyi görmeleri liznndır. 

2 - Yap•lacak teklifler 14/10/1941 tarihine kadar 
kapalı zarfla Galatada Voyvoda caddesinde Sümer Bank 
binaemtla Sahnalma Miidiriyetiııe tevdi edilmif ola -
caktır. 

3 - Teklif Yetenler mal hedelinia yüzde onunu Sü
mer Bank İstanbul Şua.esine teklif melrtubile beraber 
te"Ydi etmeleri lazımdır. 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden 

1 - M'u:haııılmen bedeli 2610.- Llra olaa:ı Topkap?da ı:lük:kiıal ve evler 
açık a.rttımıa mum 1.e yılıtınt1teaftttır. 

2 - .Arttırma 3/11/Ml Pa:ııartea günü saa.t 10 da ~ Hlmmın 5 ınCl 
katında yıapücü.tır. 

3 - MU"IUbt temhmt _ 195,75 - Li?'adlr. 
o& - İ'ateklilerin parasız oloa.rak verilmekte olan prtnameleri Levazım ~ 

dan almailen Te kanuni vesikaları, muvıklka.t tem.ima: arı ile ı ·n 
edilen gün ~ sa.:ı.tıbe komi fonda hıaZll' bulunma.lan. (9087) 



Memleket Ha.berleri 
Samsunda şehir yolları 
soratle tamir ediliyor 

Egede 
B• yıl tlitlin rekoltui 25 mil
;,on olarak tahmin ediliyor 

bir CHU.m.sf> - Bucada l&11lll"t?t 
~olan c:Ep ttıtOnlerl l3lah 

Sam.sun (Husu;sf) - Bir k1.mu bil., rfımıMtDe ~ edOmektedtr !&tasyonus QalL$111A'IAnnd& Colt faydalı Ol 
yük ha:rbden e\Wel belediye reillerin.. _.._..._ -w-a- .___. • ma.ktaıdır. İııstas,yonun Ol.vur köyde bir _ _,,, .. ,.. -wvq'9 mMll' _..... ~de .şubeıs1 ftn!D' 
den Yelkenci Şilkrünibı zamanıDdıa Mull:Dllt hububat et1mi ,anı.nda S"mdıti halde. tütıtn tohumla 
parke ile d.öş.&nmif olan Samsun. ca4.. en la* tAltln dthntne ~ısla.hı 1ış1 mc plAnda ele alınmıştır.r: 
de ennln b:mıt bımta.n yeniden " ftftıll w,a *'ili malJnıiıden ma~:Qp den revao ~ren kokulu Türk ınttınü 
esa.slr lblr §e'kilıdil tamir edllmete mt ~ •lemwrıat alim ~~ltotıumlır.rınm ıalahı ameltyest fterle. . · I~· tstu.Yon. :vetl8tlrdll1 netta ttı.. 
a.nml§tı.r. 1llt otluıaık Bllyü.k cami 6- Samswl ıa.e ~ t&rafında.n tUn tohumlarm.ı köylüye teVWi erl 
ünden ırwnriik anıban önlerine Jaa .. Wl"Bell ~ ll1lB1r te'f'fJatmt. teıd!:r. Mmılebt. ttıtttncWOA'Qnihı yQt_ 

bet eden caddeoiın kaJıdırı:Darı 86 _ cleftm ~. Hergt1n aelmeı!ıl tetıı ner ttırl11 tedbirler alın.. 

- -- - -- Dlll buhzmnatıtadtr. ki.ttnıılif ?e bu kmm çıok ımıntwm - IG 94 
__. tic&rK oda.ımıdakl TtHtln Pb'w8I 

blr f&!kllde tamir' edllaıJştir. Bunde.n .... bıDl'OADdım '6ı'erce k.ö;,v111 ,. :e.t ene ttıtlln ptyaamun aoahnuı 
sonra d1ter mtiltüm caO«W« beriDdıe ta .....,.dır. lftJ!mıana °"'8 her b!ru ıeclDece(ıcttr. Bir habere artını Pl 

yasa &1ıeak turban bayramından lt>ll 
ta.m.Jra.t faa»,yelUne pıçllecek.tlr • Bu an.,. 20..JO tDoJa. t:adaır mıaıc ra, yant 1!.~nmı avında ac;ılacatır-
cıaddelerin bf plmedıen eınel bltl • tam ~. RSC>l&ıe DCı* 2& bilyon tı1odur. 

t.oBere :yemek 

Kayseri bez fabrikasında çalışan mahkOm kadınlar 
tntdaartaT khresl. tfttQn fabrttaın a_ 

meleıdne P8l'U1S r.cak ymıelt "8mlet 
1Jılıel'e ~ teni etmtşfü. Alaan_ 
ClllMl*I fabrlcada yeni bfr mutbak n.. 
plmaMwtır, Yaıtuıds 488 amelen 11.. 
calt JWDet ~lecekth'. 

Teni ctepo 
tntdaı1ar ldat'Ml. t'f}t11n fabrlkuınnı 

yanında dllrt katlı muazr.ıım btr tfttlhı 
kleı:ıotm mı,& etıfılmıtşUr. Bir Dhl1on Hra 
n mat olall bu deı:>0 ıt.munuenet .,..ı 
sonunda lmıal edilel'i!k t;eslhn m-._ 
meleııl ~tır. Tlh1dyentn en bil_ 
~ ole bu mGesaesenin llt 

mda. iıJçilertn gUndezftn ça1ışırt 
oocaıtıannt bn"3ltac.ıdan bfr ooeuJı: ba_ 
~ busual b!r revir de buluıım1*.. 

taıdtr, 

Mahmut Saim 
<Bat &aralı 3/Z de) 

Dedi. 
UZUn boylu; aıtmı.511' bir tadın: ar

kasına Jedi ae.1dz tane taifel b&vva tat. 
m~ birahaneden ıcerı alrdi 

Ga.nııon seslendi: 
- Süreyya hanım, bu efendl aizi Sa. 

tıyor. 
Kadm dönd11. 

-
27 EylOI bilmecemizde kazananı 

br s::m b;:\::a~~~,ı:~keb:tst!'" n E1lll &arıbU bilmeoemlsıle kaza. sokak es nmnarad& Ztıbtil 
d1ii tipte bir enayi bulınUŞ o~ı t.ı ~ DAll olnl7ucalarmıasuı ilimleri aeat1ela İ6tanhul Karaeümrük 

- Kızlar M şöyle oturalım.. 7uıbdır. İstanbalda baJııman oku.vut'11- lebeslnden 953 au 
Demem mi?, lanmmn hedl7elertnı Pıuariesl, Per • '-
Be,Yazıdda darıya Q.şüfeD kuşlar sL ~be stinlerl ötleden sonra bluat Mahtua delteri 

bl; aeldz kız; bir de Süreyya hanım idarebanembden almaları l&:amdır. (Son Pos&a ha&irallJ 
ben.im masaya aıra'Janmazlar mt?. Tqrada bulunanların hediyeleri posta Ankara Yeııl§eıbJr Tiirtıy• 

CJaraon açıkgö:5: ne. adreslerine göndcrllir. fahrikalan genel direıktöri 
- Ne içecebtnlll hanımlart .. demez Bır düzüne mekteb defteri Şaban Gürelli kızı Meral, 

ınt?. K 
- Blıra... Bunıa Zl.Nat mektebi amır 1 taıe. a.rapınar mıaıballeei TaN:a 
Sekiz eJrJe birden bira reldi. en 1.668 nu.mara.Iı Aıbdilsse.!Am numarada Abdullah Yurc!.. B 
Daha BUreyya h~unla botbqe bat. Atılgan. tatürit cadde.ti beozln bayll 

~ :nezeler dUıl!dl. ŞOyıe l'ÖZll. Bi~ düaüne karfıın lıtalem F.te elile Ferlb&. 
mUn ucüe bir haab ettim. On bee _on lilftıtprMr İınöıııii Wcoıkulundan 129 Kolıala saban 
altı Uralık meaeıe ... Aklıma hemeu bir numaralı Muzaıtter. (Son Posta ha&ırab) 
~ ~eldi... CDur aen Sürena b4.. • Bir ıiıe kolonya ıstanbuı er'tet liae8l t 
nım .. > dedıaı. İstanbuı Pertevıllyıai lJ.ses1 ıınıt 4JB 923 nmnaraJı Saı1ih, talaınbuı 

Nu ve eda Ue Sllre:yya hanım eordu: de 166 numa.ra.tı V-'-o..l an ... ..:ı Kıadife sotaıc llG ---..ı 
- Beı.vefendi. beni ml ar.Mbnız. Ne_ ... ., _..,..... - n...-&-..a 

reden .seUyommns,. Mürelıkebli kalem İstanbul Beıyleıt:Jeyi Kilpiilce 
Cldd! bir tavırla eu cevabı ftrd·m: (Son Poata batırah) Şeklp tısı Jale Ö*J1. 
- Müdüri7e'"..&en. Hepinia orada:n !l9kişehir 'Ulıkü i.lllrokulu sınıf 2 de Alb 

tb'orlar. . ~ numaralı ~ Şenler, ist&oouı iim 
ltadmm benzi sapsan oldu. Xızlann Ticaret mektebi amıt 3 de 24 n <Son Pa.&a hatıralı) 

bira t.adeblerl ellerl!lde taldı. ra.ıı Menaıhlm Aınk 0oııı..-·b uma. Tokat ortaıcıkul anııf 1/B 
- Şimdi mi? • a.ra ~· ey ma.. ,..__, 
- Evıet timdi. lıa'mıesl Ta.şıdö§eıne sokak M numara. numanJ.ı Nermbı ..,..rq..,.daf, 

- Yarm gitsek olmaz mı?. da 'I'urgud Klleci. üssüba.hrl evraıt memuru 
- eaııomm. Dıean:!a komiser bey KarfUn dolma kalem M. KemaJ Şeotıllrlc, Bllec1Jc 

betlb'or. SoraYtm. Gön11ln.ll edeblllr. (Son Pos&& hatırabl mahıllesl Muaıveneti İçtlmaly& 

aem. Alı oo1c rica ederim. Ergani ~ tıelgra.f tefi Hlk.nı&t 3 numarada Aımi Besen. 
Muad&n Jcaltt\111. Kaı>111 aotıın. dı.. Fl.raıfı :tızı Sevim. İBtıe.nbuı Beyq'plu Alüm • bardai 
~ oli:tJm 29 uncu a okul mmt 3/A taıeıbeain. ınyom 
Paralamı hepsinin MP.nmeslni t!fl den 18G Fem~. İstaınbu.l OSmanbey' <Son Posta ha&ırab) 
~ hanıma bırakmıştım. üı4e apa.rtımanı 9 numa.rada. Gün. İsta.nbııl KıadıkllJr Ali Bua.'91 
Tabanı taıdınfım, doğru Utıka.pa.nı .. gm. M numarada ~n Kutalp. 

(Arbsl Tlll') D • I ~ Kılıçall Aaarlye 

T .L. r • Ma • • • ............... ._ Affmtt:tt ıı ırçıuı numarada lıbrah;m Sara~ ralJICya .:.mnrvet fClllP'Ultn -·-.... ._ .......... -............... (Son Po.t.ı bataralı> 
fefL!Lfen" G" "I • J • Geıntik Ja.nd:a.rma tabur komutanı DL~u Eski BiQkl yurdu ~ önu ış erı umarada FtltNt Tra-11 

; Çana.tı-.kale (ıHmuısll - Trakya ıı.. kızı Nerima.n Yalçın, İzmir Mlral.1 n -ıı ...... 
m111'ettJf!Jli emniyet m1lşa'9trl CBae taralı 1/1 ete} mdWlHI 1021 inci sok:U: 71 numa. Kitab 

Bahr1 Kataıf d11n ~ ge~r. : ===ub~~tmi~~: rada. Şeref+.~a:ımud, Ankar& 8akrya Eat.işehtr ~ iJtDtul 
Batın K&ta4 bam ı,şler etratmd& ın. 8adecıe: cOna b!r tttrın LSlllamadmı..• mıabailesi JqUCl91 _,.kak 18 numarada 2 taiebeSndıen htma, bnı1r 
ee1emeler Y~. Diyorsunuz. F.18' bu hususta blraz ma_ Nevin Gilra.n. tına inootı aotulu aınıf 2 d• 

ıamat veımtş o!S&Ydınu, s1z1 bu bahlıı Dit macuna maralı Vicdan ~lu, iL it 
Tralova .Vaaril Maşavir oe te flıenviN Ç&).ıfırdım. Es.kiŞeıbir Hse sımf 2/D de 1272 Fe. Züfer bey m:abeJR\ Htbntı 

MiiJiiriiniin tetkikleri TEYZK rld Yüksel, Edirne llttım. miicadeile numarada Alım.et 'On.er. 
Bdirne (Husust> _ Traıkya umumi __ t_S_T_:ANB_UL __ B_EL_ED_lYEs __ t __ 1refsl doktor Rıdft.n Önel oğlu Metin R•nldı" .___.nn_.al 

önel Bu:rsa birinci ortaokul aınıt '"' '"'"r-•& 
mtıfetıtıoııtı maarif müfa.viri GelRıol 1 Şeh!r Tiyatrosu 2/D talebesinden 6M Zafer G"-.-... B~ e.Vllkat Mebmed B 
orta okulunu. Eıd1me nıa.a.r1t müd'llril ,.__..,._, ~- ı HalA'- '!:illa...... Ec ft""""""' .LSWJUA! caddeal Kınl J••Jıül laolrka u ~ ....._._ e--. 
Oeımil 'Onar de ~ ve Keşan. Jrıomedi kıarnında mel% o mn ta 1004 blrinc1 böt11.k tıat.te 

Biıbo 1f11a erftl. Drud bel .......... tMm mabtftmJenn oaııetmı .. da aç4an yeni ıa dmLlan teftlf et.. Cfılon Poıda hatmah) 
....,._..nm ,. ••• ~ .,.,,..., B:lıpıırt Jromb!mcnda nıK Dbıere ~ &.1Tılmıf]ar- Bu aqam saat 8,30 daı fstıambuı Nıfımtaşl nnlM: cadıdıeaıi mail alla Eren ~ Ankar• 

ı:caı.m~::_.==:·=M=Q=•~.........,,,.,.=:=~~llr'-Jwc•=.J~tle='ll..._,._.,._.,._.,._.~~~ıdır~. ~~--..--..--..--..~~~"'"'J KİBARI.il[ BUDALASI Nladir apa.rtmıa.nt 11/1 dıe Sabahatıtln meydanı ~ apaıtmıanı '4 Tt1ıqest d*« Ali stıba DeiJbqıb n, t.aabulı ~ Knplüce ~*1 Almıet elıile 
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Birincitetrin 1' ~~~ ~ 
10.000 kadını 

Hayrette bırakan 
• BiR GAR 1 p PUDRA 

TECRÜBE~Sİ 

Daha güzel 
görOnebileceğinizin 
K·at'i DELiLi 

BUGÜN bu 
Pudracılıkta tayanı TECRÜBE~I 
hayret son bir keşif.. y 
Cildi güzelltstlrtn, apınız. 
ona gQzcl bir cazibe ve yeni bir ha~ 
yat veren unsur •.• donuk ve çirkin 
bir cildi, rençliğin ~abii renk!erile 
sO.sler. Pudra yağ'mur a, Rüıglir a ve 
hatta terlcmc'yc ra2' en bile tabi\ 
kalır ve artık partalı: burun bırakmaz. 
Bu cevher (Krema köpfiğ'ii) namı al• 
tında beratı istihsal cdllmit ve yalnız 
Tokalon Pudraııında bulunmaktadır. 

CiDDEN r.1UHIM BiR TEKLiF 
Yüı.nnn:ıon bir tarafına krema 

köpüfil aa~eılnde i.tlhıar edilen 
T o lı: a 1 on Pudraıım ve dip ta• 
rafına b r hangi bir pudrayı ıürOnflz.' 
Şayet "Krema k~pükln pudra" ile 
pudralanmıf braf dı.ferindcn daha 
güzel daha taze ve tlaha eodp rô
rünme:r.ac Tokalon pudranıza verdi
ğiniz para iade olunacaktır. 

PARASIZ - Bu ıa.retenın ller O. 
kuyucu Bay:ı.nı, derunııııda (beyaz v~ 
pem.00) renklel't1C'i.I 'l' o K A ı, o N 
kremlerı ile muhteııt renklerde To. 
kalon pudra.sı'.lın nümuneıerln! havi 
lt.lks bir güııellıJc kutusunu alabılır. 
AmbaH!.J ve 'h."°Vk masrafı olaraSı: 20 
kunı.$1\ltt bir pul aşaltıdakl adttse 
i()nderln z. 

TOKALON liii.'rvls 4. D. Po-:ta ku. 
tnsu 622 İstanbul. 

-~~ 

Kııblneı 

Fenni bilnnetçl 

E i FIDA 
Beşütaş Erip apart.ı_ 

cnıuıı. Telefon: US95 
Evi. Teşvilciye Oınar 
Cııd Ole 7 apartıman ID!I~......_.~ 

Tel,.foıı: Bl'l'?i 

En idareli 
LA BA 

w~'lritı HELIOS HDCSSU ... 11 t.t.7.:. ta.,";. 

•··················································· 
Son Posta lUatba.a ı: 

NC$riYat l\lüdürü: Hüseyin Raglp Eıneo 

Sı\llİBİ: A. Ekrem U$AKLto1L 

R CA radyoları geldi! 

Bu mühimsenmiyecek bir haber değildir •••• 

Bu haber, meşhur R CA radyolarının teknik kıymetini 

ve ses vermekteki mükemmeliyetini bilenleri 

sevindirecek bir haberdir. 

BUR LA 
BİRADERLER 

ISTANBUL •ANKARA• lZMIR 

~/ ·::: ':. ~-.-.·--.T--- :-::: 

--.ı-=':.':.,.-.-=·- .. -- - . --·-·--- -·----- . ---·. -- - -- ---------- . .: ... -. -. -- . -=- ·- ._:-:--:. r·. : 

, 

~ --------------------~-~~-:---=--:~~-~=-Alı11ıı.ıef 
lstanbul orman çevirge müdürlüğünden Cumhuriyetin 18 inci Yıldönümü için Veteriner Fakültesine Talebe iiJ1'' 

Müsabaka i ... e memur alı aeak Yüksek Ziraat Enstitii~ ,,.r ~: 1 
Yapılacak Donanına Tenviratı 1 Görülen lüzum üzerıne Veteriner Fakültesine )~~I 11'

1
; ~ 

1 - Orman umum müdürlü ü teQkllA.tın®ki 10 lira nıe..ışlı veya 50 İ İ - ha talebe ıtlınmıık üzere yeni bir müs..ı.baka n:eV''ol 941 ıs 
llrn nylık ücrotu vazıfe ere müs:ıbıka. ile memur 9lınacaktır. stanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel şlet- 2 - Bu imtihana girecek erın 'ka~ıdlarınn 1.Tes;~~eıc.'lf· ııııtlltı 

2 Ynzılı mUs:ıhakn imtlhnnı 17/10/94rl Cuma g{inü saat ond :tJ_ cak ve 
13 

Te5rınıevvel taT1hlnde nihayet ve rınııJ bıl ~ı 
~mbul VL~t koruıtında yapılacıktır. . meleri Umum Müdürlüğünden: 3 - Lise mezunu "oınn ve o gunJuk imtihanın~t;e ~" 1 

3 - 'l'allplerln ımtlhıan gllminden evvel nüfus k11~ıclı, talls dereıc e. l'sta.nbul Beledlyes, E'cktr k, Tramva"" ve Tünel +""'etmeler'i umum MU- nşatıdakl tnrhlerde imtlhanlnn yapılaca t · ,.. 
"ti dUI'lü""' J ~ Saa .Aıri'~-rlni ve aS:<erlik durumla.rını (I(}[.tcren veslkaları, sıllh:at raporu, hu.sn _ a... Cum!hurıyct 18 lnc1 yıldunumti muııasc'.betile yapılacak ten _ 

9
_
1
2 _ ·ı-;.o 

ı:ıaı m.n?Jbatası ve dört k:..t'a fotoğraflarını bir o.nu'hn:le ekUyerek ist 11. vlmta nşa{.'1d:ı.'ki :yıa7ıı1ı hususatın n z.:ırı iti:blre nlınma.sım ilft.n <'der: :e ı,-tı 
bul orman müdUrly tine mllnıoa:atıan. (9096) 

1 
- R~ daireler v.e muh erem nhalı tıarafındn yapı.l:ı.CJ.k tenvlr:ı.tr.ı. H BirinciteSTin Salı =ya b~ ~ ~ 

o.ld tesısn.tm r~ tlı m te hlh.tlere y:ıptınlması lftzı.m,dır. 15 11 Çarşamba cebir :t~tan 
2 - Bu tesisat her ne kadar muvakkat ise de, mevcud sayıcı kudre • 16 • Perşembe stltUsünd8 " 0 

tıni tJec:;avüz ~ttığ! tak.dl!"cle, Umwn Mudurli.ık,, ndUı.yet 20 Blrlnc. 4 - lrnt.ıhan Anknrsıdn. Yüksek Zl~nat ~ yııpıtaeıık ır. dCÔ 
Tçşrln akşamına ktı.<mr yazı Ue h:ı.beroar odllm.elidia'. Bu kayıd. Ticaret niektC'bl konferın s sa ~nun d~r ı:a~tıt t8 

5 - Talihlerin Rektörlüğe mUracnaEY lar:Ctt samına kır. .rtıpılnc lanıı hfl§.t'ına ha.re'ket edlldığı tııKdiı'de ~n12 bil' tesl.sa.t müteessir 6 _ Birinci mü.snbnkaya ışt rak ıcln uen ı.ar!lllerde · 
olmakla ka~ tenv,ra.tın heyet! umuınlyeSi üzerinde teşeYvii_ lebenın tmt!hanlıı.n evvelce ıınn ed 
sebebiyet verilm!Ş olac ğı c&zöııünde tutu.lmnlıdır. (9117) 

Üniversite Rektörlüğünden 
Türk İnkf.ib To.rfhl ıkmal imtlh::ınıan ~n 'J/1 inci Pll.Z.lrtesı gunil 

saat dok'U7.Cla konferons a;ı.!.Qnund.a ~pıl.acaktu. ~lrad.arların hnzır 
buluıun.~. C91.1G) ... - · - şaf.n 

-


