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oskova radyosu 

Alman ilerleyişini 
.,.!.~s,~ik ediyor 

Yosu Al • <A.A.> - sovyet rad_ 
nln dün ':ınların motörlU kuvvet.Ieri
ZCraıde b olensk • Moskova yolu ü_ 
dukınrın rbook kilometre llcrlem~ ol_ 

a... ı lldıı'tlleklcdır 
"""'"Yet 1'""~ · Mo k --.rosu lldve ediyor: 

hareke'!; ovaya doğru yapılan bu ileri 
arruzıaı'.ıı&n'Yet kıt.na.tının mukabil ta. 

AYni re tcı~ır cdllın.~1r. 
n n advo, ScıvYf't kı•ıatının Ke1e_ 

Yazı işleri telefonu: 20203 SALI 21 BIRINCITEŞRIN 1941 

Yabancı devletlerin 
Japonyayı çember-
lemesi önlenmeli 

li e '"b"ın nde klUn b'r mahallin şlına 
Olduk a !nln bir kısnıı'la tekrar g ıınıŞ 

rını d b'ldh·.,, k•oo·r. k d k 1 1" d B 

idare işleri telefonu : 20203 Fiatı 5 kuruı . r ...................................................... ._ ........ ..._.. .......................... , 

Hayat pahalılığı karşısmda 1 . 

memur ve işçi sınıfının 1 

korunmasrna doğru ilk adım 1 . 
: 

Denizyolları gemi müretteba-! 
tından 2000 kişinin ücretleri~ 
aybaşından itibaren artıyor j 

: 

Hükumetin yaphrdığı tedkikler neticesinde ~ 
alınacak kararın mahiyeti ay sonunda belli i 
olacak, mesele P arti Grubunda konuşulacak ı 

Ankara, 20 <Hususiı - Hnya.t yol .nrı gem murettebn: ının terfih.. ~ 
paha ılığı karşısında memur, mus. lerıni zaruri gömrnş \e 2 00 e ya. E 
taıhdem, işçi gibi gelırl mahdud \e kın olan ou zümrenin ucretler ne E 
mukannen okıulnrın korunması i. nyda 5 llraıdo.n ıs liraya kadar E 
çln hükumetin y .. ;Ptırnuş o!duğu zam ynpmaRa hrnr vcr.n.şttr. Bu E 
tctkık1cr neticesinde tnnzlm ed len karar rı;y o::ışında tfıt.l:ı.k edilecek _ E 
rapor üzerine verilecek kararın m:ı_ tir. : 
hlyeti önümuzdek! ay içinde anla. • Zam görenler, blrl:ıci, lklncl, iı. : 
şılm~ olacaktır. B.tkflmet d hıll çüncü sınıf giıverte \ makine los. i 
işler hakkında Parti grupunun o. 
nümüzdeki toplar.tısında ızahat ve_ tromoları, kamara m""nırlaıı, du. E 
rirken bu hususa temas ederek menci usta, gemici, 11.n.a.rangoz, yağ_ : 
vnrdığı kannat ve vereceği karar cı; ateşçi; kömürcü; kılavuz; su, ~ 
etrofındn grup azalarını tenv!r e. kömür ve hizmet w.sıtaları muret. E 
decektir. D ğer taraftan öğrendi _ tebatı ve mavnacılardır. Bu z:ı.m _ 5 
ğlme gore, MllnakaH\.t Vekl\leti ha. lar ayda 15() bin lira tutmaktadır. E 
ya.t pahalılığı mUvacehes1nde az Bu karara İstanbul ve İzmir tef- i 
ücret almaktn o~an Devlet Deniz- kilatı da.hll bulunmıı'ktadır. 5 

\. ......................................................... -........................................ ./ 

k 
li 

müddetle kapatılacak 
Dünkü muhakemeleri sonunda diger birçok 
muhtekirler muhtelif cezalara çarptırıldılar 

"Hamlet,, temsilinden çıkan 
münakaşanm davalan artıyor 

0 S tlerin Japonyayı artı göz en açırmama arı azım ır. u 
'İ Sovyel s:b~~le düne naz:ır~n bugün dah:ı . fazla fedakirlığı g?ze Muhsin Ertuğrul, Celileddin 

r t hl 
>J alarak son bir ıhtıyat ve teennı ıle hareket etmelerı mukabil dava açh, san'atkar 

Ezin eye 
Talat da 

esn1i e igi daha zaruri bir hale gelmiştir So~o:a~n, 21 (A.A.) - Bu sabahki E lr). 1 ..,. D Peyami Safayı dava ediyor 
Dün eblıği: Yazan: me 1 genera ..... . «.Hamlet> tcınsU!ndcn çıkan muıı 

hatfbe!i! bütün ce;>helt'rde şiddetli mu_ satı 
100 

kilometre ka 1 kilatını askerl idare altınn koymuş, a- ı nus sahlllerlni muhafaza etmesi kendi kaşa, yeni bir daıvnya, daha sebeb 
:aı~ cereyan etmiştir. Mosk::ıvanın es":ıdc bulunan Kalenin : ıa.kadar Jmmwtanlıı.r tarafından radyO hayatı için en büYilk bir sarttır. NU!ilS muş bulunmaktadır Peynmi Safımı. 

'I'aganro d MoJnvsk, Mı:roJeroslavetz. dnrJ~ ç~alayaroıln.ve-slt _ Knluaa vasıtaelle sok.ak muharebeleri ~skkmda ve sanayi kesafeti var, diye vo b.raz (Tasviri Efkft.r) gazetesinde çıkan bir 
~enı: g .. ağır çarpı$malar oımustur. Mo nı ~llerine ieC•Tml.ş olan Alman ' ahaliye konferanslar verd..rmış ve en da hissi aebeblerle M<>ikovayı müdıı!ıı.a .. . larıa "ezt Cephede Almanlıırın ta.nk_ hattı ·d ı n Vlıı7ma nihayet Moskovnnın sonuna kadar mü ed.eyhn ve dıı""'"":l kaptırmıyavım fıkrası uzerine Şe<hır Tiyatrosu san. 

k 
.,apm,., old kl hU la U merkez mıntakası oı u arını . - - ....,,......... . , . ıı;ıuını.~tfu.. u an cum r P 5- BrianSk m~ra sahasında b .rk.aç da!a.a edileceğini bildirerek bütün Mos_ derken şimdiye kadar oldua-tl gibl ora_ atkA.rlarından ve aHnınlet. rolunü oy 

6tl azar iünU 
23 

Alman tayyaresi dil- gündenber1 müh m miktarda dığer Al- k.ovalılardnn Kızılorduya azamJ yardım dnJd son ordusunu düşmana kap~ırırsa nıyan Talfı.t Artemeı de da.va açma. 
rtl.ın~ tür. 

7 
Sovyet tayyaTcsi ka_ mnn kuvvetlerının serbest kalmış ~e ıs_ taleb eylemiştir. o zaman saydığımız btit.Un di(ıer şeyleri ğn kaııar vermlştlr. Fılh:ıkıka, Peya_ 

Ylbdır. tenlldıği tarzda istihdam edllebı!ecek Ask.eri bakımd_ıın bugün çok sUç bir de lkaybetmeğe mahkO.m olur. . Safa Muhsin Ertuğrul _ Celfilet-
b!r hale gelm!S olhlasınıı rnibnen he_ vaziyete dliştllğü aşıkAr olan Sovyet Alman ordularının çok muntazam ve mı ' . . 
nUz Moskovaya karşı kat'i b:.r h rekete Rıısya, müteıı.ddid clefalar yazdığımız çok kuvveti olmakla beraber bUyfüı: tin Ezine munnlrnşası munnsebetlle, ar ş başladıklarına dair bir haber yoktur. veçhlle MoSkovnnın bu suretle azami bir sevkülceyşt deha ile sevk ve idare cHam'et> için ynuiısı .:Tiyatromuzun 
sovyetler de. Almanların kı.ır ve so_ imlı:M ile ve bllyllk bır ş ddetle mUda_ ed.Hmekte oldu3tlarını ve b!rbirlerılc s kı hali ne olaıc:ık?.. bnşlıklı fıkrnsında OÇ ğuk seb b le olmsktan ZJYade yeni bir faası cihetine g tmektle kendislnı daro alakalı çok oyna..'t manevralara kabili- Talfı.t ArtP.mel tçın a~ır kc1lıneler 
ı;ruplanma maksadi1" ge-ç rdlklerl bu btiyük ~eri mağlüb se-. lera uğramağll. yetil bulunduklarını wmtmnma\ı: V(l nmaktad T • at. da tn 

İ ı• 'P zamandan Mos:'kovanın ınüdafr.asını a-1 namzed b r hale gct.rd ~ı g.b. s yası bu hususta ha.yale kapılmamak ıa. kulliı ır. n n . vnsını -
• zanıl dcre~ede tak•fiye ıçln 1stifaJede bakımdan d-:ı !aıJa tehi kelı bir durum. zundır. Sonra, bu ordula:-m mtihl~ nırunış cıvuka.tlarımızduo Ihs:ın Muk_ 

So~et h Ot:.neraı ~dudu 20 CA.A.> _ Ofi: kusur göstermemekte -ve kendiler nce la karşılaştırmaktadır. F 'hakıka, Sov. bir kollarile Knfkasyl'nuı en bllyük kn bel Ben deruhde etmiştir. 
rcı c Ph 

1 
onko!un Moskovanın ha. imk<ın dalııl!nd buluna·1 h ~· tedb.rı i( yet Rusya hil.kOmetln·n el nde mlıh m.' pısının hemen karsıbınn gelmiş bulun: Diğer taraftan Şehir Tlyatr su ı·e_ 

dlldi~lnl bıi tumandanlı ına tay n e- tihnz eylemektedlrler. Ba._çU;!1lr.de.'l ol_ ,ce bir askeri kuVVl)t bulunduğu hnlde duklannı da gö1Jinünden uzaklaştır - jisöru Muhsın Ertuğrul da CclA..ettln 
Tolllt 

·-
'l'lınOı:enkon: ren kararname :r..ta.reşal tl'.a'k 'Üzere s :Y.ft müdafaa komitesi, $malde .Arkancllsk hııvalls nı, şark_ mamak ica.b eder. 1 hin k b d ın ktectır. n nzledıld ftinl ihsas et_ b!lh~ .a. bu komitenin ~ında bulunan . ta Volgn nehrUc lıirllktc Ural dal; la - Soyy~•ıerin. Japonvad:ı yeni tesrkkUi Ezine a ey + e mu 

0 1

• :ı va açm~Ş-<Devanı 2 Bay Stalln Mosk.ovad~ muhasara hal: rını, cenubda Don nchrlle b:rı kte Knf_ eden a...~erl kabinenin re•sı General tır. Bu sure.le cUamlt.b bir san at kukl mesele, meydcnn getirmiş olu . 
1 ncı s:ıytada) nan etmlş. bütün gönüllU ve ın"lis teş_ Jrnşyayı 'Ve Uzakşarl{t.a BUyUk Okya • (Dcvanu 2 n cl sayfada) hô.dlsesi yarattığı kadar, blr d e h u. yor. 
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2 Sayfa 

r Hergün 
Rusgag-;;y~rdım 
Meselesinin bugün 
Anlaşılan safhaları 

' 1 Resimli lll&kale: 

,_ ____ Ekrem U,.khp 

1'l oskova.da gün reçtlkçe telişın 
arttığını ıöriiyoru%,, 

Şehir; hArb sahası uzakta bulundu 
tu müddetçe Jlrml dört saat hiç aın: 
knmeden çalışan bil)ük bir fabrika 
halindeydi, harb sahası yakJaşuıca bü 
yük b·r fabrika olm:ık mah\,yeUni ıı.a:v: 
betti, büyük bir btihkim halini abnıya 
başladı, şmdJ dışı oldutu gibi içi de 
tahkim edilmekt.edlr. Ayni zamanda 
$<'hirdl'n yekdlterine r.ıd iki istikamett.c 
Ud muhaceret dwı:nsı akmıya ~şla • 
mıştır, biri şark tararına gidiyor, (O

euklaria ihtiyar kadınlardan mürdt 
kebclir, dlğui prb lstikameUnde akı • 
;ror Ask~ alman fabrika ameltsl fi~ 
dl sllih tuıanlardan mük$ekk&1dir. 
ilave edelim: 

SON POSTA 

Fransız darbımeseli _ 

. -24 saattenbul l\losko,"llda örfi idare 
ilin cd hniş'lr, ı:eee sokatıı çıkmak ya_ 
sak" ır, ıışa.'j'ırtma.. harekrtinde bulu • 
nan derhal ld::m edilecektir. Fakat 
Rusvııila nş:ıStr'nıaıt barckcU ynpablle. 

.•. ~~~~ .. ~~?.1 .. ~~~~ .. ~!!~~ .. ~~~.c:1.~ .. ~: ..................................................... ?.?~~~.~üşmana karşı koymak kolay, aıkadan relen ~taht.an sakmma.k güçtür. .............................................................................. ·--········ 
ttk ad:ım "' mı? 

Sovyet RUSYnın son 25 :rıl lclnde 
komünlT.ml tamamen hazmetmis. iman 
hatne ge'lrmiş bircok nesiller yetiştir. 
mlıt ~ldnğu tahakkuk ettl l\lufyi ha. 
tırh.van oesillrr ,.aşl yıı harcltd ka -
bfll.yetlnt b:rbe•m,şler ynbaL'l d:ı mut. 
lak ırurct.te sinmişlP.nlir, şaşır'm'l ha. 
rckefind .. bu!unamıuıtar. Rusynda böy _ 
le b1r harekl"tc ~bbiı<ı edebilecek ya... 
ban"I unsanın yaşamııdığı ise muhak_ 
kak. SovYeilrr örfi ldare be~anname. 
sinin içine b5yle bir kaydı ilavr. reler. 
lerkfil hı-r halde büyük muhacir küt. 

Şehir aberler· 
ilk ve orta 

oku:lardaki yoksul 
talebeye yardım 

Jeleri üzerinde tam kontrol ve hakimi_ n·· p . k . d ı 
yeti muhafaza ~menin ıiiçlül\inc un artı mer ezın e yapı an 
karsı her ihtimali cözönüne almak iste. toplantıda bu hususta mühim 

Ortaköy sırtlarında çok 
• cur' etkarane bir 

soygunculuk hadisesi oldu 
mi$ olsalar r;erekilr. kararlar ver:ldi 

Moskova şehrinin içinde en kötü ih. Q b 
&lmalk're karşı tedbirler alınırken dı- İlkokulfarda o'Auya.n yoksU} ço tomo il lastiği satacaklarını söyliyen dört 
şanda da hazırlıklara devam edilmek.. - h t.edlr. Şehir harici bin İÇ müclataa, a!_ cut::ıarı koruma cem;,yetl idare heJe- şa ıs, bir otelcinin alnına tabancayı 

1 Trabzon yağı ve 
kırmızı mercimek 
fiatları yükseltildi 
Buna sebeb, istihsal 
mıntakalarında fiat
ların artmış olmasıdır 

feri de d~ mtidafaa battı olmak 6rrre t.l dün Part.1 vlli\;yet. me11~ezinde yar_ 
Udye amlmııs, her birinin bsşına bir dmıa muhtaç t.D.leıbelerin ın.kt:ırı gö- dayayarak 3.000 lirasını aldılar ıeneraJ getirilmiştir. na tedbir, umumi rüşülınüş ve bun'.ara yapılacak yar _ Fat miiraka.be komisyonu. dün 
cıeııhe luımaudaıu .ot:ırak l\lareşal Ti_ dınııir tararlaytın!mışt.ır. Okullarda Za.bıta. dün Ortn'köy sırt.ıarında ce.ımı., ve bu suretle Ahmed Arsı b vali muavini Ahmed .Kınıkın ri7•. moçeııkonnn arledıldiline nya göulcn yoksul tnldbeye verllecc'.c elhke ve reyan eden QOk cür'~Ara.Ile işlen adamla .anla. u seti altında mmtaka ticaret. met _ düşm~ olduğuna mı Clrli\let eclrr? Ba - . . • r arasında 'hararet.:l blr pa • dürlUliinde Uıplanmış, Trabzon ya_ 
nokta bent olma.dıft'ı glbt «Yinman ve dlğer hcd.lyeler Cüm.hurt,fet bayra - mJ.ş bir soygunculuk vıaık'a.sının tah- mrlık bşlm:şt.ır. tına Ye kırınıu mercimeğe 1"cnldeıa 
Brfan.~ çitte harbinde cs

7 
bin t'Sirle mm.da tevzi olunacaktır. Dl!ıcr ha - kikatın:a el koyıntUJ bulunınak.'tAıdır. Niha t. t fiat tesblt elmiştlr. nuna ela sebeb. 

)'tix binlerce yar.ılı Je ölü vemıls olan yır cemcyeUerl de youul çocuklarn Cidden küstıailıÇ3 tert.ı:> ve 1dare tabık ~!ı ara..flar 
3000 ıı.ra:a ınu - bu maddelerin istihsal mıntakala 1nı ordudan cerlve ne J.:nlmıs oldu!u da verecekleri hediye· eri bayramda dağı_ edUen bu soygunculıtk vak'asının mıı. dan b r1 ~ışl.ıır, bu .sırada tuccarlar. rmda fia.Uannıo bir miktar yükseı: 

ıtenı d~tfldir. Yalıını sa var kt, Sov • ltaoo:klal'dır. 1 hlyeti ve cereyan tamı "udur ' 
0 

aya şu yo!da bir te9tll! at. mlş bulunmasıdır. Trabzon yata . " · mıştır· 
)'etlerin Moskon. bartıs lfln Uuk rk. Bu sene ortcıokuHardaki ~a-rdımıı.j S,ritec!de Hsmam OO'knğında :'>2 • Trabzon ve h.'lvalistndl'n K"elmf'kte 
ıan, Ros'.ov ba.rbi lein de Kıılkasya • mı:ihtnç ~ebe'ere de esaslı surette numaralı Oırven oteli ro.hlıbı Ahmed .. c- J3 z!m Jtıstlk dC:POmuz: Ortnköy Ye malı,.etin :riikse.

1
mest dohyıstıe 

~_anh \:reJ~~ 
5 

o~l:ırı, fnglı:lltıık'.dnu yardım için ted1ı1r1er ahnaca.ktır. Bu Arslan taşradan aldığı bir sipar ş ü.. wıerlerinde gizli bir ma..4mlded1r. Şim. mahalli flai miiralrnbe komkyonları 
.... m :"'I cruıe c re ,..... seçme uvve e. dl 'h-.. ber be id ,._ flatlan bir miktar :rükscltmlş bu. 
rln yardımına r.üvenm~·e olıtuktı-n, si. t:ııdJelerin kltab v~ dı~r ura'ktefek. r;erlne kıam,yon l!ıGtl.ğl arama.kol.adır, ""'Y a r, onı.ıyn g er ve hı.:> - Junmaldaclır. Bundan dolayı (eh. 

lih ye techlu.t bakımından ise Anr;lo. !ht..yaçları okul ko:ııpe:-atınerinden te- Bu ma:ksa.dla ö!.ede bende araş _ tikleri size teS.1m eder1z.> rlmbılekl sa.tl$'lar da :bir miktar 
Sakson yardmunı beklcdlkleri anlaşıl .. mln olu.nacak, dllter esaslı yrdtm - t.ırmalar ~ otelc:şe iiç gün evvel, Bu teklifi makul bulan otelal Ue 7iilı:seJı: •laeaktır. Komi onun dün m:ı..1<f.adır. Fakat şimdi bir taraftan tar da Partt Ye YokısUl Qocuk'a•ı Ko_ e:;k den tanıdığı H:cyd:ar ıı..Qında b\r şoför Hay<hı.r. o.tbda.şı Mehmed ve kil kararın& ~&re Trab&on7Bkı top-
•Yladiç-ostok" Obilr tarar~. iıım ~~·- ruma Qem;yetlıtden yapı'acaktır. fOfor~e arkadaşı Mehmed müracaat iki Ulcoar go.ztnomın önilnde 'bckl\yen tan uı,s "R perakende 150 ku : lartnın tehlikeye dÜ'!lll'"SI U7.Crne •UP. o ederek. kuIJ\rOll lfıst,iği anı.dığındaıı otomcıble a.tlam.ışlaT ve Q.rtaJrôye ruş"..ur. Evvelki t\atlar ise toptan 

Birinciteırin 

Askeri 
vaziyet 
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(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Toson un ilk beyanatı arasında Çfn 
meselesinin mutJak b r surette Japon 
ya lehine halllne, Japonlar tç'n clzc~ 
bulunan büyllk Aı:l.Vn haya; sallJls,nın 

elde edilme6lne çıı.h~inet:~ından ve 
bu maksadla her şeyın seferber e:i '" 
eğinden b:ıhsctımesıni ve hemen bfitull 
JaPon gazeteleri bu bl"yanata ayak uy. 
durmuş bir tarzda neşril'lı.tta bu:ur:ur 
krn Mançurl hududundaıel Japon kuv: 
vetlennln bir misil rıız.ıı.sJe soo,ooo ki. 
şlye çı:karılmasını, Tokyoda ışık kn -
rsrtına vcsnıre tecrüb lerin .. -ı ~·ao.'ı" 
sını. Japonların yn.kı:rıdr> umumi M h
ver plA.nına göre h'lrl''(ete g"ceerkl" -
rlne bir işaret add •meler! de en b .. cıit 
ihtiyat kaidelerlndentllr. Japonlar (; m. 
d·ye kadar hareke·~ geçmed .er, şlm:U 
ise kış geldi. gene b!r şev yapm:ıı'a", 
b';lıusus B!rleşık ~:c:r'..k:ndaa korkar_ 
lnr. demek Sovyetle: iç!n tl' i\fısı im 
kAnsız bir siyasi yanlı<:lı~ olur. Sovyet: 
ıer, şunu hatırdan çıknmıamalıl.ırdır, 

kı Japonya Uzakş.irkıa bir harrı.tte 
geçerse faaliyetleri heı.ı kendi r..1ha..a. 
rında ola~. Usler ndc.-ı ve .:nrnıh a 
rından çak umkl.ışınıJ'acaktır ve lrı ı -
llzlerle Blrleşlik .Ame.ıka'l1ım.-ı bu un 
Uzaqaı'kta ta.mamıle teda.fill olan h<ı. 
zırlık ve durumlannı b.n!erce k lom re 
uzaklardaki anav.atnnı..ı1.11da::ı gönde -
rccckleri y~ Jruvvet!e.-e taarruz! bır 
şekle ifrağ ederf#t J'ilPl'n haıeketlerine 
mCmi olabilmeleri pek kolay 'lir l\ de. 
ğildir, Zira, 1ngillzLr '!l ann.,.atcn.n 
rınd.a :ve Ortaşarkta başka itaygol;di 
\'ardır. Birleş k AmerikRYA ge~.:ı~e: O. 
!"un dıma.nması hıı.a ve ırnvvclli blı' 
halde bulunmakla beTaber hen gene 
J.aponyaya çok uzaıc~\r, hem de ıki Ok
yanusa ayrılma.it ml'~!Ju:-u-ctinde:Ur. 
Aynca, donanmasının pe.ş!ndrn ge! p 1ş 
görecek ık.ara ordusu da henüz tam o. 
lamk haı:ır değüd~r. 

Öyle görllnüyor, kı şayed So\-yctlet 
bu yakınlarda Uzaklclrkta yeni bır b'.l. 
dire ile karşıl8.$!rlarsa bunu keLdl 
kuvvetıerile önle:nC\ic mecburiyetinde 
knlac.altlıı.rdır ve hnrıc.n muhtemel yar .. 
dmıı Jı:endllerlne b\r fa,d'l. temin ede.. 
mly~tlr. Bu sebıa\M, Sovye~ h\lkO. 
motile Kızılordunun dUne nazera..'1 bu .. 
rıUn daha fazla !ed'l.lt..'\r.$ göze aı.a, ak 
büyük blr lht.lya:t vo te~:ı.nl ile hareke; 
etmeleri daha zaruı1 bir bale gelmiş,,. 
tir. 

SOvyet rlcaUn\n bu husus1an b.,;,ın 
atndar vcyahud b'zde-:ı dalu ıyı b!lme-1 

lerl mtmk:UndOr. Fak\•., hi<!dc~ Vfo ,:ıa .. 
dın gözleri lltarart:ıııı.i: insanlan ve on .. 
lnr:1an ntrekkeb olan milletlerl dllştı. 
nUlenin tnmnmlle makn~u olan b:r r.>-
1:\ sev'kedeb1ldlklerln'n bir hakikat ol .. 
du~a da sfm'he '"" ... •ı,ır. K. D. 

Parasız okutturulacak1 

talebeden 
imtihanı kazananlari heli bir hal almış olan bu ~raunın da_ ' !h berda 'd·.ıı.ıQrını ~ el altında doğru """"llaıun""'1ardır 120 ve perakende l!f 1di. 

ha mll<;afd bir zam:ında nJÇ'n YB•"' - Amerika:ı kız san at n r O! u.ıu .J~· ~ • Kırmm mercimek Anteb havali mamış oldatu suali mr ti, bflhassa İQ. bir kaç çift ın.stHt bulunduran iki ~a- Orta~e Ba1mumcu ç11tllğl ara. sinden gelmektedir, Komisyon~ ıil'•rede el'an b:ıhis mevzuu olmakta, mektebinin hıs tanıdtklarını, isterse bu &damlarla smdaki tenha yo!da bir müddet iler. lnı husustaki karan da dnr: Bun. Ankara 
20 

<A.A.) - Mnıı.rif Vekllll "' yardımın iMi' b:ıle aid siyasi anlnsma. •• • kendisini e.nla.ştırab!eceklerini söy - !iyen otomobtt ez ronra hMi bir yer- elan sonra. kınlmış, temiz kırmızı fr~~n:!s.r~ ecli=: 19
41 

mall yı.. 
laJ"I temine batlı olduiıı hakkında vak.. musameresı . işlerdir }erdir I>üştüği.l t 'kt9.n blluı.be b mercimek azami !5 kurue 11 para. tııe bu sütunlarda Ueri !W.rülmfiş olan em • . uza r u. Uıptan, ve perakende 29 kuruş JM'. lı mUva.zeni umumıye kanununun 9 un.ı 
miUihaulann do"-- olab. 

11
, ... nıı.ı..ı h.. TUrt>edekl Amerlmı Kız San'at Otelci Ahmed Anb.n • son. derece, de durmuş ve iÇindekllcr yere Uımiş. rakend llU'ak ı.ıa •- cumaddesine QYgUD olanı.it 1941.411 

t;• u ....... ,... - u...o.lltl thr e! l te1C1 b JA.,.'k d e o sa cak...-. ll.alı: ders 7.ılı için ~ •o maaratları de\' tırı.at~ktadır. M'5tli ;rardım m~le. me!kteb1 talebe'erl düu yaklıışmakta.11ht.tyac:ı o1an bu ~ erı an evv 1 uruın o u esrarengts - e. semtler ieJn "J'lrmi para :raaıa .._ ıet ıara.ıından verllmek Uz P n " 
slru hır karara batlarrınk illere Mosko. olan Cümhurlyet 00yrnmı münase _ e1e geçirebllmelc tçln bu tekUtten poounun nerede olabüeceğ!n1 araştı - lire :masrafı kabul ectnmlştlr. 1 nu bulunan okullarda parasız ya 
n:ra cttm~ olan İnıillı ve Amerikan betHe güzel bir müsamere vermiş_ memnun görlinmtilJ ve bu adaınlar:a rıriten 'blrdeolblre Alıuna bir ta.00.nca l ) la.ra.k Oıkut.turulaca.t talebenin mııss 1 
=~h~ları ltonfcra.nı.ta.n aöni!üklert rerd&r. S:ıat ıs da İsUlı::.lft.\ mat"Şile me erte8i günü lbuluçmaf& iizere şotor namlusunun dtıY3nd~nı ha.yret "e k . . baka imtihanlan yapılmıştır • 
.... .. .,::,. ~ ':'""'""'u"' mat_ """"' 1>,..ıam!nllŞ. miltcak>b•n mel<.. Ha,,.ıatla """"" .. "'" raondeTil .. , - • .,,..,.,. gQrm\;şl\lı, Bayram şe en fıatları 114aa<lf Veklllliind• Wşkll olunan··-.-asında elJylelc:rl :!.rad~~r. Ru sııallt-rtn t.eb1n müdiresi Ba.yıın ruerl. Cüm _ m~. Neye ~ını oıışıran .A!l'mıed M- d k f k misyonlann tetkikinden geç1rllen fıl .. 

1 - M"o!tt Ed·n· "' h..ı,.tın manasun ve Tilrklyeyo ka- - gün 11o,....m M.-00 bir lan ~endblnl ~ -Iı <Ve BiL arasın a ÇO ar reli imtihan. Jdli>dlar>n "'"""'"'°' sd 
StaU • m son 4n\dkac1a --~~...., Sl~eciye uğ!'9.llll§lar ve b\.l:kım.!lda b ! re müsababl7a giren 4S81 talebede!! eıı 

n ile ~Örilşml;re gltmekt~ \'a'Zgeç. zandırdıklannt te\>e.rÜZ ettıren flir DU UlıVl.lUJU.:Ue • Un D U adamlar t.arafln. varmış yüksek not e,la.tı 446 Sl devlet parfl~ mlş oldnl:ıı rivayeti dnlnı mudur! t.uk 6Öl"1em-ş bugünkü dürıya bul'..ra_I kelttlilerini dörtgöııie bekHyen otel - dan .ooyulmUŞ ve bu aradıı. cebinde yatılı talebesi olM'ak kabul edilm•şt\1'. ,.!,.;:; s:ıın mlhakerclm •ın.ı ·
14

,,.. nı mü'll1C<~• Türk yenin .. ı _ • .,., de aT_,,.• .ıan>t B"ıtto,ıl bu!unan SOOO Uram alınuuşfaT. Şeker Bayramı münıısclıetlle şeh _ llgJIUerln • ...., , ....,.. ımılh""' 
bU'akm l ~ bUihare neden Molotora lam. düril.st ve ınukbale emn:yeUe ba ı:elm.L§1erd\r. Küstııilı adamlar bu 30yguncu1uk. _ rlmizdek! akide, 'lokum ve şekerleme girdikleri okula mtıra.:an.t etmeler! fa " 

3 _ ~J t tan yegane dev'et. o1d•ı~unu .söyle _ Otomobil Beşnctaşl.a. vapur iskele .. :ıarmı mfitealldb tDı:1ru n beyeoe.n _ gl'bi mUh'teEf nevi şeker mad<ielerl _ zımdır. 
eak lkl ddaıı:~:~r ot!~~ı:ıın ab1 ım_ miştlr. Bi16;hare arknd:ı.şınuz Nus:'et sının önünde durmuş. 40rör. Haydar dan ltemJ.inden geı;:ıen otel°'yı orada nin ea.tışlan artmış bulunmaktadır. 
n bu hlldlseden Slellnl~ rr/.:m~~~~ SJ.fa OOşıkun <Cümburiye; :ve tadın) 19.stı'k tüeclrlarmın k~dl1crıru gazL bırakn.mk ~ otom<i>tllerlne nıiıya - Bu sıralarda bazı şekeı-cllerin yük _ 

Bulgar Başvekili dcndU 
bJchtı takdirde lstlkbal için tanhlıfid 1 mevzulu bir tonferan.i venniştJr. Ta. nodn ~edl'klerlnt stql~ere« h€P rfı.lk h!ı.dl.se yerlnden sa.vu~uşl~ır. Bek flata su.tış yaımQkt.a oldu\1an 
:_re drlşmketen kaçındıtı manasını çı- '~ okuduklan ş!lrlcr ve marş - beralber yukarıya çı:kmJŞ.nrdır. Otelclnin vukll'bu1!m murncıaaiıi a_ hakkında be2ı ~etler ;yapılmış ~ 

;a'l$la.rdır. Bu dotru mudur' • j i ~ ıb mim\ ve heyecanlı ıoplan. Ha~rla arkaci1ıŞı eıadnoda bir ma zerine EmniYet Müdürlüğü memur - t~r. FiQi; Mür.aGtabe Bür0511 ıwnt.rö _ 
madc1 - A~lo.Sakson fılemnln sekb 1 ara u sa sa.da oturmakta olan ik1 ıpbs1 otelci- lan derıı:al ını.retrete geçerek "&!k'a lorlert dün bu m.tinueeelle Polb ve 
Sovye~'~n:'!ı ı>nnr.'h'eri I.on<lraaa tıya son verllmlştiı:-: e lftst!k tüccaTları dlye takdlın et - etr.afında ta1ildl:n'tn başlnınWaroB'. Dblte.i belediyenin de yardunlle ıe. 
dilnüştlr Fakat n - taM1fından kabul e- .. • y Zabıta dün bu cfir'et.kAr soyguncu • hlrd~ umuml lbir tamml\ yapmışlar. 
a'·nı ·t'~n t 1\Iosyı; l\Iototor da &he Bayram tatılı ............................................... , l dördünü de yaka.la.mıştır Bu dır. Mu'htellf şekerclier ıı.rasındıl. fi_ 

l\ 1 a ' ~rm1$ mldlr? ı' ann . • o.t fa.r1klfırı görülmü.ştil B h 
b l ı~r Harrhnan ile Lord Beaver _ şeker Bıyramı milnascbetlle res _ ! y b i 1tidlıı. etmfınd:ı.kl tetlki.lder ehemmi - r. u ususta. 
V::n!.61.ün bu suallere mü~'!>et. ceç-alt m1 daire ve müessese1erl~ btitün o1tuL : arın ayranı ! yet.le devaID etınektedİl'· iyi ~ite Te en ~rl fiatı tfLkib e -

1 
ek vaziyette buhıns."\l:\rılı tnh l lar yarıından tt.baren Ptızartesı 8 1: : ~ den ibir şekcrclnın satışları esas tu _ 

Dl n ;!!Cflll'bilir ki bir tek k 1' • - : ·· ~ - ' • : t..ıı dl~ _..,..,,n m • • e me ile u. bahına kadar ta.tll ~pacnklıırdtr. : tstanbul Muftuluğilndcn. : 6SO li bacaksız ı.umuş ve 5er o:ı....., ....... rda ihtikar o. 
Memur ve mtisb.'hdcmlerin ~ Yarınki Çarşamba günü Bayram : ra aııran lup olmadığı ona göre tayin edilmiş_ amı merakı İıtal'Yf' 'l'tab ~eclderaı, 

hna muJaılıQ verdDıll'rl <'!ev&b: 
- DlkkatlmM bilh'l~ Cf'bn ıı:üntın 

meaeteterı idi, ~l'nd,. kmdilf'rfne so 
rulan lll.'\llerP dolan,fte btr tn~ilıı: ce -
Tabı otnıurnr B bak ~ ki • n ımtlan clenileblllr 

' M"9kova 'lıqnfenn~nm bir buçuk 
&Y bdııı.r C~He\; toııtanınMt ıdnsl 
meselelerin miiTakf're f'clll esi •an d m anusun. 
1ti 0 tmut n lıı:nferaımn ta~•lt 
~est de Ruyaıun va:dntl dolayııılle 
eh JMS .. le ~ t&ahhtwllerln ~rtık 

ml'9f:1elll ebmıkiaa esbıl" ot 
ıındın Df'..ri ~hnlt!Ur. 8arinfift ..:: -

••••••••••~~!!'.~ 1 D'ft D7fadal • ............................... 
TAKVİM e 1 lnci Teırin 

R •• ı -- 21 A.r.M .... 
W'1 - Balı 1880 

li .. iTcıplıı 
Rumi ..... -HıDl' 

8 '1941 100 
GÜNEŞ 

Ramazan lM:iAK 
s. o. s D. 
6 l8 29 ' 19 

12 56 11 19 
ôt,!c İk:iııdi Alı::p.aı Yııuı 

fi o. s. ıJ. ·r s. u. 
v. 11 rı9 1-i 69 17 21 18 53 E. ~ 86 i ff1 ~ - 1 aı 

ve ücretlerl önümi.iz..
1
ekl Pazartesi olduğu UAn ohnur. : samatya maliye şubesi odnCl51 Meh_ tir. : ıned evvelkl gtın Samatyadan blndlli 

günü tediye olunacakt~r. Sad~:'ı. Fıtır : bir .U.amva.y'la IAlellye g~Urken, meçhul 
---o---

0 ~ :tyı Son ! tllr yankesici pe.ntatonunun cwinde Vali Ankaraya gitti 
Lastik ve çivi tevziatı x. x. K. = bulunan 650 ıı.msını aşırmıştır. E :mr mtııddeıt. eonrıı. !.şin farkına varan V6" ve Belediye Ret.:i D.r. Lfltfi Kır 

Villyet lhtt,y.ıçluına ta~ edilmek Buğday: ~ ;! ~ i Metmıedin vutubulan mUraeaatt üze .. da.r vllA.yet ve belediyeye ald mu'hte-
Uzere 10 ton çivi ve muhtem eb'ad- ~ 

234 170 117 i rlne zabJta bu meçhul yankes!clyi ra. lif işler etra.rındaı ~adar mnkam _ 
da 120 aded ot.amobU llsti~ı tahsis : ~ıamıştır. la:r.Ia. tan.Mla.rdn bu!lunmak üzere An_ 
edil .... '•t.l. ç .... , Bayıam namazı • •• "'""i' r. i~uerin tevziatına bu _ : suçlu gabıkalı yank~llerden 15 karaya. gU.mlşt&r. Vatı ve 13€ledlye Re. 
gun~en ita>aren "8.ştumcıktı.r. BneL Sa. Da. : yaşlarında EYüb adında blI' bacakaıll - isi b1r bç g;m a>nıa §ehrlmize dö _ 
ce Iaşe :Mudürlütüne mürae&at. edip Vasatı 6 55 ~ dır. Ef(l.b, kalabalıkt&n IBt.ifade ederek necektlr 
de sıra bek!iyen ihUyaç sahıblerine " Ezani 1 3'1 j ooacmm 650 Urasını &GUdıtını aıtral ··--·...:.,··-·-·· .. •• .. •••••••• ............... . 

:ı~~~;ncı:.ı ~:,:~~:~a~~:a: ................................................ .-' etmlşt4r. 1 R AD y o ı1 
ra.caattara aynlaoaktır. IkWtlerin r- ) -

~lndıe. ihtiyaç saıhiblerinın llste- 1 S T ER iNAN, 
iNANMA 

ler\ l11.mrlaruıWc lAıı.un ge~in.den, 
t.Mriat. bıı.:,Tamertıesıne bırakılmış _ 1 STER 1 
tır. Nbr:ame«bı Naıdf, gazefletııln4e 

(Ilamlet) m6naka.şıısı miinasebetıle 
}'&7.dıiı btr yarıda, •Ham1eb i rir 
medcıı hlikilm -n~tbıi ~ıni 
Şehir Tlntrosunun ve TalAUn bu ...: 
ttr yiikiin alım.dan kalkamı:raeak 
lamu ~tini ~ordu, l"aıar ,u: 
nli ciinduz ma.tlnesinde, Balonu doL 
~n kalabalık arasında Nlzamettin 

Nazir de vanfı. Temsil ibUUlden son.. 
ra kend'ısnle sorduk: 

- Nasıl buld11DmT 
- Harikuli.de... Bilhassa Tall\t 

ıa;raıu tebrlkilr. Görürscnb lı:enı1islnl 
benim taratımclan tebrik edhıh. a. 
cele hüküm verdiilml anladım ve 
lll.$ma.n Glılum.n 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA ! 

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

SALI %1/10/1941 
'7.30: Saat ayarıı, '1.33: Hatif mUzik 

<Pl.>, '1.45: Ajans haberleri, 8: Senfo • 
Dik mUzik <Pl.), 8.15: Evin s:ıa.tl, 8.30: 
Senfontk mllzik (Pl.). 12.SO: Saaıt aya_ 
n, 12.33: Türkec pl.tı.klar, 12.45: Ajans 
haberleri, 13: ~çe plA.klar, 18.30 : 
Karışık ı:qtız!lt <Pt), ıs: Saat ayan, 
18.03: Radyo salon orkestrası, 19: Pa. 
sıl heyeti, 19.30: Saat ayarı ve ajans 
luıberlerl, 19.45: Serbes~ 10 dakika, 
19.55: Zeybek ve sahil eyun hava!an. 
20.15: RadyO gazetesi, 20.45: Hnflf so
lolar CPlJ, 21: Zinı.a.t tc.kvimi, 21.10 : 
Oda muslldsl. 21.30: Konuşmn: noo 
sen-e önce nasıl y~cyorduk?> 21.45 : 
KlAslk Tllrlt mtızlği prolramı. 22.30 : 
Saat ayan, ajans haborlerl; borsa.. 
22.45: DaD.s mUzill CPl.). 

Sofya 20 CA.A.> - Ba.şVekil pUof 
Budapeşteye yaptığı resmi ziyaret ~ 
nasında kendisine retak.at eden zev
üe b\rllkte Sofyaya dönmUşttır. 

Pllof ıııt.as.Yonda hlik\mıct. nkAPı. 
kralın mümessili, Mihver devletıeriniP 
sefirleri, hariciye ve maarif nezaretle.. 
rinln yük.sek memurun ve da.ha birCoı 
zevat tarafından ka~lanmıştır. 

Mareşal Timoçenko 
azil mi edildi 

[Bas &arafı 1 inci s:ı.~radal 
Flllı&'klbl Generıı.l Jonkotun onv~ 

Jnn arasında geçen Temmuroanbefl 
Tlınoçenkoya aid olan 11Merkez cepllı;sl 
kumandanlığı:a Unvanı da vardır. 
, General Jonko! 12 Şuba.t 1941 de&' 
beri Sovyct ordusunun erkft.nı harb ye 
reisi idl. T.moçentonun gözden dll.S " 
mesi ile Jonkotun tayin\, vaktinde ~ 
edilm~ti. ADcatc şimdi tesadilfl 0 
rak. merkez cephesinde cereyan ede,.ı 
son muharebelerin bılyilk b!r tııtıııı 
l.le General Jonlcof tarafından ;cıare 1

" 

dllmlş oJıdu...!hı Mrenllmektedir. d"' 
Moskovanın eski garnizon truınan ~ 

nı General R&viakine gelince. bU 1" 

neraUn tsmı'n\n on gün evvel torgt'';.ıi 
rallilte tayin edilen kumandanltJ ,,,ı 
isimleri arasında zlkli!dllmls o~ıı>'' 
'cendls;nfn daha milhbn btr VflP' 
tnvin edlldl~ne del{tlet ctm"kted:r_:_,.- ~~ 

Bayilerimize 
Bayram münMebetile birçok 

bayilerimİ%den tebrik tel~,~ 
mektublan almaktayız. s~ 
Bayramını biz de kendileri"~ 
tebrik ve gö~eraikleri nezıt1'e 
eserinden dolayı alenen tefek .. 
kür ederiz. 

~--·------



Kadın nmancılarla mllAkatlar 

Cahid Uçuk • 

Altı senede beş yüze yakın telif hikaye ve beş 
genç 

Y-azan 

roman verell 

Okuyucularıma cev ab :arım 
llıuaa cB. T.• 1•: Ba7 cAhmecb e: 
- Kı*ançlı.k kavgalarının onu ezı_ - Çocuğum, bu ba':\stltlllnlz f!ldl 

den uzaklaştırdığını yazı.voraunuz. Er- de .mazı, her genç k•!.da vardır Ya 
kek kı.skamlmak !eter. Pak.at bu haa · 
talık haline gelince ıırter. zaıt.en iti : nız bazılarını bllinıin, oazılarını da JC 
madaızlıJııtan doğan kıskançlıklar aflı:ı farzedersln. Fart bundan lbarett.11'. 
öldüren yegt.ne mikrobdur. TEYZS 

-

1,.. "Son Posta,, nın buJmaca ;ı: 13- 14) ~, 
~ ~ 



Mahallemdeki kadınlar 
beni nasıl anlatırlardı? 

ON POSTA Sayfa 3/2 
aeııJn. kızın ~ pljba?. kapmma .kDşa.rlar. hooa,yı kaçarıken o. ,,,, .......... _ ............... - ............ - ................. - ................ _ _.__ ......... __... •• "\ 

- Bu ~ı herife mı?, ra.da. eru;elerlerm.!ş... • · A A A 'llf!a ""Son Posta., nı~ j 
- Değil. Klm bilir hangi afacana - Amanın... Ah yez;.cı aşitte kız... lJINc= H K ,,.,.._ edebi romaru 1 

sevdalı. O dUYmuştur: Mahmud Salın Ah ... ömrünün sonuna. kadıır şöyle ra.- : 
varını yoğunu kaıelma sa.rfeder, diye. hat rahat bil: koca. yUzU b ile göremi_ :9 •• """ i 
Onda. para bol, her şey bol. Faka~ bir yecek! .•• Allah billr amma, çoluk oo_ . DUI\J ılllı A !:. 
a.v otı.ız gecedir ya?. Yirmı do.k112 eece_ cuğu da ola.mıyaca.'k. 
si Ma.bıınud Sa.im evde yoktur!. - Ne gezer?. Heri!.iın korkudan ra._ İ 

- Nerededir?. h.atı huzuru var mı kl karıslle m~l • 
- Ya ltaraıkolda, ya merk~erde, ya olsun?. Onunla evlenecek kız nasü - 114 - Yazan: Nusret Safa Coşkun~ 

blüdilriy~tte, ya adliyede k&i>ı altında, yapmalı bilir mi.sin kardeşim?. B u a.ds.mıa. giıdecekıslın. tşjni yo-ıbaıh.aıtliyim. Yalnız şuna inan ki seJ 
ya. tevıki!hanede, ya b.a.pl.Manerle.. . - Nasıl yapmalı?. lu:na Jroıyıınadt elin.dedir. Sen us_ dad, ıben seni baıkiti bir aŞkla sn J 

.Annesine İsta.nbuldaki bütün !tara_ - Mahmud Sa.imden bol bol rlrala- ı 
kolların maıh:Jı:l'IIl.el rin k'tab ·b· b'r n a.lınalı, ı.A~.....,larlle g~p ,,.,_u.,.., dün_ ~tası sayılH'sın bu 1.şlerıin, v-aztfenı öğ_ etim. Evrvelfı mıa.cera hevesile başlı 1• 

- 129 - t;oa:raf.ımı alıdılar. Hem. neler yamıa_ • e ı gı 1 ~ ~ """ .,, - • t.ım Iüz b AıAı. • 
BizıIIl Jı:omşu bir edeli Fatma) vardı. dılar? .. Ayıasotya camiişer..finde zeka.t lWıesini vermiş. M-ahmud Sallil blnkaç yanın tadını çık.armalı. Za.ten Mıılımud .re ye um yok. yan u ~a giın gegtikçe der.nı~t~ 

:İşi ı:-Ucil her gece bir komşuya gitmek. dağıtsam lM.aJ:mı.ud Baim k&lb pın-. SÜ.. gece mey~ana. çıkmadı mı zavallı ka_ Salm.i lstlyen kızla.r bunun için isterler E Se.ma, çılgın bir isyanla yerınde9 ve kök:l.eşt.i. Ne rıa~da .. bugil.n Nevini 
herkesin dercilni gı1yan candan ve r(lyomıuş) diye ko.nduraoMiar. dın~ listeyi sandJ.ktan çıkarır, E- emin ol... ;tırlaıruştı: saına 13ô'ik değildir. Ut.an:ıra.k ltıraf: 
lrnlbden dinlemek, sonra ertesi akşam Olur ya, (Nebihe) nın il.tl.ne& ma_ mmonün<ien ba.şlamu.ş merkezleri do_ - İYi amma böyle cin gibi adam : - Siz delisiniz.. ahlaksız bir adam. ediyorum ki, ben çO'k giiruı.ilikar aş..ı-i 
öteki komşuda Cıte!e koyup çalmak) tı. ht\llede tesa.dülen biz.im Cdell Fatma) 11.aşnQğ.a. Ayda b1r gece ~vde kalır de_ ~~ı baŞkaslle gezerlcen gömıez mi? ;sın.ız. itrenzyurum sizden .. derhal e_ ğılık bi·r maJ:ıllükum.. Faıkaıt bu, ber.mıi 

<Fa.tma> hanıma ben! sonnuşiar. nın evini ç.almış: - d.lm. ya?. O geoe de şöyle soyun~p ~ö- Büyük bır ~ eıtarm; mı?ık t :vimden gidiniz. Bütün bı!nları Rem_sehinsaadet.iJı.idüşünmeme mani Leş_.! 
O günlerde rene evlen.ıneğe kaUtış_ - Ah.. a!f~rslniz hemşireciiim?. kilni.l.P rahat ya.tamazmı.ş. Elbıeesıle ,ft.:-v~~ .. il. hemşire... oun °- .. =zi·y· e .. anı .. ala.cağım. Bu teklifi ya.parken ltil .etmez ... sa_n. a çok azaıb çektim m,.$ 

mı.şt.ım. za.ten benim lşim ba'az dtize~ Sizi rahatsız ettim. MalUm Ya hem mıa.nı..muş. __.. ... 1 
11nce: • silııllet.i şerif; hem Allahın emri. cttç - Neden hcmşireeiğim?. - Aman kolayı nedir acaba?. :Yuzunuz kı.zarIDJ.yOr mu? senı çok Ü2Jduıı:n,, hııııelad.lm, lı.aya.tı_: 

_ t.ş yolunda, evleneyim! deı1m. kişid~n sormalı) derler.. . Şu kar.şıld - Neden olacak?. Ya bir alacaklı - N~ olacak: CHanmı yanındaki ! Genel dlrekl.örün cevab ~rme.sme nı 2le'hirledlm Sedad .. kend9nl mes·u9 
İşler aZ&lın<:a. da: sırada pembe boyalı hanede şöyle tı.. gelecek, ya bekçi, ya pol-..s çağıracak. kim?> dtye sordu mu <Taharri memu_ :va.kit k.a~tı .. kapı çalınıyordu; hiss~iğin bir gün, beni :ıff'etti~.ıli: 
_ t.ş azaldı. Hazır boşum. Rahat ra_ sa. boylu; sakallı bir zaıt var.' E1.biseslle :va.tanruş ki kapı çalınıp ru!) demeli... [koştu. düşünümen, >nan k.i, derin blr hu ur! 

hat bir kız bulayım. ewıene,vfm, de'"im. - Mahmud Sa'm... ta: (Mahmud Saim Bey burada mı?.) - O vakit Mahmud Saim ne ya;ıe.r?. E Kapıyı açar açmaz bir çığlık ko _dUJQcağını. Sedad, SeJmadan :ıdre:J~ 
Hanımlar beni severler ha_. Siz di_ - Tli kendisi ... Bizim kerimen i«ti_ dedikleri vaıldıt paltosunu sırtı.na &lınca - Ne yapacak?. Ta.bam .kaldlrır ta- :Par<Iı. Kocası gelmi§tl. ru .istedlğim z:ını.a.ıı, vermekte çok te~: 

yeoeıksl.niz ki: yor. Ba~ları denk değil. Babaeı yerin ~ ~J.Sllldan cızlamı çeksin. oa.r??? i B1I'birlerine hasretle sarılnıı.şlar- r~üd etti. Giıderken, kimseye ad ·e.i 
- Mahmud Saiım, ismini duyunca de amma, adamcağızın i.srninde büYÜ Bazı kurnM; poliBler bunu öğrennrlş_ ...... (Ar .. -!'11 var) ~dı. Remzi, aralık kapıdan oobasınısinln "rertlmemesinl, İstan.bulu ha• ır-5 

aana kız değil, kızın eski pabucunu bi_ mU var nedir?. Kız imnlni duydu. He_ ı· ıer de onu aradlklar:ı gece sokB.k k11p1_ ""' • • 
le vermezler... men razı oldu. Meşhur bir fldammış ... _sm=ı=cal=ar=la=r,;,:=h=em==en:ı:aar=ka.=t=e=ra.f==a=ba==lhçe========M="=b=m=11=d=R=a=lm=="'=l=t"'=ı1=:ı=f= ;görmüştü: lıatacak hiç bLr hQwd.~ yaztlına.ma_: 

Vallahi bl5yle değil... _ M~ur dola.ndıncı!. =c E - O .. babam da burada.. ne güzelsını tembih ettlğlni söyledi. Onu, ~eJ 
Ben kadınlara e1Zelden meftunum. - Dolandırıcı mı?. Vallaıhl aklım s hh t • t• • t :tesadüf! nln için çok lüzumlu b ir haber vere-5 

Benimle yürüyen bir kadını bonmarşe_ ermedi kardeş. Kime SOrs<ı.ın gil.lmeğe 1 a ve ıc ımaı mua vene E Ka.;rısını elıinıden tutarak od-a(YQ ceğinlı söyllyerek mü.şkülatl.l ikna~ 
deki bebek gibi süs~er püsler yaşatırım . başlıyor. böyle söylt.lyorlar. Bu , s&LUn :doğru yürüdü. Genel direktör asık edebi'dim. ; 
Jruş sütünü b1le eksile etmem. Onlar herhalde İYİ bir manası var k1.. kimse vekaletinden ~uratın.a mülA;yim mi.mikler çlzıniye Sedad, uzun ·bir mukaddem<! ile ca~S 
ds. benim 'ken<lllerine böyle meftun ol_ yilzOOU ekşltmi-yor. Bu adamın ismi :ç:aı:ışaııak ~tına doğru ilerledi. ö_ nmı sllkmalı: iStıemiy-0rum. Bunu ro J 
duğu:rnu bilirler. söylenince herkes ırulmeğa başlıyor. Asker! ~zifelerini b>tlrerek terhis edilmekte olan Tlb raıebe Yurdu 1938_ EPUştüler. mantık bir kadın fedak!i.rllğı zannet). 

Daha ba'$1kte im?ş!m, ba~ımın ucuna Kız bile: <Dolandırıcı Msbmud Saim 1939 senesi mezunlarının +ft..ınıeri b.i!: an evvel tebliğ olunmak üzere ter- • • 
b!r eriı::ek ~ldl mi yaygarayı bassrmı_ değil mi?. İsterim> dedi. Fena. bir 11! .....,.~ : Reıınrl1: me .. sana söyJemek istediğim şudl'r:: 
tun. ağlar k1"11met kopanrmı~1m. olsa hiç ister mi o?. hiıılerini müteakm bir halta zarfında Vek:A.lete gerek bizzat gerelc yazı He ! - 'I'eıjettü.r ederim beOO., dedi .. Celll bey öldü. ~n çok hastadır~ 

ld. . f müracaat etmeleri ve b.ıılundukları adresleri bildirmeleri i1An olunur. (9296) • nlıni ı b·-t..- ·-ı~ dön ""-- ı N : Beşiğlınln yanına kadın ge ı m: ı_ _ A.. ayol hemşire. Sana davulla, - :demek geli y.aaıız u•••••·•.ıılyor, Senin c,; .. 'c;e men Ui1ll.W.lL. aza_. 
kır fıkır gülermişi.m. zurna ile mi s& anlatmalı, Komik Kel T )f k d w d J ğ Et>enim yokluğumu h:l$ettirmiyorsıın. nın seni çı1gmo:ıı sevdlğiıni l>JiyNum~ 

Ben bir kıza tallb olunca kılavuz Has&n gibi bir herif. Hem Kel Hasan. ft p Çl ma ıgın ftll pazar 1 ft :aenel direktör, Perini Selmadan Sen de ona karşı lüıkayid değiJcl'l i 
bdın. bzın kulailll6 eğilir: da.o gece gilildüz ayrılmazmış. İki nu. ~k:açumağa Qal:ı.şaraık oervıab verdl: Duyduğuma göre, Qelll bey servet.~ 

- Kızım. ana bir talih çıktı!. der. maralı Kel Hasan-. f'Jkft rılan iş ! - El.bette.. bir tanecik gelinimiz nin mühim blr kısmını sana b!rak -! 
Kızın yüreği hoplar: - Ondan gülüyorlar?. A.. 11.stiime ır · 1 • 

"17''.- --A""" ~-.zecı~1m? A 1 . k d Svıar .... m.ıe bakalım, tşlel'ttl ne oldu? m'"'· 1 
- .o.ruı. - V<'J i . iyilik sağlık. o ko.ıkoca. sakalile demeGt nta ya nafı" a ınşaat omisyonun an ~..r· ~ 
- Meşhur <Mahmud Sa.im> Bey. ki bu da yüzünü boyay,p şan.oya çı:kı_ E Delikanlı, Be'meıya ralbıa.t bir nefes Nazan, çCJk hassas, fnıkat o nisıbet_: 
Kız gülmeğe başlar. Fı.lcır fıkır gUler. Yor. Kel Hasan gibi iöbeGr atıyor zA.. ı - Ka.aplı zarf uııulile yapılan eksiltmesinde talib çıık:mamasından do_ Ealdıra.n bir müjde De gelmJ.şti: te gururlu bir kadındır. Şüphes!z. ::a~ 
- İstemez m!sin onu kızım?. hir?. Tev6k.külü demE111lşler: tKızı ~ Manavgat - Ak~ yolu üzerindeki Ahmetııeıtıükü k.öpıiisü inşaatı pa.~ : - Arnka.ra:YQ gSdi:yoruz 1'a..ba .• ora. - na V'a.Ziyeti yazamaz. yaC1'.ID.8Jnıctı•.! 
- Bilmem ki.. acaba. !ahat durur kendi aJ"LUSuna bıNl.kırsa.n ya davulcu_ garlığa çıkarılmıştır. hra 'yerJ.eşm~ m:ra.r verdim.. Ben>m yazınıyaeaktır da .. &lna blr feda.1-ar_! 

mu?. ya varırmış, ya. zurnacıya!> 2 - Keşif bedeli 12354 lira 61 kuruştur. ;ı.çlın iY'i olacaık... !ık düşüyor Setl11d!. Derhal .;irt1· "Ye3 
- Ba;k her şeyi açık söyıfyeylm, - Şanoya çıkmav. o. 1 - Bu .işe aid şartname ve evrak ııun.Iard.ır: : Selma, sevincinden nerede Lse ko- dön ve bu bedbaht kadını tes~m et!: 

müslüman dini a.şik~r Jozıın. diliıyayı - Ya nerede oynar?. orta ~un. A - Keşif hU!Asa cetveli. • • 
ita.fese lroyuyormu.ş... da mı?. B _ Sl1Sı1el f'ryaıt cetveli. ~crasmın boynuna sanJace.lct;ı. Çok şü_ Hasta.lığı günden güne iler'Lyormbı~~~-: 

- BiliYonmı ... Bin defa. gazetelerde _ Yot. QY'n.amaz. Bu heri1 w~ sano_ c - Ölçme cetveli. :tür, kurtuluyordu arlıık... İstan.bukı. gıelmesi için yaptığımız ıı 
okudum. Er.keklerden alır. k:ı.dmla.ra da oynar, ne orta oyununda, ne kara_ D - Husust şartname. S N • d S d d kf b tün t.a2ıY•kler netice vermedı. Adeda 
sarf~rm.iş. z~ bu imiş.: Ara yerde ır('ıl.de... E - Mıika.vele projesi. S 8YIO 00 8 a a me U manastıra kapa.nıınış giıbi .. bli: rahibe I 
tahsil memurluğu... - Nerroe oynar ya?. F' - Eksiltme şartnamesi. i cSedad; hayatı yaşryQrmtı~. ~er onunla ha! 

- Şu halde 'istiyorsun?.. - Kımıhlkta. ... A.. a.yol .. sen ll! an_ G - Kazık staşman, : Mektubumu aJ.ıınm 19şıra.caksın. yatını btrleştlrmıeık istemezsen b:Iei 
- Ben de onu lta.feee korum!.. lam~n;ı.m?. Herkesi kafese koyar... H- 390 sayılı proje, ;yalnız bu kıa.da.r da değil, se~ rEJl:a.t_ blr müddet için çiftliğe gitmen, yaı:ı.! 

*· Saıballleyin evden çıkarken ba2ı defa 4 - Eksiltme 17.ll.9U Pazarteal. gttntt sa.at 10 da Anta1yada. Yeni kapı ~LZ etti~~ i"in klımca:ksıın da... hele yalnız kalan bu z.avıallı kadının iş'.e i 
!Balatta oturan <Nebihe> i~m!nde bir pencereden seyrederim. Başı ônünde.. caddes!nde Na1'ia MildürlUğü b;nasında kurulu Antalya. na.fia inşa.at komts_ ,,,~ " Öy 

kızla tanıştık, Ona, ismimi <Ferhad) Jcnnduralarının ucuna bakar ıdbl yli_ S"()nunda yapılacaktır. ~kudukıtan aonm düşeceğin hayreti rint yıoluna lroyman ıa.zımı le sa~~ 
dedim. rtır. Gören onu mahalle ima.mı ders 6 - Eksiltme kapalı zar! usulile ve vahidi fiya.t üzerinden yapılacaktır. ~tasa'VVur etmrone .imk&ı ~. bı.iiyo_ nıyoruım ki, bu senin için bir vazife.: 

- Öyle ise biz (Ferhaıel lıe Şlrln) iz hocası zanne<M!r. Ha.lt>ttkl . ıım.C\'.,ı .. b.,_ 6 - Eksllt.m~e girebilmek içJn isteklilerin 926 lira 59 lruru.şluk muvakkat :rum benden nefret ediı,vorsun, benidir de .. lA.ldn , bllme'lJSin Sedr:ıd. onu"-: 
diye güldü. na sor... Çı!ıt çarşısıdır vaUaht. Bir teminat yatırılması ve bundan başka aaağı.d&ki vesikaları ibraz etmeleri !sevmek, düşünmek şöyle dursun, adı_ la baya.tını hlr!eştlrmeni ne kadu:i 
Meğerse biliyormuş kJm olcluğumu? .. Jllfticeme.ve cıkamıış, arkuında. J'(1z şarttır. Smı a.nmak .isteımi:ymsun. Seni hıaksız tstiyorum. Bu arzum.da çok so.mi:nlj 

Ah şu g.a.zeıteler. Kn1t bin şekilde res_ ~ daV9Cl birden... ı - Bu işe gireollmek için Nafia MUdüriyeti ehliyet komi.syonundaı:ı alm. =t>ulmak kabil ml? sa.na :ım.rşı çoat ıra.. olduğuma. inan! (Arka!ıı vnrl _; 
nı.im! bestılar. BUrOkadada eşekle ge_ - ffslıüme jyillk sağlık... mış müteahhid1'k vesile.ası. 
tıerken bile CN.a&rettlı:ı ııoca> libl fo_ - Ona kız mı verilir kardeş ... Hem 2 - cart aeneyo aJ.d T'ıcareıt Od&Sl Teısiıka8ı. &8307a \... ____ ....... --·---·· ......... -· .. ·····--·· .. ••• ..... --.............. .. 



İstanbul 1ıon bamr ol8uıı, doru bcvgirler ko • ' 
ful.sun!... Belediyesi 

ıam;;l.b1 ~ ~ aııtı,ordu. • .................................................... ~ 
llanları 

BilcAye Alurlıa.ııda ne taytmı vardı ne bey • 
~. Ça.tısı yikılmış o!an ahıra sene. 
lerdeoberi kL-ruıe girr.~e:.! olmul}tu. 

- ~erlıml ilf.ce anlıYor mu. 
ıru.n? ••• 

- Eret ... Evet efend.fml .• 

B A Y R A M 
-Bir dıe ciimle kapısı a.çılsın! .. 
Be-lki ~ beş senedir bu kapı a • 

~ılma.mlştı. AınaıbtEJı kaybolmuş, ki
lidi peaanmıştı. Acaba paşa çıldır _ 
mış m.cydı, yoJr:sa. atehml get:rm.~? 

Yazan : Ekrem Reşid - Haydi ... nuıma.. .. vaıltit kalma_ 

ka 'Razıt ı>a~ Erenköyündekı üç tın gibi aan ve pariaıt blğ'lkla.r, takat ~ artının fireriıırı.te re~. Bil.. dı .. · ~-m.18aıfirier ~Iecek. ·· Ya -
. tıı, otuz beş Odalı mııa.ımam ldişkü 1 btml.am.1a bil' de eıık-ai inzimam etmiş. tün nazarlar onun lmrind.e i;q)lenı rm ......,. ............ 

Ş&nı.c:u karga rve ıu~Ufla.ra yuva ol .1 ti. Blylklar g'.hi sarı w pa.r'lK ~ir sa. yw. Pencereleırıden Mnıml.pr tel>ea : Ertesi günft., ~ sab~hı, Nazif 
nı~u. Vattı.ıe üç ba.hıçwan.ıın mü.te_ ı bd... .süın ederek ~1Ddıe ona ctotnı pqıa. erkenden ts:!'!anl.§., vezır. forma_ 
~1 B'llY'I'eti E.8,Yealnde i:st.a.n.buıun en Kbltllıkt.a ~ Nıasit pe.şe. bu re. aıtıleyorlar. O, ptı,le.nam. ben1ruıiıL ü ımı ~. bil,yij.k salonda ~ kol -
fUzeı baihçeai adıdedien blLllçe f!mdi 1 simlenien pee 1Qıtdı deti]dı. ~ ge. zerinde at :ı:ıııı.ıı. mal:ımm ve kıhç fl. tutıa. ku:rulm\lftu. Misa.i'i!rlerı bekli • 
~nl ot.arJ.a. örtiilmüştü. ot.tar, es.' niş ~ kıa1J:ıııın1t ~ü, qni ate§ll P,. krlılan uasında lledJı.Jor. Yolm .iki yordu. E!ııki debdebenin ba:klyesi, gü_ 
hıııı~~tlL7.a.tn l10lJıan Jr.aijar.ken itöş.k ıer, Aml.t lbıyılkJııallla ~ beyda.ş _ tara.fmda asker dJdnı ... uk.erilı ar_ müş tep51nin ~Wdelki billfı.r kA.selere 
=-::-~ dönmetoe ~üz tutmuştu. mıştı. ~ aaamet.U, :be(fli>etll, mağ. kaslıılda da seyre ~ olan halk §elk.erler lronmuşt.u. K.Amil, efendi.31. 
laiştun e&1ti BakJ:nler&nden de eser 1 rur tavır; fa.Cat ıtarifl ~abil i>ir kütlesi... nin emrine itaat ederek sandık.tan 
~~ştı, Haremdeıkl ba.nanlar, kal şey, bu tattın aadeoe uzwı ~~r ~iya- 1 

Na.z&f paışa hla.rdÇe &özlerini lıapa. esltimJ4, yeşll ı~J.ı: ~ a2mış olan set_ 
,..,~~-ökn.üş, mütea.ddid bala!tklar da dın eserl olduğunu, ~lr gös.terış'. a. dı. Şimdi başka bir ~ alaJ'llla res!.ni ~ lll:ıt<i&r. ~e~ar_ ~ç 
·~. kiınlsi evııenmış, bir kenar J:ıeyiş a.ı-ı:usundan ae.rt gelmediğini; 1.şt1rak edfyor. F\lni ıııarıJ. pulıyi.ıı senedir hiçıblr ziy~ yuzu gwmı -
lllıahaUeye ~rleşmiş, ıkimlsl büsbü • IU;set.tiriyorou. bir tıa(ytxma kurulm.Qf. Arabanın ü _ yen bu tıoıdu, tüt llookulu k:öfke mi. 
~ ltal'lbo'nıuştu. Se1Aml.ıı]gl;a-ki ağa- 'Paşa, ıbugÜın de, bergii.n gibl yazı zerinde .anQ:ııaeı .LLe .seyis var. Yanın_ safir ge:eceğine bir ülü i.na.namı _ 

1 rı:n, ~ın. a.raba.cıiarm, seyis. odasında iki resmJnln aırasuıda bu - da ~ oturıeyor, önde, arkada ıü. Yordu. HB.rab bıııhçeden ge9i1> de .kim :in, aıhıçılann; çıntdarm ba~ıw.n. ıunan &oltuğa oturdu. Bir müddet I varller ... Beyu eldiıvenli sol ell kılı- viran kiişke girecelk, paşaya bayram 
~ 8G"Vularm, ~lamı yerle -ı hareketısilll, bıat'tA dıftşiiooesiz kaldık.. cı.na ~ış. ~ eılile de hılMatın tebrildnıde bulunacaktı? .. Kaç sene _ 

V ~er ~u. ta.n IOilfı&o birdenbire Ramazanın ~n .selAmmı iiide ediyor... Ala.y d.önü • di.r kapıyı çıeJıa.ıı olmamı§tı ... Hayır, 
"'-'d aıktUe pap.nm iki oğlu b.r kızı günü olduğunu haıtırla.dı ve :hemen şü... BalbÇ'enin bil~ kapısının 1kl klmse, k1mse gelmi(yecekti ... Ma.ama. 
b~ otullannm blri Balb.n. Har _, u~ağı Kıa.rnli çatırdı. kanadı aça ... ArıalJa girl:yol', köşıltft.n tih efend.Lsln1n sfırı;lerlnde ?e taıvrm. 
Obn. • d'!~ri Ummnl Harixle ~hid _ Be.tseruı KamJI... Rii:yeti hilfı.l ciinrle D.plBl öniinıde duru.yor. Daha da o derece ırat·~ ve emn1yet w.rdı 
t.ı-~· 'K.ım da on beş .renedlr bir o'du mu?... şimdiden buradiı 21i6'1Lretçiler toplan_ ki KAmll. gayri~ paşanın bul. 
~ede tıedaıvi edilmekte idi. _ Efeudun?... mı.ş, kendisini D.rfı1~r1ar. Mermer yasına Jcaı>ılmıftı. Balon.da efendiaı 

11 ~ bu lkoaa lröıtkte Na • _ ea.nıını.. Ne gazi> adımısın 1 .. Ne 'merolvıenleri:n üstü redinP u, aetreli gibi, o da aotada mJa.tlıterJ 1>ekiqor • 
.a.i llata Jlllııırıı blmıljtı. Ken.dıslne hllAlden anıarsın ne ~nı. .. Söy ınsa.nıarıa dolu. ~ PÜra.zaaru!t, du. 

a'h l'1llBaı iÇln ve lbiçPif' menta.a.t k bari daV'l.Ll çtiı mı?... pürgurur a'l'8lbadan ıntyw. ve &TZl Bö.)'ieoe ôile vUt.l olmuştu. He _ 
~~ babın ead* uşatı KAınll _ N davulu pıaşa ha.zreWe:-i? .. · taz:m ve ub~ edenlerın arasın - nüz kimse gelmemi§ti. İh.t.ıyar bacı 
~~ bir Cüiesinde mangalın _ N: Gaıvuiu olaıeıa.k?. · Bayramı dan geçerek k.öıfnü.n ~ .u.1onuna bir arabk kapıda.o başını umtaradt 
--nnıcıe ~A'.nı pilJireın ı.cı lle ya_ davulu!.. . _ giriyor. Burada kendlsini bekl1.yen o. yemeğin hıaeır cidutunu söylemişti. 
~.. ~ l:ııa.yretJe eıteıJd,!aJ.rUn :r~ne ğullan yaş a!l'ası.tıa riayet ederek e- ıraımt paşa bu a&deri duymamış gJbl 
~ P84amn &inn1 sekseni müte. bıaC'b- Seneler uroı ~ da.vul çıkml. lini öpiiyorıLal' .•• Koaa aalon DUııa - yeri:nden klmılldemamıştı. ZİCJ81[etçL 
~. Gklutu b&Jde 'Viicuıdü eski bey. yordu. Kt>ı1kal'8ık ıruırMda.ndı. tirle dolu ... t)ç giiıı mütemadiyen do. leri, ~m tebdklerlnl bekliyordu. 
~ ~ baUA. zınd 11.ğlni _ DIWııl Çl1mnJIYl>r el... lu.p boŞaılacak .. - Bütün gün b~ed1. Beyhude yere. 
~~ -... Pqa hAlA ~ıu • _ Neden çmn'Jt9Q1'? ••• Paşa g&t.lerlni açtı. Ne gelen vardı, ~e giden. Buna rağ -
dfttı, ~ idi. Yam Oduında.ki _ m:m.em efendimi... - Ktımlll.. men hAIA beküıJorou. Bekleı:ite.rı de 
:~ 8S!h 1llt.1 18iiı boya resimle- _ pelk:All.. ,aı-ın Ba6'Nm olup ol- _ Efen.dm!.. aibnınde eSki hatıralar canlanJıYOr, -._Pek faıtiı delUdi. B 1ml madıtmı ne'ttJ(len eniııyaeağız?... _ Hlaıyır eten.dbn zıe deme'k:! ... Hay eısld baıyramlar diriliyorou. Akşam 
l'ilı latrt ~ ~ıı·U: res ıl e. _ Yarın ba.ynım efendim. evet d.1 totsun'ar, 48keı'ler &lınsın!. .. · O. ya.klaştııkça n:rt.qu kalbinde tedricen 
bı.*. ~ bsJ:lgi 

1 
ee ıya:verİ .. t~ kırk o1aka.I... büyümeıkte o!a.ıı bir sızı duymata baş 

~ ~ 'lllman ::!U.:e pa ~reden biu.vorsuıı?... KAmUln pıeri fal't~ı gibi açıldı. ladı. Neden kap:ı4Ar a.çılmıyor, neden 
iliş ~l w&d1i, an. pala bJyllkı ge- - aazeteter UA.n etti, teıkVimde otuz !kırk Okıka Ull? ... Bu kadar te- misafirler a4tın akın 1çer1 girmcyor • 

dAI~-~ ~il, aıce benİ blı - ıl... . . ıker kaça mal olur?... Ebnra okka lardı. ~ bugün IBaqram d~il mi.V 
~ Jdl. Ge111; JııcılaP,sı Hatlif ~ .saıkalml Slıvaslııqıp deNıden. kalktı. yeri.ne kilo kaim oldu. dl? .. K.aımıl yıanılın.ış olmasın ... Ha -
ıırıit· Dihr ftlııiınde Nasıf P8'& mtı-~ dedD1;en aonm düşüncelere _ Ha~ ... Ne dUTeyQI'Stm tarşım. yır, hayır Kftımll yanılmamı~ı. Evet, 
kıl\'. ~ llÖl"lllmtllrt kil Kırk, dllildı. ~ önünde birdenbire da... bugün ıbaıyramdı. Buna hiç şup'hıe yok 
lttn. 9eıne 891'1. l!IPJ!llllf bır re. eski lb&ynmlar aan1ınwnıştı. Genç, _ Şey ... Efendimi... tu. Saba.hleyin erkenden alaya git -

Oeıoe o a.tewl1 ~. ,.111 8 aı_ gtlzel, ~ bk dfllbNı tııarram _ Ha. ... Yarm .a.ıı )kiven &.y. ıı>e"amı ı ncı sa1rada> 

Pa.slf korunma ekipleri için yaptırılacadt 4900 aded kol bağı açık eksı.t. 
meye konulmuştur. Mecınuunun tahmin bedeli 784 lira ve ılk temınatı 58 
llra 80 kuruştur. Şartname Zabıt ve MuamelAt Müdürlüğü kalemlnde go_ 
rülebillr. İhale 3/lli941 Pazartesi günü saat 14 de Daimi Encumende ya_ 
Pı.lacaktır. Taliblerın ilk temina.t makbuz veya mektublan ve 941 yılına ad 
Ticaret Odası veslkalarlle ihale günü muayyen saatte Daımi Encümende 
bulooma!arı. (9143\ 

Çanakkale Nafia Müdürlükünden 
1 - Yeniden kapalı zarf usulile esilt.meye ikımulla.n iş: 76361 lira 38 

kuruş kefil bedelli Ezine kazası Jandarma ha&tıalıanes.i ikmaıU 
infalatırlır. 

2 - Bu iŞe aJıd eY1'9ık ıunlaroır: 

A - Proje 

B - Hususi ve fenni tartname 
C - Yapı işleri umumi fenni şartnamesi. 
D - Bayındırlı:t İşleri genel şan.namesi 
E - Sıhht teslsat, elektrik tesısıaıtı fenni §al'lt.namesi 
JP - Fla.t bordtıre6U 
O - Eksilılme şartnamesi 
H - MUılca.vele projesi 

ı - :iBtekııaer bu ife aid keşif evrakını Qa.naJkfaie Nafıa. MüdürliL 
tünden bede!slz olarak görebilirler. 

' - ihaJe 27 blrtnc>teşrin 941 Pazartesi günü saıa.t 15 de Nafıa Müdür. 
l:fiğü bimsında topla.nacak ıkomisyon huzurun& yapll.a.ca.ktır. 

5 - l!Jltdtımeye girebilmek iç!n tali>lerin 5'727.11 llralık muvaltka.t te. 
mina.t vermeleri ve iahle günündıen liıl:ı.kal 3 gün evvel Çana.kıka. 
ıe n!tJyetıtne mürnca.a.t.ıa aıacaıkları eh'.4yet vesika.sile Ticaret O
da& llBSlkasını komisyona ibraz etmeleri li.zımdır. 

ı - Teldi.f me~ubları 27/10 941 Pazartesi günü saat 14 de bdar 
makbuz mukabllinde kwnis;vona verllm1ş olıı:nası ve posta ile gön. 
öeıilecek mektOOW'm ihale günü sa.aıt on dörde kadar iwmlsyo. 
na. gıelmif bulunme.sı şarttır. Postadaki ~eler kabul edilmez. 

'l - Müt.eaıhhiıde arzu iWii takdirde mub:asebel umumiye tanununun 
&'I üncü maddesi mucibince verecetı temin&t mektuıbu karşıl:ğı 
ola.ralc »ıaıe bedelinin üçte birini geçmemek tzere aıvıans verile. 
bllecektir. oı9Cll b 

Antalya Nafıa inşaat Komsiyonundan 
1 - )!!lr9;'Mırrıeye kDIUilan it: AntalJa • Burdur J'Olunun 0 + 500 

O + 900 km. anw parke tald.ınm tı8f1 ihzan. 
Keşi! tut.an 106141 lira 40 kuruttur .• 
2 - Bu ile aid şartaıame ve e'YT'llık fu.nlardır: 
.&.> Husu.si fenni §llU'tname. 
lb Esbabı mucibe raporu. 
C> Keşif. 
o. Bıayiç. 
E> Eksiltme p.rt.namesl. 
F> Mukarvele pı'Ojesi. 

3 - Bk.sil1me 27/10/941 tarihinde Pazartesi günü saat 11 de Anta 'ya 
YenDıapı caddesh>deki nafıa müdürlüğü b!naslllWla kuxulıu «Antalya 
nafıa fDIJll komisyonUllda> yapılacaktır. 
~ - E';;sil1m.e kapalıı zarf usulile ve vahidi fia.t üzerinden yapılacak. 

tır. 

6 - Ek&Llıtmeye gireıblimek !çln .iSle~rln '188 lira '15 kuruşluk mu. 
ftk:ka.t teminat yat.J.n:lum& ve bundan bafka aşatıda.k.i vesika.arı ibraz 
~i şıartt.ır. 

b Bu iŞe girebilmek lç1ıı nafıa müdft.riyeti ehliyet komlsyonundan a. 
Jmmış mflteeıb'h.idLit veslkuı. 

2> carı seneye akl Ucaret odası vesi.kası. (9104) 
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Memleket haberleri 
Çukurovada köylüye ekmeklik 

buğday dağıhlacak 
Askere kışhk hediye hazırllğı 

Ci.1'tQi mümessilleri vı!Ayete ml\Tacaat1tterlesblse lotl* bediys ha.zırlıtma da. 
eden*, çıCanlmakt.& olan ekmetın ge_ veıt eb:nlfUr. Beya.wıame şudur: 
rek yapılış tarzını ve ger~ ı atın «Adanamıs ıeçen yıl kahraman aa
ltöy ü için eı~reııı olm.adığml, ekmeğt_ lrerlerimJz için 60 ~ parça kışlı.it he. 
ni daıma kendiai ya.pmağa alı.şan rene. dl~ v~ :ru.rd içinde en ileri dere. 
berler!n ekmeklik buğdaya ihtiyacı bu- oeyt buımu.tu. Bu yılm ltı~ı da geımlş 
lundutunu blldirmlşlerdir. çatmşJAr. Budw:llanmıa beltliyen kah_ 

ram.an 7&Tnılarımıa arnan.ız zalim 
V~ bu mü.ra.caaııı ehemmiyetle t.ııem 80ll*ianndan mıUı.afaza 'tç!n bu 

~llZllln d.öaıe alarak ltöylUnüıı buğday sene de laol* ~clerimi&I tez elden 
acını teebit et.mete başlamııtır. huırlıy&Nıt oeml.yetımlze Yerilmesini 

Aklıtımız malilllata ıöre, vi!A.yet sayın ~an beklemekte 
ya.kJDd& ltÖ,Jl(iye but~ tevzi edf<cek. yJu -

K~ oembdl Se:vhan mmtııt 
ıc.Aık Mcll7e baaarlılı Almacalt yeni eşya şunlardır. Pa _ 

f3ıebrimiz Kızı1aJ' la&nuı:nı bir beyan_ mukhı hll'bı., don. gömlek. corab, yün 
DMDe n...,cilft'ek balkı kahraman u • .ı:ueaıt. Jthı kazak, Jiln eldi'ven ve yün 

J.lı.nJenın Hallıevincle bir IHatayJa C. H. P. kongreleri-
konltn'an• ne J~am ediliyor 

Antab& CBUl!IUlll> - Ha.t&7da btl' .A!Mıt:ra <B-..nat> - C. H Part.i81 
Vt~k ~a.blıti l'8l'&&1 anı~ pro_ n1ıı ocıK 1'e ıımıt ocatı yıllık kongrele

!eeörlerinden tıımau Ha.ktı Baltacıot. rlne ~ da devam eclllmektedır. 
ıu tarafından dtb*tt Cumartesi ~Yakında kaıl& .toncreleriae de bqlana 

:latendenm Balkevınde C TllrtQn caktır. • 
ruhu ) mevzuu üzerinde bir konferans Bu aen*1 lııoıosrelerde kö.ft1U 1 il 
verlızm.t,ir. Karılerans. aydın ve ~ - rı stlrd~ert baelıca dlldtler, ~~ e: 
balık. bir hBllt kütJMl tatıı.!mdan dlıı • metçe mu1ı&aç oUttileN JaJ»lan kJ 
lenmJIJ ve sürekli alkışlara vesıkı olmuş humlulc ft PIPt1'& 1&l"dtmııııa k.ola.vı..u: 
tur. rılıp ~. 

Bo'J'(lbaJJa /ıayvan hırsızları 
Bayabad CHusuai> - .Boyabata bailı Tralıya Maaril Miiıaoirinin 

teltifleri. }erde aıt sık h&yY&U hırsızlıtı yapı_ 
larak bu hayv.wıann ftl1'ada burada 
lteslld.ltlni ve ta.lllnln meydana çıkma. Tekirdai (Hususi> - Gelibolu orta 
dıttnı 1Clıftlıtınde bulu'.lduran jandarma okulu :1Je Llkmek.teplerlni tef't14 eden 
Bayat teyQnde 5 reis koşu mandası:ıın Tndtya. ı.mıuml müfefıt4lill maarif 
kesıldıtfni haber aie.rak köYe gitmiş kı- müşıııııvir1 F. Erdem vlliyetlmis orta 
sa btr tahkıtat neticesinde hırsızların okulunu da teftiş etmek üzere ~hrL 
a.Ynl k6)-den eski muhtar Mehmed otlu mlrae gelmlft.i. 
Ahmed Mem!ş Ye Aline& köyünden 

ottu Mehmed, ayni töyden Mumaıi\eyh burada.ti tettttıerlnJ bl. 
ürt Ali otlu Olvur Huan oldutu, tirerek lldirneye avdet etm·ştır. 

kaaabada oturan SWeyman ~lu Saraç!===-=====-====-========•~ 
t.tU iaminde ıtırlnin de hayvanları çaJmmıow. Döört Sıe11edlr tatlb edilen 

anlan ucuzçs satın &]dığı n htr_ bu -kı&nık bu defa B'ı&dic havvan pa_ 
sızlara yataklılc ~ıitl anlaJJ1.mlştU". nayırmda Sındırıı kazasln.a bailı Ko. 
Adliyeye tesıım edilen aucluların hepsi cabe1 lı:öytlnden haynn alışvcl'iııd ıle 
mahkeme Un.rlle te?kl! edilmişlerdir. meerul Mustafa adında birisinin elinde 

Blcadle~ de bir harnn lıınuı 1a.ka1anmqıtır. Mustafa her ne kadar 
,u.Jandı bu haYV&Dı Simı&v kaz&smdan aldıtın 

Blpdio <Htmlll> - Bigadiçe l'Atlı s6ylemille de ~dllik tevsi«: edemed· 
H'ıaarlı:OJD muhtarı Necibe a. d clna bl tinden zabıtaca ~'\klı:ında za.bıt varaka.~ 
t1Sralı: bundan C4> 181\e enet mer"adan sı tutulmUŞ ve a:il~eıJe verllmlftlr. 

SON POST~ 

Devlet Damiryolları işletme U. M. den: 

Devlet Demir Yolları Dokuzuncu İşletme 
Müdürlüğünden: 

İatanbUl _ Uzwıtôprü • Kırklareli arasında if!emekte olan a NoJa J'l(>l. 
cu ntarınm kriftsı a2/10/1Kl taribinden lüba«n af.ııdaki tetılde de
iiftirllmlFtr: 

Kalkıf 8,30 
Varlf 8,4-0 
Kal'ltlf 8,41 
Vant 8,5ıl 

YedlıkuJıe Ka.J.kıt 8,55 
Varış 8,59 

Zeytınburn11 l{alluf 9.01 
Varı.§ 9,0G 

Bak ırk oy Kalklf 9,09 
Varış 9 18 

Yeşil.köy !Calklf 9,20 
Varış 9,27 
l{a kıt 9,29 
Varı§ 9,40 

Y. :Surp.:11 Kal kıt 9,41 
Varış 9,52 
Kalklf 9,54 
Vıtnf 10.04 

ömerH Kalkıt 10.05 
Varıı 10,18 
Kal:k11 1 Q,25 

Ba btar ~ ıt:be.reıl Mk1 t&rlfesile seyrtue de.am ede _ 
cettir. Mabıt.ereım halb ilAn olunur. (9325) ,,.. ,,. 
MtlNıınnww bede11 OSBOO> lka ol.an muh~lat eb'~ bM:ır tıMıne bon., 

oeJ~ 8&f, ~ak bakır '9e piri~ çubuk, bakır, pirinıç ft ~ ın. 
balar, tüloe ,ı.nam ?e aı~m. m\Jh.telif cins 11e elb'Mta demir, çeııt. 
baıkır, pirinç tıel ~ kabk>, sinek, lı:al.bur, pir~ b.fea telieri ?e 

baldadıtik kıaıfes 'beli g1b1 ~ IDQ&aeme ıeabhüdünfi J:fa edem!yen 
mtt~id nua .,. bıeaabm& (812.Ml.> Paartıeai ırünü aaa.t (16) on bet 
be Hayd&ıpltadı& Qe.r bina.sı dah.illnd.e*1 t.om~ 1nrmd.aıı 9ıÇ1k eık
alltme mıulile .un ..ı ....... Jrtır. 

Bu 1fe g1rmelt ~in (1360> lif'al.* mu~~ ye b.cu.. 
nun taym ICtllt ~ bkilCıe &biıltme güııü aaatJDe bdlU' lı:omla _ 
l"Orla mürae.a.11an llAzımd.,. 

Bu ite aid ~ ~d1'D pu-a.sm olP.raJt ~ _ 
dır. (11310} 

Aşe.tıd& chwL mHtW.n muhammen bedell ilıe mUV&kkat ~min~ :rauh 
mıa.Jume &Çık eJcsiltme usulile aatın alınaoa3ttır. 

J!l(slltme S/11/:>41 Pazartesi günü aaıı.t 10 da Bıir'Ueide 9. İ.fletme bin&.. 
anıda A. B. komisyonu taratın.dan yapılıı.oıı.ktır. 

İstelı:'lleriıı munictu temına.t w diter kanuni Tesaltlerile ayni d.n 
ft aıuııt.e ka.dar komi.!Jyon rel&ll~ine mfimcaet etmeolert llzımdır. 

Şl.rtnameıer paTa812 olaNk komi ~ndan verilmntedir. c9252• 
C1nal M1ktan Mllkaırimen bedel Muvakkat teminat 

Xaromoza~ 

Karo moeıLylt 
Bfipürgelili 
l{aro liman 

aded ı~a Ura 

30000 

4500 
soooo 173,50 .* . hinci İ.şletme memur .e ın.ils*ahdemini ile umum! tdıaTe meı1teti daire. 

leı\ hademeıltli ~bı kumafl 1d.areoe l'lfiknek • Diimune aıarında -. 

Birincltepfa 

Satılık köknar Tomruğu 
Devlet orman işletmesi Karabük revir 

amirliğinden 
1 - Böyükıd üz bölge& emva.tlnden olup manca.ret deposunda 

860 adet muadill 928,354 met.re mıkAıb t&nat toım.ruiu açık 
auıret.Ue satı.ııp. ~acılmıttır. 

2 - TooırUltla.rın kabukları soyulm'ID) olup hadin orta kutur ttmdll .. 
beealılanmıştr. 

3 - Tom.ruklenı aiıd. satış §al'tnamesi Ankaırada. orm1n umum. m: 
Uifijnden İst.nbw, ZOoguldak orman Qerirge müdörliiklerlle Kaniıılk 
let orm&n ıo et.mesi revir lm.irlilnldde·giirillebllir. 

4ı - Tomruklann muhammen bedeli 1009 llra 50 knruftur. 
5 - İstekllılerin % 7,5 pey a.Jtçesile 27/101941 1ıadhine rutillu 

:z:arteeı günü saat 14 de devlet orman 1.fletrne&n.In 8&.frlnbol~ 
şetIJtindeki ~& müracaatları. c9170. 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilim 
Antalya llbaylığından 

1 - 1!7ksiltmeyıe konulan iş: 
Antazyada yapllaca.Jt kız mett.elııl iDfaetına aicl ·~O> 
kuruş bedeli keşiften mü!res c20600. liırabt ~. 

ll - Bu Jşe aJd p.rtname ve ewak twılanlır: 
A-Muka.vele projeaı 

B - Eksllt.me ıutname.ı 

C - Hususl p.rtname 
D-Keljf 
E - vahla! ti at CedTell 
1' - Ck'aıftt 

1 - Şartnameler ?e ewak Antaiya Nalla MOıdflritiitl ile Til&,.. 
menınde görülebilir. 

• - Ebiltme 3/11/tHl tarihine mtisadlt ~ gintl Mat ıt 
Antalya hususi Muhaaebe binMJDda kurulu v1J.Aıyet enetlmııımllllll 
yapılacıaktı.r. 

il - Eksiltme ta.pah 2'ALrt usulJle 'N ftbid1 fta& esam beıriDdm 
lacaJctır. 

1 - Elı:sittmeye girebilmek için ı.t.etııieırin 16G'l lira 50 kllr\lfld 
~t teminatı yaptırma.lan"" bundaıtı batta apfıdalıi -ım• 
ları lhrz etmeleri şarttır. 

1 - Bu işe glrebi.lecetine daJr Nda MüıcUlrl1'tl1ndeıı 
&ika. 

2 - Ca.r1 seneye a.1d tie&l'et odası WıS1kul 
7 - Bllikmum re.mı1 masraflar mütea;bblıde alddlr. 
8 - Tekllt mektuıbla.rı 2400 .sayılı b.Dmı hiiJl:timilerfne unun 

yapılması şarttır. c91'11> 

tar, tell, t:cYıalin ile düğme, aırma, alilııet4 far1ta ~ büıttlD. hıaı'I 

masra!ları m.üteahhid tarafından temin ed.1mSk bere &ktl:rileclk 
ben 1523 takım elblae 7'M oded palto Te 1fil2S aded. taaket.ln. ıman,;116 
ta.pe.l.ı zart uı.mlile ebil~ Çllcarılm.ıftır. 

7 /"ınciteşrln/Ml tarihine rast.la.yan Cuma gönü saat ıa d& Anbra 
tasyonunda ikind işletme binasında 1xıplanaea.k ~ a..lılml 
pılacaktır. 

İdareden verilecek kumq bedeli da.bil meemanun mubamzneg 
c57112.11> elll )'OOi bin yüz on 1ki Ura on bir ku:ruf ,.. mlR&kD& 

' na.tı 41105,61 dört bin ~ bet lira eı lcurufUıı', 
Bu ile girma't ıstlyenlerln lcanun ve tannameetoin t&J1n etıttil ,..-ıı 

le m~at temlna.tla.rını Te tekliflertnı. 11JDi ıtııı IUlt 11 e ıı.lar 
~ reislillne vermeleri lbımdır. 

Ş&l'l:.mme Ye mukvele projeleri Ankara, i'mm- 'N Simeai te1mlledlDıdl .. 
aM Ar\11 m1*•bl\lııde a&tı.imaktadJr, trıOlt .-.. 

c 



~1 Birindtetrin SON POSTA Sayfa ! 

Telgrd, Telefon Ve Telsiz Haberleri 
... 

Londraya göre 
harb vaziyeti 

Almanlar 20 bin 
tankla Moskovaya 
taarruz ediyor:ar 

Alman iktısad 
nazırı Romada 

bir nutuk söyledi 

\Almanlara göre 
harb vaziyeti 

Japon Başveki!i 
T ojo diyor ki: 

(8-f tar.fi ı inci sayfada) <Bat &&rafı ı inci AJ'fadal 

1 Boskovada I "Hitler Amerikayı 
son vaziyet yenmedikçe harbi 

kazanamaz,. Mmıanlann ~ıı.rruza geçmelerini im.. muı barekeı.ı.n. onıc....e.I[ nızwnunu da 
klnsnı addetmekte idller. Huaların tavab'e etmııtir. Tojo, Japonyanm tek. Şehrin İnzibatı NKVD 

Roma 20 CA.A.) - D. N. B.: ~nalıtı ve yolların bozuklufu, piya_ rar 1ı!Vılıa.n.m• aıyuetınde gösterdiği Dost.on 20 CA.A > - Fransaya hl • 
ta:ben radyoda ne.şredllen bir nutuk.. Hali hazırda :lta1y&d;\ bulun.an Al. denin, m.otörlü tümenlerin ve z.ır'hh terak*ilerden memnuniyet beyan et • ya tevdi edildi 

manya lktJsad nazın Her Walther • blıtlk1enn llerlcmesıne mA.ni ol m" ml.ş ve ou aöızlreı .ıIAve elmtşttr: V 2 ta. kontr a.mlra. ByrJ deınlşttr ki: - clta.binenin başında bulunmaktan ve ışı, l ' A.A..> - H O. - Sovyct 
Funk, İtalya harlcl tıcaret nazın SinYOr dıtı gib, Alman hava kuv~Uerir.ln bu nazıt devrede ordunun idarcslnı el. hududundan aJ ına:ı haberlere , Hl~r Aınerıkayı bır taarruz netJ. 

ceslnde yenmeditce harb kazanamu, 
Amerikan ımR.l tına. tc mlh eden a. 

m ra şunları söy'le.•ııl.§iır: 
Eğer bu ~aarruz neti
celenmezse Almanlar 

baharda ikinci bir 
hücum yapamazlar 

Rk:cıardinin davetine ica.betle bUl'ün f~ de sekteye uğratm&:rnştır. de tut.ınalıı'.an ben lmcat mutehasaiS Mııskova.ya 100 kilometıt. me eo 
Romada bir nutuk lrad ederek, e-rvell, Ordunun teşek.kuller. Alman taarru. olabılirlm.:t bir ıMoskova harıc.l cephe b t k1 1 

t~~ ~lan ikı Mihver şefin n sunu SOvyet hükumet merkez'nln taııı Paıdlilı:te YUi:f~t g~ıfn keyf.yetı Sovyet hukfunetının Mo • 
büyilk!Uileri karŞlt!lllda duyduğu taz m kım edllmlş olan harıcl ıst hkfım'arı. To&yo 20 <A.A.> - Japon har c:ye kowı üzerine yapım kta olan A m 

Ö Ü k d göt 
. ü nezaretinin organı olan Japon Times t 

hislerini ifade etmiş ve muar.a.m ııl • nm n ne a ar urm ştur. Bu ta. And Adversıter gaz t si Pazar günkil aaITuzunu durdu.m .k lç n e <len ge. 
yası gayelerinın, yeni nizamın Tiı Av_ arnızun MoskOV'\ uzertndel:i te&rler ba'}flla.kalesinde yazıyor: len her teY• yap. acağuıa de ;et et. 

B r n ge ecek gok y ti Amerikan 

ta,yyweleri e .slrnslyah o.acak -re bu 
tayyareler şlnu:Lye kad:ır ıcM ed eıı 

en müessk' sUf\n olacaktır. rupa sahasının sulha ta~ımaııma derhal hi.ssedıiml§tır. Bütün d plo • F.ğer, Japonya ıle B rleş k Ameflta mektedlr. 
aid tedbirlerinin bir tasl~nı c!mı'ştlr. matla.r ve Sovyet hukftm tının b1r mtinasebat.ı, ş!md:Dt gerg nl ğl muha • ~n hükumet n 1r.,,adı uzer ne 

Sovyetler 3 şehri geri Alınan Iktuad nazın şöyle demiştir: klSrlU Moskovnyı tel"ketmlş er Te bu faza edecek olurs!l Amerk n n Sovye't matt>ua.t ve r " Moskovanın sonu. 

etJe In iz Rus val nl ;ıı. Rusylı.ya yapmak a oıduAıı yardım. b r na ........ d f ı; 
H tı 1 d hll c · A'k sur • • :ı anna raö- haddi tecavUz et tı takdirde Pas tikte .. -..ar mu a. aa ed ce 

1 
h r a.ç Cebeli LUbnamn istiklAh 

ilan edildi alnuşlar aıya .ıta ıuına. a uıull'8ll men buyük A m n zaferini t<'yid et v.azly<'tin vahamet k sb<>tme 1 hemen gilndenbcr1 lltm etmektedir er. 
den z ha.VZ3.8100ı. siya.si Te lktıs dl mlşlerdır. • hemen muhakkaktır Örfi idare n ı ı M 

bt ~~ 2Q <A.A. > _ Moskovanın, 18 şartı rın sa!'am yenı b r nızamn is. Ayni zam ndıı. Azalt d n inin ç • Kabinf'nln ılk ;rttmaı r da n o a. 
l'akll a 20 bın 

4

\!ma.n tankının şt,l. tınad etmesine nezaret etmek şart. malinde ce::eyan eden muharebe d<' rchy 20 CA.A.> - Tokyo ltab nesi nın 21 mm kn.s nd ıl n ed ş o. 
tı 'llle Ya.ı>ılaa uçuncü ta.arruz.ı kar. ların İ'taJ.ya:un uhde.<'.inde olan baş1ı.. biiyük blr mu'\"affakiyeUe neticelen _ lık lçtlmaını a dt>tm ş " vaziyetin lan ıFevılml.fı.de ahvnh vaz!y~tıni ıt. 

Londra, yed n ah. 
nan h:ı.btre g re Fran kuvv en 
kumandanı general C roux Sur yede 

._ Ud6taasın.ı +--1 if: ve Amerıkan _... v -''edlr. m :ştir Bady~nl ordusunı.:n b • kiyelPrl mnstıı.cel etine b naen mesa ne rekor mmn et.m kted r ,.n.ı,., _ _.~ .ı..u~ .... ""•' teşkil edeb Iecek b r zaman çinde bıı..ş_ ... ,........__ .. _k d. h •-•b t 
trı~k; tlı) yar elen de, l§t. rak et. de, bu muharebede lmha edllm ştlr. lamıştır. .......,._,.,.Yd<= a ı uı-r.ı erv • 

o duğu g Cebeli Ltlbnanın da iStik 
;.1lln tın ~ır. 

· b1r hilcum y pmağn mutıedir 011\ • TaWnr<>g şehr n, za,ptedeu hucum General Tojonun başvekil a:rnl za • slrıın NKDV ye tevdi ed!ld ğı ıbi rlL 

~ fehrln cenub Ueri hatlarında, bilmeleri muhtemel değ! d r müt're'aeleri, ku~ uçuşu Ue Rostofa oo manda hamiye ~n oımasına ve as melttedir. 
Büt n sefaret heyetleri 
Moskovayı terkettiler 'I'\...~- kar,ı beliren cıddt bir tehdid, Ha'W. gi~tde fenalaşmaktadır. Meb tilometre lı:adr yaklaşmış ardır. Bu kerl taaUyflltten uzak aşırın ı a mtısa : NKVD c.N rdkomo oudeb demek 

t_.--;;:ellıko t&rofmdan aılt m bıradc • zul miktar& kar yağmakt ve yer, mufrezJe er §'md Kafkas ı.stık meti.n. ~ ~~:; :ı:\ ~ rv~!~ aı;;:e-!n~-t tir Bu teşt ll eskl Gepeu azası il; 
ışıtır. keş f bir Jls kplamaktadır. Bu scbeb de mfihlm }).,· dem !",YOl.u iltisak ııok. 1914 de Mareşal Toraaohl'n!n t.ab ne • polis kuvvet erı ve dahlll lnzlb tı te. 

bi~'yı tıehd:.cı eden Alman tank ıe, Almanlar, MosSx>r.ının z.-ıptını d • tası ?e Sovyetler iç n hayatı b r e • sinde tesadllf ed mlşt r Yen .. a.blne man ılle mü«ellef tutu an kuvveUerden 

v.ı,,,ı, 21 <A.A.> - H. o : Mostovada 
bulunan blltün sefaret heyetlerlntıı 
Tam.araya nakledilmiş olduktan haberi bı ... _ ~r1 Moskovanm cenubu gar • ha Jula ~tirnuyeccğ nı &lllnmak. hemmlyeti ba!z olan Don nehri üze. R~ • .Japon hari>indmber! Japonyada mürekkebdlr. 

...,u:JCe Um ı k ta dırlu lkt' dara geçen kabin elerln en enerJlk -iİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. 
kle.- il e Ryazaıı istıtıımetınde tadırl&r. Bwıu:ı ııebebJ, yarnız, Al - r nde bu unm · ohlnıdır. .111111 

t~ rdlr Ti~nko, tank ıh- man orduhnna kışlllt ordugtı.h t,e • Finlerin muvaffaltlyetl Donanmanın bllyük s"flerl tarafın • 
kıetacını.n :üdabale edem, Alman mın1 haHsunda bWed1leı1 flddet.11 Be~. 20 (A.A) - D. N. B. ajan. dan :katı........ "' · ...... -o' i1r ikl visaml. 

~ına çekm::b =n~u •=~b=~ zwuret detı!dlr. mtlertn 4 İlkte,,rln 81, merl bir ıkaynaktan h ber alı • m:::ı: ~~ do~m':_sı ;~.:x':ı3;ı:; 
wvaaıtıttur ~ nutklı ile ı:.yanaıı ümldlerln yor: bir rol -ft"''"""'ı gl!.stermettedir. Ja-

• Bu ~cııı ılmal ayalı v.r ....... 
16 

.... 

~-.K3lının c!r• • .. -:sbl!. edJ mişUr. Bu tabaılı:tut etaıed u.rureti de vardır. 19 ~!'itı guntl, Fınland!ya kıt. pon siyaseti ToJo, Sh"mCJda ve Togo 
~ .... ~ ..,. , .... ' ~ .. rad •- T • ....,..,.,.. ve n....-a aöJ er ara tarafından idare edllmekted!r . .. ,ıı.._ .... , .nUSla.r ta.rafından lfr! aıın.. Londra 20 \AoA-1 - -os .. ova • a.,.n ~n......,,.- '"'""''& ,., ı . 
"'"lla da.1r Pazar IJl(lnt1 aQ&mı yaptığı neşri_ anıda bareUta munf!a'ktyetle de • MüMlbtdler Togo'nun hariciye na _ 
Yld olan raporlar henüz 1ıe - ;:ıı earıuında cepheden dtızıl Yıldız> vam etmltlerdır. B r Finlandiya lto. zırl~ıne. gettrllme•.nl Japonyanı~ 
~~llmenııştır Fakat buram. mu. ,..uwıne celıell blr telgrafa eöre Al- lıOrduımnun bulunduğu ke.s mde, bol- Mthıverle tes3nlk!lınü teyld eden b r 
-.._ n1n deva.'11 eıı:.11.1 5 gtindenbeıi .. '""'" '· tel""'kl tm kted'-'er ~ ... n ıt • man tJt'aıarmm cecıhlıDtn p.rb ıstita. tevdtlerln gerıalnden yapılan b1r hü.. ,..........,e ıı:.. e e U" . • 

elde muharh taraf a:asında Jlleilnde bulunan flç ,ıehirden tarde<Ul. cum. mtuı:m m ltte.rda SO~et kuv _ Togo Almanlara karşı şahsi mu • 
~eçtlğl ta.hmln edilebilir. dltıni bildlmıl.şıtr. vetJezolnln çember içlne alınmMını hal:ıibetl ve Almanya tş'er!r.dekt ihtl-

tırıatını.a.k ' ÇOlt aert. bit hücum be. • Teıcraft& ple .ienılmektedir: mümkün kılmıştır. D1~er yerlerde de, ır.ı.sı \le tanınmıştır. Rcrlinde S"faret 
P.iıer ta oldutu görülmektedir. YedfDci Alm&D tümen! cephenin oa~ Finlrı.oozya kı\'alan ar!Hli kazanmış. kAU>l. müsteı1ar nibaye• 1937 de se. 
aa, bu hücum J>ii.*lirtil.ecek olur. ıetitamettnde butıman cO• eehriJıden tardır fir olanıık bulunmn."l dolayıslle bu .şe. 
ILı1tıı Aknan.ıarın. rele.cck ilk.baharda, tardedilmi2Jt1r. Aknan tıt= ikı şe • 19 ~nae Fınlind ye.lllar OOO hirde b'r çok ~mdıklnrı v rdır. Zev. 
~ecede böydk m:lk}asta ikinci birden daha tardedilmlS1 · 8oVl,1et askeri eili abnı.şlardır. Aynt ccsl de Alnuı.ndır Toıv.:> V ngton _ 

r-•llİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmİİİİılm- '\ teısltnde, 5300 den fazla Rus askerı da sefaret ırn.tıbl M@koV'G.da sef.r O· 
BU ö üs~ bulunmuş olması muharebele. lara~ bulun.'lluştur. 

• AKŞAM Ba,Jram Hart.ası ;çın senenin En rln ne kadar şiddetli o duğnnu isbat Jaı>0n teklinuı 

P 
Tokyo 20 <A.A.> - Ro 'ter: 1 E K MUAZZAM AŞK ve KAHRAMANLIK etmeıktedır. ToJo kablnesının, Amerıkn. Jnponya 

ŞAHESERİ BAŞLIYOR 'I'QRKÇE Ele seçen Ras kiflaklan milza.kerelermi kemneden evvel Japon 
"l'tt-_8--.. .. __ da SÖZL'Ö' ve TÖRK MUs1Ktst Bertin 2 <A A.l - Stefanl: asgari t.Siınerlnln red ve,'a kabulU -"~ ~:uı~- Alman bt'aJ&n Bralan.aıun farkın.. hurusunda AmerUta.da.ı açıkça re'f'et 
~ ve ctv ANMERDLİÖ:INİ cANLANDmAN d mıa:re.aı Tımı>Çenkonun emrile ha veya ~r. denllemesinl taleb edeceti 

a, t'al ltıtı Tokyoda annedilmeır.ted r. 

SAL 
A eAlIANE P1Lbıl zırlanmLŞ ve aovyet kı arının G&Yri remnı ımehat11ile matbuat mU.. 

~.J\'1ADDİNİ EVVUBİ buralarda. geçireceklerini isbat eden taıeaı.nna .l)&kılacak olursa bu tarz. \' B büyük ve genış zemlnlikler bulmuş. um~ e::.r ~~ :':1~~~· lh. 

e O z A S L A N ıardır. tımaune aıd şayiaları mevsimsıZ say • 
2 0...... Rus eglrterl, BoyYef. sübaylarile .sl.. makta ıarar etmftie fae de. fyl malQ • 

Boa A8laıa 15 kuım hepai birden. yut ~ilt Alınanların cşt.an mat alan blMılta mhfeller, husus! eö. 
9ÖJ'll~ Y..s 1Utm1ar ,.. Blttün Selmanın şarltı!armı en-el srtanak'a ce emıyecek:ler1ne ta.. rtlşmelerde, lhttmaileri :Ubulde n!ldhn 

M ON 1 R • •llllkl: 1>BTAD söyll)'en nJ old~ını sı)yJemlışlerdir. olmaktan uzak_tır_. ------

NUR E D Dl N SADETTiN • IOZEYYEN İstanbul umumt meclisi 
KAYNAK SEN AR 

SABA Y SIRBMASI 
Bu ~ -...U GALA a......a o3arM 

~rn amanımmn edebi w ~kl fllheeerl.,M 
Biitün bir nesle aşkı tanıtaa romanı .•• 

ö LMiYENNTE AmŞK'i 
A-- R ( Wutheriag Heighte) 
~ ollerde: 

.-MERLE OBERON - LAURENCE OLIVIER 
er1taıda 8 e,y .90nra. g&terllmış bk- san'M ~ 

~-.... Peqrwııl>e llllcfanu için ,.meriuia K?eldeD alıdır11us. ___ ,.. 

()fotre _ Dıu.e de ParW ... 

c HARl E:S'' .. i.A üG'HTON 

Azasına 
lstanbul Vali ve Belediye Reisliğinden 
İM.anbul Umumi )(ecli.sl tıçüncU intlhab devresinin 4 ncfl yılı Teşrinisani 

iQtlmamm ilk m•ltadao• 1/11/IHl tarihıne rastlayan cumartesi ıUnü saat 

10 
da ak,tedeetıiiııdeo o JÜD muayyen saatıte Umumi Meclıa salonunu t.eş. 

rifleri rica oıunur. 
amname: 
ı - Divanı R1,..et ~:;bt 
2 

_ I)&imf ıı:nemnen . 
3 

_ :auıad encltmenlerı intihabı. 

4 
_ .tçtıma rUnleruıın tay nl. 

.-~~~~~~~~~~~~~~~~ 

B:tün Şehir ...• 

Ş A R K Sinemasının 
Pek yakınd1L göstereoet-1 

ARABACININ KIZI i!e mma:yese ohın~ olan 

AŞK. FACİASININ Dl Hli!YECANLIBI ..• 
B1r lcaıduı :tıaJb1n1n balle.sı .•• 

BALIKÇININ KARiSi 
Oynıa,.anl&r: 

(Die Belle Haclı TileiU) 

l}A.HBSERlNİ beftdO-or. 

CRİBrtN'E 8ÖND!:TBAUM Ye nriTz Von DONGEN 

···················································· 
~ Mn& TACI ... SAN'ATİlf 8lftBP J.Btoırst 
D'ONyA.YA YALMZ BC:tY'OK ~5,ıp YABAT.AJf 

aAP~ii~i&Dusu 
Sovyetlere yardım için 

lran demiryolundan istifade 
edilemiyecek mi? 

Moskova 20 <A.A.> Messagero ga_ 
zet.esi, Amerikalılarla İngil!zlerın Sov 
yet Rusyaya yardım meselesini hallet
mek tasavvurlarlle alay elmektedir. ~ 
gazete ya.zıyor: 

MÜSTESNA OLARAK BU AKŞAM 

LALE SINEMASINDA 
G4Jtl' FEVKALADE M'Os.AME&E OLARAK 
~ • ~ CARRDIL. PA.UIEI"m GODDART. PRESTON POSTFJR.AKlM T&'\UROFF 

h.a ~ . un başat verd1ğ'i bu şaheser btitun İaımıbulu aikıştan sarsac:ı.ktır. 
İQiN NUMAn.AL1 YERLER BU SA!BAHTAN İTİBAREN K.APATILMAlKTADIR. 

T.ELEFON: ~595 __ ,, 

AmerikaWarla İn6ila er, İran tar ki
le Rw;yaya mühimmat yetlşt.innek ıct:ı 

mevcud dcmi.ryolunu ycnılemelc ve hat 

tA yeniden ınşa etıncl:. !Azım olduğun; 
anlamışlardır. "Böyle blr iş ise, basl.t bir 
şey d~ildıl". Uzun zamana mubtaotır. 

DOGAN SiGORTA ANONiM ŞiRKETi 
Müessiıler Heyetinden: 

Tllrtiye Cümhurvet! dahlllnC:'" ve ecnebi memlekatlerd.? eşhas, hay'/an, 
emval ve eşya Uze:-ınde hayat, kaza, natliYat. yangın gl.bi h~ nev s gorta 
muameleler! yapmak ve bu işleri yapmakta olan Türk ve Ecnfbl Şırket. 
lerln mUmessilllk ve umumi Acenteliltlerinı ifa etmek. ve ipotek mutab li 
ikraza.tta bulunmak ve bu maksadlarla bilcümle malt. tlc:ıı1 ve mıat 

muamelAt ile me..o;gtU diğer ŞlrkeUer.in hisse senedat ve t.ah\'lllerllc haz ne 
ta.hvU ve tasarıı.ıf bonolan milbayaa ı.<t.ı:nek. ve lüzumu bal nde j~lgal 
sahasına dahil Şirketler tesis ev emek ve 100 sene mll.dd-tle d vam etmek 
üzere beheri 100 • Ura kıymetınde ve hlun1line muharrer 5000 h~eye 
münk~em cem'ruı 500 000 _ lira sermayeli. 

DOGAN SİGORTA ANONiM ŞİRKETi 
adile bir Ano!lun ş.rketı tedr cen teŞklline 11.10.1941 tarih va 8025 68,Yl.. 

lı vesıka ile mezun.tyct ist hsal ed!lıntş o duğu ve bu şırttewı hasılatı 
saflyesinden % 15 l ihtiyat. akçcsı tefr k eıdlldıkten 60Dm bt.kıyerun 

o 25 nin Meclisı İdare nzalarile Müdiran ve .Memurların~ ve % '115 ntn 
de hisMıdarlara muhns.sa.s bulunduğu ve tesis HeY't'W Umumlye&nin Ser. 
mayiei Ş rk:etln \.ıunamınm taahhtıd ve % 60 ının tediyesinden sonra 10 
gün zarfın.da gazete erle usulen yapılacak ilMda gösterilec k g{in ve a. 
a1ıte İstanbul Yenı Postahane arkaslnda Türkiye İmar Bnııl!:. sı Merkezın
de toplanıacaiı ve bu lctlma sermayenin 11.altal nısfı temsil <!dllmed kçe 
milzlıiı:ettlepe b&şlanıunıyacatı ve her hl.ue sahMJiııln blr J't!7e ahi> "19 
ancak bir '8lwn ~ m ıı:tan ne o ursa olsun, aumf 10 r1JYe ma IJc ola. 
catı ve ltararıarın mevcud hlssedarlarm eaerb'etle lttihas ed Iecett n 
ıserma.yeJ Şirkete a.tirak arzuııunda olanl&nn 21.10 llMl :tarihinden ttlb& 
ren 2'1.10.llHl tarihi &kşamına kadar fatanbulda Aertefendl caddesinde s5 
numarada TilrkiYe İmar Banka.sma mttracaaıtla ıkf ntl.!ha ietfrat taahhfld-
nameısl usulü d1ktt81Dde unzlm ve imza ve t&ahhOdleT!nın 80 mfkta 
rındalci bedel!nl de derhal, peşinen ödemeleri ltlzumunu mt1beyyln ifJb{i 
hülA.ııa mtısa.ddM: Ş<rket esas mukavelesinin 8, 9, 11 ve Ttca.ret lı:anunmıun 
281, 283, 28'1 ve 288 lnd maddeleri hllkümlerlne ıteYf kan illn olunur. 

Beeal Taral 
Slllln Ta.nan 

Milhenclis Eılftl' Adakan 
Miiben& llaydar Salih Tokal 

Miibenclltıı Nihad Gqran 

iHi BO'iRnM BiR onoo-n ! 

1941 1941 

CUMHURllET 
BAYRAMI 

M iLLi 

MiL~i· 
PiYANCiO 

PiYANGO 
ctbah-V• Ba;rrama 
~11.de çeit\!,, pll.nı 

İknımb'e İkranuye ~amtye 
adedi mlktan tut.an 

lira Ura 

1 se.Mt 50.HI 
1 20.088 20.000 
2 ıo.oot 20.0et 

• 5.800 30.0lt 
ıo 2.900 48.009 
40 l.OGO 40.000 
80 590 t0.800 

400 100 40.000 
uoo H 40.0ff 

80.000 ! 16MOO 

84.550 Yelu'in 480.001 

Tam Bilet Yarun Bilet 
2 Lira l Lira 



(Baş ta.rafı f./1 de) 
meml.ş mıydi? .. Evet g~ışt!.. Ne w. _ 
man glıtml.ştl bu salbaih. mı, geçen se
ne mi, ~»ksa blr çdk sene evvel mi? •• 
Çoculdıa.n nıerocleıydi? .. Neden eUni 
ôpmeğe ge:memJ.ş!erdl? ... Çocukları! .• 
Onlar büyümU.,, ib1me gitmiş, şeh:d 
o:.ıtıuşlardı. .• Ya Otekllor?.. Kadınlar, 
kalfalnr, lrlzmetdtArlar, halAyıklar, se. 
lfı:mlı.ktaki eııke!:1er?... Hepsi, hepsi 
m1 ölm:i1ştü? .. 

Sofnda bekilyen sadakat nümunesi 
Kfunil, Y'a."nl2lığın. gurbetin, herkeıı 
ta.rafından unotlblmuış olmıaııın ııc18L 
le kıaJblnin paTÇQlo.fldığını hmedtyor 
du. Za:\Ullı, blQ&re e!end1il, neden bôY 
le elim bJr tecrübeye mü,sta.hak gö _ 
rülınüştü? Neden ta.l'lhi bu derece 
m~kiı.stu? 

Knranlik ortalığı epeyce b4Jıam14' -
tı. Lfı:mbayı ytl'krcıak blhncsıle KB.mil 
salona girdi. Paşa. h1ıUL ~ltuıkt.ı o -
tU!"Uj-o.rdu. Uşe.ğı.n 'IQet"ı gimıeslle 
başını kn]rlırdı, fa;ka:t glrantn kını 
oldui:'llDU görüm)C tıe.şlnı tekrar 6 -
nüne eğ1di. KJ{ı:mil de, yatkmış oklnğu 
l!ı.mbanın ışığında. efenıdlsinl göre _ 
rek haıyrete düştü. Paşa şrtr.dl du _ 
vurbrdaki reınmierl:ne zerre kadar 
benzem.l.yQrdu. Bır günde, bir b3y _ 
ram gününde fixie.t0 cteği..cmış, küçtil -
mıi,, çdkmüştü. Azame.tU, mağrur, 
yn'kışiklı, göster;şll paşanın yerine a. 
cı tebessümlü, elem.11 b ıkt4lı bir ıa • 
vnllı ll?'.J.ynr !kaim o!muştu. K.Amll, ha 
yatmtb. Uk defu olarak efendls1ne 
tarŞı şefkıı.t, merhamet hi&<ti. rJ.uy _ 
maJ,.."'taydl Göıılen d.OOnuştu. Ağla _ 
malt üzereydl. Birdenbire tapının zi
H çaldı. Efen.dile eım~ar bır anda. 
derin bir uykucbn u;yanır glbl irkil. 
dtler. Kapı çırlır:ı.mışt1. Mls::ı.flrler gel_ 
meğ'c ~ı.}lardı. Pliı.şa koltuğunda 
doğruldu; eski arzmnet.inl, heybet ni 
tekr:ıT bulmuştu. KB.m1l k~ıya koş. 
tu. 

Bir müddet soma a.~ etti. Yü_ 
ziı dalh::ı kederli, :ıta.'bL d.aha yaralıy
dı. Kırık bir sesre mırıldandı: 

- Yok... Değil ... sucu... Sucu gel_ 
mJş bayram bah':ılşi ıst:~r 1. .• 

Hergün 
(Baş tarafı ı ncl sayfada) 

yeU de budur. 
Görülüyor ki, rejimleri ve menfaat_ 

teri yekdl~fnklne ı.ıd olan devletle. 
rln mÜŞ"ettk blr düsmaD ka ında 
d•hi blrblrkrine yardmı etmeleri Pf'k 
kolay olmuyor. 

Ekr.-m Uşalrlırıil .................................................... 
HAZİN BİR TEŞEKKÜR 

s e;lh babamızın ·rokuu vefatı do_ 
ııwıs le cenaze mera~ıne ıot.nı.~ eden 
gerek bi'zza.t ve gerek yur;ile acılarımıza 
iştirak etmek ı1lt1Unda bulunan ınuh. 
terem zevata w aziz dcst.larunmı son
suz şUkmnlanmızı sunnnz. 

otullan 
Radyolin Diş macunu sahlblerl 

Necib ve Ouııll Abr kardeşler R CA radyoları geldi ! 
ŞEKERCİ 

H. MUSTAFA ve 
MAHDUMU 

ÇIKOLAT CEMiL 
.._Sayın miişterllerl!ldı b:ı.yramını 

~-••alkuttıiar - ., 

İSTANBUL BELEDİYESl 

f}eh r Tiyatrosu 

Tepebaşı dram kısmında 
Bu akşam saat 8,30 d-aı 

D A l'ıl LE T 

İpsala icra. hildmlltinden: 
İl>salada Ba; Kasa.b ;yrambey mıılı.allesinde 

na bori:u~ıeud Özbek"e l 70 l ra ıtası 
..., n Ferell olup K -

Za.!erıye mahaUesind eşanm 
valığa giden Emn1 e mukim iken ftQ-
la, çı namına oğlu Aluned Ma 
velere ratmen ~~~~~a:unca daveti: 
layı gazete ile 11tı.n ıtmdan do • 
len haklmllı;inc ken tebl gat ıcramna 
Aıındnn e arar verllm ş o'du 

YC'vml muhakrm U -
13/11/041 günü mnhk e g nü olan 
lunması veya b r v k: emedc h<\zır bu_ 
takdirde mahkem e 1 ırörı..dt'Tmes aksı 
rek gıyaben ba.k~c'" kabul edUmlyc 1-

al!I• ilı\n olunur. 

ZAYİ -
GUb ~ :nd ; =~~~ancı a.skerlik 
hls vesikamı ?.ay\ ettlm askeri wr. 
raca.ğımdan · Ycn:Slni ç:k.a. 

esklainln bUkınU Y<>t.ıt. • 
Enuruınun K . ur. 

dotunıı ':ıkın kazasından 317 
u alil ottu Enver 

İLE n~~.~H, ÖGLE VE AKŞAM 
ten sonra günde tie defa muntazaman 

dl$lcrlnW f'ırçala:rınız. 

········································ s p ·····--· .. ·----........... ____ _ 
on osta Matl1aası · N • ---···············---

==::==~;;;;;;;;;;;;· ~ıyat Müdürü. Hüae • S ~ Hl 1 • JıtA Ra(pp Emeç 
'• B : A. Ekrem U!;iAKLICIL 

Bu mühimsenmiyecek bir haber değildir •••• 

Bu haber, meşhur RCA radyolarının teknik kıymetini 

ve ses vermekteki mükemmeliyetini bilenleri 

sevindirecek bir haberdir. 

( /1 , r 
V/::;: -;.-:.-.-.-.·.r. .• ::::. 

--=-=--:.-:..-.-:· • • -... ---·---- -.:{·: ~~-~:~ ·-· -. -

BUR LA 
BfRADERLER 

ISTANBUL •ANKARA• lZMIR 

Gazi Terbiye Enstitüsü Müdürlüğünden 
Enst.Ltüde bu ders yılından başlıyarak açılmli olan yabancı dü şubeslnJn 

cFransızca> kJı<mıına ımtihaııla yatılı talebe aımaca'ktn-. L\sc olgwıluk veya. 
öfrretm.en okulu diplomasını almış ve l'aşı c~D 1 gecmcmiş oWıların sı 
Bon teşrin/1941 Pa?..a.ı·t.esl günfl Eru;tltUde yapılaoat imt1haıuı. girmek üzere 
dilekçe, diploma, htıvlyet cllzdanı ye 8 aded fotx>ğra!la birli~ mezk.Qr ~ 
~ kadar Enst.I.~ baş vunnaları lAzımdıl:. c'7857:t «9308.D • 

Haciz kararnamesi 
Kı.t'asmdan izin ~ ve ha~ ~lmaınndan dal.ayı aleyhine hukuku Amme davası a. 

memuru ca
266

b ve Adya.kala.nına. müzekkeresi çıkımlmış olan yedek hesab 
met oğlu 3

12 
do u • apamrı Bankası eski memurlar.ında.n Ada.pazarlı Ah_ 

gösterdi"" ~.o~'erdğ m.u Halll Mo.cld Ptralmı.n ya.pılnn aramalara rııCmen 
~ ~"""' e bulnnamanı ... A, sebile askcrt mahkeme us ltt aRJ. ve ...... en meskeninin de bllınnıemcsi bo. 

yılmasına ve 316 maddool ~Ukm~ununun 212 maddesi mucib.nce gai,p fi&

rmm haciz edllmeslne karar .~,.,tovfikan da ~ dahilindeki mnlıa.,. 
ver.,.... <1276> cıl&lO:ı> 

Adll Amir 
Tihı.. K, 

-~-·-

- .. ··--· -· -- - - . . 
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4 
Sümer Bank iplik ve dokufll8 

fabrikaları ıriüdürlüğündeıı 

işçi ahnacak ~ 
~ - .~üesseaemize bağlı Kayse.,i fabrikasının; ı'1 Jı 

telif atolyelerinde çalııtırılmak üzere tornacı, fıre1- W 
P~~anyacı, t~viyeci, dökümcü, modelci ve takıı:nbşJ:14' 
çısı alınacakhr. ""' 

2 - istekli lıçilerin kabiliyetler.ine göre 15-50 lc\J 
kadar saat ücreti verilecektir. il' 

3 - Talihlerin doğrudan doğruya Kayseri ~e1j,tl' 
tanbulda Bakırköy fabrikalarımıza lüzumlu vesı~ 
birlikte müracaatları. "7831 - 9300» 


