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Bnsab hki 
haberler 

Mis ova 
dıı,-mldalaa 

makineye 

Verilirken -------
Moskovada 
irli idare 
ilin edildi 

İngilizlere göre (;:~;;· .. ·~:·::·~:;·:~;~·: i 

A':_rapada 1 "J;;~~;~~~ 
ısran 1 HARB HALi 

biirilrecek i MEVCUDDUR 
1 ', 
1 
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Amerikada 
huzursuzluk 

ı 

hattı birkaç 
rerden 
delindi 

Almanlar, soğuklar 
şiddetlenmeden evvel 

Moskova harbini 

Alman ıı.skeri Narva.)"a rt"i'Or 

Ruslar müdafaa kabil 
olmassa şehri tahrib 
etmeği düşünüyorlar 
Londra 20 CA.A.) Moskovnda.n son 

Alman zayiah 
4 milyon 

tahmin ediliyor 
gelen h®erlere göre birk.aç saat ıevvel «Bununla beraber Almanların 
Stnllnin ımzası altında çrkan blr e. 
mırnamede MOOkoV'.ada cıörtı idare~ bugün iyi techiz edilmif 6 
110n ed1lmişt.tr. Bu emırn'3ılllede bil- milyonluk bir orduya malik 
tiln h.ı~ payitıa.btın mildafaasına olduklarını nazarı itibara 

Vaşington matbuatı 
cesurane tedbirler 
alınması elzem oldu· . 
ğunu kaydediyor 

bitirmek istiyorlar 
dnvot ed1lme'kted1r. almak lazımdır)) 

Tokyo 19 CA.A.) -- D. N. B.: 

ı...~V4!, 20 CA.A.) - H . O.: R us.va dnki 
- r0 'VUiyetı haldtmda (1{.&vai _Oti> 
8.akert münek!kidl şunları b!ldlrnıek_ 
tedtr: 

Vlşi 20 (A.A.J - H. O: Moskova _ 
da.n nlınıı.n lhı:ııbeI'lere göre Ruslar 
tehlikenin v.eh.ımet.n1 anladtklıı.rın _ 
dan pa.yitahıtı kurıtn~ı yahud 
kış mevsiminde onu dil.şnınn lçın isti_ 

"Rusya mücadeleye 
devam ediyor,, 

Mo.aova hararetle müdafaaya ha
tırlatınıaktadır. M.o.slcovanın harlct 
~~aa ~eri bi:ıbo nokta.dan bil_ 
·~ RaHnhı oenubundan MoJaw;ltin 

nuıl edilmez lbir hnle ifrağı d ü§ün_ Londra , 19 CA.A.> - Harb.ye nazır. 
m~tedirler. • lığı parlamento mtıstesarı söyledığ, bir 

Gazeteler, yeni kabine hııkkın_ 
da uzun miltale lnr yürutmekte 
ve Japon millet nfn, yeni hüki'l
motten, halih:wrdaki gerginlığln 

emrettiği a7imU sıyasetl bekle _ 
m ekte kendimnı haklı görduğü _ 

Glnıal!n<ten de!!nm~Ur. 
Alman hamle.eri b.rşısmdn Rmilar nutukta şöyle demlştlr: Alman kayıp. 

bir mucize beklemektedirler. Sovyet !arı en aşağı 4 mllyonluk bir yekQn 

(Devamı 5 inci aı fada l 

'·············································*' 
Sovyet Rusyanın Ttnıoçenıco ordusundan ne Gcaldığı propagandası balkın mfi.nevlya"tını (Devamı 5 inci sayfada) 

8Ual! Varid görill.ımıktedlr. 
Mostova ttterine b3şlw.\ te1ıme oe. 

nlJbdan Tula istik tinde gelmt'lk ı ta.ralınıla tcrtedllen cepha ne sandıkları Ye mfihiınma.t >'li1nları 

l~.laşılıuı Alman:eloş ~evslmtnde~ j (Bus arı nt bJ•"' •J :;:,.r;:~""va h•"''"' bl'"''"'" ,,.._ A man e ıgı ST A L/N İN 
.~:·~ırn':'::>:."·nd· """' ""·"" ••nışmaaıa GÜNLÜK 

r, oskova önünde EMRi yapılan harekAta aid takibine 
son taf sılat d 'V Dl 

"lıl 20 o -nan h b <A.A.) - Moskovadan alı_ e ., 
'Ukrav:a~rlere göre Almanlar gerek il 

Moskova sonuna 
kadar müdafaa 

adUscek 
'--"ri ert~ ~ gerek Moskova öntinde 

CUn~ l.kı h :a?rt. rrnı~lardır. ''DU M k tının" vı~r birbirine ıryına.ktadır. T g şehrı· şman os ova 
llıikı tenı.zıentıı.•e Bria.nsk mıntatala_ aganro 
~~~F~d~a:~~~~~~:nr\u~~~ işgal edildi kapdarındadır,, 
tııat ne taarruzıa r. l3unlar Mosırova 

SC: tnkvıye et:n7na devam eden kı_ 
b 'Vyet hn.be l Slerdır. 

b~etmP.kte vrc c~ b u ıkı mıntr..kndan 
u.ruk bir •lddc•t uraıal'da luu<tı•n pek 

dl11me'tted1r. e dcvnrn ett;{ıın ı bil 

·' Leningraddan gayri Almanlar -
tarafta ilerlemekte ve .Moskovaya ~~: 
eı teveccüh etmelotedirler. 

Sovyet radyosu Almanların 4B., ma 
-:;:lltne vardL'ı:larını blldirmıŞ ve bura
ee ~eş g~dcnberi çetin muharebeler 
~san et.iğini bild!rmı~tır 
l3ahsed·1 ~ • 

Gehrı lnıı en «B• mahallının Borodino 
,....._ 0 nsı Pek muhtenıeld'1· .. ~1nın .. 

lllanıann nııntaknsında Rusiar Al_ 
lı.~ncıuıı:ıa kUUe hallnde hU~umııırda bu_ 

Bu rını bıldırmektedlr. 
ın· haber Almanla.nn ~a.Unlnl geç 

" Timeçenko orduları 
grubundan 99 tümen 
6 zırhlı tugay imha 

edildi,, 

Fiihrerin unıwnı ııı:ara&-Ahı, ıo cA. 
A.> - Alman orduları başıcu:ınandan. 
lıiının tebliti: 

V iıiden gelen bir habere · 
göre Almanlar İlkbaharda 

Batum CJe Bakliye 
dayanacaklar 

Lon.dra w CA.A.) - M. st:ılin 
matNe hitıiıben neşretıtilt blr gun_ 
lük em irde Bovyetıe-rln Mo&.ovaYl 
sonuna lro.dar mildad'ııı.8 etın.ek 
hususundaıkli azimlerini teyl.d et
mlştlr. 

M . stalln, blitiln halk hükömeı; 
k 

, '~d_.....,,, Jştnde Kızıl. mer ezıilıi ıınu. ,..._. 
.. • .... ....iıın için elinden geltnl 
uuya J--- lr 
ya.pma'k:tadır, deıniş.t . 

yilkse l:tımek f.9in Rınvanın lns.ı n kay. 
na'klarmın tükenmez bir h1llde bu _ 
lunduğunu llerl sürmektedir. 

-----.o---

Vişi söylüyor: 
"Cenubdaki tehlike 

daha büyük!,, 
Vişi, 20 (A.A.) - H. O.: Sovyet 

Rusya.dak.i harb vaziyet. ha!tkında en 
ııon olarak şu mal<lınat. alınmıştır: 

Moskovıı. cephesindeki luırb şiddetle 
deYam ettiğı halde Ainıanlar ccnubd& 
Donet.z ,havzasında ooıı: bl.IJ'Uk mı:vnf_ 
f'aJclyeticr ıkazanmaktııdırlar. Donetz_ 
d eki Alnuı.n ilerleyişi Ruslar için Mos. 
.kova. muharebelerinden çok daha teh
likelidir. 

Almanlar tc~alAdc sevkulceyşi bir 
eh emmiyet i h aiz bulunan Rostof ışeh_ 
rlne ancak 60 kllomet.re mesafede bu_ 
luıuın Taganrog şehrlnı lş~al etmiş_ 

!erdir. 
Bu :ınıntakadaki Rus sahra i.stih. 

kAmları' blr90k noktala1'iıı.n yarılmış~ 
tır. 

Cenubda hedefi Kııfkl\SYtL olan çok 
vA.61 bir harekd:t \'Uk'l.ıbulımıkt.a olduğu 
sanı lmn'k'tad ır. 

Rostof müdafaaya 
hazırlanıyor 

Vlşı, 20 (A.AJ - H. O.: Mosk:ova<la 
intişar eden Pra.vda gazetesi Rostof 
şehrinin harbe hazırlanmakta olduğu_ 
nu blldirmcktedır. 

ış OldUklar • 
llıeJtted 1 nınnaaını cazammun et. .r. 

rı;:• g~~ber alan asker! m haflln! fık. 
J:inn\, e Von Bock kıc atı halen 
ı·a K~ varmak \·e bu surctıe Mosko_ 
nıefud1~1 dem ryolunu kosmek iste_ 
nın er. Buna mukabıl Mosko\·a_ 
nıetı ~nuhbu garbismde Rus m·ıkavc_ 

Azak denizi ile Donet.z arasında dUs. 
manın takibine rnuva.ftakiyet.lc devam 
edllnıekıtcdır. H ilcum murrezeıerl sokak 
muharebelerinde ve evden eve yapı_ 
lan mulınrebelerclen sonrıt 'l'aganrog 
şehrıni 1roa,l etmişlerdir. Husust tebliğ. 
de de bildirildiği veçhlle Briansk ve vı_ 
azma muharebeleri sona ermiştir . ) Şehrin yakınında istihkD.m inşası n_ l-.,._____________ mellyatı devam etmektedir. 

fDt.vıutU ., ıncıl ııa7fada] 

a a mU"S 'r bulunmaktadır. 
--o-

u saba ki Sovyet 
resmi tebli ği 

R....Z..:~ kova 20 CA.A.) - Bu .sabahki 
-vvyet tebllği· 

Dan Mosko. 
llluh, V6 ~e §icW~tll 
c ~beler o!muştur. Düşmanın bil 
Utn!an t:ırdedl' ...... ı&4r MoJ lsk ... ....,. · 

<iane a ve M:ıroje~a.viç'de anu_ 
C 9atpJ:Şma'ar olm~tur. 

(Devamı 5 inci sııyrııda ı 

C sker- vaziy 
Moskova, Leningrad ve cenub 
mıntakasında muharebeler 

Cenubda Sovyetlerin durumu tehlikeli bir hale geldi, Almanların 
bugünlerde Rostofa karşı bir hamle yapmaları beklenebilir 

Yazan: Emekli general K. D. 

Londraya göre bu 
. sabahki vaziyet 
Londra, 20 <A.A.> - Moskova cep_ 

hesinin Uç ba9hc.a mıntakasıncia harb 
vaziyeti şudur: 

Knlinin mıntnkasında m uvarrakiyet_ 
il Rus hilcumları olmuştur. 

yeni mer · ezi 
V:lşi, 20 (A.A.) - H. O.: Roınadan 

alınan habere göre Rus hfikfunetı hil_ 
kfunet mericcz&nln Volga nehrinm baş. 
lıca limanı olan Tamara.y:ı nnkllne kn_ 
rar vermiştir. 

Ses ile patlıyan 

maynler keşfedildi 
Vlasma mıntakasında Almanıar mU.. Vlşi, 2o <A.A.> _ H. o : Gelen bazı 

teaddid noktalardan Rus müdafaa haberlere göre Almanlar yeni bl.r ke_ 
hatlarını delmeğe muvaffak olı11uş. şitte tıulunmu.şlıırdır. Bu sadıı. tcıı.rile 
!ardır. ı patlıyan cseSle patlıyan mayn. dir. Bu 

orel mıntıı.'kaslnda Rus kuvvetleri mayn civardan geçen bir vapurun per
Almanlıı.rın hücumlarını tardetmişler_ rnnelerlnin çıknrm!lkta olduğu ses:ıı 
d1r. tetıiri j]e in!ıl!lik etmektedir. 

Dün Fenerbahçe ve 
G. Saray maoı flb oldular 

Bilhassa Fen er bahçenin lstanbulspora 
yenilmesi büyük bir hayretle karşılandı 

Lig maQlıı,rı fikstürünün futbol me. da Feneııbaıhçe İstanbulspora ı o maA 
raklılarını :tclll§a. düşüren ve ayni za_ lftb oldular. oa:ıatnsaxayın bu ·mağ _ 
m:ında. oldukQa üzen bir haftası dün lüblyeti doğrudnn doğruya oyun ttır 
yaşandı. Şeref sruhası.nda Ga.latasa - zındaki bozukluk, Fcner:bahçcnl~ 
rny Beışlktıaş:ı 3..2, Kadıköy stadında (Devaını ::? n ci sayrncl:ı ı 

·rı·yaı·ro;·~z··gerı;·e·yo;:-m~:··u;iıyo·r··~~·1··· 

Tiyatrodan anlıyan ar 
ne er söylüyor ar 

"Türk sahnesinin tereddiye doğru gittiğini 
söylem ek büyük bir haksızlıktır 

Peyami Satanın 

.rasvirl Etkftr ga • .. 
zetesinde çıkan bir 
makale.si san'at ha 
yatımızın müna _ 

Kaşa mevzuu olan 

çeşid çeşid dava • 

lem arasına lbir ye_ 

,, 
«Türkiye feoda • 

,h~ devrnde geri 

bir .ınemleket de 
Uldir kl, hele bir 
san'at müessesesi _ 
nln, yegruıc resmi 

tn uınartcs1 günü vukubulan baro 
d Uharebeler'lndc 38 Alman tayyaresi 
ı.~Urulınüştür. 16 Sovyet ta~·y.ııresı 
~Ylhdır 

Vlaszna _ Brian&k çifte lmh'l meydan BU yen i ıUa.mlara göre Vlasma. • bulunması haline &'Öre daha fazla bir nl81ni daha, bealkl 
mu.tıaroo~ının 60nunda Almanların al Brlansk 6alı.Mmda.1cıl !JOn imha meydan kuvvetle varld. olma.1ttı4dır. 

!an'at müessesesi _ 

nin bfitün kadcrl 

derebeyi metodlle 

---· Ye~ni-m-eb-' u-s-la-r -dil-. n 
ittifakla seçildiler 

rı ~ra. 19 <A.AJ - Boş knlruı AiL 
nıaı tısl~a emekı.1 korgeneral Ke
n~A'n~. BJ.lec k mc!>'usluğuna KAb.l 
l>enızıı elc~ı Memduh Şevket Esendal, 
~ I>r Ineb'ual~una 1zm1r Belediye 
tuna cıa' Behçet uz, ManiSl\ meb'Uslu_ 
lırtunu.ı eıtı.ekli korgeneraı All Rıza 
lltkı nllrd ve 'Mardin mE'b'usluğuna da 
iıkıt.eşrın 1~41ıneb'usu Halid onran, 19 
t1haı>+..a. Partt Pazar gUnü yapılan ın_ 
S<lçllnıf:ııetdir. llaln2ıedi olarak ittlfalda 

dıklarmı birkaç ~Un ln"'t"el b!ldirmiş ol_ muharebe.iliıuı, Alman _ Sovyet h.ar_ Sovyet!cr, MoSJrova.yı tahllye e<liYor_ de en sunt.urJusu -
du:klan Userıı. ve ııan~ mlktarının binin başladığı 22 Haziran tarihinden lar. Bu, ıtahakkuıt etmiştir. Fııkat, nu katmı.ş bulu • 
biraz daaıa artmıısı muhtemel oldu. itibaren geçen dör.t aylık znman zar. hem Sovyet Rusya gibi 200 milyon nU_ nuyor. 
ğuna dair dünkil yazunıza derctylemiş fında 't'Uk~elen miltcaddid imha mu fuslu büyük ibir mmnleketln b:ış.şe-hri, 
olduğwnuz ihtiyatı ka.yıdda. hakll ol_ harebelerlnin en büyüğll olduguna ve hem de 12 milyon nüfuslu ruüh!m bir Muhnrrir çok u -
du.ğumuzu evvelısi gi!nkU Alman husu. üsera miktarı ~ğı. yukarı ayni ol_ .sanayi ve ziraıı.t mıntakasının merkez. zun olan ve bir ta_ 
sl t.eblii1 ispat etti. Filhakık:a, bu teb_ makla beraber tank 7C top adedi QOk olan lkoca Moskovanın tahliyesi elbette kım tetkiklere, mu 
llğe göre Mareşal l'i.mocen:ko'nun Vl fazla olduğwıdan K.yef imha meydan kola.y bir iş d<'kildir. tş~. Moskovıı. k:nyese ·e daya 
asma _ ;Br!ansk sahasında çemberle- muharebesine de ıtekad.dUm eyled ğınc ga.rbında!tl muharebelerın ancak, aec 
nı:p kus:ı.tılmış olan ve 07 w·ade, 7 hükmet.me'k IAzungelecektir ve Sovyet başlanmı.ş olan bu tahlise keyfiyetini 

nan makalesinde 

;alışan ve derebey 

ağı.ile konuşan tek 

ndamın eline tes 

!im edilebilsin.Boy_ 
le b:r mes'ul! _ 

yetsi.zllk örneğ.!ne, 

hD.tta feodalite dev 
t1nin san'at mucs. 
seselerınde b le te _ &iivan tfunenlnden mUrekkeb bulundu_ müdafaa komıtesın1n Timoçenko O!'du_ temine muktazl zamanı 'kıımnacak de Şehir Tiyatrosu ~ 

gu anlıı.şılan ısekıZ ordusunun en tıtiyük ları bak.lyesıni oon ihtı.yatlarile takvi_ recede oJına,sı ve daha. fazla uuı.tılma: nu her bakım ~ 
kısmının 14 günlük ook ş ddetll b r ye ederek Moskova garbında yeni ve m.sı lflzımdır. Eğer '.l~lc yapılma1..sa. dan tenkid ederek, n. Cevad tnuna

1 
sr.düf edilemez.-. 

muharebe netılcesinde imha edılm!ş ve kaıt.'i b!r muharebe :<o.hal et.mesınln kv:~~ _
1 

Brlansk sabakıarmda1 serbe~t Tilrk sahneslnı!l .. alab1ld!ğ ııc tered B z lbu kndar .,,,!fı~r.bır ... ekilde 
bu ordultıra verdirilen ;ı;ıek k:ınlı zayi,. yeni Ye büyük bır se\~ulceyş hnt.ası o. ......,~ o an muazzam uvvet er n de dl d ğr k t • - • • -v~ 'V 

ııbtan baŞka alman eııtfaerıı'l 6j7,ooo, iğ la.cağı ha.kkında dUnkti yazımızda der_ inzlmamile yeni bir gruplanma yap. ye 0 ~ .oş ugunu ileri surdukten orıtıayı:ı atılan iddiayı bu ımevzuda mü 
tınam veya talır.!J:?.· eq.t~en tank~ meyan eyl~ o1duıtumuz mUU\haza mn.kla meşgul o!duklnn t.abll bulunan sonra, butün knbahatı tiyıı.tronun tehassıs olanlar arasında tertlb ettL 
1241 ve topların 8$96 ~~ıne baliA""I- da, Tlnıoçenko ordularının bu suret. Alman merkez mıntak:ı.sı ordulannın te;;Jti\6.tında ve rejıSörde buluyor, ğımız lblr anketle avdın ığn Çı.ltat'm-:. 
mu., olduğu a~~raw. ·. ' le dalın bilyük ölçüde tshrıb edilmiş (Devamt 5 incl 'Sayfada) sonra yazısına şöyle dev·am ediyor: (Devamı 6 ncı sa)·fatla> 

'!) ~ ... t =· 



2 Sayfa 

Her gün 
-··-

Alnıan -Fransız 
Müzakereleri niçin 
Bitmek bilmiyor? 
-----•Ekrem U,.kltıil 
~ ramu ~ muariDi amiral 
.il;' .ı>erlan• iki ciinclenberi ıeae 

Paristedlr, ve ,ene Alman mak:ımJan 
ne müakere balllldı:dir. 

Du öyle blr nuizakcT"cıllr ki, en dört 
ay c~·vcl ll&ı;b ~ır. Umumi h:ırb v:ı. 
sı,cUnin aldı;ı cctrl'a. ıa ı;ön:ı b:ızan 
hızlıı.nnralt, b:ızaıı > a.v~lıyarak. faka& 
lal blr aman nctL.:clenmiscrel, ayni 
aa~and:ı ~ la.silnılyerek devam crliDı 
ci.n ektedir. 

l\ ı ıiz:ı.lcn 
len.in ~ 

Bunu bil 

ması•ına ~oııula 
Un d·r? 
ek için killlıı 

Ruınl HM 

18~7 -1 lnoi Tcşrlıa R.eeınt a.ne 
'l 1941 
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l'l 
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Ôtlo 

8 D. 
v. 11 ~ 
E. 8 86 

28 
lıı:tadl A 2m 

s. ~ ııı. o. 
1, 50 17 2.2 
9 W7 L'\ 

mese. 
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S. D. 
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11 
88 
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Yatsı 

s. o. 
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iç.inde bir başkaslle evlenm« üzere 
bab.ı>.sından emir a\11'. Kızca{u:ı,. pcr;~n 
blr halde kenı1imıl aızlıJ~ tesviç eden 
rahibe müracaat edere!c ondaıı fikir 
alıruıJk için yalvan:., Rahlb blr h1le ter~ 
ti.b eder . .Bu hlle bir uyku lll'.cmdan 1 
bArt'ttlr. Bunu rah.lb kondbı.I ıhzar oı:: 

GÖRÜŞLER: 

Evlenmeye dair 
• 

ı ıam h k la süren blr uykun daı.acaktır ve b~ Ekseri erkek.ier y ııt:. Evlilik, kadın S 
m!ştir. onu alı.aca kıs lor!: saatt.ı>.n faz 

a Sp e ar e suretle herlcese veıat ettl#i Uluı oluna- blr mem:ır·yete gL ı azan Jarı gcnçlcşt rır, bl 
caıkıtır. Cceedi &.deı veciılls CSpttleıttı rer iibı evlenı.r!cr. Meşhur Fransız muharriri zl:.n ıse kamburu 
ailesinin lıUırll üzerine kon~cak olan EvllUk hayatları_ f • • muzu çıkartır. Bh 
tabutta buluD'lC'l.'ctır. Romco_ya haber nm eş.ijlnde l:?u racıs de Cro ısset erkek k:Lrısındar 

( V j L YAM ŞEK S P 1 R ) verilecek, o g!zllce ge1'.ı> rahL.ble bPra_ tarzda dttşi.buneıe_ dalma daha ıht.lya 
V u. k ber sevgaislnın uyanmasına intizar e_ ~~~e'~~~ ev~~ıdı!m, raha~ ede- ı gôrUnür, hele ke."1d ı; ndrn daha ynşl 
~ QZQll • LJalı•d '7.ı•ya ŞQ lıgı•t decek ve beraberce kac:ıraıı: Roınc.:ı..nmı hasta~d ğ 1 1 arı ı.ı~ırecek, r bir kadınla e\•lenirse Kırk bc· v11şıııdı 

e n 4 L.,, j menfatıın.a sığıuac:t.klo.r. bırlnl bul~:ı Z~~:1'1ba~~~I\ ~aka~ak bir kadınla e~·lcnen, • Oluzluk bıı: Odl\m 
- 4 - lciza.b ile biri.birme me!ttuı olur;.al', RO. lscr.t ve ~ bir oare ki h~en Jullette bu telc:Jlli kabul ede:- ve hile Kar ı · ı "'"d .yar 

0 
aca ız. cağızıa tanıştım, b.r sene sonı n z· vcesi 

lrkaç '>ene Oiıl/0? aalrin tın ~tJmeo _... ...... .-Gençlııı.I·". ta~ellıı.tn bilt"'-ıÖlümÜ davet .. +-•-•. t.ertlb bil V !! k 1 kl öl ım USU USU l!I !' oturnca:t, dans. nln babııın glbl görunliyorau " eu_j ...... _ • 6... ,, ı; ....... ~ıow•. . veç e ı;nu a a o ur, 7. - lara N!A.n artık gltmlyecek, ona ken_ Fakat bizi &ili iht ~·a1Jnt n' mıı!-10.k 
b- zel, belki en fııcl bı.r eseri olan şa ·şas.~~ parlı..van bu ı.uz k.Uncilr > sı_ Gençlerin veda. eahDe'li facianın en müştür diye tıYKU halinde kil ·st:de lllh- d:&lni sevd'ğ.lmi b n de ta tekrarl:ımı- .. " 
• ...,lll o ,. __ . •- - d Jtaldlrllır f kat hlb ta f d !ar, çocuklarım11,dır. Sayg1511Jıklan Vf 

b 
ve Jul.et~e nefis bır !Jl.m ile yah ,-ece iQ.inde süze<tl#i blr Habeş kı.. m ......... ı.r pa.rça._ uıcıan biridir: e : 8 . ra r:ı ,ın a.n yacağun, insan ze\·cr~-;ina m1'trrsı gl_ b boğ zı 

d Zde de tnnı·tırıldı. Bu san at eserınJzmın nasiye.;Ulde ışıldayan elmasa 4Julieti~: - Hem.en sit.mek mı? Da- Romeosa ııöııderıleu muhbıt va.ıc:tınoeıbl muamele etse. C"Tlıılğın faydası ne oş a ıklan duyulmamış bır tada.. 
he s hne tertıı>atı, mıiınr4:1iJJer:n mi'- ben.zıyor. A!'za ya.~.ışmayaC(l.t k'adar lA- ha g!tmek m1'.1l4Dl n? k:ad.l.r uz.akı Se yot:lşemez. O, ı;evgltl~lnın v\.fat elıtıitlne rede olur? Be.ı nrkad1ş'ıır g bı rur: dır. . . 

1 
arei.l '.kcınaıın :>on rs.dd~ınde idl, faa.ltit, m08tesn.a olı.- ırüzell.fk. ••• .Bugüne .t:a_ nin kulaıklan~ gelen ses bQlbUl sca( baŞ:<a blr vasıta Ue vftkıf olur. V<! h le~ dum duymıız veya kılıbık ohnıyaca Yerınızf, zaın~nd11 \'e fezada tayin 

raııe sinler df! şalr:n rıııı.nzı..'1?: 1d.ar yjretlm1e bir aşlc galeyanı hAsıı 1dir, çayır lcuşnnun ıesi değ'il. o bWbill oin esasını ')ıtm'yen lışık mnnrA. ya_ ğım, Evli b!r' kadın, efendisini bu'du- ~t.mclc tein blreo.r car · Ylrmı ynş dP 
me nlnden :ıynıle iktıbs.s ed'lın.!ş idi. olmUŞ mu ııdl? Hayır, ş!ındlye 'kadar h<ır gece şura.ı:ta, naT efıacını:ı üz.erin nında mfihll.k h'r zehir !le gel1r. Irab. ğunu anlamaJıdrr... - kızınızın siz! ulu:ı.rt;ı Cbabn> dıye ca 
Gere. bu esere şau·ın !ac.a'Wlın tlir.Jc.. hiı;ıblr S&T'da heyecanı duyma.ım.~ım.: de öter, inan he.na sevglhm., 0 t..ak&a.: rln kenarına yığıhrak fervad eder. Bunun 1 ın:ı· kl Fr 1..., __ _.. ğıı.nnası as.ccrl ğJ1 vaoln uzun t:ı.:ı. 
Ct?y Cet""'•-ıe b' '"- hi b ki b" ı b .... ,.~ı,.,.. bülb' n• .. ü ç r · an.:sa ,..,...,.,ın, caklı or.ıunu... • k-"" 1 '•uuı~ :.r sureti kadar eht'Iıl... ,.,.yır ç ır va t vY e ır ı;....,.. ....,e ....... · a-Ah_ Mua~az zevcem! .. Ah! Ruhı:_} eğlenceli piyesıer yaptığı yer.tıne ı; .. ın o:ı ar ..... 11şn nnn ıı z_ 
~ty~t verılt'.lller.d.ı, fa.ko.:. onunla göz.. tesadüf etmeml.şt!ru..ı. ıtRomiln: - Ha.yır, cayır kuşı.ıydu. mun perest1des!I S-en!n gençllk:e dolu\meml*6t:tlr. ~~ılan evlilA"l d~•ğil, den bahseclenl!:en <b~ evdeı.; ilıtlyar) 
~~.ve 4rulaklaru1 yıi.beit zevkini buL. Ona .haber vzrirler ki bu kıs capu_ Sa.balll haber verao kuş! GOrUyor mu_ hava tını ülüm em P sömürdll. Ll\lcin kocları tenkld ederler. TıyatJ")dS., ha- demesi ... ~ımdan k6.U b r ŞcY ollımaz. 

' oluyordu. lelıti ailesinin coc~udur: ırEyv.e.hl der: sun ruhum, '8fkta tıffı:mı tb:e!'ınde ;0i- tahrib ıkuvvetlal ırUzem~ıne grç.rt-me- ya~la olduğu Klb(. iyi geeJnen, bJbi Bu y1lmen geçen harhden evvel, ba 
hl~ z bu ma.Juı'ede facianın esasını tel_ hayatım diişınaru:ı elın~ goı,t1_ ı zilen şu ateı;,t.en şerldtert? Gecenfn ZL mış, sent tamamlb !st!l!l edı>mıımiş, rlne bağlı mes'ud cifl'ler k msı>y! alı'!.- zı hodbin ruhlar, ve dnğ"tmk eö·ıüller 

ve blr'ıı:.ıç parçıuınr n\\klctmeğe Kızda da ayni •.ewür hA.sıl olur. sut_ yalan ~öndü, ~re~ getlren sabahın senin ıa•ı dudnklnrmdı, gi.11 ~·anııJtlA_ kadar etmez. Saadet, nıes'ud ettlı-İ bekA.rlıl}ı t~rcih C'ı.mislerdl. lllf e doğ 
ca •s~lım: ninesine sour: «Radcsctm.:?JC .atem.iyen aY<lı:nllkı ~a~la::-•.:ı tepelerıncıe gilJünü.. rında hAli gtızelllık pnr•ld1maktadır. insanları bil!! ~lencJ'rmrz. Ikn, bl\4-1 ru, bu ihtıy&tlı banrlırn ı•n nltın'l, te 
Tln~a rln e~ nlÜe"..ıB1r ve !Bk•k €serle_ bu genç k!m.:iir, git, haber al. Eter yor. Ya gidip Y&ş'\.~ıt!ta caıı.ş;ınalı, ya_ ö . tasının saadet.i kadar Y"kneS'!!k bir selll ar~an dullar. boşanmış veya ny_ 

ha 
en blrı olan bu racin da gl'nçı!ğin ıtıüt.eeh.hll ise 'l•ından sonr:ı banıı hao_ hud burada kalıp olmeli.D IUmUn siyah golges! henlir vUcudu. b'lm rılmış ericeklf'r toplanmışlardı O n 

Yal ile n...n. 11 d «J Hıcyır o parlaklık s b h nun üzerlnüe da1cr.ı\erıamam\~ Se• l şey em. Sıkmtısı başladığı andan . • -
la .• _.. e olu hir.ll'ri, b':!yrcan_ le bir mezar oleca.lttır.ı . - . a a ın ay_ . . " . ,. ,g. itibaren bır nüe eğl .. ncel! olur. Mc:;'ud kitler, 49 yaşında blr erke!: mooıcy 

n ırllrülUr; f2cıa b1ştanbaşa vkdanı . ıpııııtı değil, ııana bu gec-. voı ırö..-ıt~r~ lım• Ne ı('ln lıA.ld bC:Y"' gfüel">fn? Yok id ed rd' o d bahs d k "' 
tehz z Pden blr lbtira<ı g.a'evanll~ cere İki genç buluşurlar ve he-men sevJ. mille için, ıı;enl e-V1eceğ!n beoıdeye 6l'vket.. :. . •' - çiftler. babtivar milletler g:b dlr tn are e '· n ıın e er .en. c,....a 
Yan eder n ~ l:nd ·, · b • şirler. Allelermın husllmet.!12 araların.. met: ı~ rehbe"llk ed-ıe1* bir ıs k Da. sa ~lUm Pfrlsl <le sa•Jn mert un mu_ rihlerl yoktur. Halbuki, haf ~eşreb dınları çok sevıyo.-, onun Jçln h ç bırl 
da 0 za~an u t~:r 1 ~ r ~~ pa~cajda açılmı.ş olan uçurıım•ı a:n:.ıtur1ar, ha k.&labılirsm,' henıiz ritm('!{ ~ • dur··· Ben de bU1"1lda knlnc.afımı Sana bir kadın k:ora:.ını derhal wnıtır. oe ı ile evlenemt.vou denlrcU. Birı ya~mı 
tna'ısus otan t.a..~~ı· 'ie 1;.:ı,ü~ıe~ ıvMA belki ~i alle arasınd~ adavetin gelmedi. am refalkat edecctı> ola'!'l lınmnı ve h.ı era.·\ ç'rdiğl macernlnr onu m!'şhıır yapar. sordu mu, bfitOn knd\nlar bir at11dan 
la,....,8 kaıpı~·ır. · sönmesine ~t ed".; fim.1dUe Ro_ wR. _ Ha.klt.tn var, evet_ Olll Ne ile ben de senn yanın:!a tıııma:ıyıır •. Evlilik h.ayatıanndakl ıt.al ıısızıJ~ nden baAırarak: •Onun yaşını ne roruyor 

Sluı.Jc3pe _ meo.nun dostu olan b l rahlb gençleri baWt:'Varım 1 Beni ysJcaJnomln.r b( i Ey mühlik zehı.r! Ey ye sn ve kahr·nı dolayı, isim1eı1 tarihe gecen n r.e k<'ca. sunuz. yok kin derlerdi. 
kaddomed arfe eserı:le yazdıgı bir. ~u_ gtı:llce tezviç eder. Eu rahibin k~. 1ildllrstlnler. y~ vo~ b•; e~·.. '""n kurtarıcısı! .. Ren dn bu ha\'a.t umma. lar vardır. Bu şans mes .. lesıd r. ht>rıkcseJ Ev 38.hibelerl, b5yle eli kolu dol ı ge 

e acııının mevzuunu hü Clsa -'- b' f l e! ı .. G · · • • · r :ı:.::.va ~ b ım eder Du . · ıı:swe mahsUS ı.t e 8 88• var ... ır. E'nç_ sabahm ilk nunı değili B'lı:ımıZl il nınm dalgaları arasınrıa yuva- anan nas 0 az. len. az ver tutan bu m:SS!İT" bayılır 
\'aflktır: "~!;1~~e_:n~e~ıı~ı1:;; kleı;e,_~er hti: •Şuha ntarhı:ıcm C çeemğln t i~cre/rınde dtrı:!.t na~e?erle bııvıı.lan ~rt:~ ömrümü nlhav...-t şu son kaynYn ('nr k Her memleket• ... insanı lht1~·arlntan 1 ıar, ~kutslzce evlerine yemeğe dR~' 
lan ikJ il . ~ swu.e em ya • m n, v .. - kuş evet çavır J:uşu de~ıı Clltmr>kt psraJt kınp parcal.ıl lşte se .... g.',lm-1 tşev muvaffakıyetfü. Hayatta !se evli. IDcnuuı 3/2 de) 

b a e vardır kı m'!Şhur Verone ~-"'- · k.,. on a ~.. · · · ' en_ • '· 
..,~ld-esndA &a'dndirl"'"'· Slzıi oraya gö _ldır. ~ ıe se •• un 11~ na ca:ı1 ..... - se k.almaih !ıeroıll eder·m. Ölilm, sen !.c;_ Bımu senin =en fçyCJ um.ı •1--------------------- -----------

•u~ğıZ B !kl .1 d sk'd tan rayttıası tene-ff(ls ed .ııce hıSs yatı tersen gel, senl ıtahul pdlyorum ma t u 1ı:============================::11ıı.. b · u - aı e aı asın 1\ e • en •. ha 1 .nd est-eder • - Romeo sev n n ıı-. n" :ıt,.nrr.k t-
llŞJanıış bir l\dav~ varchr kı yenıden ihtizaza . ge ... rır, z . çı e , m , dem.ki seni da Yet ede., sevglll'IT!tıfr. Rıı. ötur, bu sırada rah b yeti ,ır. f:ı.Jc.H nr. 

tutuşur, P.elde ha.tkı iki c a •rıla,.a'k fa.'kaıt mühll!k usııres!ııdcn bır katre a_ hum! Gel. daha konıış:ı.tnn! Evet, he<_ Wı: beyhudedir. ,Juııotte uy-t:u .. ve ll.ı 
bldblrine atıl•r elleri kay ı ~ya~r llrsaınz luı.lb huz kesilir ve &kabıncit; nil'l l!abllh olmadı. ırkının öldlı~Une 116.'- ıt olımcJ cıııun 
t:lu aUelerin bi~ kızile b!~ ~hı vardı; m~m&t aelir. İşte biz hıA.:ı~tta böyle iki «J.: - Jfayrr, h.avt... ıı.ııb:ıh n·du, belinden hançe"ınl a1 ır, kendi ır Jğsilne 

Sevişın~ idiler. faka~ ıtalihln zalfm mtııb.amn kuvvetı.1 arasın a3'1Z.~ . haydi ırlt! Cahuk gıt Öten çayır k~u~ sa.plLyara'k lntıhır eder. ı 
t.a.krı:ı, altında ezillr:er ve ailelerlnin 1ld aile arMınd!l husumP.t 6ebebltrı .... ,. ""1

"' k1ıl.,kln.. Vtl'tnn Sı>!I n! lkes tki dilşm11n aıle bu fec'~~ ı hnt'er aJ 
~USU!neti bu ?edbant cocuk .arın feci' devam etmctı:toolr. Romeo blr gUn Ca~ ktn feryadlannı fşi~l-tor mucıı n? OT\un lınca oraya koşarlar \•e al:i!ıyarak ı,:o_. 
1ihnne nlhayeıt bulur. Geliniz ve ba~ puletti allesınln akrabasından bir genç terenn~leri Jçln tatıırtır. der'P,. H c 

ız~ Bu aı;!t ne cabuk b1.,. çukur ııçtı tara.!mcla.n hakarete uATar. h'k.önce llvle d!!~ıl, 'ıaha!!<ı. n terf'ıınflml"Til~ cu.klarınln cesoolı>rl !izerln,. kap:ınır-ı 
\'e nasıl matıem.e ıztıra.b ne Urtesem sabre1mt1lt ister, fa.tut ;peK azla b:r dos. hi7.l birltıtrlm':ı:if'n avJTIYOr D rı.,,. ~ı lıı.r, aralanncl.tıd hus:mıcti uııııtmnğnı 
bır ız bıraktı. O~l·nız ve 

1b~~ız bu tu olan ref id milnaza.a;va kurban ola_ cavrr kuslle kurbata r,57.1et"'ni dl'i!l"3i'r yemin ederler. 
~uannid a.da\·et n.as•l b!çAre !.şıkların ralk. öldürUlıince onun da. sabrı tOıke- m:.ı:\PT' ne nl11M ı S"6'<>rlnl d" r!Mı.,ıt.,. !ıt..e bu t:ı.cla,nn bill~sası tuncianj 
escoıert yanında 6001 ermiş bt:lun- nerek mütec.wfzl öidU.rUr ve Verone mis olıııtlardı ! Bıı 8"$ snbahı ca~ırRr:ılt ıbRrettır. Av:ıi S'.Jt~tl" b rrr lıiliıı~a:vı 

du.-. .bAldmI tarafından. 0 etye ma.hkOm o_ hizl b1T·'.b1Timiı\n ko11aııııd:ı'l ııvı,.ıvoT Hamlet ve Mao!>e'h iç n yapml · füoere 
CaVerone belicsl:nin bu 1-:d raklb al:esi ıur. Bu haıberl alınca kızın yes,ne r.a~ Oh' llavdf. n~Dk git• D'.ll<'kndan da_ iken bu ~ki gilzcl fnr1nnm k·ymerıne1 
1 

J>Uletti \'e '\fontecchl aileleridir ki yan yoktur; c:13u beooe ölUm demek_ ld!rnıva. ziya ~~ıvor. halel vermekt~n koı~ar<lıe vıızgrçıtlm.ı 
n:«>lıinın uzun yıllard'lnberl kan:an.. tfr !:o der. Ro".Tl~o.dıı. keo:ıd!&nl g.z.:ıee ~'Q • - 7.''""' 7.'vıı' 'R'ııvır hı•n~n,. Yalnız Otello •~ 'Krnl J..eu g'b! on1arın ' 

1 
. BU.satruştırlar. RDmeo. Capulettı e.i_ nikAh ederı re.hibe der Jel: cSen bana havatımızın tızer=ne yı'k1lan slvah1ı!ı:. da ttlrkceve ~evT l:ne n Lem nn ede_ı 

0ı:ının bir ziyafeıtıne gizlice ve yUzü bir n e dl(yoımm? Me!lfa öllbn demeit de_ tardır ... • rek İrıgilizlerm bıı b,\vı.l'!: şairi h ıkkın_j 

Arsanızın önünden bir yol geçerse 

arsanız kıymetlenir l 

• 
Cebinize bf r tasarruf bonosu . 

gırerse 

paranız kıymeUenir ! 

• 
Bir tasarruf bonosu alınız. da~ ne ka.ı>aıı olat:ı.c gider ve bura_~. djyorsun .• Send' öyi'lll mUesslr b ir Romeo mımfa!!lttıı ıtider .• Tıııı~tr dl dakl yazılarımı b!ti,.·vorıııu. 

~:1~-1 ı anır. tcı genç ant bir Jn- zehir. öyle kceıdn bb allı\h yok mu. iter b ir mu'lib~ h~·sı11dA<lt~ ttı- vföı n. Z. 1'saMıgn j 1 ıi -~•~lıc::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::=::::::::::::::::::::=::=========~ 



Sayfa 3/2 
lan ataranlıJtta süt kayığı vapur .iske_ G •• •• l ,,. ........................ . == 
=~ H1o :.:::'•K.-, •. <B••O !.~~, ~~ , .... --.... -...... -... -... -....... __ , ........ _, ______ l 

- Ka evladım .. . ~i biraz da tica_ ederlerdi. Hamı.len evvel. bekarlık. b'r : 
retoes görün. Sabahıarı sütler aec kn- nıe"lek haline gelınıştl. ·:· 
lıorlarsa mahalleye çıkacakla.,. da şaşı_ Bl}Jük Hnrb, bütün bunları d~ ~tir_ .• 
rıp kahorlar. !lvet. Şu ywptığımız kon_ eli. Gençliğin kıymeti avtıı. Lise sıra- ·:· 
turaıt mucibinces muhterem. cemiyeti_ larından derhal ateş.n ortasına geçen 
n !z silttt diğer esnaftan üç kuruş a_,ağı 113 Y N S I k ' ıar birleşiği) 

-------- bu kahraman roc:ı:,1 n r, ı'kı' .'zin a ..... suı_ - - azan: usrei a a Co" tırı.~ l()tuf OOyuruoPSa da sabahları gıecllc- " <.;ı. t « ·~ 
- ltS - Hem de müşterilerle beraber •hımı> mesi b!-zi içln iyi n•t!ce vermez. Mahal. da evlenerek eskiden henüz be,.kö:rl1k ~ N: çık~ bunda.n .. ondan evıet/ Selını:ı.nın içeri g innt>ğe cesare.t-ıi 

~zan Allah kısır.eti iıısaıµn aveğı. atar. leye Ç'lk&n çoeuklal' geç kalırlar. ::ı1e:1~!r.b'işladlğı çe.ğ<ia aire bıı._ ~nnndııı YQ •• . Aklın ~ıra. benden 1n-?~ktu. Ağla.r bir v'lzıyct te, hiznıetç.yi~ 
na geeıriyor?. Bılmem lşlttınlıı mi?. Yalnız bu ka.ba.haL; var ış.>...e.. - Ben merak etme Ka!abet ağa... . . . .. r. .. : -~m a.Lmak ıçin ev.~~~l!l onunla şuphelendirmemeğe çal!Şarak . kap. _: 
D:ıf;ın birinde b r kör kur..:i varnıı.ş. - Sizin Ct'!IliYet nasıl oldu?. Daıha sabah namazı vakti sUtl~l' ka_ Evlllıği,r_ı iki kategorı 6adık. mu .. afu ~ma, bana d:ı ho~ gorumneğe ımec~ nın önünde, nıüteredd id dur ıyordu.E 
Hergün bir koyun silrüttcıı kaybolur; _'rop aıttı. pıdadır. vardır. Pıye.s yazan muharrırle' ve ;our.sun!... Genel dir kt ·· ,, 1 d i · : 
doğru kurdun y:ı,1ma gidenni.ş· ~ıırd - Sen... - Ne diYe"'inı a.hbar" A'lah sütünü.. gl enç kızlar. Erkek. cocuklar, b.irriyet_ ; Oh, yarahbl. Bu ne ığrenç bir a,dam_ Selma eg ... -01 rbı~ ~~Ye~ . . : 
da bit~bl onu a!ıyE.ıtle ekledern:ı.".ş... ~ lıd ~ f d' . "' · · • ı erine Mil oıa~aklar• güzel g-llnü v~de- • · - • "' · ,. 0 · · • 

Bana da bazan öyle kısmetler gelir a.h-=- ı~e şQ~le ~ü~!ıeli~e ~~ 1~az!~~ ~~~ etmn. ~~ sü•ünüzti bOzmasm. derken, rRil.ştU~li isb-:ı.t edeceğim ·gün» 1 :~~1. QğJ~.nun ~ısı~, kendi gelinine ttr-~ek hareketıe~: e ~:apıyı açtı. Ce.a 
ki.. an.Iattıikça. ş~cıı.)fsın12ı. Fakat an_ nem; ~ on lira cb paıaam olaa.. eıtlniz büyi.iık olsun ahl>Qr. de.rler. Ktzlar iSe daima: cF.v'.eneceğım : 1 gm!e bn.a:ıyordu. saretı yokt u. Hemf>n kapının yanına: 
ek bu k~tler lie hakkuna dü.~en b:r - Ne y~ıa ki?. Bln be.ş ytiz - oin altı yUz .'.ira katla~ 1 gün• derler. Çü.-ıkii evUli!i kadınları a~ : $elnı:ı., dizlerinin üstünden kı.ıxtu1-ı ili~ti. i 
konı'syoııculuktw-. C'Unkt: ben de mi. - Bütün söbçüleri ka.feııe koy.arım. para t.oplamıştık. ~~: Sut;_? Hangı zad edel', hayatta yerlerin! tesbit eder. m.a~a muvaftıak olmu~u. Lfıkin kol u - K apa kapıyı! : 
nlmlni hanımlara s<Hfederim. - Ya ?. ~ti b~ü~~~~~: 0~~;~şı;~~~~ni~ı~~ Onlarla, evlenerek ~apt:1lıını~ feda_ :?~a, genel direktörün şi.~k.il't. avucuı _ İmkanı yQk .. .s:3e r cıı. ed'yorum,i 

- M~h.mudcuğum?. - Elıbette .. ~:ra oluıit gibi abr. pı.sma takarak tabanı kaldırdık!. klrlılı: netlcesı,. bekledıklerı h~ı'l'lyet6 ~ıçınde bulu.n11YQrdu:. derhal evimden ç;lı:ıp gi.i,nlz. RemzıJ 
- Söyle şekerim! _ Şonra ?. kavuşurlar. E'vlilllt, b.ııden salahı~U a_ : - Kendınlze gellni2: ......... p+ı~ımz ha.,., hı'ç bi şe ,,, . 1 t . Y .

1 
: 

Cebi d " _. da Kacarık CSU+ ... uı· b' 1 ~ 'üü tabc h J i · ,J- v 5 ·,,~ r y'Uen ~ l.':e mıyec"'"" m • - n e ne var.. - An •. Ml'l Ytını.\lt'ta küfesi Y<>k ya?. J e.n; . "" ~r 1r.~şı,. -ı r, on ara ikt cbr verlr. Evlilik onları :l'eketin ç.lıı!k1nl!t.nı düşü•ıüı.üz. 1 _ · 1 • ~ ,, •• : 

- Elli beş lir.ı. Bunlar nasıl kapadiJsrsl! ben <ie ka_ ldsını rıene esıkı yelıı:•e: sı.ıtçUlerin o_ meydana cıkarır, bizi gölgede bırakır. ! - Ben h i bir e d" ünecek v zi ütersen. baıh~e~. B~na. ce<:aretı~: 
- Onu bans. ver.;ene. par. gece kaçarun. dası.ru.n ~a.Pl.1iUU. ~~. r aOüzel bay.an fitı'lncanın koca~ıo ohı- • tt _ç ş Y u.ş _a - ,V~r ~? Ben~ elımde anha tuvvetıı! 
- Ne yapacaksın". ~Vay?. tJç b~ gün so~ K:ı.5!1ll!p&Şada han veririz. Evlılik, kadmları değiştirir, ~- ye e değllun kız .. An!lanrn evı de

1
bu- sil5ıh oldugunu mıı.ıtuyor musu.n?i 

- Mantohık 4JaCf'l°'ım. - Ba-ska r;ıare var mı a bey;m?. O- oUa.~ı ~ ağayı\ tesadüf et!'m: n:ı.alarwa bir güzellik, yürüyüşleTlne :kapan~~ Sen varken, ba~k.asını nı1i - Bu silahı nas_i kufi.anat-1Jlı·s.ınlz?: 
; Al ~~rlı~. b" n t11:1. akka ter dilküp helal pam kazana_ - l\ofah:muıd Beyc~lm: dedı; hana ı bix ahenk. SÖzterııııı bir tatıılıJ< veril'. :arıyac.ı gırn.? . .. .. ~Qğ1unuı,a. cinayt>tinlzi. itiraf .,.cterken: 
F~\ g ~ '· 'i: ~~a-ı l sokakbıda 00_ cağını diye ı:e.lı.'jmakta:-ısa.; o.tuz iki da_ 1 ne 1.ç1n geJ.miorsurıuz?. Ma.b.ı cemali- Qize ise sö.nük, somurtkan b!r hal taJ : - ~man yaraJ:ııbı neler soyluyor.SU-yü~ünüz kızarmaz mı h!.<;?. i 

J.a.sma:: ==~~. ~;Jn, m 1~ g'tme_ 'k.?ta dil dOküp &ct!ım kafe.<>e koymak nim.en bizi cüda 0t.tı.o.i.z_ alıbş.r CD. kındırır. Nişan hal,iası taşım<\~k bi.le, n.uz .. sız be~im ~m bt\b~ln1J. Si_[ Nefretle yüz'1nü buruşturarak de.; 
ti ·evmem ha .. şu b?yaz sabi~ k0_ bın ka.t hayırlı. - Geleceğim Apık ag:ı .. hasta idim. etraftan: ııBu ac:lw.n bcllı evu~ de<J.u·_ zın gellnlnız, og!unw:ur.. karısıyun. vam etti: : 
lumda bir nadirei h "'>Jc.at oldu mu; eii_ - sonra: Ha{>;:ınaue var a.mma?. Randa ne var, ne yok. tif. Itılıb.lk olduk ır.u; derhal, czavaJJı ,Karnımda oğlunuroa.n bir parça ta_~ _Bende viodan ne a.ar, de enizeJ 
ren ~blar: - İsterse darbh!l'lt~ olsun. Apostoıa - Sonınayınız başıma gelenlerı, O Miıı.trı.• oluruz. ~ sö:,, s'zde Q!du mu, ıtı~rum. b! 00 . ·ı;c1 b" ıe= 

- Kerime ha~nıt:rendi ml?. di}'o .. t_,gider; ad&mak.ıllı r'lia;vı tutflrım: <kü_ siitçüler yok mu?. Ka başunı ne bel!_ zevcenizin haline acına: cBlçare ka- ~ o, ku.rtulmak için butün kuvvetıleb.r hpar~k t ya. o~y-0~ sı : · d . 0~ .. : 
· bi 00~·' .... ...., anını it lft- k > d' ı.a ..,.,,_ ı rd dın ol • .. .r are: e e te~bıü.s e, .. er mıv .nızr : lar. Ne de o\sa ınss.n raz "'""u.vqr. ,.._., a, &ı>ar;uıı yo ·· ıye b.a_ ra """-"'.Uuş a ır. " ur. mııcadele edl~ıor, ko!unu .sıyırmağa .. : 

Hele yanıro.Q.a biJk~ ~ani} oldu mu? l t 1nna.ta başla<Uın m:: vallahi dünya :8en meseleyi ça.ktun: . Akşamları yalnız ~r <'A°lenea ytr~ çalışıyor, diğeri, hfila 1'ucağına çek_! - Çeneni tut .. a•bak sabuk .~oylen..~ 
Mırılda,m:naıa~ ~şl.ıyor: , • . .. vız ge~:r. İstezsen b.1· a.kş~m sen del _ Ama.o ne oldu A~ik ağs.cı,ğını?. g'.tse«: e&lfih adam• oluruz. '"rım"Tı. !.ıxı,iye uğraşıyordu, 

1
roe .. sende hayanın znre.sı varm~ 

~ Baba bır !e~e }4ed;.ye, gö.tın~or yap. Şöyle yarım ()l(lta1ı.ğı b;~ çek: Bak. _ Ne olacak Mahmud Beyciğim. 50_ bı1..5i~ cıktı mı: -ıNe fen:l adam, 1tuı. : . . . sa.o.ki... : 
•al~"·· · Bu eiım?e~ nev .. •.e seııeotıne 1 sen<'len kabadayı var ~ı?: Şöyle tu.lım payı alan stı.tçüler;n k.a.pısuıda. :Sazan sını ıhına.1 ediYOl'i) derler. : - ~et~ı ~~rede .l$e ~lecek .. ~aı_ı Genç katluı el.ler·ıe yıuunu kııpa. .: 
mi aid; yanıımda.ld ıenç lrı:ı;ı~u·a mı? ııeıtm hae~atma.ı gibi bır a.Oamsınız Nihayet onu alds,tf:!ğım!:?< gün. bl1tün varaım stze .. ınsafırıız yok mu hiç?. t N 1 1 ·u ,.d,? : 
Hicvin ciheti, taa!Hlk:ı kola• kolay an- ya .. vallahı: Var mı b.<ın:ı yan l~kan !. da şa.şır:cycrlar. Sizın odanın ka.pısına şehir- ır'''-rımı- ı·-ı._..t'e ya-'· <>ımız Bu n21iyette """rülürsek ne feci bir mış ıt. 1~ er edŞl. Yo"" tı. B b' • : 

1 ? LA.s•Ik lh'dl Çelrt'k d'ye na.ra.vı bt ğ . k ba geliorlar. Kırk defa deorum ki: <Hav_ · ~ '-'• =~~ P""oc. • ı:ı~ ı AI ık svan ıyoı.,u. u ne tomez .• 
ıaıı ır mı... , g . r. ı çe u_ , • a ı ın zaman nıce a - l'an herifiel'. SiltçU~rln odası 32 nu- dam bahseder. O blzi aldattı J?ı ... ~ şey olur? . . . • ün h i l . i 
zar... da.yılar k~ca.k yer arar:ar. S<U'he>Blulr: me.radır. 18 değil. Kapının önünde s.. ise geçi~nım! : ~ Hlzınetçinin gönlünii yaprna.l> tük&nmez çı•leydl. N• g a. S em•f-: 

Ma..'lcsudiye balıında. btr y:ızıhııneın bu!. Deli blle sarho~~an ltorkma.mış sıh IJıı:oaoca.ma.n ta.ooh\yı c-ôrmti<.'rsu_ (:eviren: Jale Setff-n 'g .. ç b' d -·ı yaı Bırııı.k. şu illa.dl ti de, Allah ona bu k-2\<da:- ~etin azat>-: 
vıırdı Bitişik yaı1h~.ned" dr. Csütçi.iler mı?. u ır şey egl ·· lar çektiriyordu~ İ 
blrleş:ği) na.mile b\: top!uluk \·ı,rdı. Stiıtıc;ülerin oda.~nın anahtarı Hasan nuz . .> Dün lO dükku cezalandırıld' :d~ gel oo.ı:a. . . G~nel direktör~ İ 
:Bazı inf'lr sahibleri"'l n b'rlea.'!re.k vU_ e-fendide i<ii. Blr ı!-:i mükf.!emede?1 son_ - Bizim odanın kapısına nedee ee_ ~ ~ Oh, ınad ~tme"J\n, im.\.® Y<>k. . . . 1 : 

cudn getirdikleri bu miil'"S~~ de h':r'm ra Hasan ef~ndl il.:> derhal uyu~tu.!c. li"°rlıar? · :Belediye za.bııtası dün de şehrin .Binız vicıdanını~n ses~ni dinle-yin... - ~mle benı. de.ü._. akşama n.ı.z.! 
ya.z\haneye ben~rdu: Glinfln en iki Oetter~ri getil'd1. B:!-._oıt mahallebicile_ - · Ben bilirim a:hbar?. HayvanlıJtlA- muhtelif semtlerindt"-k:i teft~ş ve kQn_ : - Ben şimdi "llCi!l.nın.. ~nın nMtçıyı sa.vac&ksın. B•ı gece buradai 
saat nde ornda da kwgn, gürlUiii ek_ rin isimlerini ve adre:iierlni ayırdık. nndan. Kırık defa deorum. 32 ııuma_ trollarına devam etm:şt!r. :sesini dinleyecek ve.z:yıbtte dilğllim. yım. Bir halt kartş~nm'lğa tslkars-an: 
sl,1\ değildi. Onların ta.be!Alarını bzlın kapıya tak_ ranm kapısın<ia.::{i levhayı da okrı<>rl.ar. Eminönü kazası da.h.Uinde gıda nıad- ,Ne zam.andır ı:özilmde tülüyol"Sun! Jfena olursun. Du.r. Jr:ıtanı 8" lama S 

Nlhavet onlar b 'zier. evvrl dR~ı:dl.. hlt ._ <;>rı on iki m~alkb'ci geldi. Gün_ Blr de ba.kıonı:m kt dö11Up dolaşıp ge_ de.si satan ıo dükkan sahibinin bele_ : Sel:ın@, oou bi: gayretle silkindi, bu işin bura.da bitm.l..vcr Bütün alle na.: 
ıar. Kapıya kllid ast!j~r. Cıkıp g'tt:ler. de ikı - ilf\ - liç ylızcr ô!ka süt vermrk ne sizin kaıpının öcıüne geliorlar. diye nlzamıan haricinde hareket ettik_ : r kol kurt biı cştt 'mına katlanma.ğ1 UJE'Cbl..U" ()lduğun: 
İçlerinde b'r kAtiblerl vardı: SrıthüŞ paü7~~eablundıkla. rdan liç~r beşer yüz ı;ra ka. - Kov gelirlerse. leri tesbit edilmiş, bunlar hakkında :f'e ~nıVl<l un~~•u. ~reanc\"IT' d';ektör debi? fedakarlık var. i. 
H~ro·n efend'' - Kovmakla gidecr1a;. Hele bir Ar- ~-"ıt varakası tanz=~ ol~ınmuştur. ,.....,~ ıt> ~ _,_ n= ı.. ,..,,,,, "" . :n....:-"en... Sehnanın gözl!!ri h~yecan \0 ko.'Au: 

G .. ün irmi .. ..... --•· d r'bül' Takslınde mahalıelııcı Har.ıı1ambo: n&vud var. ÜskUdarlıqn nedir?. <O sa_ s u f •· 'd ı ı hal,.,.ette ...,...,..uıv J 
un Y :J.O•v s~·n e ı;i . . - "Y\" se er ... a e er ne mu -:-1 :. ......- bu o•ra.da Jı:anı ":llı.nmıştı. .. lle açılmıştı_ Bu defa da ne .stıye •• leyli vennabu ö2an bu adsm hoşs'll1\:ıe• - Kale tıasa.m.~ 15liticr grıye-t erken kallı: o karagöz krvafetii hCf"if t-lime bulunan 40 şoför ha..'{\and:ı ceza zaptı .......... .,.. ... .., 

bir zattı. Arasır.ı konU.$lU' derdle.'ilrdlk. gelmeli. sabahlar! maııan~yc geç kat. bir geçse vallahi mori kafasını süt e-ü_ tutulro:uştur. i Ik:isi de dv.rdwar. Ot.>nel dil'ek.toı:/cek.tl bu iğrenç a<Jam? · ! 
Sütçüler cemiyeti t.a.panmca. o.r gün mamalı. ğiimüne sokacagı;n) deor. fyüzünü buruştınmu.Ştu: • - Annadan meınub aldım.. Hap:s-; 
bu zat benim y:ızıhanfıne ge:di: - Sen men.k etr.1e H:ıra.19.rubo e - Kimln için diyor. lel' bi:rleşiği) ya:ımuoı?. : - H:ı~ A11ah cezanı vers.ln.. ltiz.. haneden gıöndeı,'ılÜ"l · Jeen ta hUyeQi 

- Ne var, ne Y:>k Hasm ef nd :?. fendi. Sabah naıııw~ınd::ın evvel ka: - Herhalde ailtı:Wer blr!eşijinde bir _Evet. !:tnetçidi.r, hemen saıvrnl\la bak .. itlraziçin uğraşıyorı:ıı:.ı.. B.z~ ~len m·.safir~ 
Dive sordum. ranlıkfa beygir!e:: itapıda.dır sakallı Mu.sWa efendi V!U'dı. Onu iıin - sn;ln ıs BUinaranuı. kaı:ıısına. da '.btemiU"ırwn anla.dm ro1? ıbillyorsun, bu adamdan benim bü -: 

ilah. d-.. i B • ·· k fes Üsküdardalcl r:.aı::ı.P.z0~ ah""~·. d lım !ı K t Jd · d Aft•- ~ • - Va ı.. ""' . n rns ra ısı en - ...., - eor o a · ar a a:ııi a r.......ui VEre~ biri kaıtranla fena bir şey yazmış. : Selma, artık tıu f(irki;n hadiseden yük çı.karun var. senin de istifade~ 
di~r rakılarlıı hiç aram h!:ı.ş r1°~il. - Mori vallahi bu cemlyetin kayıtı onım. Tu tabım, Ka.rtala Mustafa e_ - Ne yamıışl. ~halas olmanın sevirıclle kapıya. kO§tu.l01ur. !!eri! sana. ~yı yakmış Bun..; 
Meyhanelerden scrarM:l: Balıkpa7.sı ı sa.bahleyin geç geliyo; mori. fendiyi kov&lamağa gll'!iyorlar. Yalnız - (Sütü boııü;la.- biüeşiği!> yazmış. • I • 
rmdaki A.pıestohın Chlerine yok. B"kri Kiıtlb Hasan efendi ftrm.en atılıyo1': canımın sı:k.ıklığı ~~ nol':ta. var. Siz ge_ . - ??...... ~ şük'ür hi::.me.t~ ;elmiş;ı. ~ ları Annanın ı:xı.ektuburuian oğren i 
Mı·....tafanm dedlği g·b:: - Meralk etme Ra.mn,;a.n aAıı ... Bak llniz de onu da haTiederiz. - ??...... i GMel d.ir•:ıttör, ne es ne ese .a -dün. ı 

Bem biraz n kata r; ltf>m P'"hall cemiyetin meclisi idaresi d~lşm!ştir. - Nedir o Aplk ağa. (Atkası v:t.r l ~ dömnıüştü. (Aıtı:M1 vıu> ! 
ı;atar; Şimdi beyefendi bulJnuyorlu. Sabah.. 3! numaranın kapısında. tsü+-n_ --.... -~ ..,_,_ .. l .... -·~• \ ~ 

- U\r .J ~ ~--- .,..ır-.; - ..-Ulı9ti" , ............. . _ .................... ~ ...... .....,.~ .......... ~-~· ........................... ..., 
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Memur Alınacak 
T •. C. Ziraat Bankası. Umum Müdürlü ğündeı 

.. Istanbuı haricindeki ~ube ve ajanslarıa::ı:ıındla. çalıştırı1mak üzere 
!uzumu k:ıd:u-a memur ve memur namrtıedi alınacağından 

Ad~a, Ankar~ Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kara, Konya, 
Mersın, Samsun, Sivas ve Trabzon şubelerlmime müsaba.ka 
imtihanı açılca.ırtır. 

l\IÖSABAKA.NIN ANA ŞARTLARI: 
1 - Askerliğini yapqnıı veya halen askerliıkle blr ilişiöi bulunmamış ol. 

mak, ., · 

2 En r - . . az ıse meaunu v.ıya muadili m~~ me:ıun olmak, 
3 - Istilltiama mıi.nı hali bcılunmamak. 
4 - Yaşı yirmi birden az, otuz beşten yıılcan ()lmarmk 
5 İste k . ' - nece Vt'$&Ud ıbraz etmek w ba.nltanın ~receti yerde va 

zife. ka.bu:lüne ve me-murluk taahbtid!namestnt Jımsaya amade olmak. -
DIGE& ŞABTLA&: 

ı - Ayni tarihte ayrıca yapılacak müsaba.kap orıta. meltteb mezWL 
lan da alınac&kt:.r. ~k İstanbul, Ankara ve İmıirde ort.a mwa!ıu&. 
ya müraeaat ıuuile yaln~ llk onar kişl i.ştirak edebUecP.kt.r. 

2 - Barem kanununa ti.bi daire ve müeaseselerde iki 
ıene veya daha ziyade hizmeti olanlardan iyi referarııa 
malik olanlar imtihanıız kabul edilecektir. 

3 - Tayin!erl tekurür edeceklere 3650 ayılı barem kanununun hü.. 
kümieri.ne göre 120 lıraya kndar ve ilk defa inıt.lsaıb edıenlerın ta.hsıl dere
celeruıııe göre muayyen haddin tamamı üzerinden aylı!; verilecektir. 

f - Bir yabancı dili dransızca, almanca, ingi!izıce> yi bıha.Jtk.ın b ·ıcn_ 
ler w meaetd &&hada ~lışmış olanlarla meSlekl ta.hsil görenler mfı aba_ 
kada rüohan haıkkmı haiz ad&ılunurlar. 

5 - Memuriyete kabul olunacaklar, dahili mev'ZUat dairesinde tekl. 
üclük rejıminden, S~ı.k B:ındıRlndan, Yardım Blrllğuıden latifade ede .. 
oe!tlerdir. 
İMTtllAN VB Utl&M.AAT T.&RiHLE&i: 

Orta mektet> mezunlarının imılhanı 11 - 12 ild..ncit.etıiu ve daha yııka,. 
n tal:mU o.lıanlann tmtlhanı ıs _ 14 WncitA!ıfrl.nde ,.pl!acattır. 

lftra.caa,t,Jıa imtihandan bir gun enelille kadar kabul oiuııaca!.:iır . 
. ll'ÖRACAAT: 

İstetillerin imtilıan yerlerlndıelti Şube Müd0rtük1ertne ve Ankarada 
Ban.t&nm Personel İtleri Mt:ıdtirlttttne mttraoaat et.ımelerı lAzımdır. 

C0!81l 

1 lstanbul Belediyesi llinlan 1 
Keşıf B. İlk Tem. 
20lMi,5e 152,74ı Mahmutpaşada 11.f& ediecek hela. 
!148,94 2S&,18 Patlhte Zlnctrlikuyuda 68 ncl okul binasının tamiri. 

Ke.şif bedelleri Ue ilk t~min:ıt miktarları. yukar:da yazılı iiler ayrı avn 
aıı:lk eDlltmeye &olıulmu~. İhale 27/ 10/Kl P;;zartesi günü saat ;. ·cı. 
daimi enatbnende yapılacaktır. Taliplerin ilk t.em.na.t makbuz veya mek

tuplan, üıale tarihinden ııK12 gün enel (beli. tn.şaa.b ;çin l*e<l y~ fen 
işleri ve ınKtel:> tamiri içJn vilflyet fıaı müdürlüğüne Nüra.caa.t.1.a ala 
C9tden fenni ehlryet w 941 yılına Ud tiearet oda& vuikalar11e ihale ııu. 

na mua:nen .saat.t.:ı daimi encü."Dende bwwı.ınaları. (8928) 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan 
Tıp Fa.kültesi kliniklerine d840> lira mub&mmen bedelli fl40ıı ka yola 

2'7/10/Ml Pazarte.s.l. günü &aat 18 da rektörlükte pazarlıkla ahn6csktır. 
İsteklilerin c278J> Ura teminat ve ticaret oda.sı tAtııdlari'.e geh!ıelerı. Lla. 
ıe n pnname reııttörlttkte görlildr. «9238> 



Meml.eket Haberleri 
Batayda 

Amerikada bir 
magnazyum f abri-
kası infilak etti .. 

nıa8;';1 - Joee. 19 <A.A.> - <caıuor_ 4 Bırınciteşrin bilmecemizde kazananı 
Bodrumun halıları ile 
meşhur bir koyn: Mazı Bu aene pirinç mahsulünün 

,ok iyi olacağı tahmin 
ediliyor 

--------~ • J-Ose Mağnezyum fabrikasında 4 Bi · ·ıeş . . . . . . · 
müthiş bir inf!lü vukubulmuştw·. Fab. ruıcı rJn ta.ıllılı bilmecemlzde ka. Saıbrı Bildirik, Isıa.nbuı Kadıköy 
rika memurlıarı, ölen ve yaralananlar= ok.J:u.lannıı:ı.m ishnleri a.ı.ıatıd,a badem Mecid1ye mahallesi 33 n 

Bodrum.da .,..,. .... 1-... İskeooerun (H t olduğunu fıı.kaıt şimdi.ye kadar bun ır. s nbıılda bulunan oku.vuc:u. rada. Hlıtlılk Ba ~ 

tütün, bol zeytin ve nefis bal yeti~i- sı&V'.lt~i.T. lJ · yı du.şunm1ye den) - H9.ta.yın çeltJılt ek:m bölge.si tedirler. Tıeclal'ilt edilcbılen bütün has- ~mbe lr~erl öğleden sonra bina.t Muhtıra de/ten 
n J-.....OUJ'Vr: En me.ş'hurl.rından tııak:la tırma: - .. a ay muhabirimra - lan ~ıı.k kabil olma.clığ:nı ı.öylemf! • larımum .. hediyelı:rint Pazartesi, Per • §06an. • 

ren Kvaova .kadınları bütün yaz tar. Aç • olan Anuık ova&nd.1 çeltiklerin b!çıl- tane arabaları kaza matıa:line gönde_ idarelıanemızden alınaJan la.lımdır. .<Son Posta hat.ıralı) 
la re da~a ~. Kışın dıı. boş dur~ nı lig& ~~·ganla.r, Ma~ _hal~aı:- me:slıne başlanmıştır. İlk biçim, dev rilmiştir. ~aşrada bulunanların hediyeleri J>Olita Balıkeaır em.niyet müdürlüğü 

· KlUm., halı dokur;ar. K'a.ra.ova k1§ mev:ıımtnde :Vazt köyöne uşu_ let zi!raat ı,ıetm.eleri tara.tından Rey 10 milyon dolara .inşa edilmiş olan ıle a~reslerine gôndt•rilir. cısı Süleyman Işıktaş kızı Suna., S 
köylfilerlnln hep.<ti de kıl:m d.okU!'laI. = manıı:9:tura !le deığ~&k B~- han.iye Jile Antakya. arasında.ki eski bu fa.brl.kanın mildafaa teşklla.t.ı bakı_ Bır düzüne kurfUn kalem sığırlllk ömerköy askeıl "Posta 1 
Mazı b.~nla.rı i.se orijlnalitesl ıtlba. bllıe glıtte. ucareıtıe toplarlar. Bugün A8keri Çayırg~ denilen arazide e • mından btlyilk bir ehıımmiyetı vardı. Bandırma ortaokulu sınır l/B ta. No. bölük 11 cıe Kadııtlliınlı Must 
rile iç ve dı., p:ıza!"lard-a çok aranan iııtt ihraç .çin ara.nan Mazı halılarlle Jdılmi.ş olan çeltık t.a.rlala.rında bali • F'abrika işlemiye başlıyalı iki ay ot lebesinden 12 No. lu Turhan Akgün. .A!llkara radyo müdürlüğünde 
ve tutu:ıan ve bl..l.haMa. A'manyada l3ad Vekah:Li yakalıdan aJJıltala. - la.tn.1'1ır. Zi.ra.a.t VekAletinln Hat.aya m'UŞ!:u. Yarım düzüne mekteb defteri LA.tl.f Şengel yeğeni Gülten. 
hususi bir mevki &lan Mazı hal.t&ı 00_ nınıa bu el .san'at.inıJ1 bütün böigoeye göndermif olduğu harman mak;ne • Aydın Cümhuriyet il.ıc.okuıu sınıf 5 Kokulu sabun 
kurlar. ya.yı.Jm.uı ve köylünün da.ha çok fay_ Len gece1 gündüz1ü çalışmaktadırlar. Alman - ticaret talebesinden 976 :ıumaralı Şadi Kan- (Son Posta hatıralı) 
Muı halıl'annın bıışlıca. husu.siyetJ. dalaDm&Sı temln olunur. 09'8.nın diğer taraflanllda hususi demir. İstanbul Beyazıd Silleymani~ 

bütün malzemesinin yerli olmasında, şıaıhıaların elttiği çeltikltt de yetiş - nazırı Romada . Bir §İfe kolonya nuni ~ese sokak 10 numar 
desenler'1:nln dcil.fmel'Ilt'aiılıded1r. M'a- lzmiTde odan ve kömiir mek 1Deıred1r. Bu sene bazı form:ıli. Ista.nbul Davudpaşa. ortaokulu sın:ı.t Duygu Ilbaş, İstanbul Hayriye 
zııda 2..3 metre mura'bbaı kadar secca.. istihaali teler sebebile çeltikler geç ekilmiş ol_ 1 talebesinden Yaşar Akyıldız. talebesinden 15 numaralı Semih, 
de <h>kunur. İmıir (Huswıi) _ Mınta.ka orman :~_:ıa rağmen ~avalar m~li i~ tltt_i. Roma, 19 <AA.> - Alınan ticaret Mürekkebli kalem ta:nlbul Bey'lemeıyi Küplüce- yolu 
Halının Jpllğini ıralu:l n<ie yeti~en müd:ü.rl".-. --•- odun ve ,_.ı;...U ,ti er~n mab.suliin ıberekeı. o:.acagı ~S:.::, M. ~lı::, müteaddid lMSal ar_ (Son Poata hatıralı) numaradı. Zühtü Tom6Ç. 

...... - .... 1 -..., 1.,. '""14• ı-.... .......... r ...,... ,,_,1 .... ,...:,. .... -.-arile bırltkte bu sabah Romaya ... _..__ . Alb .. 
J......,_, ""'J...ı....ıa kendileri boyarlar. tıkhaitli iç!ll. llıır;amaıelen t.edbirleri al -.nuUJ'Or. Şaıbyet çeltıkJer .... ~ elmiştir. M. Pımık'un ziyaret.ine dair ~~ Maarıf VekA.leti muha.8ebe um 
Model ,oktur.Görenek olarak nineden - ha.rmaaı edilinceye kadar yağmurlar olarak neşredilen bir resml tebhtde müdur muav'Jını Mehmed AU oğlu Mu_ (Son Posta hahrab) 
gelen desen ftr.erln.e emer do. ~· . . da ~ bu aene Ha.tayda elde e- Alman nazırının Roma.da. bhiı:aç ~ mtter Gürten, İstanbul oaf.aloğl.u LüJeburgaz omokulu sınıf 3/B 
mrlar. P'ar'k halının sık veya a.rıiiar~~ itibaeen mıntakıa· or dilecek pirinç mahsulll heom miktar k:alacatı Ye :ttalyan ricallle, iki mem_ Lkinei kız orta okul sınıf 2/C talebe_ 95 numaralı Med.lha Alkan, nevr 
~vşek doku..nmumdaıdır. Bu sebeb. m ınıdan I3ın1r ve pazadar Jh. hem de evsa.t itl.bariHı geçen yıldan le1cetı alü.adar edıell ikıtısadt ve mausinden 417 Beriıı, İstanbul Kurtuluş orman mWıend'S muavinı Ali 
den Mtaraın halılBrı hem sail1Wn olur t\yacı için 9..sıı7,ooo kilo lcöm · daıha ytt1aıek olacaktır. işim tetkik edeceği 9ÖYlemnt!lttedir. Tepeüstü 132 No. da Nevzad Oökcek. otlu Nezih Ada:-, Balıke81r 6 ~lfil 
ve hem de rımgi kaıt'lyen aolmaz. '1,888,000 k11I> Qduo ıatihsali iÇin mü.. Kurpn dolma kalem kulu sınıf 5 de Ekrem ÖZyurd. 

Fallc8ıt, moda Vle görene1t Mazı balı- sa.de wrJ.1:mi4 ~ '100 takım ke.Jff ev- Bandırmada bir kcuab ihtikar Harb felaketine ugrıyan (Son Posta hatırah) Aliiminyom lxudak 
ıarının orijiııalıtesine de el ur;a.tmı.ş rakı iHıeri~e .lıiıllım.. ~.~~n m~ele aıçıınJan mahkiim oldu U'Zllllıköprii askeri posta 1143 No. <Son Posta hatıralı) 
bekAretJ.ni bozınUIJ, mewii.nl ean.ırıqa ıJrmaa. edilmqt.ir. Köyiun~ zati iht.i_ Bandırma (HUBUSl) - Belediye n memleketlere Amerikamn ~VUŞ Cemil Teker kızı SeVim Te. :hıta.nbuı Pertemiya ll:3esi sınıf 
ba.şlaan.ıştır. Yeni yeti.ş~n genç l>a _ ya.cı i~in de 5ı8,N6,000 kılo odun ke. a ~ olaraıt etin kilosunu so yardımı ker, Istıaoouı beşineı ilkokul talebe • de 166 nuıncıralJ Vehbl Güneşel, İl 

nlar bazı ç.ı.çekleri yeşil yapme.k Bilme&ne müsaade olunmuştur. kuruşa vermesi ıt.zımgelirk.en 65 k:u... sinden 274 numaralı Leman Özer, İs. tan.bul Tepetbaşı caddesi Pehlivan 
he~ne lcapllmışlar. Bunu yabani Den.lmen de İnnire kömür gel _ rusa sattıtı &n.laşılan bir kasab hak. Va.şinıgton 19 (~:A..) - Ruzvelt tanıbul 44 üncü ilkokul ıınıf 4/ B ta. ·ka.:k 8 numa.rada Yılmıaz Hasan E 

.... ~""""'Sn beceremedlk.lerinden CRa _ mektedir. k.~ zabıt tl.ltularadc: mahkemeye ve. hartb felAketine uğnyan ,yabancı mem leıbe.9inden Nükhet. niz, İstanbul PangaJ.tı Feriköy Bub 
ıv,,., ) d il .....ıı A bo n· . . . .. .. .. rıbnı.ş ve duruşna neticesinde 25 leketı.-... ya--·- ,, i 50 mllyo o· I sıo'•A'- .... m _... H"" i Ge ka.nı ..,.,~a en en Y""'1'" :vrupa - tteşrinuı birınden 14 ünen gunu aık lira para cezası ile 1 haft.a. dükkA.nının ...... .., •UJIU• ~ç n n do • ıf ırça•ı ....,.... ~ nu ar ...... a usn ye r 

an kullanmıya. başlamışlardır. Bu şamı.na ka.dar motörle 4...5 y~ bin kl kapatıımasma karar verilmiştir. Muh.- laırlık t.aımisat wrilmee!.ni kx:>ngreden (Son Post~ hatırab) Kitab 
boyalar ça.bult solduğundan Mazı ha_ lo ·Jroınür gelm.işıtir. Bundansonra da tek:rıer şiddetle tadtlb ed!lmektedir. lstem.Jşıtir. Bu yaıııdım ifl için !kine' E:A.zığ İsmet İnönü caddesi 83 mı... Kenya beiedlye caddesi 31 num 
lıların~ fübrını kınn.ış- ve piy~a kömür g~i hıaber alınmışt.ı.r. Maniaada lirari bir katil defa. ola.ra.k 50 m.Hıyon dolu veriJmüıma.ralı evde Ga.ye Neş'e, Mersin Çan ... da Gönüı Şa.rman, Çanakkale gaze 
mBV'k.lıni sarsmıştır. Bu aebeble hala olacaktır. Bu t.ılımisa.t, ~ıyni za.m.a.nda. ka.yıa IJlooıkulu sınıf 5 de 171 numaralı bayii Ha.fız Etıhem ıkm Müşerref Y 
Yetil OOye. yalnız Hisar halılarında Ber:,ama Y •.Sloba klüb .. 'it yaklandı Alman.ya. tıar.aıtında.n işgal edilen mem Ag8llı ~dem.!ı·, DenizL DelikJ.lçınar ma ı;m, Ka35eri belediye teıtıkik memu 
kullaıi!llYnr. 0 -:1"· • • a 1 ya Manisa <Husu.sn - Dokuz yıl - Ö!l- leketlerin iaşe.sini ~yen Hoover'e halleei Isınet paşa caddesi 50 nuına. ı:rehımet ö.,."'ekl,. ~ıu AtJla ö-eld 

.,,~ t!d!ldı ce Akşehirln ~i"t köyünde halası ""Y Y ve· ""Y 

Mazı halılarını mel-1eştnekten kur Be...,.,.ma (Hususi) - iMemlıeıkette nın oğlunu öldilrerek kaçan ve o gün_ cümh.urre!sinin bir muıltabeleal ola • rada Erd.oğa.n Hançer. Renkli kartpostal 
ba.ran gene Mazılıl&rın mant.ıkı olu • 4

.,... den.bert !ziru kaybederek Manisaya ge_ oaattır. Dit macunu 1 Qana.kka.le sı'hıhat memuru öın 
~r .. Heplmizçe bilinen bir Türlt an~ Ha.lkev>lerlnin açılmsı ile. 'lhHtevi.~i~ len &ıYDi köYd~m 9111.eyman oğuharm_ 0 Dlyarbaıkır Cihan ecza.ha.nesi sahlbi. Teksaı kızı Serap Teksöz, Balık 
anesi W.rd.ır. Türk köylüsünlin öte - spor lı:oluna geçen (Yeşıloba) klubuldan M~tafa oğlu 312 d~um~u Ha.san lngiliz ve Rus kıt' alan Ragıp oğlu Kenıal. Günay, F.skişehir posta telgraf havale memuru Adn 
enıberl bir çoml.M b:mkası vardır. ~u se~~r ~rg~m~ genıç.lerınin allUca y.aıkalanm~tır. • • • • Arlfiye :ma:hallesi Ilbaşı cadde$i 15 Kesk1n elı1e Kadriye Gülek, İn 

Köylü a.rt:.tırclıtı, parayı karısının boy sile mwıtakil bır bina altında yenld~n Balıkeıcrden lzmıre gıdecek Tahranı tahh ye ettiler numrada. Fethi Kalkın, İstanbul Ye. birinci okul m.nıf 4 talebesinden 
una altın yapar, sıkılınca tıomurur, kurulmuştur. Yeşlloba her sene Iz.. ziraat muallimleri diku!e H'a.cı Piri mahallesi 32 numa_ numaralı Nurten Erfb'll.n. 

Iıa.roardl. Karaovalılaı" fazla para ~ mlııln m.uhteıif :klüplerile ve ci.~r ka_ Balıkesir CH•ısıısl• _ Mahsule.ta m_ Mıo9kova 19 CA..A.) - T'8M ajansı rıada LMif Orhan. 
ıannı ballıya verirler, sıkılınca çıka. zalardan A.rralık, Menemen, Odeıni.ş, rar veren ha.şer~ ve h'\Stalı.k.lımn ma. tebliğ edzyor: Kırılm~ dökülmez hokka 
rır saıtarlar. FBıka.t. ~il boyalı halı.. Alkhisar, Kırırağa.ç, Dikili spor klüp. hiyetl ve bunla.?'la .:nüca.d~le usu~eri İ~tere ?.e Sovyet; Rusya arasın_ • (Son Posta hatırah) 
.arın itli>e.r görmem.esı ve düsilk fiat'a !erte ma91ar yapmakta .sporda ol ha.kk.wıda f.zınır Bornova zıraat m~ w da Irana. muteall.lılt ola.ra.ık. aılı:doiunan Istıaıııbul Taksım Sıraselvller Firuz 

~ · • - cadele istasyonunda a.çı&aıı kursa. vılA. It'!.Abıme m Cilb" + .. _.,,_ So .. ~n ..,,........, 

aa.tıl.maısı., Mazı kadınlarına ders ol_ duğu gibi i~imal ~3da da i'Yl ·bir yetimizin bütün k.a2& zırarut muallim.. 1 
J u .~ooe .ı...ugL&M ve v • .._ Kir.,....-n<: çıkmazı 159 nmnar~ 

wı. Onları yeşU boyalı tezgahla - rol oynu~rdu. leri davet ve ı$Urak e~mişlerdir. et krta.atı, bugun Taıhra.nı tahliye Sahir Öd>ek, Is.tn.bul Şehzadebsşı lb-
etmeıe bqlamlflaniır. ra:hJml>qa caddeal 108 numarada 

Bir düzeltme 
Geçen cumartesi günii çıkan 

bl.J.mecemizin müıkA.fatle.rı ar.ıs 
üçüne~ verilen ikram.iye 
el iti Kastefü, F11nlışhlrla 
olarak çı.kmJ.Gtır, düzelıUriZ. 
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elgrd, Telefou Ve Telsiz ' Haberleri J 
Stalinin günlük 

• emn 
~ .. taftfı J inci R'ffah) 

Vi Mosko•a kapalannda 

e:r kadın ve iki çocuk toprak 1 

eltında kalarak öldüler 
" Amerika her 
türlü sulh Umidini 

terketmeli ,, 
ial)1 19 <AA) - Bu sabah 
~ ... r~ l;P&ertmn tdÜf
rnaıı Moanva taıpa.!annda. aure .. 
Untı-e vermrş olduğu ha;Oer, Mos. 
kova aha.Uaini dıehuet .,.ı-...ı~ bı 
ra~ ..... - ~~ • 

Burdur, ıt <Hususi) - Buiiln haa.. 
tane elnnnda ha!r..vat yapılıı.1ten 
toprak bir saha çôktil. Ba inhi{lo.m es_ 
nasında i1d .unele 7aralandı ve o 11rn. 
da orada bulunan bir ka.dınla iki ço. 

cuğu da Sı;>prak yıgmıan altında ita 
la.ral: feci bir şekilde öııdiller. Derın b.i 
teessür uyandıran facia e•ra!ı.'lda all 
kadarlar tahkJkata devam etmektedir -
ler. • 

-·4ır. F.ltat, Pra! da gnze .. 
h tes.n n Vi :ıma .lst!kame•ındc baş_ ~~~~----~------------

ı: llleTl.Uer ~ So~t ctmıtam.. 
du:1ın nuılr.llOJ taarrua geçmiş ol. 

~ını h;..ber verme& üurtne ye_ 
nicren liln1d.ler t.Jee.e,.,,. .... ı ... ır 

Ballıkta Ruslar 
3 Alman harb 

St.ıa.ı·· ._. 

dı:~.: oeiıc!.gand" ı .şeyle yauııaJcta - gemisini batırmışlar 
-,,ın. ı o:malrta deıvam et •

1 

!lletıe ber lb.. nılik:!lvemetimiz!n mu- Vişi, 19 CA.A.> - i'ngl11ı rMbo&u 
1'1lffak olacağına it.ım.adınıı-ı aı1ını•k. Bovyert tllolUDun Baltık den.laind~ Al. 
tacl:r. Dıin bir · manlara Jtarşı bllyük bır muvartatiYet 
lerııı kll 1ncilb aJansı &wyet. kazaıı.ınış oldıJklarını b.ıı.ber v~te
ları lıa.be!ll&n isUrdad etmi4 okluk - d r Bır Alman kruvazörU ba mı.ş, bır 
'1Yüd in. V(lrırn:şU., Bu haber te. tan'.esı de hasara u~rarnı.ştır. Bundan 

li ef.nıern4tir. bafb. Ucı to11Jito mohrıbı twrtlnmnştır 
le- alıuııı Prallda, bu fehre k~ ı1er 
nuş olan Stı AımQn t.ntınm u:b... 

rıtı edi' '-lir. Aniş olduğunu haber wrınek, 

bu8ovyetıe.r, bugün pa.ylıt.ahtın cenu. 
rarı~Dıdekı hareUt heı!Utında e' 
ına""' llını-.t ~- Maa -
nı : 44

., bu nıınt.ab.da mtulim Jo~t 
Ut~r.n n 'I'hnot-~naco ordusuna 
ın.tt!u.~4 o!dultları ri~t edll • 

••• Wede:ı lhıtma1ar 
IO»ba.bePda aP&r?. 

Raaan Bey - Mek. 
t9lerin açılma aına.

nuiır ondan!. 

Efganistandaki 
Alman va İtalyanlar 

çıkarıhyorl1r 

YARIN AKŞAM 

i PEK 
Sinemaımcla 

~.am münQs~tile senenin en 

muazzam aşk ''il ltahrsmanhk 

Şahesed 

SELAHADDİN EYUBİ 
Ye 

BOZ ARSLAN 
2 devre 12 kısım birden 

J)fKKAT: Bu film bu sene Maırda oevriııDiltir. 6 seM evvel Amerl.kada 

1apıl&n Ehlis&Jlp Mub&reeekri Pllmi Ue hiç bir al;}.lcası yoktur. 

11os Allan şarkıl&nnl Büt.ün earuları Selmanın &arkıl.arını 
.ı;yllyen haml.ayuı: ÖSTAD söyliyen 

MONIR 
NUREDDiN 

e SADETTiN e MUZEYYEN 
KAYNAK SENAR 

,6Miilm ______ Tamamile t.ezYin ed len _______ " 

EL HAM BRA sineması ( Eski Sakarya) 
Ye.nl mc\sım ıç.n Tür;..çe ve ilk \'l~YOn fılmleri Kôst.ermllk üzere açıl.Yor. 

ZALOGLU RÜSTEM 
Bilylik Türkçe Film 

farkın mefh.ur afk 'Ye itallıranun!!k efsaneal 
~. Bı.rincite;µ"ılı. Bu ü.iam 

1 C Askeri vaziyet :J 
ınaa ıararı ı hıcl fi:U'fadal 1 Sll.!ta bir başlangıç «ayılsa 1erid r. Ros. 

kısa bir zaman içinde yeni b!r Klye.t io! ile Don nmri uu.nsa.!>ının bır tül 
•eya Y~ tblr Viasma _ Bl'lansk hazır. halinde ta.bıkJm edilm;ş olmuı mllbte. 
laracakıanna .şllphe edılmem s. ıeabe mel oduğu ~. Sovyetlerin bu &Oil sün 
eder. !erde ehemm.yetl lşi4Ar o.an Roşt.ot 

P.ııı CClliı~inde müh!m deııA!bUecek mıntataımıa her taraftan bırcoK k\lv. 
yeni bir hare;cet olmamakla beraber vet celbec.m~ olmalarını cta tabu ey 
Plnler gene boş durmamnkt.a ve cephe. lemek lA.zundır. Bu &ebeıl>le, müttenk 
)erinin muhtelif noktalarmda son ık ordularının Ros!o!a ka~ı yapacakları 
ha.tta zarfında yen den b.rçok t.üfek taarruza Sovyetıerln büyll<t o.r ş ddet
makinell tüfek, top vesalre:ı n eılerlne 

1 

Je mukal lP edecz.kler ne şU ;lı Ed ı_ 
geçıneos!nl ınt.aı; eden taa! yet erde bu. memele d r \ e bunda haklıdır ,. da. 
lunma.'ktadırlar. Ro~.of ve Don hat ı, e asen D nyepr 

Le.n1ngraıd mJ.Dtabsmda da esaalı b!r de tut.unamı.yan So\)Gt ltuvve .. er.n!n 
hlıdıse "°ktur. Mareşal T moçenkon ı;ckiliP yeri şmclert 'le müda!ııasuıa ca 
yardım maksadlle ve Balt.LA li osunur1 Jışmal&rı en dotıru oıa:ı bir saha id 
da lştlraklle Lennı.trcı1cl'\ m hsur olan ~e bu mUda!aada mu .! o ab m k 
kuvveti rıne Y&TJtırdığı ş dd•t ve d ... içın b!rmc .şart, har a.ı o d:.ısu. ı yeni 
v:ımlı hu uc ve yarma hare'!etl~ln n hırpalanmalara mar z bırakma n bu 
son oo-«ac gfindf.wıberf arlı:a11 ltes lm sııhA~a ceıeblmek 1rl. Sovyet e unu 
gl>lıd r ve Alman b:lştromutanlıtınm ypamadılar ve bu yüz..d.en cmub ordu_ 
ı md Jti halde biiıtihı d ldtat ve lf•yre. tarı grupu tA.ın maruıs e har b o mu 
tin! Moetova mıntakıı.s• 1d:ı ten r tıt_ oldutu had• bu sah ya çek 'mettedir. 
m ş olması haaebile Len ngradı aN·alt Şlmd bu harab ordül'U1Jl b k y sln.I 
iklnci derecede bır eıhı:mm yeti~ ~özö- crındoo ge dı k.ad r taıtv;yey • çalı. 
nünde tut.makta olmaıı•na raımıen Le. ı~orlar \'e dUşman anna k r ı yeni 
n!ngra.d dahilinde mıı.hsur S.,vyet kuv mul.abe'e ve mtlda!aalaron bı.;1unmata 
vetlerlnln ıımııt.uluş ~ dler n.!l pek zı. hazırlanıyorlarsa da gene araziye b:ı"lı. 
Yade ualdıtı tahmın ed lmektedir. lık keyt \ot. nl terltedcmemckt ve Do 

ceıı.ub mıntakuma uilrıce: Od sa. n~ sa~y havza&nı mUda!a m· sa: 
nın Rumenler tarafına :ı lşg<ıl nden d le h l1 ilerleme v t: trh kelı n 
sonra AaaJt den ıı: ile Doneç nehrı ara ay e ço , t 
sında.lti Sovyet kuwetlerinl.1 durunıu ztyetlerde mUhmee t:uvnt er ıu umat. 
daha tehllkelı bır hale gelm!ştir. MüL tadırlar. Kırımın tecrld edUm~ hali de 
tetiklerin, Odeaadııkl Rumen _ Almaıı devam etmektedır. 
ordusımun ili'. evvel seri Cısımlarile da. Binaenaleyh, eter mU~f k orduıar 
ha aoııradan aaıı tuvvetlerlle Mar. buıUnlenie Rosto!a ~rruz ed rler ve 
ya.pal Harkof garbı _ ııcoreok orumı kısa b r zaman&. lega. et.mi. 
garbi IJMıtıru tu'.makta olan C!e de muvaftat olabll'rlerse hem K.ııf. 
ordularının cenub kanadını takviye •- kaıG'anın en mtllılm bir tapısım elle. 
derek RMtofa ~arşı bugünlerde şlddd. rne ~ırmle olacaklar. hPtJı de Done. 
ıı bir hamla yapmaları beklenebıllr. cin gali) ve ceııubile Harkottaki SoY
Dilnkü Alman remıl ~etı: ~ınde Alman Yet kuvv~lııi, bir taraftan Kafltaııya 
muhat• klt'alalannın ııokak aokak " lle ve diler tara!tan şarka domı Don 
ev ev papt*1an QOk ~deUI b!r mu. ve Volga ile l.ııt batlarını U-'h"' :l sure. 
harebeden eonra ııo.totun flO tiıomeı_ Ue hayli tehlikeH btr vazıyet,. dl)şil 
re ırarbındaıltl Ta.ııanrok tehrinl sa.p.. receklerdlr. 
t.ettlklerinin b\ldirlmiş olması bu hu. K. D. 

Tokyo gazetelerine 
göre vaziyet 

Cllaelaralı 1 lnel svfaclal 
nü müttefıbn söylemektedirler. 

Yomluri Şl.mbun put.esi, Japon 
:ınilletinın, çıoktanıberi ~le oh kabi
ne betle<illin.1 söylüyor ve dıyor ki: 

Asker Tojo'nun, yeni kablneyı kur. 
makta gösterd ği surat, ou:tiınıetln, 

kayda değer bir fa.liıyet sar~-o~l 
kanaa.tıını vermektedir. 

Nı§i m.J paııetesf, bu de.ta. nuır • 
ların intlıblıbı, her türlü .ııuıuı ber. 
taraf edecek t*ılde J'lpldJlını be -
llrtfyor ve ~le y&IU3'0r: 

Harici .slyaaete, blha.sa eıhemm: -
yet nmıelt .llmmdır. Hazlc(f-e nazırı 

Togo'nun, ta.t1 blr uimle, f.a&&\ ay. 
ni ,.,,.»da bulret le ~ ha _ 
reltet ederek, lmlllletardat:ı ır\lçlüde.r 

lÇın bir hal Ç&ft8l buladıiı n bu au. 
retle mi.Jetin arzuJannı yerine li! -
ttreceti umuluyıol". 
~1 ıaraete llAıve edeyor: 
DJ.t ai,yueıt sabaısında, narh balı 

şlm<Udıen nwm:uddur. 
HoJi fjlmbun peetesi, h&Wneı.l, 

.istibdat ettliı p(pelerl taıhaltiuık eı. 

tirecek va.zl,yete erlştinnet i~n. ken. 
disine, mi let.ın, bütün ktnıYet.ile m..iL 
za.hereıtte bulunmuını rica et.mK • 
ı.dir. 

Ş\JIPW fJoao Şlmp> gue.t.e8i de, 
yeni bbineWı teıl*kült\, t119'9et.li bir 
ba~u hlıv.a ,_...meatı m6t&lea -
sındadır. Bu guete diyor ki: 

Tojo bblnesi, mllll hıialert tyiee 
bilmeli Ye i.dAre etmeli, buhranı u.aıe 
etmek kararını kunetlerıdirmelldlr. 

Japon T1:ınes an Adveırtiser töYie 
~: 

Sahal.taa Saa.laaı 

Sarı tehlike 
Gmt. slnlıl. kalmla •tamu lılr 

mUW .... len••p. K"._, iDee W.. 
SllD lafla Cia -iDde, .... IQDra 

İngiliz~ere 
•• gore 

[Jlat tanlı 1 lnd 9Hfada1 
tutmuitur. Alman ordusunu en ıYi kıs
mına Rus topraklan mezar olm~t.ur. 
Bununla beraber Almanların bugün iYI 
teçhiz edllm~ 6 mily<ınluk bır orduys 
malik oldukta.rını na.zan ıL bara aimalr. 
lığımız 18.zımdır. Amerika Blr'eş.k dev. 
!etlerinden yardım goren Ru ya ve 
B~ Brl.ta.nyaya kaf'll harbi devam 
ettirmeli: ve a.nıi ııamand• Avrupa.nın 

zulüm aören 250 milvonluk bır haikmı 
idare etmek bu mi~ &eret.t~ et_ 
melıUdfr. 

Rusya mücadele:ve devam edlyor. fş.. 
gal edllmlt Avnıpanm aefalet yıtmıan 
aracından yeni bir kuvvet ~ıkmak üze_ 
redir. Bu dQnyanm bir lrtıVYet haıtne 

selebilecek olan b1r isyan Cft'eoyanıdır ve 
dünya U&erindde hiçi> r tunet bmıu 
durdurunıyacalttır. Bu ce~ıtnın Ar:ı. 
zını şa.hsf abotaJ haret~~er1nde 16.. 
rib'oruz. Bu salısf harekeUerın at'ltUtll 
dan ttltle halinde hareketler retecek 
ve iSYan genişllyeoektir. 

Bugttn.(ln "" yannm t>e-ynetmllel 
meeei.eleri, askeri ~ir. Dı • 
naenaleıyth, J.apoJlıYlldıa, mali siyuıe. 

tin idaresine bl:r asker!n memur edlL 
mit oımaaı cnaltuldür. 

Ameribü bmanmlak 
V~n. 11 <A.A.> - Post gazete. 

ıl 41 aaattenberi Blr1-C Amer!kanm 
hl&Qmeıt ~ezbıde hüktlm sllren hu.. 
ıı:ursustuta tercGman olmakc.adır. 'Bu 
raıı:Me .Amerllı:anm dünyayı bsıp ta. 
• ı,..n fırtınaya aürU'dendıtlni ve Bir_ 
)eşik deorletleri. Llndberah'in «Avrupa 
mtacadelesb cDJe taV'Slt ettiJt mllcade. 
l~ &e'7irci kalmaktan cıkıp, ş'mdi top 
ratın aya4cları altında tı't~!t!ni hla.. 
aetmete b&,ıadıtmı ,.amıaktadır. 

alaa &aBP eter MoQ'Olllılan ve ~ 
lıir7• laad1ldlarladaa malanam kalına 
;raım. Urallarda bann&WIU. İnıutr. 
~ pllw ......... .&'QS&ralya " 
...,, ................. 8llnet mem.. 
1ıelaıl &ebUbs'e lltq.er. l'bnsu Rla. 
•He=•• .._ ıettr- Japon,.._ 
.......... Fe'r•eak lliDdld&nmı " 
artlk ... klrme&IDi taneden SinP. ~ ... ...& Car ........... ..nm. 

da tecırllle ed111 171 aetlee alaa .. ,.... •lsfükf'ID ••n;ın1 raba& rahat 
laf ft afaeaa ~ ........................ ~. J~a. ... 
dada'. emellae tıell oellna dirt ~. yani 

Benlia matt&'llbei ..- ..,..._. ..... im lb, l'ru9a .,. bıil&aıe. 
- ... ldllala 1m*8 MrW .Waklanaı 

üs~ U_.rlda mnldiN tabktm r6rinoe vakUn reldlıt Jwaatlne ..-. 
e&mif Japenıa timdi ...-be& ve nl,. ı ....... ~ lıir tet141 Atlintlk 
im ............ plıanaa murleNall l •leaclelesl ile mewwı .-... da Ja.. 
ıemi:demek istbOl". ~ ı• bir hn:attD'. Dattl 1Mıllı1 

JapoDJ'anm malEM«lı kmull mala henh harfte ..._. ehuyan Amerika. 
aaydJiı Çbü ı&aaatnlle eliue almak ve l nut aeUoad ,tpbell 1'ir maceran a. 
IMl kesif bamarll ao,ıp bJl11erek kendl I iılmaldan ~ w hat ele hesaba ._ 
bünyesine ta~maktır, Runa " t~kln tuak Mi7\ik p~ı tabattwk 
buldatu takdird~ AiY&IUD obur u. eWrmeJe oah,acald.11' 
cunda bet yÜ mllyonluk yekpare Mr • _ 
k t meydana reteedttir ki Avrupa Bunlar zamanıu. vuı,.~ln tabiı ne.. 
uvv~San telıllke) adı 'Yerdiii kor• tlcelerhlir. Farmnnhal tn.iltere " 
=~ heyula bunun ıa kendlaldir. • Amerika bu 'ltılHNl pll~ına ~~~ 

Bundan gecunan ilk hamlede Rus. mukafttllet ederlerse cJiinya şlmu ,. 
ve İngiltere olabilir Amerika ikin,. 'ı b.dar kendini he:reran it-indi' bırakua 

: derecededir. IlMf.ii tstiltlil Termclıı büyük )tara muharebrlf'l'I aya::,ı;.: 
tein mmanını M-kled'ğ'I J'ilipinden re meblb ltlr deniz muharelıesfne 
rapt ederse yalnız Çlııdekl fktısacn olacalata ki bnnl!.11 ds ~ Rus • 

nt 
__ ., _ _. ı..ft•· _ _.__ .ı:..a ed bL Alman mlicadelealoin sonll kadar mi. 

me ........,.., .... ımı---.. en.....- e im olaeaktır 
lir. Fa.kat Rusr<1. vıı inırllt.ere içla nae_ 'b ~ I c / 
sele ııulldir. Gar?MU kapanması :ıa_ '-.-AJ"6Mlı&J6 a.,.ıi~ 
mana ve iallb.e W1a llDllLk4 P ıara 



·~·fa 

Tiyatromuz geriliyor 
mu, ilerliyor mu ? 
C~h ı lnel M>fadaJ j Şehir TIG'at.r'o.lunun temsil tarafı -

lstedllk. lht-.1.s!sları bütün memleket. na gelince, Türk sa.hneısi bugün a.r 
çıe kalbul edllm!.Ş tiya.trocuıarımızdan tık pıııba. yaıltlal}mıştır. Nitekim Ha~ 
fU suaıli sorduk· let. m.lzaneen itibarJle (Talfln tann 

SON PO!T~ 

En idareli 
LAIBI 

Birinciteırin 

c- Türk saJrne_,i düne nazaran te. daıti mllltıta.tı müstesna> mttA gArb: 
redldl mi etmi~tır, tera.lr.ki mi'! Şehir deki temsllerlnden da.ha güzeldir. 
~roeunuıı bugilnkü halinden Şelb1r TQıatroau :oostoiyewkl'nln <Al> 
memnun musunua, d<!ğil ınJsfnlz?• tab mı. Olk&r Vqıid':bı .Yelpaze• &. 

Aldığımız cevaıbları n~şrediyoruz. nı b&TlıtulAde cttzel t>ir tanxla oyna. 
BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 

UlanaJ"'m cevaltı m111tır .... 
R. Oaftd Uluoııy diyor ki: Sc>ııra, ıunu da Um etmek f.ste • Nevralji, Kırıklık ve Bütiln Ağrılarınızı Derhal Keser. 

İcabınd~ l'linde 3 Kafe Ahnabilir. Her Yerde Pullu Kutulan Israrla 1stevi 1iı. «- T\V'8ıtromuı;, bllh.'.l&&I\ Şehir Ti.. rlm: Aı1t.lıstlerim1Z'den büyük şeyler 
yatrosunun dram tımıt d.atma terek.. istemekte ve beklemekte haltlı}'lZ. 
t,vıe d;Jği"u gl".ı:'nlştlr Ye bunda de • !\ıımt, her aan'a.t1tA.rımızın Mauuet 
vam edi:yol". Bu.111. yaı'hud br Albert Camber F"l~ 

Bi:ıllm tıyatromuzda en büyük mer. c6ınaısını neden J.stiyoruz. Bu ayu _ 
hale a,ntuıvanla bal)lar. Bu adam ti. da san'atıkArlar oralarda da nadiren 
yatronun piridir. Parl.!tıe bulunduğum yetlıı}ir. 
sımda kendisUe her Pasar bulutur - Netice lta>arlle, Türk sahnesinin 
dtlk ve ba.ııt.1da bir defa evine en ta. tıeredıdlye doğru glttlllnl söylemek, 
nınmış tiyatro mütehassıaları ve bii.. bence lbüyiilt bir ha.kaızlıktır.> O. O. 
yüık ~eL· gelir'.!er, saatlerce tlyaıt. 

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

İSTANBUL BELEDiYESi 

Şehir Tiyatrosu 

tstlk1 ll caddesi 

komedi kısmında 

Bu a.k.Ja m sa.at 8,3() daı 

K.İBABLllt BUDALASI 

r- Kitaplarınızı 

ARiF BOLAT 
KIT ABEVINDEN: 

ro lhalkkJDıda görliıürlerdl. Bu ttıbar - Son Posta 
n, Antuveııın memleketımnde tiyat. l==-=--==::::ı=:ıı::=-========s::=ı~l I .ııı••••• Şellerri ••••• 
mum ü!!ecl!ll ruhun tıwve.tlnl tah - Yerebatan, Qaıalçeşıne sokak, 2b B. l!ılm&afa •e Mahd111Da 

alınız. Bütün klt:\l>lan bu.l~ile
oe~lıılz gibi Ank:u-a ııcşrıyatının. 

AVl'UıP&Dlll model vesıili mecmu. 
alar•nm Bai>ı.Alide yega.ne satıe 
yeridir. 
Gueteıere iliD ela bbal ~der. 
Ankara ca4desi 89 - İ9'anbaJ 

man eddbilirsini.-.. Ant•Jvendan sonra t s T A N B V L ÇIBOLAT "E ... L 
da. Turk Uya.trosu teltArniılüne devam "-111&-
etıi ve e<li;'or. Fa.kat, Muhıslnden ev_ ABONE fiATLARI 1tina Ue h&zırladılı nefi.s ~Y. ...................................... _ ........... . 
wıı lb~e tiyatro yoktu gibi i<ldialar rami* eokerlerinlsın mUbayauı Son Pos&a M.atbaası: 
da doğru de ~ildir. Ondan enel bel_ 1 6 3 1 için teııJ.rifinizi bekll70r. ı 
tı ma:t>ııt btr rejisörümüz yoktu, fa_ Sene Ay AJ Ay Wan'"'1 • Babfebpt N~aı Müdürü: HilııeJin Raaıp Bmeç 

l( 
V Kz ·-----------· SAHiBl: A. Ekrem ua&VT1tQİL ka.t t~u~ eHflten :rıe'ye kadar r. ...,. • t "· ~ 

her şeyini Muhsine borçlu de~ildlr. 
Ancalk, Muhs!:ı Ertu~ru'un bi!ha.ssa 
dls!plln itibarile pek büyük hnmetl 

Ttlrtlye 
Yunan 
ıı:cneb. 

'uJIJ H>.J 

12'.20 'j 11) 
;.,." ... b\hl JJv 

varoır. 

Ben, Muh81nln Şehir Tiyatl'06Un -
dan aynlmasma. tarafbar de~Ulm. Fa_ 
ka.t, 'bütün sal!hlyeUeri elinde tut _ 
ması d-.ı do~ru defUdir. Mescll, eser 
intLhabı mık.in tama.mile onun eline 
bırııkıltmmalı, memleketin tiyatro -
den anlıya.o şah81yetleri eserleri in • 
tlbab etmeHdlr. Refsör de seçilen 
piyesleri aa.hney:? w~tmel!dir. 

Abone bedeli peflndir. Adrea 
deliftiri!me~ 25 lı:uruttur. -···-Cevab için mektublara 10 

kuruşluk Pul lllvesl llzımdır. 

1 

Posta kutu.su: 741 İstanbul 
Telgrd: Son ~t.a 
Telefon: 20203 

Taşra milclterllerlmiz içln pırlantalı ve elma61ı saa.Uerln yc?ni nıooelleri seı. 
ıniştlr. Emsali g!bı 15 sene temlnat.ııdır. Taşradan si.parilJ etmek lstiyentere 
katalog gönderiUr. Mektubla Cbtanbul Posta kutıuısu 184) adreslne mUraeaat. 

Yapı işleri ilanı 

Nafıa V eki.etinden 
1 - Eksiltmeye konulcın iş: Jandarma. sübay okul11 ar1tasındak1 gedikli 

erba.s okulu için y.ıpı'..ııcak yüzer erlik iki portati! baral".a ;Je on ~ hel~ 
inşaa.tııdır. 

Keçtt be®li 3n46.02 lira.dır. 
2 - ~e R.ll .94! Pereenıhi! günü saa.t 15 de Nafia VekAleti yapı ve 

imar lşlerı ekslltm~ komisyonu odamlda kapalı zarf u.:.-ıılıle yapıacaktır. 
3 - Eka Lt.me şa1'n&lllesı ve buna mUteferri evrak 2 iki Ura bedeı mu. 

ka.bllinde ya.pı vıı imar ıŞlerl rels!itinden alınabilir. 
4 - Ek.s•Umeye glreb:lmeıı:: .oin istekUlerin 2980.95 lk! b!n dokuz ylh 8*

aen 1 ra dc*sa.n beş kuruşluk muvakkat tem.inat vermeleri ve Nafıa Ve.kA. 
le~ bu :Ş için &lımnı.ı; ehliyet vesika&ı ihraz etmeleri li.zımdır. t~u ve. 
sika.yı almak lçm ls~liler.n ekslltme tarittnden ctat.aı ~ünleri har"ç, ılç ~ 
evwı btr istida ne Nafia Ve.lrlletine m Un.oaat ~lerl ve dU~er;ne en az 
bir 'kalmde bu ;.'8 benzer 30.000 Uralık bir i6 yapt.Jklanna daıt" !.si ya.p.tıran 
ldarelerden aııruru.5 veeiJc.R r:lptetmeleri llzrmdır. 

5 -1ıııtetuıer tetıtf me".ttublamıı ihale günU olan 6.11.941 Perşembe gllnU 
aaa.t 14 de kad!P.?' eD;\tme komisJ'Onu relsli!ine mattmz ınukablllnde ver. 
melerı llzmıdır 

Postada ota.c"a.t geclkme!er ımbul ed!lmerz:. ı766f_9133ı 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
S 

1Curuhq tarihi: 1888 

ermayesi: 100.000.000 Türk L.irası 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Zlıut Banıruında kwnııanlı ve 1bb&rlaz 1ıUamlf baabl&ruı 
u 50 Uruı bulmwalara lenede 4 defa getlleoet kur"a Ue ...::S.:: 
Pli.na l6re lknmiye dalıtııacaöır. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 .. 500 • 2,000 ,. 
4 ,. 250 • 1,000 • 

40 )) 100 )) 4,000 ,. 
100 • 50 • 5,000 • 
120 » 40 • 4,800 • 
160 )) 20 • 3,200 • 

DtkkM: Hesablanndak.1 paralar blr HDe ıeinde ııo llrad 
dilşmlyenlere itram.i7e D*blı takdirde -x, ıo fuluUe nrııeoe~ aeatı 

Kur'alar .senede 4 defa, 11 Kart, 11 Hu!ruı. ıı lb'UU 11 ..;.._._ . 
lı:Anun taı-."l'ı1 .. 11nde cek\lecetUr. • ~wea 

Devlet Den izyolla rı 
MUdUrlUOU 

lşla(ma Umum 
ilanları 

20 Birinciteşrinden 27 birinciteşrine kadar, 
muhtelif hatlara kalkacak vapurların isimleri 
kalkış gün ve saatleri ve kalkacakları nhbmlar 
~ llaUna • •. - Pazarteai 17 de CGiiM_ysu)), Perşembe 17 de 

( Erzurum ) . Galata rıhtımından. 
..._ laatıına - cumart.eaı 18 de CAnafartaı. Sirkeci rıhtımın.. 

dan. <İş'arı ahire kadar haıftada bir posta yapı_ 
ıacaktır. lııeboluya kadar gidecek olan bu posta 
gidiş ve QÖnüşte Akçakocaya uğrıya<:aktır.) 

İanit b.aC6... - Perşemb.e 8 de (Bartın). Tophane rıhtımından. 
<NOT: Iş'an ahire kadar haıttaı:ia bir posta yapı. 
lacaktır.) 

Madu,Ja Jıaatın• - Salı, Per§8mbe Vil Cumartesı 10da <Çanakkale). 
Pazar 8 de < Tralı: ). Postalar Galata rıhtı • 
mından kalkarlar. 
(NOT: Yukarıda yazılı günlerde yalnız birer 
vapur kalkaca.ıttı.r. İlA.'9'8 p0ııtal111 yapılmıya_ 
ca1tt1r., 

Bıuulınaa laat~ - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8 de <Trak>. 

ıJIU'M ba.tlula 
Ayvalık bsttma 

Galata rıhtunındm. Ayrıca Çarşamba ve Cu_ 
martesi 20 de (Konya). TophanP rıhtımından. 

- Snlı ve Cuma 19 da (Seyyar>. Tophane rıhtı
mından . 

- Pazar 9 da (Bartınl Tophane rıhtmıından. 

- Ça.rşa.mba 12 de Ülgen, Cuma~sl 12 de <Mer. 
sin) s ·rkecl rıhtımından. 

tzınır ı. ıriiraı ltattma -Pazar 16 da (İzmir). Oa.Iıalia rıhtımından. 
tmılr ı. IÜJ'8ı\ P"t•• -Perşembe 13 de CKadeşı. Oalata rıhtımından. . -

NOT: Va.pur aeferlerı balı:kında her türlü malumat a.taiıda telefon nu
ma.raları yamı Acenteleriml~en öğtenilebair. 
Galata Ba.o AceDtetll1 - Gahlta rıhtımı. Limanlar 

diirlilğü tıması altında. 

• - aaıat& nht.ı ını, Mm tan 
'binası alttnda. 

Bir Dol • • - Slııkeei, Yotcu Salonu. 

Umum Mü.. 
42362 

Liman Reisliği 
4lll33 

(9290) 
22740 

ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI EKREM 
Askeri fabrikalar umum 

müdürlüğünden 
Tabip ve eczacı, sıhhiye memuru ve 

ebe alınacakhr. 
Muıh'lielif yerlerdeki fabrlk.alarmı.ızda ıstlhdam e<l!lmek üz.ere tablb ~ 

eczacı, sıhhiye memuru ve ebe alınaca.lüır. Kendilerine 3656 sayılı na. 
nun bükiimloetine göre iıcret wril.ecek:tir. 

İsteklller1n eUerindeki vesika ve hal tercümeler!ni istld.alarına bağll. 
yarak umum müdürlüğe müracaatları. «9098• 

Öğretmen araıııyor 
Askeri fabrikalar umum müdürlüğünden 

umum müdürliiküm\i7Jce Kırıkkale ve Küçült Yo:zgatte. açilmış olan 
huswd orta okulllArdan Kırıkkal'! için bir matema.tlk, bir t6rih..coğrafyQ. 
Jurd bllgial, bir Aılmanca ve İr~iUT.Ce, bir fizl.k-kLmtYa, bir resim..elf! ~ 
tilıçiik Yoq:ad lQln de bir türkçe, blr matematik, bir t.aı1.h..ce>Arafya, 
yurd blılglsi, bir Alma.ooa ~.retmenine ihtiyaç vardır. 

S666 sayılı kanuna tevfiltan ücret verilecektir. Kanuni öğret.menlik 
IU'tlıarını ha.iz olıa.Wardan bu öğretmenliklere talip Oılanlarm acele u. 
mum mtidilrl1li'ümbe müra.caat!arı. (1>100) 

Askeri fabrikalar umum müdürlüğünden 

Miiterelm alınacaktır 
~glllzçeye l~le vakıf ve türkçeai kuvvet.li bir mü.tercim alınacaktır. 
~n maada. Mmanca veya FraMuıçıa Usanlıarma da vulcufu o. 

Lanlar tercih o!unacac.tır. Kl!.dro ücreti. 210 llradır. 

Tallplerin lmti.b.anda gösterecekleri U:Yabt derecesine göra bu ücret 
blrden YeY1L t.edriceın verilecektir. İmtlbana. gireceldıeırln en a.a lise me 
zun~ olma6ı 'Ye aBkerliıkJıe hiç bir allkaaı. buı•mmemegı ta.rttll'. Ytiksek 
tahsilli o1ıanlar te~ edl!U. İstiyenlezill müııbit evra.ıu ve iyi 
hlmıet ve61ıka.lan ile blrllkte 31/Blrlncitefrin/Ml ıqamv. k&dar mü 
diiıüitimtizl mtiracaa.Uarı. &9099> • 

Jeviet Demıryo•,arı lşletma u. •~ı. O&ia. 

lJ. D. Yolları 4 1~letme Muaur,uğunden: 
Şube 4ı3 mınta.kasınd:ı.n ihzax edi!ccek al}ağıda oca.lt kilometreleri. 

miktarları munammen bedellerile mu'Wlık:ka.t teminat miktarı ve ınüna .. 
kasa tarihleri go.stetilır..14 olan balast itine te.lip çıkmadığından yen!deO 
muayyen olan gün ve saat 15 de 4 14letme müdür üf,ünde roplanan k.O .. 
mı'..syonoa ihaletıi yapılr.ıa.k üzere kapalı zarf wıulıle msnaka8aya konul.. 
muştur. 

Bu Iıe girmek istiyenler~n teminatı.arını ve kanunun tayin ettiği vesi.. 
kalarla teklif mektup.tarını münakasa günü otan muay3en saa~ten bıl' 
saat evveline kadar komisyon reı.s:ığine ıvermeleri 1Azımdır • 
~ olacalı: geçL~l~r ka.bul edllmeL 
Balaat. itine aid muka'rele tartnaıne projeleri Kayseri veı;nes!nden ı5' 

kuruş mutaıbillnde satılır. 19250• 
Ocak M.ktarı Tutarı Muvakkat Munakrısa 

Kilom~trest Şubesi M 3 L. teminatı ... tarihi 

Z14 + 600 700 900 
204 + 000 600 840 
165 + 850 1000 1800 
156 -159 1000 1400 
135-136 
125 + 000 
124 + 300 
132 + 600 
P5- fiti 
M-000 
58- 60 
24- 27 
5- 6 
8 + 000 

10- 15 

Sahil 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
2000 
2000 

1500 
14-00 
1500 
1400 
aoo 
15:>o 
3600 

3000 
~000 4000 
2010 4000 
2000 sooo 

193000 31320 

7/11/94.1 

** Muhammen bedell C34.000 otuı dortbln) lira olan 100 ton plrlna yağı 31/ 
10/941 Cuma o;ünü .saa.~ (15) de kapalı zarf usulü ile Ankara'da İdare bl.. 
nasında satın 9.hnacak.tır. 

Bu ~ girmek lsteyemcrin 12550 iki bin beş yüz elU> llrahlı: muvakk•' 
teminat. ile kanunun t.ıyln ett.ğl y~alan ve tekllfier ni ayn: gün saa' 
<14> de kad.a.r 'to:n!svon rc~sl ğ.ne ver Tle'c.r1 lAıundıT". 
ŞaıQıameler par~ız ol:Lra:t. Ank.ara'da Malı.eıruı Dııir~ııınden, Hayda:~ 

1&'da Teaellllm Ye Sev!t Şı?fUtindm da"' tılacaldır. ı9H9) ...... 
Devlet Demir Yolları Dokuzuncu 

Müdürlüğünden: 
İstanbul • p--ıunköprü _ Kırklareli arasında işlemekte olan 8 No.lu 

cu ini.tarının tarifı:sı 22/10/1941 tarihinden it.ibaren aşa~ıdaki şekilde 
ğlştArilmlftir: 

i:sta.nbuldan Kallı:.ı.t 8.30 

varı.t 8,4-0 

Kumka.pı K.allltı.t 8,41 
V rı.ş 8,51 

Yed!kule Kalkış 8,55 
Varış 8,59 

Zeytinburnu Kalkış 9,01 

Var14 9,06 

Bak:rköy Kalltıt 9,09 
Varı~ 9,18 

Yeş.Uköy Kalkı.t 9,20 
Varış 9,27 

K. Çekmece Ka!.k1' 9.29 
Varış 9,'10 

• Y. Burgaz Kal kıt 9,41 
Varış 9,52 

bpart.akule K.alkı.t 9,54 
Varıt 10.04 

Ömerli Katkıt 10.05 
Varış 10,18 

1Iadımköy Ka'1nş la25 
Bu aıktar Hadmı'köyden itibaren eski tarifeslle eeyrlne devam ed8 ' 

cekti.r. Muhterem halka ilAn olunur. (959.1/5S610) __./ 

Askeri fabrikalar umum müdürlüğünden 

Memur alınacaktır. 
Muhtelif yerlerdeki fabr.kalanmızda i.st.lbıdam edilmek üzere aşağıd" 

ki şart.ı.:ır daıhllinıde müsalıalta ile ınemur alınacaktır. 
1 - Memurin kanununun 4 üncü maddesinde yazılı e'V3afı halz bO ' 

lunmak. 
2 - Mecburi aSkerllk vaz:.fesıni lfaetmlf bulunmak ve ya.şı 36 den 1"' 

kan o':maı:nak. 
3 - Laakaı orta mekteb mezunu olmK. 1 , 
4 - İmtihanda muvıa..ffak olanlara 3656 sayılı barem kanunu ınUC"" 

hince ücret verileceği glbı hususi kanunla verllml4 aıilbaıt s1got 

ve tekaüdiye ha.kıkı da vardır. '181' 
5 - Hizmete alınaoıı.lcJıardan: Umum müdürlüğün g&tereceğl her ti, 

de en az üç sene hinnet edeceğine dair noterlikten musa.:tdd ~ 
ahhüd senedi alınacak ve ahvali sıbhlyelerı çahşrnal:arına ın, , 
olup olmadltı tam te~kküliü askeri he.9tanelerden birinde yaP 
}11A)R.k muayene ile t.evsik ed.l!eeettJr. ~ 

İmtihan 3/2 ıncı teşrln/941 Pazartesi günü saat 14 de A•ılt•:~ 
umum müdürlükte İstanbU:da Bakırköy barut fabriıkıa tebrik _,,o, il ıe•~ 
da ~pılaca.ktı.r. Traliµ oblnhı.rın aşğıda yazılı vestlı:alan e !J's.-
melbal varaıkalannı istlctelarına ba.ğlıyaraılt bu iki ma,h.a.1.den ıcl'.J 
gislnde imtihan olmak istiyorsa 3.ı/Blrlnciteşrln/941 günü a ,p, 
sa.at beşe ltada.T buralara müracaat.1an, vesaikinl Qanı i?Jraı 
miyenlerin ımtiıhan:ı. kabul edilmiyeceklerl n§.n olunur. 
A - Hüviyet cümanı veya m usadd.Q.k sureti 
B - İki aded vesika fotoğrafı 

c - ~i durum mazbatası 
o - Oktı şeil1ialdetınamesl veya m1139dd.aık sureti 
E - .ABkerllk terlÜ3 vesitası ft18 musaıddak sureti 
I' - Ene1ce çalıftık\arı .,erlerden aıl.xJüiıı.rı bowervisleriJl 
,.. muaMaı1r 811l'etleri. «9101• · · 


