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Bu sabahki 
: ····-··-··-··-··-······------, B k .1. .. ............. ·--············--·····-·--······-

aşve . 11~ Muhtekirlere karşı 
mezunıyetı şiddetli cezalar 

erç ve Tala 
ıeblrlerl 

Doktor Refik Saydam t tb•k d•ı k 
istirahat etmek üzere a 1 e 1 ece 

dl'tl 
~erlin, 14 (Radyo) - Bu 
&i,. ,. nerredilen levlıalôde 
r,,,,,.' .. rni tebliğde Kerç va 
"wd ~lairlerinin Alman lıaıJe 
difi er;. laralından iıgal edil-

.... 

--

biltlirilmelıt.Jir. Sark ff•b~lnde yollanD baU 

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

Mersine gidecek 

Yeni Vekiller dUnkU 
Heyeti Vekile toplan· 
tlsına iştirak ettiler 

Anb.ra, 13 (Hus\161) - Mezuniyet 
alan BlfMkllln Puana veya Fuar. 
tıe.17e dlnlenmet mere Mersine ha _ 
nbt edeClli haber vertlmeıttedlr. 

lıılezunl.7etı sırMımda Blafveklle Ma
._.e ve,a Hla4"lclye Vekilinin veU.let 
eıtmeei mıibtemeldlr. 

Hükumetçe hazırlanan lô.giha 
bugünlerde Meclise veriliyor 

Yeni bazı tedbirler alınacak 1 
Ankara ııs (lla,Hsi) - -;:-~·---;!.ter taranan hükiiml'lte büaW I 

VeltileCf taralınclaıı baınrlanan mll. müb&JaMmda h~ ve onla lhtl 
U ltonuuna ltananana ~ il. yaçlannı k&q1lamak malt.adile elr. I 
Jiba hüklmetiıe MecllR verilmek mekUk Ye yemlik tatarından faala 

8
Sovyet kuvveUeri (Alman tebliği J LENiNGRADDA 

MUHAREBE 
ŞiDDETLENDi 

ibe.redlr. olan hababata büt6mete teıılim e& • 
Proje mahtelrlrler haldwM1a i'N mlyenler bakkmda yeni bazı w..

1 Yeni Vekiller flddeW cıe.ai miienldelert ihtiva et. birler almak sallhlyeUni v~ 
Ankıara. 13 (Husu.si) - Yeni Ve • melttedlr. tecılr. 1 

ıv~sto~olu tahliye Berç'te 
tuıer bugün makamlarına gelerek \. ı 
tebrlılrlerl bbul etml:fler ve ()ile _ ----· -·--.......... _,., 

mı adıyorlar ? 
~~<AA> - Dün sece Sov,yet mlıtabkem 
,

1 
l hart> hakkında alın.an aon 

.. ~söre Alman taaJTUZU bllh&e.. me•zller 
tlcscıet t va cephealnde ve Kırımda W 
.. _ -eabetlnettedir. 

G!t ~. muha~ sente!emste. t dUdl Dııt ~~ler 'l'ula ve Kalininde •ap e 
~ ~ır. Bu iki noktada Al. .. 

it .,...iki fazla artmaktadır. 
~~r nıertezde MoJaiK ve Karo. 
bıu~et.de mı.Uabll hücumlarda 

bon uılardır. 
~o eta Cephea1nde Mareşal Timo. 
lerıe nun t&nzlm etti.ti yenl kuvvet. 
1't ,_~ıe oldutu mukabil hUcuın.. 
~ir -..uıar t.arafmdan tardedlL 

ltır;rncıa 
l~ 8, Alman ve Rumen ku~t. 

"3 kruvazör ve bir 
muhribe vahim 

' isabetler oldu,, 
ltle~ecİ~a&top01 ve Kerçe dotru üerle. 
~ tler. Bu lkl şehir e'mdl dotnL b I 
l1tııı, do~. Alman top ateşinin al. "Mahalli muhare e er-

1'eı- llulunınaltta:ıır ff k 
il~ linden relen • haberlere göre de yeniden muva a ı-
~ 1,r S.vUf.oı>o1dakl btaıı.+ı Novoro. 
bıiı~nma ll&kletmet teşebbüsünde yeller elde edilmiştir,, 
lrıutı .. - • batlanııtlardı ... Ruslar Kere • ... aını ret"\ b ... 
"etil hUeuınıar ıra ... ına« !cin ş!d_ '111 k 
~ bf,. netice ~~d bul~nınakta iseler ır~ os ova 
"'Urada da A'- e e eıneme'!ttedlrler. A --: .. ~, ,.,,,.,,., ... JTıer. ve Leningrad 

m~rık~n ticaret bombalandı 
pemllerıne toplar Berlln, 13 (A.A, _ Alman ordulan ve 1 r ·r başkumandanlığln\Jl teblifl: 

1 r eş ırı ıyor m~~ t!1~:ın.,lt:!~z !':~ 

--
Sovyetler 

vaziyeti nasıl 
görüyorlar? 

Londraya göre 
cephelerde 
son vaziyet 

MoStova 13 'A.A.> - Buıünttl 
Pravda ırazetesl yazıyor: 

cLenlngrad ya.tınında O)ddetll 
bir muharebe ;Ievam ediyor. Al • 
manlar şehri çember\emeie çalı .. 
fIYorlar. lııl'Üthlf zaylatlarınaf rat. 
men &>vyet topraklarının içlne 
Sirmete dnam edb'orlar .> 

Pravda ..-c-ı. Hltlerln, ID • 
sılordunun Jmha edildlti hallın.. 
daki ııôderlne t.ıem.as ederek, Sov. 
yet ordusunun cesareti kırılmamış. 
tır ve utere olan itimadı sarsıl • 
maımştır demt*tedlr. 

(Devamı S lDci .. ,.fada) 

Bliaralbk 
kanana 

tadUedUdl 
~ l.oncıra, 14 (A.A.) _ Vaşington_ tedir. Şehrin pek yakinlnde cenubda 
k · •I.nan habere nazaran Meb'usan blr colı: müst.ahlcE'ın mevziler zap.~edll. 
j:'C laı ta mlşt.lr Kuvvetli haVO. te~eltkillterı Sl. 
""ll bı rafından tasdik edllmlı o_ vastoPol IJm.anında, ırertch botazında 
~t.ranıt kanunu tadllA.tının Pa_ ve ıtaradenizln ş::nal doğuo kıyılan a_ 
~ Oüınhur N.e.aı tarafından imza çıklaruıd.a ae'Yrede.'l eovyet aemllerl_ 
~1 ınııntemeldLr. Bu imzayı mü... nl bOmbalamlŞUrdlr. Vaşineton 13 <AA> - lııleb'usaD 
' Blrlef!dt Amerikan Ucaret ge. ttç düıılm&D ıtruva?JirUne, b'r torpl • · mecliıll1 llK muhalil reye ltarf1 Jll 
tıı .... -~ne deıbaı toplar ve topçular ve do muhribine VI' beş büyUk tlcaıPt ~e. reyle bit.ara.thlc kanununun tadiline aid 
~tir. ııı.;.,ıne vahan bab,tler olmuştur. L1 - kanun proJeısin1 kaaul etmıetır: 
""''~e ..... ___ rdtrrı t man bölgesinde tacı ls.ıbetıerle büyük BoSton 13 cA.A.> - Amerikaııın ye. 
·~~tı. ·~ı Knox ve " e. hasar yapı]mıftır. ni İngiltere klmlın~ bulunan on dev. 
~ °' bit&naflık kanunun?a yapıl. Dolu cephesinin d!ter kıs!.D'llArında ıeıt vallai tara.tından terUb edilen )'fili 
lltıı, n t.ııdilA.t M~lnıde Ingiltere. mahalli mutıareo~·er1e yeniden mu • tnııııtereıUn aeneUlt konferanaına sön.. 
'18ı>'J'et Ruısyanın ve Çinin bu 1 vattaklyetler elde edilm~r. Ordunun derdlti bir meaaJda Ruzvelt demiftlr 
~ .~!an WUmallerlnln art. alır bataryaları Len•nsradd.ı ehem ~ ati: 

0~utunu blldl.nnittlr. m!yetll mert bedef'er!, ~ teaia - Jııluvaffakoet bütün enerJllerlml 
---u lerhıl ve Kronşd4\dt den*' teJcAhl&rı. ve bütün lnıvvetıerimizl kullandıktan "'it nı bombardlllıa&ı utmiftir. Moaltova ve aonra elde edilecelııtir. B1s .erbel& .... Ylnofa.D Leningradda aıüeu!r hava taamızian inaanlardaD mtıreüeb bir millet aıta.. 

den sonra tqJlan'3n Vekiller Heyeti. 
ne :lltltak eylemJşlerdir. 

11.aftabk toplantı 
Ankara, 13 (A.A.) - icra Vekilleri 

lleJ'etl bugün saat 15.30 da Başve _ 
~ Ba.f\'e'kll Dr. Reflık Sa.ydam'ın 
~tinde battal* toplantısını yAp. 
mJltır . .. 

--~---

TÜRKİYE VE 
iNGiliZLER 

Mareşal Bird W ood 
Lordlar Kamarasında 
Türkiyeden bahsetti 

Mareeal Blrd Wocri Dinci stlbaJ'la.. 
ram ellerlal 6lkqor 

Londra. 13 (A.A.> -· Reuter: 
Lordlar Kamarasında verd:l1 bir nu 

tukta mareeaı Blrcl WOOd, Türkiye _ 
den bahaetmiş ve IGYie demişUr: 
Nazarlanmım kendlalne itlmadla te. 

v1rditknls ve fakı\ı bazı kimaelere ba. 
il eı:ııdioeler veren bir memleket var _ 
dır. Slmdüik Türkiye .sakin duruyor, 
fakat tecerrUdQ:ı ıawtyı davet ettili • 
ne blrden fazla ır.:aaı buıunduıtunu ve 
lrendi.ilni b1slm lafunıu. sürUtltyecek 
ve kunetli blr mllttefllı:im!z haline ıe 
tirecet eartıann meydana çıkabllece _ 
tını emn.b'etıe bllıyor. 

A yapılmııftır. tue ~&1&111 taramıa t.ebdld edenlere •ki beti Kero ltıal etillfl mlT namue ve lnılanlıll dllttat6rlerln mc., r•-••••••00
•·•-•••-•••••••·--··--.... , 

Budapefte, 13 cA.A > - Stefanl: , cest altına itmek .iıltiyenlere kaqı mU.. ; • 1 k 1 
111.e~h ul Yan reımıl mahlelıerden bildirildi • dafaaaıızt teaıln ıçln b.Uy(lk bir cQnt i inanı mı yaca 

~ T tine söre Alman ve Rwrıen kıt'alan aarfedl.yoruz. Bizi beklıyen valife Jııo.. ı 
~ D~A.A.t - Lltvlnof ile fn.. ın'..amı ı iDcıl avf:ada• lay delildir. b• •• ı· ı 
b~~aren~ m!:~e~1e:~ T k• .1 R 1 ır SUllS ıma 

b --· Or ıye 1 e omanya ve 1 Adana halkı aylar· 
ou sabahki d b • k ği b. · 

~O\ryet tebliği lsviçre arasında yeni a::; ~az~:sına ır ! 
~ ~:İ~~ CAA> - Bu sabahki ıı·caret muahedeleri yıyormUf 
~_beıerUt.cbi cepbelnde tlddetıı mu. ı Y anlq - malamat verereL 1 
~,~\'' kllcereJan etmiftlr. 11 
tıı-.ah ~tlerlnıtz K&ıipberır ve bana Nbeb olan belediye 

Fırıncıların ekmek sıkıntısı ihdas 
etmeleri ne meydan verilmiyecek 
Dün valinin riyasetinde mühim bir toplanb 
yapıldı, lüzum görüldüğü taktirde ekmek

çiler şirketinin feshi · cihetine gidilecek 
Blrkac 8i1ndeabc ~i 'ehrin bazı semt.,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

lerlndek.1 fıruılarıla ıörülen ekmek sı. 

tuıtıaı. •IAbdır:aruı aldıtı tedbır•er Boyu·· k şehı·rıerde neticetlnde dün zail odtıala bqlamıı. 
tır. Dün otleden sonra ekmelk ve un 
meselesi etrafında vi'Aye!.te Vali v' ekmek satışı 
Beledi1e Reisl Dr. LQtri Kııdann rl • 
yasetinde mühını bir toplantı y11pıı • 

mıştır. Saat 19 30 1\ kadar devam e - tanzim edilecek 
den bu topıan•ıda Vali muavinleri Ah. 
med Kını.k:, Raş~ Demirt.aş. Emnıyct Ankara 13 (Hususi> - Hukuı 
Müdürü . KAmtran. bütün ka.ymat.am • An.kara, İstanbul ve İzmir ,,:~ 
ıar ve diler atAkadarlar hazır bwun - ....,hl leni ekmek t ~üy\U;. 
muşlardır. Y"· r e sa ~ım anzim et 

Toplaatlda tınntsra un ıevztl meee mek için bazı yeni karar ara varnıak 
leal ve ebnek iınalır.e ayrılan unıann ma.ksadlle teti:llklere başlamıttır. Bu 
tamamııe ekmetc tmalln~ sarfedlllp e. şehirlerde ~r evde kaç kiti ot.lll'd uh 
dllmeditlnln kont:ol ve eltmekle!'in p~ ve bunların meşguliyetleri, yanı me. 
kin ve tam .,ezın ı ı ç~karılmas.ının te - mur, lljçl ve çlttçl o1dllkları tesbtt 
ınlnl meseıeaı g6rlişü.mllş. alınacat )'e edilecek, ekmek tew.lıatı bu t lle 
ni tedbirler kararlaştınlınıştır. . ce -ve • 

Fırıncıların sttt sık ihdas emklerl re göre tanzım olunacaktır. 
(Devamı 5 inci 1&1fada) 

C Kitabcı - Muharrir davası =ı 

Bir san' at eserinin 
sayfasına 12,5 kuruş 

ücret veriliyor! 
Refik~ Halidin fikri : "Toprak mahsulünü 
koruyan bir idare elbet fikir mahsulünü 

de koruyacak ve tedbirler alacakbr,, 

"'tuırı ~dınıan etmlfler ve do... Ankarada Rumen murabbaslarile yapılmakta 1: miileftİfİn• iftl•n e1 çekti-
~ ı.ı.~.- ınlılttard& hart> malse J riltl" ı-1..1ı·1..-.& J 1 
~ ~ierdlr. olan müzakerelere devam ediliyor, sviçre 1 ı, Clll .''"" uevam : Kltabcıl•la muharrirler arumda ar.eden BabılU oarflCnlft -· ,,., ... 

\l ••bah Londra barb ile de yeni bir anlaşma yapılacak 1 etlıyor : ~°!ez:n::~ dev~;: e: : ~:~n b~~~0~ı;'~~:,: 
~aziyeti • 1 1 Mana <Husl.ISI> - Manada. lbtiW vardır: Te'l1f ücretlerlnln az. kullanacat bütün m:ıddelcrln ate 

.. .. nı nası Ankara, 13 {HUıSual) - Rooıanya I n1 bir anJ,afma lm2ılllaııadktar. . mühim bir auliat.imal meydana. lıtı meselesi. Muharrirler kltabcılar pahası oldulıı blr ~cvlrde, f!klr mat. 
tt.~ctr 20ruyor? ne yapılma.1cta oWı ticaret müzake- tmore l,kı müsakereler Çıılanllf ve Mana belediye mü.tet_ tarafından 1atı1sınar edildiklerinden. aul!ert ıtttlkçe maddi de~crlndcn ta) 
-~ h.~ 14 <A.A .,_ .... +...ııır Türk Anb.ra, 13 (Hu8uel> - TüMJıye lle tifl Hilmi 8aMa4a derhal lften el ttıtabcıla.r ıse taımnç azııtından ve ıbetmekte. hazin fekllde ucuzl:unakW 
9-tlll ·""ll baretl .> - Sovyet. RUJY&. relerine devam ed~ • • :t.svi.çre aruında meyçgd t.karet mu. ~lftlr. Remı1 k.a.ynakların edebi eserlere' bugilnılcil te'llt ücretle. dır. Elimlzd&kl müsbet malf&mata F-
'~ habef ~~ında t&Yda Rumen tıca.reıt anlafmaaının müddeti lca.velealnln müıddetl sona ermek DEe. ırerdili ma.liMnata ıöre, Hllm1 8a- rlnin tevltlnde blr para vermelerine l.nı!re, 20 t.ıorma.l:ı.k bir roman• 26 ura 
~~~~a1~~~t~nl bir aoııa ermlt w 2 &'1 müddetle uza.tıl - recllr. Bu malmadla bu a.yın zt aında 'ftf un tellbltl iflnde Manada.ki kln olmadı.l'ından bahsedip durmlar. \"eren, yanı blr san'a.t eserlnln a:ıyta.. 
~~~ Uıere hazırlıklal' m.ıfb.r. Müza,Ureler bu~det bit_ memleltetlmlae aıeıteoelc otan blr t... un !abrlkııWarı ve fırıncılar !ehi. Acaba bıang1 tanı b.3.klıdır? Buna sını 12 tur'Uf& .saıtlnalan ki~ 
~ ~ maden en.ı JilrmlVldntc* uan: ya,. ~ tıcaret beJeWe yeni aıliZKel'e- <Dnuu ı mel 97fııdal cevab ftnneden enel, bllbassa son vamıJt. Bir ~ına ıöre tıt.1IOI-

• ..... hli7et1 GOk ct.l1 mal mGbldellli 18811 19trln.t 71- ıere bqknacalltc. '-.-..... - ..................... _..) zamau1-rdaı llC>\J•aa& blr maAzara ~ • iDcl ...,,,.., 
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C Musiki~ 
Münir Nureddinin 

ilk kış konseri 
Yazan: Nu..,.et Sala C oıkun 

Güzide mııgnnni Munır Nııre.tin, 
eTVelki akşam, ınutad, lrÜZ'.de saz ar 
~arlle blrllkte, ilk kl{I konser:ni 
verdi. 

Mün.!rin, lronse:lerl Jçln, şöYle oldu, 
böy~ oldu, diye bir h!Jkilm vermet:, 
sa.kat taıaflarmı bulmnka calışnak 

lnııkansızdır. Çünkü, bu glizlde mugan.. 
n!mlzln, konserleri.ne ses, usul, telmi.k 
bakımındıan azamı tft,zl kle çı.ktıtı&u 
saz aı1tadaşlarının da ayni hassasiyet_ 
le .tendisiııe uyduklıırıııı billrız. B!ı1ta.ç 
ay evveline gellnceye kadar, tonae.r 

(Devamı sa)·fa 4/2 de) 

bir arada yollıyan h• 
ltlkdim edeceğiz 

s 6 8 9 10 



ismail atanın 1000 lirası 

.,..,..... .,. 
~ ~ı d& kOJ 111 bay& IU'lm r-· ... __ _ 
lcine. tıSon Podtm nm ,,,,, 8 nıace"a romanı: ı 7 

- JCOJabm. 

4 
11 ·- -

- Sende mihilr 'tar 1111?. 
- Var Jılalmıud B~. 
- zarrm etratmı milhttrl~. B.&DZN BKR' DBPA 

orada açacaklar, babe11.klar. 
- b1 ;ra, nasılsa muamele Oyle ol_ 

sun .. tımım iş. Yanın ~ ben lıe~em 
Mahmud Bey, E'f'de bizim karıya blle 
hergfin s6ylerlm. Yanın !fi ben belen_ 

- ısı - f - Sen ctt paralan retir. Sana bir m.mı.. Ya tamam te, ya hiç 1Qk ... ! YAZAN : CEVAD FEHMi 
Galat.ada <Yaldız h::mı> nda ı.çtıtım mekttıb vereceıJaı,. Şehremanet.inde ~~cam :ar. tabatı J'lkamazlar. i S anki: bu suırette -""~'ni .. -.adama ben-' 'R!ıt ...... 1• Ona hl 

yaz hane çok §1.ktı. O oi'rardaki (J!.a_ (&hp :voDuna> kalemı reisi K.izım AU ur mıı ?. :"•: .. .....,.,.... - ......,. ...... --.uıu -r:l'lillu.§, ~ kenec:Henınl.ş, VÜıC 
&anJ paşa hanındA da celeb Maıl.ıi.s_ 1 Beyi ~edkealnl. Paraları sarfm ig.fn~ koydum. Zartı ıııa.ıt~ cıbıııwd1L .W: il ~rft: iman seQı:ı.e benzemi 
tah bmail ata oturuyordu. j - Alıp yollama kalemi?. ga.zetenin tızerlndc mühürlerken mtı. : ~~ ~ eoor& PLerUıe it- - Adın ne senin.? yen bir sesle eaırdu: 

Yazahanemin ttnn.ııı <Şehremaneti 

1 
- Evet. Sana aarııa 11.s*e na hfu mumunu ve kibrit. kutusunu sCYa :rafını U"a-nmaia bıaf!-'1 "BıRlll•n - ır..ıı. Dem k MliM efendh. b 

m«mUalll illnat möteahludlltD idi. rım.. - b:ııaıen yere dilşUrdllm. Amavud he. :&rendi 'Ürlierine Ciden ~r an _ ~ il yapanın? - e ~a ~,,ı, enim 
Pllvaıti mecmuanın ilin sayfalarını _ Am:aa Allah 'l'8ıll olaun . men yere eilldl. Onları toplarken ma_ :sında bir lb.a!Yli dıoiaştl, n&.,et a · _ ~ ~1.'V\M'a~ taş 3"iire'Jdl cıaıMWar, b°I 
tıraıamıttım. Kutunun dışı bu suretle 1 gider aet.ıririm. Yalaız ana ~yrı ~ sanın ti:'tilndelti gazetenin altını ttst.ll.. :medde durdu. Eli ile ona. ,akl- - B!asaıı - - dal oy.e mı lroıniser bey? 1 
atlastı amma, ya ıç;?. ll lira wrecetlm bed ca e • ne cevırd'lm. Altındak! tAi1d parça.sı iauu aşma - 1lrm ~n, YM'l gın - mvıet, bul 

Hani bazı patalya yumurtaları yar Söz. _,.., ~. dolu mrf U3te cıktı. ttstnndelti para : JIJaret 4'11&1. .suallere ıfıe~ cıeıvablar veri _ ,..._ 
. • - - -·. d 1 __ _. : fbn l>lr -- ıııu'f.edıeret: ...,_ """'""" """"-Ls .... .J - au· dıalclita miRede edin onu 

dll'. Yeldnıh, l't!nl:li, fatat brınca ıçl _ Besa mori: Sög bir, Allah biri o u ...,.u ıazetentn altına ~ttl. :ıer .. . ....,,~...... uı.ı. 197-"'""'""u. ~ er m•-. .... ı800 cevabla • 
çürük çıkar; .fŞe oızım iller de blırJıe _ Ott getir ırııı ııu:n? · CN'e &birdir ne keramet. eı oabUk.. : q-.edl. Fabı.t sesi ~ lıroenbire a.18.kıadu oklıa. ™erin _ yamman _göreytml Othımla ben ar-1 
kil Arnavud pürtell§ a · luiu marifet?> deıtl ml7. ~Alh.med kuıJııaiını adeta. on11n .p.aden bir sevinç pa.nltıal ıl9tl. t)içüncü Wlı: onu ölicf.tirmek Jçin ~ız.t 

Bır gün Manutırlı İsmail ağa bana ı.m. Ben de hemen ;mı:~~~!~~ ııa:: -Dotı;te oldu. Al baltalım :1.ımail a... ~~ Vl!"fU üJeri ~e d-.: sauUni ıııormaık:tıa aeeıe etıt.t: B'anun bu l'1 f&P'D
9

zsa biz ıyapaca 1 
- SelAıtl!lnald-<Wlı morl Umşu... da aiıı' ne var :ge Yok to !ad İki ta. ğru... .du. - 8Mln ıu meŞhnr 'taçaqt Hasan pi = 

seldi: ~- ı. il dmd.i tane birillr.inin ett büya et za:· al. :-- Sehreman~i .. alıp :rollam& ble. j - onıa.n sana mmnet edtyonmı.. alma~-asınl G&lleri çı:lgın baılafları.. parıldıyaaf 
- ~e: işittim ;:: Şehr~eti dım. Birçok gazeteleri ba:ıknot şetı!n_ Zlli reisi Kbım Ali Be7. :M>...rd bir adaansm. Oöz.kul:aıt ol ODI&.. - Evet, benim... kadın komiser mueıv:lninln bu anu_f 

mütıea.:'1 lm;ş.i.n?. [ :ıı!eserek çe«ıneye h&zıı-l;&dım. Bıa • ..k: Temam. Ne aüz•l de esberlemlş_ ~raı Se'vaba. ~l"Btn. Sftz vqor m - Vay oa.nma... Delllene b1r taşla suna muhalefet etmedtttnı goruncej 

- Evet. Ben ~emaneti müteah. I na gt;:O:nV:ı:Iı~ paro ı:Ft~ff'Cek?. O. _Ben .aJcıllı adam mori?. ~sun? ilki kq TIU'dtı:k. Bunlar da adamların Hasa.na yak1aştı. O Jı:ıa.dar yaJt],aştı k1i 
hid"ylm. Bir arzumu mu var İsmail parçaları çekmede ha~ı.e~~ d:a:e _ Mal6m, ıııenın glblerlne ean kur. ~ - ~um ~11ıaza efendL değil mi? onun d~Ierln.ln glClrtısuıı d~n vei 
ağa? . ~ mızı mübllr mımıu aldırdım. 7..arfni ban İıımail at-. : - Geçlneookle.ri w.rdır. Bv1 zaten - Aıda.mlanın. kes11t nefeslerinin yüır;iine çıarptığırui 

- B~zlm o!: h:~şe~~r :: ·
1 

Ceza 1 etrafını mühürlemek icı:n... - Allah razı olsun Mahmud Sey. :k&ıin na.mma ya.pmlôfbm. Bl>et ltlr - ~ni ya1tat11melt §M'l!d'lnin bana l;ılBseden Hasan bkdien irlrilerek ge..: 
:;.ıı~n aff~~'lir :ıs: ~ Yarım saat sonııo AmaTIJd ~Jdl. - 8~ de tsmaıı ata. Yanl?Z be. Faıaıt ~ ~~rdlıl'. d~üş cıkne&nıa ciolr1.161J memnun rtlemelc ıatedl, labt tadının ya:kulJ 
MRhmud Bey? Elindeki para eillşerllk ve yl\zlifkl .. !'d·. nim ellı lirayı unutma. : - Müsterih ol Mürtaza efendi. 8ı_ oLdum. Peld siiyte bakalım. efeDdl kı. nııı. 1!lPJ48'Il sal ell buna 1m'lln bı ~ 

IlDbeıı liln · Yad . ? Ali dök ŞöYle balktım. Elinde ylnni tltıd t:ıı.. - Vallahi mor~ söz blr; Allllh bir! ~tı çe.kmiyeoek:leır. Bu.nu .sana ft... ıı.kl.ı .sera.eri Milı1tıasa *ndl1i içiniz ramadı. : 
aan süne kadar ~1 &var tim bla? · ı d2r vardı. Ertl6! gtınn gazetelel'de okuyorum: :<fedlyorum. den h&ngirtlz "Yuıldunla? • _ Ocağmı.ı ııönıdDren ba.Jd d bej 

e · Kendi&ine: <Meşhur Mahmud Satmin marifeti>. : Kıa.r . . u • • 
- o ela - ratı? .. eeıiremanetl de_ ,.,_._.ah f k tm& a da Kar'l . hll'A--•-- ı-+&u : - - BÖJlıl ~ 'llllutm&- Hasan biran dtiılünıetlL Sonra arn. nı unutma.! Bunöan ıooza tl gebe-f 

met ben demt* ben demek eehrema - -~· zar 1 a DUŞ. .,,U!"a n • erıme ~• an-_,.ım. :ıım. Ne dem* w.edftim1 o arılaz ~ olf :1 
neti demek. ~nt, Jı:ltıd1-~ı b&- bir zarf alıver İ.mı:ıil ata ... dedim. hnaıı ap Şehremanetlne gıtm:Ş: : _ "'*1 8Öy'lere · daŞI&rınıa lbatU. Vereoell eevabı ıta _ ~ da bA1ttar INm1 98 lDlJ sık 8 • 

na nnn getir?. Ya1'14 ~,.ıaı affet-1 - B&IDltlbıe mori Mahmucl Ber. - Alıp 101».ma kalemi nerede mo_ : · rariaştııım.adan ev<Vel o.nla.rın reyini arflll ~ 
ttrtven71m?. · Be:ı;ı p ,.man adamsın vallahi. rit. : - Ben.ı vumn ,.a.JmJa.rıcjı mı? thna.:k istediği belli o'.~u. Fak.at Kadın bu a<ieleri qledtien s 

_Bre ,,a.,a be Jılahmud paşa?. emı - Daha eeıı ne JSma.n adam ol. ~ ..auş, Orada ~le bir ltalflll : - l:lıepıt ~ iMi.ı.rtam e.nıidi gfıElerYe lmrfı.lata.ıı h!pbir ba,_ra. H&sanm ~ bındlıU. Kuea ..j 
paçacı t>aşıclan da )'l)mek&n mor! Yal_ 4uğumu sonra anlıyaoaltsınl. olmadıtmı 167lem:.ter. Bir saat bdar .fendi. • r3.3tlıamadı. ~nın hep ğı.ıııdaıkl k1IOda4tı ~- Her teY-i 
lahl... 1 -Bravo be Mahmud Bey!. Jı:alemlfti dola.trııış. Bulama:mıea dön_ : - VleiiJl benim gtbl poUs yapınız si önlecine ba:kmeıkita idiler. aı, cıe. den biblber ~ vytusm bakl§ .C 

İsmail ağ.a erteaı ıttn bir ııste ge_ - Bana da elll Jıra verecenm ~- mft.9. J&zihaneye ırelmlş. Ben: de bn. ~ve ona lbu tı-aydudu tanıtınız. ~ret verecek 'bir aamet ayılmudL laz-la etrafıi:ıa. beJtıwordu. ! 
tırdl. Bunda on d6rt on bet fırıncı_ - Kort IAf J'()k. Sös btr, Allah bır. lamaym~ merdlv~n beı111da zarfı : Mürt.ama etend.inin söylloyece.kl«i Inkiız beyhude idi. K-* bir aesie m HlatJoe 'ha.nım kıı.ndağ Hasa yaJci 
nın is!mlerl yamlı:Jdı. Verecetim mori. Şehremaneti alıp ,a_ yıl'tmış. f.clnden bir de8'e gaz~ pıaT. Eb:ıtım.işt.L Kanlı duıdaıkl ÜRZ'illde kıabele •tt· 

1 
na f 

- Yarın gel.. ded.m. ErtHi 11bıü ilama ltalemi taöul etsin. panuı ce. çalan çı4tınea: : . .. &rı .. • ııd.ı. İ 
ıeııtrar ~Jdf. blmdi!. - Morl vallahi! diye bıı~mnı.' °bf'_ ~n -~ır tebessum ~u. .. KerKlln! 0 - Ben 'Vlr.<1uım.. - BBdt Veii, bak ya.wum, tşte ba ..! 

- Cümlesini affettl'er. O mrfı getirlnclye kadar ben de ild n1 i:afl!'!e ktıY'du blı eşe\:. Amma ne :lumun iılt dakl!k.da:rma böyle cfilerek - Sen ha! Niçin? banı öl.düren, sen1 yetim bırakan nJ. 
- Al t!lıd1?. eş arttan birini açaı·ak içlne Ama. eşek. Gazete ı>arQQııınn~ da tıP'n ban. =tam tık teallmiye11e bınktl.. - B1r kazadır oldu. ta budur. Vell, othıım baıbanın intı-5, 
- Al kAtıdı yazıid~. Relalere litti. 11Udurı elindeki para mlktsrında bir knot gibi kesmi$. rtya ~n1 l:and'ft'_ : Bira.-ı oonra, ç.a.ğırılan dokt.or 80. - Haaı mı? üç kuqıan ya.ruı alan ıcamını benmer alacağız. Ona dlk.lta.t.J 

J!J1mnet1n eritiııtaa... Yann alaeajız, 1182'& toydum. Zarfı ka.padım. 'Uç t.a. JT'!"S. BPn ""bu1c rııı.ralaı·ı alınm. Be_ ~uıya sohzya. içeri gl.rd.lti mm.an ar _Mi~ kaeaen mi "IUrUlmut ohlr? le bak. Bu J.n.san tpklindek.I ıırtlanı: 
- Hay yaşa be Kahnıud?. l;Jlmdi .._ raf nı !kırmızı mühür mumlle mt1hıftr. nfm adım fttma.tt a~. odamı.~!. S1'vle: :t'Jk har şey ıbUm.lşt.I.. ....l- .. •--tı-ıei 
na bir ~ daha var. B~i.ın Yusoa. led1m. Bu eşıelk paramı ça.btık versin! Ycıbıı : unu.tma.maık ~ uaaJlA)S. ~ •• : 

lavyada biraderim var. Para yollıya_ Meamın ll.stilnde ı.azetmJn aı. Wl11 ı>h! ~vr.,...., Mo:ıtnm ba"'l'"ln!l.!1 ee. ! Son lh"-- * - Cevaıb versene ha.ydud? &na cıe_ k. f 
mıyorwn. tına lrolıdum. vtr!rlm onu! S~ b'IT, Allah t:ı~rl. ! -r d.ıılttta!a.rıllıda. Hatieevab ver, dl:yorum! • Btitün bir ömiiT rireeek bir tının: 

- 1ımi, adTesi malt\m mu?. AnMmıd geldi, kUcl1k zarfı getirdi. fAıkıuıı var) ;hanımı dlŞ8l1 çıı.ka41m~ı. Kmnl- Kcm.!ser muaıvinl JlDDiuidannı tohumlan işte böyle atıldı. HasanJ -= Ka!Om bre... - Şimdi lsaıa1l ala. Bvvet& şu _.,_ M"ılt..,.:S ~ha Aüandal' ~r muavln1 de onun.La birlikte çık mış, H:asamn merlne yürQvOl'du. Bu ürkek baJtlşlarla çocuğa bsıktı. Hıasa-! 
- Kaç lira yolhyacüsıAl. ürditin zarfın :içtne melttılbu toyuyo_ :mI.JtL ıra.da blıden ~ı ue un.dl ~ nm vücudıii t>üt.ün riif& .ııa.haeını k8Pi 
- Bin Ura. rmn. Çemberlttaşıa ~acak.5uı. Şehre. ~ E Orada, aol!e.ıu.n ibiır kenarınG:a Ha._ sına bir k:ı.dı.wn e.hlıdıtını li!rdü. ladıiı Jıı;in çocuk da aten mıecburl o..J = ::::ny:~~ı:::.· maneti d1ye soraca.kaın. n1~~ ~, lm~_; irısuı delildir. ranıa ~in ~rt belde • Mttrtarza efeDdtnin 1c;l.n<» can çe.ıt. larak ona baJmıeilda kil. f 
- eetırem.a.net1 emir vmr. Doln = !;;,t ~ş~=n:isı. ıusım .-..ru.r......,,.. tJ.r yu, ... .._ır. :tı..meıUe idiler. tlt1 odanın bp•ınıda belcl"1en ve her Sofad:a tortuı:ııı;. deih1et ver1c1 biri 

lider Ben de!Mk Şehremaneti delftd, Ali 'Bıe&r di3'e aora1'91n. Oee1* °E'Jlrı-.e Kurama i. 'Knmiseı- rnuavlnl onlara yakla,.>ıtı. ~ duymruş ol'an Hatice ba.nımdı. bava estJ.. 1 
8tlıJııemaneti ıfftn~ ben demek. _Kazım Ali Bey morı. ~ ~\.· ~erinde en d~ kıyafeıtlts1 w Kucatmda tuttutu ~e aımaık.ı (Aıba '!U') 

1 
- Bral'O; Mahmad 'BeJI :ara..,... - ... Ktlldilinı; zıırfı Terınin. . .... _,,_ --·--··-··- -·---··---·" ...... -.......... ---·----·--··-.. ·--· . ·····-----"' 
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Bik~ye 

_msalsiz uşak 

ha... Ckçlniz. kuzunuz, k03'Ununuz, 
tavuğu.nuz, hindınlz, kazmı:a. vnr m1? .. 

- Var hanımcığıuı. . Ol'çen yaz 
memleketten dönerken st:])t'te yumurta 
doldurmuştum ı:unma. ~ımendUcr b r . 
denb!re duruverl.uce sepet yukarıdan 
yuvarJ.anıverd!, yamurtalar da km ı_ 
ve?"Gı. . Amma ben s.z b3şka bfr şey 
anlatıyordum... Nasır oldu dn nfa 
yumurta karıştı?... s.z karıştırdınız 
hanımcığım!... Yumurta.l.'.ır kan~mca 
da ztlm1m karıştı. Acaba ne anıatı_ 
yordum? 

- Ay fena oluyorum!. .. 
- "Ü'zUlmeyin... Şımdi bulurum ... 

Köyden konuşuyorduit ... Köyde bir şey 
unutmuştum ... A~aba ne? ... Bak gör. 
dün mü? .. Unuı.tuğunm unnı.t.um! . 
Ne unutmuştum?... Acaba ne unut.. 
mu.stum? ... 

- Yeter. TatuımmUl!lm ıkalınadı! ... 
Yeter ... 

- Kövde ... Ne umı•m11stum•.. Ha 
buldum!.. Parlak Mµsta!anm kız!le 
seviştik... Bir ıılln tarla.dan dönüyor_ 
dum ..• 

- Evet... İ'ki at:ftrllnOz var... Piri 
kara, biri boz!. .. 

- A... •• Nereden bildin hanmıcıtım?" 
- Aman, öküzleri bırak ta Kez?la. 

na gel! ... 
- Bırakamam ki, beraber tarla.dan 

döntıyordım:. .. K!We ge!d k, çeşme ha. 
şma erlst~. Bir de ne göreytın? •. Kez_ 
ban yatağın kenarma oturmuş, ~lva. 
nnı dizlerine çekmiş, ayoklarını yaia. 
ğın suyunda t>ıpır çıpır sallayıp dıtrıL 

Ti"!?'. Kız Ke?.b3n O?'"ld'f! n" Yl1PlVO'l" 
mın? ... Ne yapacaihm 1brahlm cavus. 
eyd:larnnı serlnlet!yornm... Pekll.IA 

aınnrn. benim yilrı-t;mi kim scrinlete~ 
ce..l:? YUn:Aıml yaitın, c:ıgeı m. kavur. 
dun, içtının ateş ıı. ne çe.şwfl~r. ue ır. 

:ırnıklar, ne pmariar, ne dPn :rJer. ne 
<lerYalar söndtlrUr... K , Kcl'b:m ba. 
ne. varır mısın? ... Ne de.rsı1 hnnııncı_ 
ğım: 1<Pe& ıyi ... Van:ımf • .> d rr.esııı 
mi?_ Artık ııe ı:ıc;m gônn .n ! Dıln. 

yalar b nim old ı .. D ıh~n rf ndıme 
soyliyeylm . D1i3il.1 gtluti g d Gel_ 
d aı:nmn benim c!: un ı:kan tu •• 
tu. BQtün kôY h lJo b z-:m toP. 
lanmış beni bekl!yormıı- ~aat 

beEmntşler, iki saat beklem ş "'". t"t. 
rafa adamlar ~almısl:ı.r ... Efele b r dü_ 
şilniln... Mlsaf'ırler gPlml-5, gc n ba. 
Stnda tcll duvağı ba.kJ YOi". • ()~ ııda 
ben :rokum... Unutkanlık iş.Le .. O gü_ 
nii ben sabah ertten kasaoo~:ı. g tmiO. 
tim ... 

- ~ biraz lokman ruhu i>o'onya, 
su •.. Be.yılıyorum! ... 

- Evet... K.asa.b..'\Y<ı gltm'ştırn Bil 
yüzden, düğün de, elem k te, daveUi. 
ler de, gelln de, yemekler de yUztisUi ... 
İbmhlm birdenb re sustu. Yfizü a.y_ 

dınlanmış•ı. Göz!ermde sonsuz seTinO 
panltılan vardı: 

- Hanmıcığım! ..• Euldumı., Bul. 
duml. .. 

- Ne buldun? ... 
- Aman zihnimi kanşt:ırmaym ! .. 

Evet... Buldum... Buraya demin niçin 
gfrct!~Jml, s'.ze ne sl5yleme!ı: ·ç!n &eldi. 
ğlmi buldum! ... 

- Nedir?... Bayle... B55'1e aman ..• 
Cabuk söyle .. 

- Yemek d~'m d~ e..khnın ft"'lver_ 
dl... cYemek hazır, yemeğe buyurun!• 
deme!e gelJil'iştlm. .. 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Tahmln 

bedeli 
L. K. 

İlk tıe_ 
m.lııatı 

L K. 

13105 oo 982 88 DartU6.ccze mllesst'S6Si Jç!n almacak pirinç, kmu 
fasulye, mercimek, kunı üzüm. salça, nohut, kuru 
b.'ımYa "e bulgur. · 

5514 50 413 69 Beyoğlu ve Zührevi Hastalıklar hastahanclcrile 
Zeyncpkbıil doğum evinin yıllık !htiYacı lc;-ln alı_ 
nııcadt muhtelif cins 1.-ıs sebl.ı!. 

Tahmin bedellerae ilk twninat miıktarla.rı y1llaLrlda yazılı mev.acldl fJlda1. 
ye aııtm alınmak ttzere ayrı ayrı ve 2490 numaralı kanunun 40 ıncı ınad_ 
~tnin ron fıkrasına g15re ıxmı.rlığa konulmuştur. Şıı.rtnı:ımeler.i ZııbıL ve 
Muamelat Mttdürlutfl kaleminde götiHebilir. İhale 17/11/941 Pam.ı:tı-sl gü_ 
nfi saaıt a de Daimi ncilmende yapılacakt'll". Tallblerin Uk tenfn:ıt ın kbı.ın 
veya meıktublan ve 941 yılına ald Ticaret Odınsı. vesi.kıı.!arile ihale gilnU 
mus.yyen sa.a.tt.e Da!rot E!ıclhnende bulunmaları. <9532) 

** ıtaymakamlıkları:lakl temizlıt: işleri memUl"lakl~nna yavru olsun büytlk 
olsun teslim e.dilecek kedl ve köpek ba.şınn. ona.r kuruş veTileceğt llA.n 
olmıur. <9190> 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden 
Rektörlük b.1ernlnde 50 lira ücretli daktiloluık açılmıştır. Buraya mü -

ee1ıırıı1m ile gjırme« ~nlerin bonservi61erBe 17.11.941 tarih.ine kad:ır ka_ 
leme başnu;maJ:an. (9831) 



«Son Posta> nm tefrikası: 1 

Memleket Haberleri SPOR usuf 
Daima yeşil bir 

şehrimiz: Ama_sga 

w 

Lüleburgaz Mektebler arasında 
spor bayramı 

Şelrir 19 anca lmrtııluı yılını C 
cotktın tezahiiratla kutluladı umartesiye başlıyor 

.Fransız yenilmek üzere 
Ve sözlerine gülerek şunları da il'A. Güreş ellinci dakikayı bo.lm~ 

Lü::.etnırgıaz (l1UGW1) - 'I'al'ihin bir . Meık.tebler arasınd:a.kı lilf maçları .i_ ve etti: Yusuf, hasmını a.ltuıa ıaJ.mamıştL ,,,, 
çıcıQ[ a.oı w t.MI.ı giil..nlerinl yaşamış o. cm önUmüzdek.i. Cu~~tesi günü Fe., ~- Bel.kemiği ha!.. Doğrusu bu, .eok terse; Fransızı -'!tına alabilirdi. _,. 

H b d 
La.n IUeıb~JE ei>ed.i kurtuluşm- nerbahçe st&dı.nda buyuıı: merasım ya_ miihim bir şey ... .Bu.nu anlamaı.c gtiç!. Hatta: Polpons, b:r iki kere ~~ 

astanR ı·nas . t d . pılaca.kt.ır. !Ayrıca bir san'at yüzüstü dtiştügü halde Yu.su.t ~-u ının ınşaa 1 evam e ıyor ~~9 ~~~a~~~!~ ve Bu .. münasebetle hazırlanan progra_ Yusuf; Polpo~· yerden yere TUrU.. gitmemiışti. 
~J...._.... ma gore kız ve eı1c<!k mekteblerl spor. yordu Yu.'>afun bu hareketi Dubllyenin " 

Amasya (Hususl) - Amasya ıYe. ~nm cıeoe bıaptının dn.rgun Cünrlıı.ı..'1yetin feyız:tn.den bol bol cuları bir geçid resmi yapaca,~lar, biri Bir.az evvel locasından el çırpan zarı d.Lk:ıkatinl oelbettlğinden PiJUıeli1' 
ş.U şehin lAıkaıbına cidrle.n h,a.lclı güze.l lılğunu, ~ iç açan ~ y,a_ nas1b1ni alıı:m!k ~ mü.tekamil nu.tllk, söylenecek, bayr~ merasimini ve aslanına: · sordu: 
~vreleri:mi.zden bk-idl:r. Ortasından m.a\iaırı vt- ruh olıış&ıyan ~ man. ~ almıt olan ~u bugün müteakıb • X ıoo bayrak yarışınıdanl - Bravo Polponsl - Pehlivan; Yusuf, Polponau .,fJf 
~n mnaık, sanık! buı meml~Ln iç zaı..-alrı, bereket vens!n, kt);a.y unut_ k~ güzıedlJği, kay~ ~ecek şey. sonı::.a beyaz ve kırmızı küme birinci. Dıye, bağıran kontes cenablan, sev. düşürdüğü halde neden Ustüne ,ı-. 
açıa.n ba..hçelerinin bir sembo.ünü dört tuı~Jır. di. leri fut.bol oynayaca~lardır. gilisin.Jıı yerden yere V'..ırulduğunu yor. Tam sırası değil mi?. _,,. 
""'lla ..... nı•--t ·,..ı Y il ad il ,...,, ..... _ Ckleoek hafta.dan itibaren de mekteb gordükQe oldu~· ıerde duramaıınn, - Hayır,· sırası değil; daha cY 
J- .,.. ı.uru ı..,.n « eş > ın.ı a. ,,.. • .....__e ---. ••. ..., ___ .. u ... •r .. ~.·.... sahafhvı l!'.lı: ba&':.lennde H- ıma ... ıa F "-h ı::ı f _,__ "" .,.., . .-4. .........,__ _... -=··- ""'""" "'6 .....,,, rı ener.... çe ve .,,ere s ....... hop hop ayağa kalkıp sıçrayordu. Tar ... Simdi Yusuf. hasmını öldfirJJJ-

AmasyadQ yen! lvıısta.ne bl butün aııddeier dtlımuş insa.n lannda ba.şlıyaeaktır. .. te çalışıyor. Biraz ~-onra; ı-'-e );fıo 
Şehlr, orlj'na.1 bi-r manza.ra arzeder. ,..,_ t d , __ ... __.,_ nu1?ın seli dtll'mB.d.t.n kıalıraman Türk CWWlJ'teei eünil merasime saat 1' de Mosyö Piyerin .:ığzı kulakl.'\rma ,.._ ~ 

İki yal ~· h ybe!t' .....,...a. ı enm e .......... .....uı. Bıı b.na, kerinin başlanacaktır r.ıyordu. Cidden; ou TUrk pehlvlanlan nacak... fi 
yanı 9ın ıa e eş- §ehrin fime,11.n.de rü3el bir mevWe as ~ 1.~ ctrd.!.lt ma • · • yaman a<iamlardı. ArtıJı:; iBtlkba.l a_ DııbliYe; yavaş yav~ anlıyordu 

m~ bir boğaza kıo.l1arını uaaıı:tn.ıştır.' .. . .. .. halle ckıığru al!r;:ı;yurou. Ordu gell:yordu. Futbolculara verılecek çıkıtı. Binlerce altın hazırdı. Biraz yapı.l&ri tam bir güreş ta.bıyeaı :dl. 
BJ.r yaıru1a mllhlteilf sa(Yf!yeledn gü. yüilc.9e.mekıt.eıc:llr. Buıırünm hastane Orduıy'U ~ na.ı:nına bir heyet isti tazminat evvel inkisar hayalin" uğrayan adam. Evet; hasını kesilm!ş bitmlŞ.1. ~ 
.iiıru;eö.ığl tepeler, Cbür y.a.ooa tarihin mUDtazam olnıAkh.ı btta.ber lhtcy,acı ~l etii. Bir w ~ .aoınra Bur Amatörlilk nizamnamesinde futbol. cağız şimdi yenlden ye.niye hülyalara ş16mc1Klne tesı::mı inan eylenı,,,... 
belki de en ori.iln.a:l kale izlerini ııa_ tıaı:.,ıayaoaık bicyuıd~tıe ·i~Jr. Bu p.z. Bmea~ OrdlllY&, Ordu Bu.r- culara verilecek yol tazminatının tat. dalmıştı. Biraz daha ezereıt bastırıp lefllli .,,. 
ia tıaıŞıy.an emsaıll nadl.r :ı:aya ~eri, it.ibQrla· yeni bin&, mi.iıh.:m blıı- ihrtlya_ ısa. ve Btqadı;,ı.n. ta'Tl}ftıı. Gökleri biık:ına yaf!mda başl.<ı.nacak.tır. Bu mü_ Dulıliye gülerek: laylıkla sermek daha muva!ık.tı. 
Mıwzyaya Ilık gıeıl.enler fu;erlnde mü.s_ Cl daha. dolrıduı:muş oiaoa.lttıc. ka.lpa:yıan cYqa wır oı.. ~eri tç.:n naseootıe bu akşam mıntaka meıt:e_ - Ne dersin bu işe mösyö?.. Hakikaten de, Fllibelin!n dedi#! " 
bet blT tesl.r b .ıc 1sa1· ı ta: ı zinde klüp relslerintn iştlrskile b!r - Ne diyeceğim, bu işi bllmiyorus bi, biraz sonra. böyle oldu. ~ 

ıro 1I' -vıe m r , T - kıt'a ikomııt.mı şeıhrl.rn kara ta.lilni, toplantı yapılacaktır. biz?... Yusuf hasmına bir göğüs çaprY 
hln azameti k:a:rşısında <ınk~kalarca j Scunmnda Raıid Rl%tl ve E. me.ll!huıs eısareıtt pa.r-ça:ar gibi mini Tesbtt edilen nizamnamey~ göre ts. _ Bak. Filiıbell nasıl anladı değil girıd!. Sürmeden, 01duğu yerde ;;al 
veod lçi.nde tutım.a.ğııı. memur gib'.dir. Sadi T elt temailler~ baıladılCT mtnı biır kızın &rtı.nıdakl tiIDerl ve tanbulun en uzak semti Beykolı tıe ml?. sıkar gibi kolaylıkla büktü. 
Şehrin 1ma.r lşierlnıdA!n t>Uy.Jlc: ~l' ı Sa.mırun, lHusım> - Şehrimiz hal,. lrol1armdaoki ı:incıl:ri parçıaladı. Ay yıL Bakırköy, BeYkozla Kadıköydür. - EL. Türkler, bu işin s:ı..n'atk!n, Pons, bin müşkülatla yüzüstü 4'-

hl.stie aıldıtı söy:eni.r. Ama.>ya, ıın.a.ra kının, tiyatro aeV'!ı: ve h.asre.tini müın,. d.ızın.a ve Burgıaız;ın i9tl.kıbali k'adar ıe. Bu mesafe arasında ~rilecet taz_ doğrusunu söylemek: lazım gelirse. bu nebilmLşti. * 
çok muhtaç kallan şehlrterın:ımen bL ktin m~rte0e, tatmine ~YTet aamden ~. beyıa.z ttt.meri ~ 'k.ızln e._ mltl1ltın bedeli 70 kuru4 kadar tahn:in adamlarla dünyayı dolaşsak kl.m.ee Yusuf; hasmının üzerine çuJlaJI; 
r!dlr. s~vaa _ Samsun cl.emlryolunun' ~lb!Yı san a.tık.lrları, Kızıl41.y haftası ;J'll.k!an d.l>tnde kurba.nlv kesi"di. Or edilmektedir. bunların sırtını yere getiremP.z.. Arkadan ters kaz kanadı almıı.k ıete,ı. 
in.şası, onun iıktı.._'"Bdl .l.şlıer1 üzerinde ~ti!e. ~zırladıkları tPara de_ duı _.......ı. mı1'-1Jl'U ı-Ln..ıe -hre d'*ru o - Doğru: gömıed•n mi? On beş Polpona, hasmının çifte fileye 
ne~eket vensin mühlm b.Lr roi oyna l!sı• komed~ını 5 rece temsil ederek v·~ y_.. ...,......... ~u ,,, ..._,,,_ t M U S J K J gUn evvel Ara.b Angilyo, Osmanı ye_ mele istediğini anlayınca; ko!lann• .~ 
u • , • mew:mln tiya.tro ı.ezonunu açmıtlardır ilerlerken hıı.l.k ta. ordu ie hu.ıı.ua.ı.ıe nemedi. Türkler, en çetin hasma bir padı ve bUzüldU. Vermemek için OJJI'" 

mış ve son sene er 1~ _gelen lm6 r- Bu k1J11I1t'dide ~1te alan ıençleriml~ lron9.fıına ile~Edt Oıııınlı Te şerefli baıv (Baş ta.rafı 3/1 deı şey yapamazlarsa bile nihayet mai- ca sorlle kendini mktı. 
cı bir va.il şehre baıza gt.13el eserl~ den Ha.diye, Sabahat Acuner, M. Ali rağınıız, İst.ilklaa M!ıa.rş We h.ükümet halinde, Türk muslkis'nı, ancak, sene. lfib olmazlar... Böyle bir vaziyete giren hasıxrı~ 
kazandımııştır. Bu m~anda_ mesıe A Atlı, Zeki, Bekir Coşkun, Nqet Pehll_ kona@ına Qekilıdl. Orta okuldan b'.r de b!Tıkaç deta Mün~rden d.inliyebill. Polpons; Yusutun hücumları hrşı_ çifte file alınaınaz:lı. Çıinkü; ala:~ 
~u şehre ba~yan şooe ou safta va.o muve.!!aklyet ıöstermişler, bilb&a. kızın h.l'te.besi, iJtrı8rulnn ~rlncl amı. Yorduk. sında canını diş'ne takmış çalışıyordu. oyun anlaşı.Jıruş ve ona göre ted»"" 
ge'me-kteıdir. Şehri tk1(ye ~P.n ırm.~iı: 

1 
sa Har.ı Mestan rolüntı oynayan ama_ 1'lndaın Oltan ~in oıtnduğu Lü1.e. Çok şi.lkür, Konservatuvanmızın ic_ Fakat; hasmı cok. '"uvvetU idi. Acı alınmış bulunuyordu. , 

Ü7.erlndek1 köprülerin en ~ek OOınL I tör sah~tnin . 19 .. senelik san'~tJc.O.rı btı?gJaZ fl.111 ft Nilla,.et Arif Necib ra heyeti daldığı eshabı Joe.hl! u.yitu_ ve zehir gibi tutuyordu. Hal böyle iken; Koca Yusuf, '/llt 
nın beton olanı.k n gfü:ıel .b1r şekilde ve_ t_ ernı9l. 1 şu.besı re.ı& LO.tti Tekın se_ Kı3stıkaıtınm hltt_,.._.._rlle beo. kurtuluş sundan dürtüle dürtüle kaldmldı da, Hele, bir ıtürlü akıl erd.remediğt o, bu oyunu te1efonlıya.ra.k almaia sS 

ti 1 '-t ı t .... nld''-- k -.......,. ayda bir olsun lı:lA.sik Tür'k musikisini elenseleri berbad blr şeydl. Ne b!çlm vaştl. ı.n.,ası da geçen sene bit!ri mlş r. y·reı ~n .. - ı a ıı:a. ııa ... ....uıe sunı_ gü .,._.._ ._ .. ~d ""'"--~ -.....ı. sey _ 
tile büyük blr muvaffakıyet göstermiş n·ı.ım ..... an"""'· L ..,...,.r-- ıs~·... biraz da baŞka ses ve sazlardan d!n_ oyundu?. · (Ark~ı~ 

Tuhstsa.tın ~rdl.ği lmM:n dairesin_ ve takdirler kazanmıştır. red.!ld.i. Alt.ati.irk büstü.ne gl:dH:erek lemek: fırsatını bulduk. Münirin ilk, . . . . .. · ~ .• - .- el' 
de şehir içlnde'kl yoıl.Jar~ ~ dama C.ddi eaerlere ôOn.;uz bir alA.b. gf.ıs_ mü.teıa.ddtd Qe'lenık'.er t:and.u. O~rnl'a.r konseri, bize tarih! Türk mu.si~si kon_ Münir Nurottinln, evvelkı akşamki ı sasen, Münı.rın haJ.k türkweı·mı 1' 
munıtazam b.lır şek.le k.oınu.ma.sına ça_ teren ve Halkev:ndeki ıteıruılllerden tara.fından Oünıhuırlyeıt ve ~nçlik serlerile bir mukayese imkAnını da konserinde bütün sazlar ı..ra.sında. buL dline h.as bir usulle fa.k.e:~· or!j1?al,. 
Jı.şı.lın.a;kta olduğu t.aıbl'dlr. Me.ıh.a'..le başka ender olar~.< ı3~nbul Şehir TL ~ıan ~'l'>ndL Oecıe de böytlt fe. vermiş bulunuyor. İcra heyetinin kon.,duğuırnuz tam ahenk bu r..okta tize. sini muhataza ederek soyledığını 
aralarında.ld. ydear ı.ıtla.lı.a C.:dden 1 yatrosu san'atkA.rla.nnı St>r.eden ~h- neT a.la,,,ları terttb edilerek ın\bl't!'k serlerini, teşebbüs itibarile takdir edi_ rinde durmamızı icıı.b e:tiriyor. Ya.kıfı lir.iz. st~ 

J yoruz. Fakaıt ıt:razlarımız var. Tak_ şahst bir konserle, bir heyP.t ta'l'a!m_ Yalnız, ~ecen sene. g~ne bir .kon fil'. 
muhıta.9tır. rlml.z tiya.tro severleri, buırUn it:: kıy_ gün neııı~ içinde gıeçti. slm gazinosunda dinlcdığ~miz ilk kon. dan verilen konser arasındaki fark. münasebetıLe tıJ:ı:rar ett ... ğim bır ıı~ 

Ama.<ıo.y cl....a.n, m.em~eketin b~. metli san'a.tıklnmız, Sadi ·reıı: ve Ra. seroe ses ve Mzlar arasında tam bir ıarı göulen ka.çıını,1mak lli:ı:ımdır . Hat. tayı da burada da UAw etmeden i~ 
de en güre} baıhç.el.erlle bezıenm~r. ş!d Rızavı aralarında görmekle seYinO Ulııktfla ba~katibliği aheruk bulduğumuzu söYlemeı'yiz. Fa_ ta. tıcarı ııayeaine kadar .. Fa.kat bütün yecdim. Münir, hançeres!nln güze~ 
Faıkat bal'k bu-nJ.ııırd:ın anca.k yaz mev du~tadrrlar. . .AJola.ray, (Hususi) _ Aksaray mah.. kat ik:lnclsinde bu anlaşmanın t.a.ma. bu fallklar Konservaluvıı.r icra heyeti_ hengine .. pozlsyo~.arını. ~ uydu °fJI' 
siminde ~a'anmaıkt.e <iduğu iç n Dün ~m Sadı Tek. Halk:P.vl sah_ kftll'e8l ııabıt k.Atiblerlnden Oanan mile Iı:aytıoldul!'unu d:ı niçln kaydet.mi_ ni mazur görm0 m!z1 asla t<?m!n etme-ı. muvaftakıy-etinl gostex:ıığı gUn ıı ot' 
!aş mevsiminde hayat nlsb&*n dur- nasinde c .... aclarından utanı., ~nf_er al_ KW'd Uhilaşla b&ıf,cA.tibl!ğl çi1n yapılan yel!ın? Birincide tek kusur. vecd i... Münir Nurettlnin ü.1< konserinde ev. müzde bir kaıt daha bUytlv:?cektlr. #" 

ted1ır Şehrin U bir 81 nemasında Raşid ltıza cBenl opünün lmt\lw.nda muva!fa.lt olarak Ulukışla "'n<le dlnledl~lm'z halde, kemant Sadi velkl akşam, tanb•.ırt Ali er"ndfden, çen sene, bu yüzden güzide mugar-,,, 
gun geçım.ak • ses ke- ?Odvlllerini tırmsa d.mek suret:ıe feh. ma~~ b3."4tM.ibllilne tay!n edıL Işılayın, Tabılmde De-denin hnctu<ıun _ Hacı Arif ve Şevki Beylerden, Mustafa den, ııan"atitA.rlık vasfını çalmıştım.~ 
neması, geoe hayat.mm slkle.t mer - r:lıınls halkına eclei>t bir z'yafet verm'.ş mlşt!:r. Osman Kurd Akı1aray mahke. dan çok çıkmıı olmasıydı. b:incfde, Çavuştan seçme eserler d'nledik. Yeni defa, ıreQen senE'ltl lt!~aziar~ _. 
ıılnl te.Şkll eıtmeıktedir. HaU:evl sıa.lo_ oldul&r. Yakında Sadi Tek, &matörlm.esi.n.de lkendlslnl halka sevdirm.Lş bllttln ses ve saz san'a'kfırlıı,.ını tPba il:>eıstekA.rlarıdiaıı t.arblı pa~r kulak. Y&rmL ta.YtııoldııAıım.ı görmekle çok 
n.u ve maıh!el de, m,eml&ket flel'i ıe- san'aıtkirlanmız.uı ;ıtirulle cH&mlet. i munis bir renctll'. Teni iCJ!nde muvar_ li\'1. t>tmPl!-e çalışma); gıbı gAr'b bir ha~ J.arunızı okşadı, halk tUrkülerln!.n a. v1ndlm. biraz da mahcub oldum. 
Ienleı-!nln birl.o't tqıla.ntl ye.rler·d·.r. tem.ı;tı edecektir. fdlrt olmasını temenni ~eriz. tett ruhive ile çevrt~m:ş bulduk. Bu ktsıen. hAlA. 'kul&klarım:zın kubbele. n!ri .ve deterll saz a~lcadaşlannı .,:-
•• -..-..111ııı .... .,...-..-._..,.-_.._tıı.-..-..111ııı ..... r11..-..._._.,.-11111._1ırı--ıııı.._rt1 ..... ._ .... ..,-ııııı._1ırı.-~ıııı. .... rt1..-..'llıı..-.""-ııııı._1ııı;.-~ıııı. .... ~...-..'llıı .... .--11111._-.ı-l""flıııı•~-.._ .... ..,-... 111.....-lflıııııjlll,.._..~~rıııııll"ll..,.lflıııııjlll"""~lllllflıııııl"llııı~.-.-.....-lflıııııjlll~~"llııı,.._ıı"'lllllılll'"llıııııl'"V yüzdeo ikinci tariht konatr zayıf ırıttı. rinde Kislerlnl muharaza ed.iyor. E. odeı'Gı, ..... ... Nwret Safa C 





11 ı:..tanbul Be!ediJUi 
Şehir Tiya.trosu 

Tepebaıı dram kısmında 
Bu a.tşam 20,30 da 

B A l\I L ET 

f.stıklM caddesi komedi kı.Smında 
KÖR DÖVUSU 

Verem Mücadele Cemiyeti • 
nin teıekkürü 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
t.t.aı..ı Verem Mücadele Cembe. 

tlnclaa 
11/11/1941 tarihine rastlayan Pa .. 

garteel günü A.tatürtlliı vefatı yıldl> • 
mımu vesllesile gece ve gollndüz 6~ne. 
m.ala.r1oda At&mu.ın hayatl.ıı.rmı ve 
oellAae me!'as\mıni canlandıran film.. 
lerlrıl cemiyetimiz menfaatine g!Ssteren 
tı>et. ıtadı.köY Süreyya, ve Be~!lttaf) 
Suad Park sınemaıann:r. alenen te • 
şekktlrü blr borç sayarız 

NeDraljl, Kırılılılı De Biltiln Ağrılarınızı Derhal Keser. 
lcab&nda Glnde 3 Kaıe Ahaabilir. Her Yerde Pul111 Kutuları lararla l.teyiniz. 

"Hamlet,, üniversite 
talebesine meccanen 

oynanıyor 

Fatih cinayetinin 
muhakemesine 
devam edildi 

Sehlr ~atro.su. blr m1lddettenherl Geçıen sene, batta bir gençle mü.. 
dram ıkMımında te.ımiı edilmdl~ o.an nuet>etıte l>Ulunıdutu 7.&lllUle, Fa.tih.. 
Hamlet ptyesiııden Yilkı!ek tahs!.l tale. te nıpniMı ~finniıaayı ve o sıra
beekıln de mecca:ıeıı ıatlfadesnl dU • Aft _,_,. 5 ..... ~ .. ~ 1 .nd bul . . .... ~~r _._... f!R en e unan 
tünmilş ve D:Seb ·y~t Pakülteeı t&lebe. 
leri için ti mat!ne tahais e~~. Şüılcran adında dlier bir genç kızı 

-----------

Toprak Mahsulleri Ofisi 
Umum Müdürlüğünden 

Değirmenler için 
kontrolör ah nacak B1I matmeniD bırlnclal dlln verilm!.G ıabaDOlo .Be ~ öidinm po_ 

ft ~erce ıen~ temsm allka Ue ta. Us memu:ru Ali Rlrr.& bı*ıi[mdakl du.. 
kJb et.mışt.lr. P!YaJ bucftn ıilndiiz tet.. ruııma,. dün de birinci atırcezada 
rar temaıı edllecMt,r. devam olunmuttur. Ofiıimiz 'emrinde çahıan veya vilayetler veya bele-

d Evve!Sl celaelerden birinde su~u diyeler emrinde iıleyen değirmenleri ve bunların iıtih-
Satiye davaıı dün e A'li Rıa, nışanbsı ~rünnlsanın --L 

neticelenemedi Ekrem adında bir eJençle müna...coeıbet ıalitile kontroluna memur t~ilih mürakabe ve bun-
Satiye yolauzlutu duasına dün de peyda ett!ğ!n! ileri aürmü~ ve mah.. ların mesailerini teknik icablar dahilinde tanzim et-

blr111ci atıroezada devam olunmuştur. kemeye blr de t'G~ra:f iıbraz etmlşıtl. mek üzere 3659 aayılı kanunun 10 uncu maddesi mucİ· 
Geçen celselerde~ blrlnde Yusuf Zı. Dündü duruşnada teV'S!t tahkikat hince mezkur kanuna ti.bi bulunmıyarak 300 ve 260 

:O~ni:r~1!::.ı:~ ~=~1°~~= talebinde bulunan M?iiılıleiumuml zı_ lira aylıklı bat kontrolörlere aıaiıdaki evsafı haiz bu-
1etlcln umum MU:lllrıtlkçe tanz;m kı. ya. Yaı.gan mUdalaaya tsallfıSu iti. lunanlar imtihatnsız alınacaklardır. 
ıman dört eenetı..'C mar pllnından ileri bari' e Ekrembı şahld .sıtatllc mahke_ k d 
ıeld!tln • söylem ş ,.e mt>sf:len.n alA • meoe din1emnesinl t.aleb etmı~ır. Ta. Bu vazifelere tayin· edilece ler, merkezlerin haricin e 
talı Vett.ıetten sorulmasını talcl> et. leb dairesinde karar ~ren mahke _ vazife gördükleri müddetçe harcirah kararnamesine gö
mJtlerdi . Dünkü celsede MUnakalU me, duruşmaıyı lba~ lılr güne bınık. re aynca harcire.h ve yevmiye de alacaklardır. 
V*f.letindm ıe'en cevab otwunUŞ. hl mıştır Namzedlerin aıacır.w ıdaki evsafı haiz olmaları lazımdır: 
diııeden ademi malfunat b~an edlldı. · ~ iti görlllınOtıb(lr. .................................................... 1 - En ataiı orta tahsili bulunup valıli ve elekJi 

M()teM:ıben 9ÖZ alan SUÇlU avuka - Tarihten sayfalar büyük değirmenleri mal ıahibi veya kiracı ııfatile biz-
ıan byti7etln tıctısad Vekllet!nder so 1 • b • • • k 0 fecf J'Ulm4,sını ı.ıemı.şıerdlr. (Bu tarafı 3 '1 de> zat if etmıı veya i tıaaı temınıne yarıyaca vazı e 

Bu talebi kabul ~en mahkeme he • Jitit.ltlntz sırada Apis ökUzU 61ıntısttı: aıgari on ıene çalıprak değirmen ve tekniğine bakki
Jetl duruııııma:vı baıJta bir eline bırak. fimdJ yen!Q bulunmut>tu. Halkın d.n!M le vakıf bulunmuı olmak; 
mllbr. bUı'Qıct ıQneyl eBas ı:yaset olarflk ita. 

bul etıtlilnlz icin bayram yapma~rmı Bu bilgi gerek ibraz olunacak vesika ile ve aerek 
Bir katilin tecziyeıi iıtenildi menetmemlştım. ofiaçe yapılacak denemede iıbat olunmak lbımdır: 

:tk.i a.y evvel, Tat.simde Gazhane yo. mltimıdar hioblr eeı a6ylmıMlli; 2 - Fili aıkerlik hizmetini yapmıı veya balen u-
kulunda blr taıdın meselesinden do • çünıldl buna da kızmıştı· bu aö'.ıllerde k 1·kı b" 1 b 1 k 
laJ1 Ha.yatı adında btr ark.adaşını ta. atır baslı bir adamın mfif ve lrad~ er ı e ır i İ§iii u unınama ; 
banca ,ıe lSldtır-m sabH:alılardan :ıuu. nıe hA.klm olmayan bir adıma attı.ı 3 - Çalı,tıklan yerlerden ayrılmalannın fena balle-
J:mWn hattındaki adil tahklkaı dün istihza oklan vardı. rinden ileri gelmediğini ve tavziflerine mani vaziyetle-
eona ermiş, suçlu dlln birıncl atırce. o akşam çok ıct.ı te çok yedi. Gece ri bulunmadı§ını tevıik eylemek· 
zua sev:kolunmuttur. bir rtıy.a gördtl: Kardeşi Bardiya ile 

1 

. ,.,.,, 1 ' l .. "d b 
DUmU celsede h1dl.se G&llidleri dın. 1 birlıikıte bir kaytita. fu- ma'\ı b'.r deniz_ 4 - Sıhhı durumlarının ça. ıtma anna musaı U• 

,-oı....et1 • rereyan e•t<ıt nı anlatrnL$lardır. ısı lXlğutdu. fakat Ba"'d\vl\ t.ut~uı:ıu. 5 _ isteklilerin aranılan vesikalarla birlikte ikinci· 
Mıneak söz alan mQdde\umumt, Keyt:lvus ı6rtlernl dehşe:le açtı . Dil. • ki . k d A k d U M··d·· l.,w 

sabit Qrfilen Mublttının ceza ştındi.l . Pıaro ya :ıat ta1dıkca oruı rahat tetnn on se zıne a "r n ara a mum u ur uge 

Akincitepin 14 
[ ? t _:r 

BlNLERCE KiLO SiKi.ET. 

Milteaddit mauaam presler • . . . . Ea sert 
madenleri iateallea telde retirea makiaeler .. 
•. Malzemeyi zernlere af alt aa cihazlar . . . . . 
Muazzam bir elektrik ,ebri balini alan Philipe 
fabrikalanada bntila ba hauaa makineler 
mncuttur. Ba aayede Pbili1>9 dllayanıa ea 
bliyllk radyo prodllkt6rG o'muı ve Pbilip• 
radyosu teknik balamıadaa da ea mütekamil 
bir c:ihaz haliae relmittir. 

ıeomı.. bunlar katil hldlses!.nln ne d~ bulunuyordu. Kll7ık devrlld : kendi.

1 
tundujunu ofiı doktonı raponle tevsik etmek; 

:ununun 448 inci ma.dde'>l ~ucl • yokıtu. Va!ktlle onım aleyhinde bulu. bizzat veya yazı ile müracaat etmeleri. «8240» t<9817» 
biDce oezal.aildUı.Lmasuıı lstem~.r. nan k imdi? Pire~~. .._ ı ••••••••••••••=••• .... •••Rlıiı--.....,.___ 

ourupa, mlidafaa. 1çln başka blr Vez1ri te~ırdı ; lAzım gelen emri ver. ,. r 
trüne bırakıJmı.ştır. dl. Preksa~ git.ti ; Ba·dı18Yl odasmda lstan bul Elektrik, Tramvay Ve Tünel 

-o buldu: öldtlrdtl. ve kellesini h11'1tUmda 
eaıataıarayın ıenelik nn amıne attı. - işletmeleri Umum Müdürlüğünden 

kongı·esi Kacllrt'an Kanı 1 _ Muhtellf ~l malzemesi mektubla tıekllt istemek suretüe aatm alı_ 
~ Oençlilı. ldübandf'D: nacaktır. 
Klilbümtizlln ıenell.lt adi topl<ınlısı. 2 - MUV8klta.t temtnaı 186,38 llrfAır. 

22.11.41 cumartesi ı.:ınu saat 15 de lct b 1 b rlılı: 
Beyotlu meıtcez lokalınde yapı acalttır. Q •n u oraa aı 3 - Tdtltflerln ıevazımdan parasız ted.a edJ)ecek IJILrtnamesindetl tarl_ 

Bundan evvelki ;çtl:nada ekseriyet tat& uygun olarak 8/12/941 P.azarte& efuıU saat 17 ye tadar Metro 
olmadıtından bu defa mevcud aza ile -··-- Hanının 4 üncü tatındal'd Levazım MlkitlrlıQA1lne !mu. mukabilinde 
arar nrilecutir. BütUn azanın te~. 13/ll/9il açılıs • kapanıe fiatlan verilmiş olnuı.aı lf.zımdır. (9731> 

rlfleri e~lyetle rica olunur. # ' 
Buname: 1 _ 1940.41 malt raPor. QIUU.&a 1 OT VE YA~ TENEKESi ıarın bet.tik ye tal>util. 2 - İd!lre he. A • BOŞ BENZ N, MAZ U 

,.etlerinin ibrası. s - Yenl ldJne he. Acı111 n kaı>&nlf ) 
Jetinin lnt.Uıabı, 4 - Yeni nl1.amna. ~ndra ı atvlill 5.22 . (Tahminen 9000 
~:'~~ ~:=J. ~:'~u~~rı~r.::ı:ı l'i::;!~k ~:i:: . .,. 132

.2° B - BOŞ ASFALT VARJLI (Tahminen 3000) 
nın dllşUncelerl. .:::::... ~=;::'- 12

'
89 c . KULLANILMIŞ ESKi OTOMOBiL LASTIGI 

( Yeni• ecn·yat ) . tokhol:m 100 İa•ll D. Sl.80 ( l d ) n y r Bir attm Ura 25.35 32 x 6, 34 x 7' ve diğer boy ar a 
~N-.-~-...,-,.-..... _;.-blıy.;.._.or_ıar_,..,,,.e !~ı:-arııat bir rt&lll ktııee 11t D • BOŞ BENZiN SANDIGI (tahminen 8000] 
ftlblijldea ... 'bir iaı..D Teerfll: E BOŞ KA~IT ÇI 

Ortaokul n l18elerdıeti QC>Cuk ve ...._ " TalııYO&I • b MENTO TORBASI 
pnçlertmizhı ne tçln 1mırt.a ve 1bna. 
1e uldlklannı, pskoloJt doktoru zı_ Anadolu Demlr7olu ı ve u u.21 (Tahminen S ton) 
1a TalAt Çatıl, menıleketlmiZde 1J1t Anadolu MOmesn • 45.SO tır Yvln.n4a 7aalı bet kalem eva k.-ıı arı uaulile aatıea çıkanlmrf_ 
defa olaralı:, Uml blT m~ d!:re ele Hİ ~~~ .. ~lı •rf .dahilliıde <t.etlif> rumuzuyla eo ıeç 19/11/ 
aım..ıır. T&Yab"e ederta. - --...r ~adrese mtıraoa'lma muayene ecıaet>illr. 

Gümrükler Muhafaza Genel K. Sabnalma 
Komisyonundan 

12500 kilo meşe tömürU 17/2. Teşrln/941 Pazartesi ıtUntt aaa" ıı de pa 
sarl•Ia alınıacalrJtır. • 

Muhammen bedell 766 lira ilk temtnatı 57 Ura 45 kuruştur. 
Sa'l"tnamea komisyonda hergtln g6r üleblllr. 
tst.sıileNl ebiltme ıün ve aaatıncıe teminat ma.tbuzlarlle Galata Mum 

hane caddesi 54 numaralı dalrede aatınalma ıcomı.onun~ ırelmeleri. dl942·· 

Sumer Bank Umum Mudurluğonden: 

MEMUR ALINACAK 
Bankam• Umumi Mlldürliltünde çallljltlak ürıere do..vıı ısiatemlertne \'e 

t&71t usullerine vlıkıf, bankalar yeya reanl müessese ve dalre!er muha_ 
berat eefllklerlnde bulunmuş tecrübe aalbb1 ve tero!han llaan bUen bir 
mtıtelıaaım &hMCakıt&r. 

:lıııtekıaer tahsil ve mesaUertni ıöstertr vea!U.larla, 1.1:2.lHl tarihhıe 
lı:adar Ankarad.a Sümer Bank Unun MAlıcMlrlütüne mllracaat edebilirler. 

lstanbul Üniversitesi Tıp 
Enstitüsünden 

Tarihi 

saf8Zlt IC.ltUphanesı Müdürü tsman Sencer'm veta.,ının yıldönlbnUnde 
JıUArlf V*1lllilnce b't b!)·otrafi nf'.II'edilecelttir. Ken.dialne allta ııssteren. 
ıerdeD bu ~ bir hatıra VeıJa her ~ u.nı bl'z' ~ )'&il buluu.. 
d~ ~ 11 IOıı iC1ndıe bunu ~ ~diitnielerl. c.-IMI• 

A. G. G. MITCHELL ESQ 
Sabit Süleyman Bey caddeıi No. 3, Bandırma. 

Antalya Nafia Müdürlüğünden 
Son Poeıta ve Ulua ıuet.ellle n Birine' 

Ja.pıtmM 1lMıre ilb edilen Anıal7a Bun! it.eeı1nde kapalı zarf uıııullle ihaleci 
dırım taşı ihza.r itine iatekll ~ ur J'Olu lllebdelndekl P•rke tal_ 

ÇL_l8Jndan lfin lba~ ~-
Pereembe rünU saat onda Japılmaılt Qıııe .. .._ ıula&.ııi 20 1nci 

re PUarlıta bırahlmıgtır c9615> 

NAKLiYE iŞi EKSiL TMESI 
SÜMER BANK • IST ANBUL 

SATINALMA MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
H&ttada ı.t:1 defa Yemi9telcl b.miot Sellüloz Sanayi' 

Bürosu tııılceleıslnden verilecek eva Ye enıtiayı alarak hnı:'~ln 
dıe dönllfte oldutu takdirde mal alanlılt eetlr~ bir moı&-ı' b' t.ten 
&oin m\bvele 7&1>ıl<lC&ttır. Şeraitini 6irenmek i 4Uyenter tar~ :ln ııene 
ayın Ylmı!elne kadar Galatada Sümer .Bllllk blnaamda ikiııc& ita dan 
caret eervialn' müracaat etmeleri ve a,yın fÜ1D1 blı'lnıde tta TL 
pılacalt olan eıicBUımeye ırelmeleri llln olunur. aaat onda ra. 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan 
İk1nd. oemaılı1 tlinJli " radJoloJ1 etJBW6Ml kaloriılerterlnde yaptın 

lacak 964.'IG lira kdtifti tamirat 17/11/lKl n...-~ m\.uı. • 
ktö ~- •- saat 15 de 

Re rlıiikte paar~ 1ba1e ecllleoetlılr. K'lellf ft pıtnıam.e Rektörlükte 
löriltr. < .. >. 

Toprak mahsulleri ofisi 
umum müdürlüğünden 

Şef ve şef muavini 
ah nacak 

Merkez tefkilitımızda açık «170» ve «140)) l:ra •1" 
lıkh tef ve tef muavinliklerine yükıek mekteb mezuıa:
la.rından 3656 ve 3659 ıayıh barem kanunlarına tib! 
idare ve müesseselerde «3» yıl ve daha ziyade hizmet• 
olup haklannda iyi referanı alabilecekler imtihanııs 
tayin edileceklerdtr. 

Ba vazifelere ahnacaklann ücretleri yukandaki had
leri geçmemek tartile 3659 &"vıh barem kanunu bil
kümlerine göre hesab edilf'Cektir. 

Müracaat edeceklerin: 
1. - Fili askerlik hizmetini yapmıf olmalan veya ı-

len aıkerlikle ilitiği bulunmamaları. 
2. - Mezun oldukları , ükaek mekteb phadetna111

8 

aııl veya tasdikli suretini ibraz etmeleri. 
3. - Çalışmalarına mini feaa hallel"i bulunmadıi1' 

nı tevıik eylemeleri. 
4. - Sıhhi durumlarının müıaid olduğuna dair ofi• 

doktorundan rapor almal· n. 
5. - Y aılarının e<40n dan yukarı bulunmama11. 
Lazımdır. l• 
«Hububat ve un işlerinin tekniğine vakıf olanlar 

ecnebi dilini hakkile bilenler tercih olunur.n - • 
lıteklilerin aranılan vesikalarla lkinciteşrin on • seız 

zine kadar Ankarada Umum Müdürl~k ZAt hlerı ftf 
dürlüğüne bizzat veya yazı ile müracaat etmeleri. 

«8239n «9816>> 

Devlet Demiryolları şletma U. M. den: ._ __________ ...;. __________________ ~----
Mlubanmıen bedeli (28600) yirmi tekiz bin altı ~z Ura oıa.n 20 to;ı., 

çiçıetl Yatı 25/11/194.ı. Salı günü Sdt. 15 de kapalı zarf usulü ile Afl 
da. idare binasında sa.tın alınacaktır. ~ 

Bu ilJe girmek i&tJty!enlerln (2145) iki bin yüz mk bet Jnl~lt ııı , 
kat te.m.1l1at ile ltanuımm tayin ettil\ vesikaları -re tekllflerini a.fll1 

aaat 04) de ka.da.r ~n relslltıne vermeleri lkımdır. 4"' 
Şartnameler para.sız o'ıarak Anbrada malzeme d:Wesindeın, 11•1 

pqada teaelliim w seft şetUtınden dağıtılaoalttır. <9'719) / 

·-·······················································-··-································· .. 
Son P09ta Matbaası: N~iyat Midürii: Hüeypı RllKIP Emeç 

SAHl&aı A. Ekrem UŞAKUcJL 


