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Milli 
Sef • ---

Cumhurreisi dun 
akşam Ankaraya 

döndüler 
Sayın İnönü gardan 
Nümune hastanesine 
giderek Hariciye Ve
kilini ziyaret ettiler 

Ankara, 27 (A.A.) -
Cümhurreisi Milli Şef ismet 
lnönil, bu akıam saat 21.30 
da Ankaraya avdet buyur
mutlar ve istaıyonda Bü
yük Millet Mecliıi Reisi Ab 
dülhalik Renda, Baıvekil 
Şükrü Saracoğlu, Genelkur
may Baıkam Mareıal Fevzi 
Çakmak, Vekiller, meb~us· 
lar, Parti idare heyeti Reis 
ve üyeleri, Ankara Valisi, 
Garnizon Komutanı ve Em. 
niyet MUdürü tarafından se 
li.mlanmıtlardır. Kalabalık 
bir halk kütlesi, Milli Şefi 
hararetle alkıtlam14lardıır. 

Cümhurreisi lımet lnönii, 
İstasyondan Nümune hasta· 
nP~İne giderek iki ameliyat 
geçirmiş olan Hariciye Ve· 
kili Numan Menemencioğlu· 
yu ziyaret etmisler ve bura· 
dan Çankayadaki köşkleri
ne y,itmitlerdir. 

Eden'in 
yeni bir 
nutka •• 

"Bu sefer kat'ı 
olarak bu işe son 

verme.k zorundayız,, 
Eden, Alman milletinin itcrat ve 

di.iplinini azım.amanın bir 
ihtiyat•ı.zlık olacağını •Öylüyor 

Londra, 27 (A.A.) - Bugün 
Pasif müdafaa men:sublaı·ından 
2.000 üyenin Coventry'deki. t?P· 
lantılarında aöz cılan Harıcıye 
Nuırı M. Eden fC)yle demiştir: 

Bu aefer kat'i olarak bu iıe 
&on vermek zaruretindeyiz. Bu 
İtin 20 aenede bir tekerrür etme· 
•İne müsamaha edemeyiz. İfİmİ:z 
bitince bu insanların tekrar rıy· , . 
ni İte baılamamalarını temın e!· 
rnek yolundayız. Bu, büyük Brı· 
tanya ile Birleıik milletlerin a• 
zım ve kararıdır.» 

(Devamı 2 nci nylada) 

Vişi hokometinde 
bir değişiklik 

Devlet sekreteri 
Mechin hükumet

ten ayrıldı 

Almanlar daha 
başka noktalardan 
Volgaya vardllar · 

Stalingrad merkezinde birçok B~okhavz 
ve evler Almanların eline düştü 

Sovyetler Rjevde mühim kuvvetlerle yeniden 
taarruza geçtiler. muharebe devam ediyor 

Şaı lı cepftealntfe ailelerine meRful> yazan ,umun aakerreri 
Berlin, 27 (A.A.) - Alman dü~man taburunu imha etmişler 

orduları baıkomulanlığının teb· ve birkaç ytlz eair almışlardır. 
liği: Hava kuvvetlerimiz, Tuapse 

Kafkaayanın şimal batısında ve Kostor limanlarını bombala -
Terek'te düşman, şiddetli muka· mı~ ve bir düşman ticaret g~mi
vemetine rağmen, derinliğine ha.• sini hasara uğratmıştır, 
zırlanmıt mevzilerinden atılmış· Stalingr ... dın merkezinde, pi • 
tır. Alman kıt'aları, bir karşı hü- yademiz, hücumla, birçok blok· 
cumu püskürterek, terek'te iki f Devam 5 inci aaylada] 

ı:: Askeri vaziyet :J 
Almanlarm merkez kesimindeki 
taarruzlan hakkmda yeni bir 

haber vermemeleri kasdimidir? 
Yazan: Emehli General K. D. 

1 - Şart&: cepbeslnde: ğiftirmeden devam et~1iş olmasına 
Son yirmi dört saat zarfında ıark rağmen operatif bakımdan esaslı 

cephesinde Kafkaslardan Leningra· bir değlılkllk obnamııtır. Bununla 
da kadar harekatın seyrini hiç de• [Devam 5 inci sayfada] 

Vilki, bu kış Rusyada 
yiyecek azdan daha 
fena olacak, diyor 

"5 milyon Rus ölmüş, yaralanmış veya 
kaybolmuştur. Milyonlarca Rus ocağı bu 

kış yakıt yüzü görmiyecektir,, - . 

Vilki dün çine vardı 
Laval bu müna•ebetl~ • · ·· in ·ı 

«Hülıumctin otorite•ine te~avü.z Bir lıveç gazetesıne gore gı · 
ctlilmHine mÜ•aade etmiyece· ten ile Amerika arasında 

ğim» diyor· anlqmazlık var 

Parls 27 (A.A.) - D. N. B. ı 
Devlet sekreteri M. Benoist Moakova~ 2_7 (A.A.) M. 

Mecnin ıükUınetten ayrılmııtır. M Weldell Wılkıe, bu sab~h Mos. 
~val bu münasebetle basına aıa ~ kovadan Çunking'e hnreket et• 
cıdaki deıneçi yapmııtır: miıtir. 
ecı·' Hükumetin otoritesine tecavüz. Çunking, 27 (A.A. ) - Wıln• 

•ltnesine )ıiçbir suretle müsaade deli Wilkie'nin Sinking'a geldiği 
::.:ı1yeceğbu. Bu, her nmandan resmen bildirilmektedir. 
bıvv=gün için u.ruridir. Hükumet Moskova, 27 (A.A.) _ M. 
• . biç lidlr ve kuvvetli kalmaması Roosevelt'in tahai mümessili M. • 
IÇln ( D bir eebeb de yoktur. Va • Wilkie yabancı cazelecilere ver• 

e11am1 5 inci kiyi ada) (Devamı 2 nci •aylada) Willııe 

Dün Barbaroaun tarbeai önünde yapılan törenden ilıı intı&. 

Bibb8ntrop !Büyük Barbarosun 
Ruzveıti Preveze zaferinin 
it~am yıldönümü kutlandı 
edıyor 

"Bu harb 
Ruzve ... tin 

şahsi eseridir,, 
l.lman Hariciye 
nazırının dün 
akşamki nutku 

"Alman kıt'alarının 
Stalingradda zaferi 

elde edeceğinı 
bilmekteyiz,, 

Berlin, 27 (A.A.) - Alman 
Hariciye Nazırı M. Yon Ribben. 
trop, bu akıam, üçlü paktın im
zası tarihinin ikinci yılJünümü 
münasebetile bir kabul re5mi ter 
tib etmittir. Bu kabul re~minde, 
İtalya Büyük Elçisi ve Japonya 
Büyük Elçisi ile Macaristan, Ro· 
manya, Hırvatistan, Bu?garistdn 
ve Slovakya elçileri, Al uan IJa~
komutanlık dairesi ş~fi Mnreşal 
Keitel, Alman basını şefi doktor 

(Devamı S inci syfadn) 

Fransada maskeli 
iaşe kartları 

hırsızları 
T aabncalı 3 ıahı• beledi)e 
dire.ine girerek 2500 iaıe 

kartı çaldı 

Versailles, 27 (A.A.) ·- Mes· 
keli üç şahıs dün llkteşrin ia§e 
kartları dağıtıldığı sıı·ada Sntro· 
ville belediye dairesi salonuna 
girmiıler ve tabancalarla tehdid 
• uretile 2.500 karne ~almı~lardır. 
DördüncU terikleri dışarıda göz· 
cülük etmit ve bisikletleri hek : 
lemitlir. İşlerini bitiren dö,.t ,a. 
hıs kaçıp gitmitlerdir. ················································--

Dün b~yü~ amirahn türbesi önünde heye
canlı bır toren yapıldı, gece de limandaki 

bütün vapurlar tenvir edildi 

Halkevıer n e Baib 
hayati ve ~~z.~ · 

k111d1 konfe.·an 

"Büyük Türk dem 
ros Ha yr ettinin Prcve 
n in 405 inci yıldönümü, u i1' r 

yük mera simle kutlanmıştır. Me- . 
rasime t am saat ondn Barbaros 
Hayre ttinin Beşiktaştaki türbesi 
önünde ba§lanmıştır. Meraime 
deniz bandosu ve merkez tallın 
alayından müretteb bir tabur, 'ı 
mektebler ve müeueseler ve 1 
halk teıekküllerindcn acçilmiı 
gruplar İ§tirak etmittir. Barba • ı 

(Devamı 2 nci ~a.>fa:l.a) 

, 

Şanlı Türk bcıyragı ı'ireğe 
çekilirken 

Artisti erimize nazar mı değdi 1 
Naşid, Bazım, Neyyire, 
Cabide, Nezibe basta •• 
Geçen tiyatro mevsiminin ve 

bu mevsimi takib eden tatil ay
larının bir kıaım aan'atki.rları. 
mıza yaramadığı an1aııhyor. Ye· 
ni vergi zamlarile, tiyatromuzun 
malum kazançlarile, snn'atları 
müstesna san'atkarlnrımızın pek 
le nazara gelecek tarafları kal· 
madı amma, haydi biz öyle diye
lim, galiba tiyatromuza ve ar-

tistlerimize nazar değdi. Teea 
sürle haber aldığımıza göre; se. 
vimli aan'atki.r Naşidin rahatsız· 
lığı devam etmektedir. Gene gü
zide aan'atkir Hazım Amerikan 
hastanesinde tahtı tedavidedir 
Bu sene kendisini seyt'etmek zev
kinden mahrum kalacağız. Çün· 
kü, hastaneden çıktıktan sonra 

(Devamı •ayla 4/2 de) 

Dünkü lig maçları 
Fener bahçe Beşiktaşı 3 - O yendi, birinci 

lige yeni geçen Da vudpaşa takımı da 
Kasımpaşalılara 7 gol attı 

Ankarada Sonbahar at yarışları başladı 
.... Çekmecesinde 500 

adet ekmek karnesi 
ısakhyan memur ad
l liyeye teslim edildi 

Beyoğlu belediye iaıe bürosu 
sayım memuru olup görülen yolsuz· 
luğu dolayıalle itine nihayçt veri • f 
len Orhan Özatanın kilidli bıraktığı 1 
dairesindeki çekmecede 5 paftalık 
( 500 aded) ekınt:m karnesi kupon· 
ları çıkmıpır. Ekmek kartlarının 
taşıdığı hususi kıymet dolayıslle bu 
hareket suç fÜphesi uyandırdığın • 
dan Orhan Özata tevkif edilerek 
milli korunma müddenunumillğine { 
verJhnlıtir. 

DrJ~ikü Betiktaf • B~ko.z maçınaan heyecaıııı bır :ı;afha 
[Yazısı aayfa 3/1 dcdır] 



Hergün 
._.. .. _ 

Göriiniişe göre 
Düme~ Abnanga i!e 
l 1gilterenirı elinden 
Kaçmıştır 

~-- Ea.n u.-ı.n..J 

Besımıt Ba.kale: 

SON POSTA 

= Sona kalan dona kalır::= 

E~28 

Madagaskarda 
çarpışmalar 

1..oa-., 27 (AA - Vichy 
hükiameti ...... c=Wr ........... 
iı •ppleki te•liii ...,.-,.. : 

lhlra79 ·•en haheilere söre, 
Tan•nariv'4- laaNbt ed;, aı
~ doinı Derleyen fngmz k~ 
lr, ZS Eyltit •hain Tanllnariv9in 
40 kilometre ceıaun..la Belıinje 
bölgemde ileri ~1mızla 
tema .. pimi~. 
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[ Bir Anadolu seyahatinin notları J 
Bir san'atkar·: 

•• 
Hayri Ozaksoy 

Yazan: 
-7-D ir aktörde bilhaaaa fUnU 

ararım: mana. Bu mana 
onun ~a.hsiyetinden ve cemiyetin 
orıda uyandırdıj'ı akislerden do· 
i'ar. Fakat o, en ufak hareketten 
en girift psikolojik bir hamleye 
kadar, cemiyette gördüklerini bu 
derin şahsiyeti içinde eritmesini, 
bütün bu hareketlere, bu hamle· 
lere yepyeni bir tekil v~rmesini 
b=lir. O zaman: - A,kol5un, ne 
canla tip yarattı l ,, deriz. Ancak 
onun yarattığı tip, aynen muhit
te rastladığı bir tek tipten ibaret 
det-ildir, bunu ekseriya düşün
meviz. Zaten yalnız aktör değil, 
aktöriin oynadığı piyesin karak
terin: ilk defa tesbit eden müel
lif de böyle liareket etmistir. 
Molier'in Harpagon'u ir tek ha· 
sis değil, birçok hasiı;lerde ayrı 
ayrı rastalanabilecek dağınik e· 
lemanlarm bir yere toplanrnı~ını 
gösterir. işte iyi aktörde, herba.n 
gi bir tipi yaratırken böyle dü
JÜnÜr, böyle yapar. Ancak bu su
retledir ki onda bir mana, kuv
vetli bir ifade bulabiliriz. Wç 
bir estetikçi, bu ibdaların dışın· 
da daha kuvvetli bir ibda tasav
vur edemez. Bilhassa bu,plastik 
san'atlarda daha gizli olsa bile 
hem zamana, hem de mekana 
malik olan san'atlarda halkın 
derhal gozune çarpm~ktadır. 
ı Hele ibdaı yalnız yaratanının 
hayatı ite kaiın olan ve bunun 
ic;in büt:un sart'atların san'etkar 
h-esabma belki en nan\.örii sayı· 
labilen ; ahne artistliği, bu c<ma· 
na>) ve " ifade ıı kudretini, daha 
ilk hareketlerinde f azlasile belli 
edebiliyor. Halk, sahnedeki ak· 
törde kendisini bulmaktadır, et· 
rafındaki insanları bulmaktad'r 
ı.e nihayet bütün inıanhiı bul -

Halid Fahri Ozansoy 
maktadır. Bwıun için de ne o içerideki sefalet manzarasını gös 
kadar büyük sahnelere lü,ı;um terdi. Bu anda yüzü ihtimal bi
vardır, ne de büyük mizansenle- raz elemle tekahül\ elmi~ti, fa
re. «Mi.na)) sı olan, orijinaı:tesi- kat ruhu aydınlıktı ve gözleri bu 
ni halkın yüzlerce karakterleri ruhun büyük saadeti ile parlıyor 
içinden çekip çıkarmasını bilen, du. Sefaleti maddi hayat ~artla
bu karakterleri duyan ve duyu- randan doğmuttu ve öyle devam 
ran aktördür ki, her zaman, · her ediyordu, fakat gözlerine "uran 
yerde ve hatta en basit ve en ve içinde haklı olarak biraz da 
mütevazı şartlar içinde bile umu gurur okunan ı~ıkta kendisini 
mun takdir ve hayranlıgım ka- yaratıcı bir san'atkar hi.l\setme • 
zanab:Jir. İfte Denizlide bir~aç nin saadeti v.:ırdı. Fakat ka
temsilini "seyr~ttiğim Hayri Öz- pıyı açan el, ayni zamanda, ba
aksoy böyle bir san'atkardır. na, odanın köşesindeki eski de-

Hayri Özaksoyu muhte~em mir kar o!ayı ve karyolanın ya· 
bir sahnede de görse idim hay· ı nında duran iki büyük sandığı 
ranhğım v1n~ df'lh .. fA~1 -. nlmı- gösteriyordu. f ~te o zaman, bir-
"'Otktı. Fakat onu, Denizlide denbire, o san'atkir gururu ile 

bir halk bahçe s u •• ı s~ •• nuş.kh parlayan gözlerin bulutlc.ndığmı 
ve asmalı tabii dekoru ucunda ve kirpikhrinde bir iki damla 
salattan küçük bir sahnenin rnğı ya,ın belirdiğini gördüm. Titrek 
ve şerefi olarak .gördüm. Ne o bir sesle: 
gece, ne de başka geceler, dolu - Bu sandıklarda, dedi, bü
bir kese ve sahnede kendisine tün oynadığımız oyunların kos
takdim edilecek buketler bekli- tümleri var. Otuz senedir haya
yordu. Gazeteler ona parlak. sa- tımda mal olarak edindiklerim 
tarlarla mcdhiyeler yazacak de- bunlardır. » ve ilave etti: 
ğildi. O, bunların hepsine göz - Ve sonra içimdeki bu son
yurnmuş, çeyYek asrı geçen sah- suz sahne aşkı... Zater• hayat -
ne hayatında, yalnız, Anadolu - tan fazla bir talih b~kt~digim 
daki yurttaşlarına daha çok nete yok l ıı 
ve di\im dilim hayat levhaları Ne garib hadise ki, bir an sa· 
götünneği ülkü ~di.nmi~ti. Etra- mimi bir teessürün söylettiği bu 
fana bak\yor, halkı görüyor, hal- sözlerin arkasmrlan yine hirden
kı seviyor ve bu aevg'li halka yü bire de~işti. Gülümsedi: . 
celikleri gibi zaaflarmı da, her - Haydi, dedi, 1"imdi gidelim. 
gün başka bir kalıba girerek, her Bu akşam· daha büyük ne~·e He 
gün batka bir tip adam o:ıır&k oymyacağım. ıı 
,,.··. l"meğe çalışıyordu. Ben onu Ve oynadı. O gece tuluat re-
7 bu hususiyeti içinde gördüm pertuvarmdan bir tem:.il VP.rivor 
ve ~unun için ona hayran ol~um. !ardı. O temsilde bütün C"'"-ikli~i 
Bir temsilden sonra, beni, Deniz- bütün canhlığı üstünde idi. Va
linin en ucuz otelindeki odr.sını kıa oynadığı rol, bir usa.k rolü 
göatermeğe götürdü. Binanın ze· idi, f akıll bu rol, Mol:er'in Ska
min katında, karanlık bir taşlı- pen'i ~ibi Hayri Özak~oy'un 
ğın köşesinde bir odanın kapısını san'atile stenişledi, genişledi, Öy-
itti ve aadece kapu:un eıii1nden (Devamı 4/2 de) 

es P o a=ı 
Dünkü lig maçları 

çok zevkli oldu 
İstanbul lig maçları dün, Fe

nerbahçe ve Şeref ı;aha5ında ya· 
pıldı. Malum olduğu üzer~ dün 
Galata.saray - Fenerbahçe lig ma 
çı vardı. Fakat bu maç oyuannuı
dığından, Fenerbahçe i.le Be~ik
taş hususi bir maç yaptılar. Ka. 
dıköy sahasında Fener bahçe kar 
~mnda müşkül vaziyette kalan 
Be,:kta,, lig maçında Beykoz 
takımını maçın neticesine otuz 
saniye kalmışken yaptıW-ı bir gol 
ile yenebilmi~tir. Ayni gün, ba~
ka başka sahalarda iki maç ybp
mak esasen biraz fazla cesaret
ti. doğrusu .. 

Dün yapılan liğ maçl,..rında 

en parlak neticeyi genç ve cev
val bir takım olan Davutpaşa al· 
mıatır. Kasımpaşayı 7.1 yenmek 
gibi bir muvaffak•vel gösteren 
Davutpaşahlar cidden takdire la 
v1ktır. 

F enerbahçe stadında 
Süleymaniye 4 - Taksim 3 
Sahanın ilk maçı ligte soııun

cu vaziyette olan Süle:;ımaniye 
ile Taksim arasında yapıldı. Mü
savi kuvvetlerin bu karşılaşmala 
rmda fırs15tan en ziyado.! İı.tif ade 
edebilen taraf maçı kazanacak
tı. Nitek:m birinci devre); 2-1 
bitiren Süleymaniye ·1·3 sayı ile 
~alib geldi. 

Vela 1 - /. Spor 1 
İki takım içinde maçın nelice. 

si ayni derecede dıenımiyetli 
idi. Oyun kasdi olmamakla b~ra· 
ber sert cereyan etti.. 

Devre bu halde bir oyunla 
).0 berabere bitti. 

İkinci devrenin G ncı dakika -
sın da Vef ahlar Haydarm çok 
soğukkanlı vuruşile bi.r gol ka · 
zandılar. Vefalılar bundan son
ra mütemadiyen fırsat kaçırdı ·· 
lar. 

Vefanan kaçırdığı fırsatlardan 

hemen hemen bir efini yakala -
yan İstanbulspor 22 nci dakika.. 
d.~ .sol açık Vakur'un güzel bir 
şutıle beraberlik aay.aını yaptı. 
Oyun böylece 1-1 berabere bitti. 

F enerouhç 3 - Be11ikta• O 
Fenerbahçe - Be~ik~a, arasın

daki ikinci egzersiz maçı dün 
Kadıköyde yapıldı. Beıiktaş ta
kımı bir sürprize kurban gitme
mek için sağlam takımını Şeref 
sahasında Beykoza çıkarmıf, Ka 
dıköyde de genç takımile Fener. 
bahçeye kartı oynamıştır. 

Oynun ba{lında F enerba hçeye 
kartı dayanma kudretini kaybe
den Bctikta{I mütemadiyen boca• 
hyordu. Her an gol vaziyetine gi 
ren F enerbahçe 1 nci dakikada 
sol açığın güzel bi.r JÜtile ilk ao
lü yaptı. 

Durmadan devam eden Fener 
bahçe tazyıkmda Beşikta~ kale
si 19 uncu dakikada bütün varh
ğnn ortaya koymak suretile ikin. 
ci gole mani oldu. Devrenin so
nuna kadar yapılan mücadele 
esnasında diğer bir sayı kaydet
mek mümkün olamadı. Eliasen 
devre 1-0 Fenerin lehine bittiği 
zamana kadar oyun uzun müd
det karışık devam etmişti. 

Fener hücum hattı ikinci dev
reyi tek kale haline soktu. Hü. 
cum hattını tetkil eden oyuncu
ların hemen hepsi de kendil.-rine 
kar§ı bir itimadsızlık içinde boca 
layıp duruyorlardı. Kaçırdıkları 
fırsatları saymak kabil olmadı. 
İşte böyle bir an arasında emek
tar Reb;i 10 uncu dakikada çok
tan yapılması beklenen ikinci 
golü yaptı. 

dad 16 nci dakikada üçüncü de.. 
f~ .kal~y~ .sokarak hak edilen ga
hbıyetı ılan etmif oldu. Artık 
bu nıaç~~ n~ticesi. üzerinde Be§ik 
taşın mueıısır olmasma imkan kal 
m<&Dlıfl~. Buna mukabil, Befiktqı 
bu vazıyette yakalayan Fener
bah~e?in ~aha yüksek bir galibi
yet . ıçın ugraıtığı da a,ikardı. 
Betıktafın devamlı bir halde mü 
dafaada kalması i 'ener ıniihacim 
leri için kolay asılmaz bir sed 
haline geldiğinden oyunda faz
la sayı kaydına imkan olamadı. 
Maç da 3-0 Fenerbahçenin lehin. 
de bitti.. 

Betiktaf: Mehmed -·Yavuz, 
Yani - Rifat, Osman, Feyzi -
Vecdi, Cahid, Mehmed, Hfüe
yin, Şükrü. 

Fenerbahçe: Cihad - Muam
mer, Murad - Öme,., Ali Rı"""-< 
Esad - Fikret, Naci, . Miıjd~d. 
Rebii, Halid. 

Hakem: Nihad. 
Ömer Besim 

Şeref sahasında 
Davudpafa 7 - Kasımpa-:a 1 

Mevsimin ilk sürprizli maçı hu 
iki takım arasında oldu. İlk devre 
giDel, ve heyecanlı bir fekilde 1-1 
berabere bitti. İkinci devre Kasım
P&fa müdafaası için adeta bir fela
ket oldu. Birbirinden l{Üzel 6 gol 
yapan Davudpaıa maçı 7-1 kazan
dı. 

Besiktaf 2 - Beykoz 1 
B~at takımı dün Beyko7u ih

mal etmeğe kalmııt olsaydı, cid . 
den çok miifkül bir vaziyette ka • 
lacaktı. İlk devrenin 1-1 beraben 
bitme&i, ikinci devrenin çıetln olaca 

(Devamı 5 inci •aylada) Betikta,ın ilk baş vurduğu ça
re takımda yer değiştirme oldu. 

Fenerbahçenin gittikçe parlayan 1 Bulmac•mız 
oyunu kar,ısında alınacak hiçbir u 

tedbir kalmadan korkunç bir bü (Bugün sayfa 4/2 dedir) 
cumda sağdan gelen topu Müj- 1------------;_.,.ı 

• 
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Sadrazam, Kırım Hanı ve van bir aözüaü geçme kapının 1 zamanı yoktu. Tekrar meclise! 
Saat 13 ten 21 e kadar 8 saat yol verdim, ağlaya ailaya elinle· ben bu vadi r.e kadar benimse· 

geçmedi. Asırlar kadaı· uzun, dim aizi •. zaten Melihaya da der- mİ§tim. Birçok aeceler, rüyamda 
bitmez, tükenmez aıkıntılı bir za dimi biraz açnuıtım. • beraber konser vertliğimizi gör
man geçti Vedad Bey! Ah yarab O ne aÜUf, o ne heyecanlı te mÜ§tüm. Siz •ene frak giymişti. 
bi saat yürümüyordu bir türliL. zahürattı! Paradide, sıkııacak niz. Ben de tuvalet!.. Ba anızla 
İstemiştim ki, konserini~de iki ~r yer bulup· sizi görerek dinle. bana iıaret ediyordunuz, başh-

kaptan derya: <~Eyvah .. herif anahtar deliğine yaplştırmış, De· seğirtti. 
farkına mı vardı?,, gıbUerde ıöz li Hasan ağa ardında duruyordu. Deli Hasanla Hş.lil ağa oda-
goze gelmişlerdi. Uçlinün de Kethüda hey tela~\A yakla,tı: da birbWlerme bakıştılar, ser-
renkleri sıva kesiliverni11ti. Hele ı - Aman ağalar kapuyı oynat· dengeçtiler «alesta, bekliyorlar· 
Mustafa Bey az dkha di.zleı-i bü· mıfsız! dı. Şimdi Deli Hasanın içine baş· 
kiillip yuvarlanacaktı. r Halil pelilivan haşını döndü- ka bir kurd yeniği düşmüştü: ya, 

Halil ihram ÜHrİae oturma• rüp haktı. Gö.deri kan ~anag,na Halil pehlivan anahtar deliğin-
dan aeriye çekildi~ dönm\iftü: den gözünü ayınp kethüda Mus-

- Biz hasır ademiyü~, bu -Ya, claJaa bekliyecek miyiz? tafa Beyle üç beş laf attığı :aa-
tlenlii nesneler i\:ae:-ine otunna· Diye homurdand1. man sadrazam •jçeridcn itarel 
i• ah,ık deiilüz ! Muatafa Bey bir elini -pehli"Ya· "Yerdiyse? Ya !\rsatı kaçırdılar-

Dedi, kethüdayı göifaWsıtfen JUD aizıaa kapadı: sa? HaMnın yÜJ'eği çarpınmağa 
hafifçe iteledi, ıeçip Zvl&Jl efen- - Baairebizlik etmen pehli- baflamıftı. Halil pehlivan eğilip 
w ile Deli 1brahim hocanın ara• Yan. 1ç..-.n duyulacaktı"! bir sözünü deliğe Vf!lrmİş, bur-
larına yerl99avıardi! Halil pelılivan tekrar sordu: nundan soluya soluya gözliiyor-

Şiıındi ya• tam Halil pehliva· - Ya, 'belcliyecek .miyiz? clu. Deli Hasan yavaşça pehliva-
nın artlında ltulunduiu kapaya .

1 
- Size sahibi devlet efendi- nın omuzuna :l1>kundu. Evet. so.-

karfı ••liyordu. Sıulrazam Meh· n»aia if&l'9tİAİ alınadm ,utıdan racakh. Halil Ağa gözünü delik· 
mecl P&f& az dah• ' ;ıarkkadak» fUraya kıpraaman demi~ idülıı:. ten aywnıadan yava-tÇa .ordu: 
't.lşiip .,,_yılıvere~kti. Mah:aur görmezler ise elbet ifa· - Ne "Yar kanudaf)m, bir şey 

Kırım Hanı Kllpb.n Giray Han ret verecelderdw. Kendüliğiniıs- mi diyecektiniz? 
laemen hncladına yeti~ti, oturdu· den harekete !cal,ıştr"sanız ,, fa- Deli Hasan titriyen dudakla· 
iti yerden ,.Vlı:ıldr sesle mit'..take- dallah ve inclennau mes,-1 " nnı pehlivanın kulatıIW\ yap'Lf· 
re lı:apıs .. ı a~ıverdi: muatelt olunu11! brtlı: 

- Benim mürü,;vetlô efHndi- - f... - Bel~ aiz kethüda ile aöyle-
lerim, ket"em buyunaa, !İmdi fer• - Aman yolda~ af al ar, zjya· ,irlreft delükten lmkmaıı idiniz! 
manı •ihnayvn olnan.cakhr. ele iti11a eylen. - Öyledir, •akmamı, idük. 

Detti. P..titah f.,.anı okuaa- KethiWanın fta·:da IJ~İrecek ( Arka•ı var) 
cağı için mecliı;tek'1er ayap 
kalkblar. Fermaa olıunmaia 
bap.eh. Sadr&:zum Mehmcd Pa
t• Halil pehlivanı. ardında sak
ı. bulunduğu kapının kımıldadı· 
iını hisaedi)"Ol'Um gibi olmuftu. 
Herkes fennaa dinlerken sapşa· 
rı kesildi, hanid&yse dü§ÜP bayı
lacaktı. Başile Jı.:tthüa Muat.ıa 
Beye iJaret edip çağırdı. M\ISt ... 
fa Bey yaJ..latı:rtea helecan iç".de 
kulağına fısald~dı: 

- Geçme lıı:apuun kıpard»dt-
ğını gördünüz mü? 

Kethüda pfı'd': 
- Yok sultanım. 
- Bu iclemlttr cehalet saika· 

aile k~düliiklerindel'I Mr it gör
meie kalkaıır iaeler akibet -Ya· 
him olurf 

Kethüda faııla dinlemeden 
tople1tb ]Nll'HwMa dıfarıya uira· 
eh, doğna aercleta~tilena buJu~ 
clukları oda.ya koştu. Pala bıyıklıı 
ve clevrik t.akı\h adamlar yala~ 

Nafia veka~eti Bursa su iŞ1eri 
şube müdürl~ğ .inden: 

Ekııiltme:re konan if: 

birinci 

1 - Bursa su işleri birinci şube rııiidürlütü mıata\ası .Jahlılinde Buna o. 
va.sı sulıa.ma k.a.nall:ırı hafriya.tı VP sm:ıi. fmali.tı inşaatı muhammen keş.il be. 
deli fla.1 vahidi esası Gzerlnden 105!}5-l Jlr.ı 93 Jwruıjtur. -! - Ekslltme ı.iııtte~rin.9U tarihine rastlayan Perşembe günü sa.at 15 de 
BlllSa so iıleri Wrinc! şube müdiirlüi:'ü blnasmda toplanan ekslıtm.., komis.. 
yonu huzuruada npalı zart usulile yapı. a.c:ıktır. 

3 - isktli:ler et.s1ame şarlaa.mesl. mukavelename, hususi fenni şa.rtııame 
v& lıııeıtif lıiili.sa eed.nlinl beılelslz olarak su ifleri b!rlınci şube müdurlüiünden 
~ler. Hllb.wle projeleri hı-r za.maıı Jırin mezkfır müdüriyet binasında b., 
de Mibnek iiH~ teW& e:lilebllir. • 

t - Ebıtl4-eye ılreWlmek için lstSılilerin 6547 lira 75 11.uruşlıık muYak. 
ut teablat venaıe&J ve ıwılltnaeaia ya.pllaealı &'Ünden en az iiç ı-ün evvel el. 
ierilllle W-. v-eslk.aJıarla. birUr.te blı istida. ile vilayete miirac:ıat ederek bu 
işe IDllhsus olmaJ< üzr>re vesika almalı&.n \'e bıa veslk.a.yı ibraz etmP.l#ri şarttır. 

• mıiiılıle! ~°* vesika b~inde buJunmıyanJar ekailtmeye lş'lrak cde
...-r. 

5 - İ&telile.._ teklif müı.Waraoı ikfnci maddede yaaıh saatten bir saat 
enelln~ ~ • ..-.. ı.~ri:ıcl sü~ 9tÜdıil'rl1iiiiae makJNıs ....Ublli vum.clert 
lkım*r. 

çiçeğim olsun yanınızda hulun - mek bahtivarh•· mı kazananlara rd k A ı 1 yo a • rasıra, yan gözle, «A-
sun ! Ik konserde gelen çiçekle- bile gıpta ettim. Halbuki, birinci caba söyliyebiliyor muyum? ı) di-
rin üstündeki etiketlerden ismi konserde locanızda, sahnede ya· ye size bakıyerdum. Siz ~ülüna
akhmda kalan çiçekçiye para nınızda idim. Bu bir rüya oldu süyor, batınızla «mükenunel L> i· 
göndermiı ve konserinize Üzerin artık •• Sizi bir daha görmek kıs· şareti yapıyordunuz. 
de ismim yazılı bir buket yolla- met olacak mı? Hic ümidim yok. Hep bu ha Ue d 
masını rica etmiıtim. Acaba Burada çürüyüp gitmeiP. mahlı:ii- --'••tını. .. _ _!

8
a Yata ım ve 

adam bu · • ti" H ... _._1• b"li '!ır"M"'7 l'URlll Ae :aa.rarı var, arzumu yerme ge re- mum. ayattan ne uca ıye ı - sizden birkaç d labil ek 
cek miydi? Kim bilir kaç büket rim, istikbale .nik~in bh- gözle bahtiyarbiı da ~ ~fi! ıfe1e, 
gelecekti, bunların arasında be- bakmam kabıl mt) Bırakahm el • • lf.---1t1.·· t..;.n.• 
Dım• ••t , ki . ı· . b 1 d • ·ı ... S: • d - lı: yanuuz ap SIZID .. ~nas e ,...ı. mu evazı çıçe erım e ınıze un arı egı mı f ızı e uzme - ruz havayı koklayarak, ayni çatı 
geçecek miydi? Bir taraftan da te ne mana var? Son?a mektub· lbnda k ..-un· k 
bu endiıe.. larım geldiii zaman, şimdikin- a k ya~:ı. L!_ 

1

8 
.. k•· 

Daha konsere yarım saat var- de d h f l - - ·· b ::aanına ta _,. _ _. ıey.. 131 -11 a a az a yu~u~ uru~a-
1

_.... Ç ,___ ı.~~- . :.r.. • 
ken, hepimiz radyonun başında cak, canınız sıkılacak! cue e~ _.,. ...... g!lt-allBl7 
toplanmııtık. Tabii en yakında Vaktiniz nasıl geçiyor Vedad giiRii lııibnem hatırlıyor mual> 
ben.. Radyonun içine girecek gi- Bey! Gönüle ders vermeğe ridi nuıı 1 Benİlll e1t güzel, en mes~c.I 
bi.. Bu yarım saatlik intizarın yor musunuz? Ben gelirken vaM ghiim, en nntkad.a- hatıram 
azabını anlatamam Vedad Bey! purda söylediğim şarkı müstes- c:hr. 

Nihayet o mea'ud dakika gel- na, ağzı~ı açmıf değ1İİm. Halbu· Masalfa,mrı giizel cünlel" .. En 
di. Spı"ker: «- Şimdi ... Tiyat - ki, ben neler tahayyül edeTdim. mes'ud giinle!'m babTlandıkçe 
rosww veriyoruz. Saıı'atkar Ve- Bu tahayyül cesaretini bile siz insanı muvaril> clmesi ne haziıt 
dadın piyano resitalini dinleye -1 vermistiniz. HatırlıyOt' mu$UftU'7., bir tecelli •. Şu dalrilracfa kim bi. 
cekainiz» dediği an kalbim dura-1 "- B~raber kofıser veririzı• de· lir neredesiniz? 
cakb. mipiniz. Belki takaydi bu, fakat (Ariası oarJ 

Radyoyu patlatacalimıt hissi· --·---------..---------------------
ni veren ujultulu alkıtlar bqla· 
dı. O dakikada da aklıma sizi 
tebrik etmek, dinlediğimi bildir
mek ve '<Beni seven bir kadın 
vardrn yı İstemek geldi. Bu ese
rinizi kime ithaf ettiğinizi biliyo
rum. Fakat, hu d~fa bu parçanız 
da kendimi bulacaldım. Ent, si
zi seven belki bir kadın vardı, 
lakin sizi seven bir genç kız var 
dı ki .• ' i 

Bilmiyorsunuz Vedad Bey fU 
1 dakikada ne vaziyetteydim. Be· · 

ni mazur görün! Yıldırım telgra· 
fı çekersem, elinize geçip geç
miyecegını sordum. n- Ahr!•l 
Dediler. Hemen yazarak posta
neye yaladım. «Beni seven bir 
kadm vardın yı çalınca telg1'afı 
aldığınızı anladım. Arbk utan -
matı, ıüpbeyi davet etmeii hir 
tarafa bırakarak, göz yaflarnna 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğünden: 

Yüksek inşaat Mühendisi Ahnacaktır. 
um .. miidiirlittimm merı.e. tqldiAt_,. .....-.. edilmek liuıe at'lLiıde. 

ld '8l'IUıar tlııııir:m' ıle ünıt» IW yilımt ..._. mihenıılW ıM.aueak.ı.. 

ı. - Memsin JıianUIMUMIA '-ri ~ yazıl• enalı Jıa,la bul.awunak. 
2. - Meelııaft ..._. •..U..mi ıra etıı.e buhınmllk. 
1 - Veriieaek tieftt 36i6 lllLYıb kanua a~ söre t.eAi4: edl'ecelıMr. 
MiiaıılıcaM ed8cek1Mia 11nilı ve o&aDakh 8* dnl J8111k -...eeı.eri.ne :ışai1. 

.. )JMliı •mllı.11-ı ~ ... 
A. - BiiriYel cıiisdaaı ftlla mıısaddlk .-ıt6 
B. - bt ..,... .... , .. , 
c. OHl 1alıniebalDl'tl ve.J"a masMldak ~ «yMucJ memJU.U. • ta.ı.i1 
~ ollnllwın sus Q7llı ..__ ~ .... ..,. yiümU müb.eıııılis_ 

lk ~ asla •417& .. sa•dü --4ıi. 
D. - A8lleriilE tı.dais veBibaıt ,,.,_ mmnl'al: ....,U. 

B. - •vwlee ....,,.kJ:arı ~ dtth'1 MNe•sleria ula '19;F& mwıl. ... ............. 
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il .... 6 ..... U _.., D = t • 11 _.. il ........ w~ MU....-.:rG .-~ ol w.aa n- e arayuqamız çok bağlı eski la 
..._ ıarthllrlnu 2 '"•4fttl-. a...ııa , 's la Me.. W 4le a...t I! n·:;;AW· ~ ~ ~ '!':.: .. vulf, bundan bqka bir teY ola- 1--L-~ ~~~~ .. ~ .~ 

Lı-.-wwııwııwıı_,..~__.___.__.__....~_._.~~~--...--....~~w-~~~ -.a Del.r~ .&11111ra Omu •eel. o-.. de Nflblıllmi _ ... , .....-e __. ~-- ınaz. DUD ~--..., 01111.ıucceeun ...-
._ ..... 2'19' z 'z J1e. ut .. .,.,. w4 eUle Kemal. GeU.olıı 8 .........., Bir nüeal alalım: fÜnmek için ortada hiçbir aebeb 

Devlet denizyolları İşlelllle umum 
müdürlüğünden: 

-.. ._,.... ııra.s .. M!\ve eaMalıl 'be. 8lıll9li:L Ne. 5 • Nejaıl Yesül. Bllaılt e. Miitldt Wr kalaı..LJıs.. adamın yoktur. Bilakis yann bu li1&Dm 
.... - Slalla , ... lllimıtl 11.UU. - • rnz otla Tadaaa ~ .... wn poliM W'llJ'or: dah k. k Ilanıl b"}ece"'" • ~-.. .......,_ .. .....,. lllaMmallll 1'Jrsr-+•ı L!- a sı u a ı gını au 

Alb11m k - Bu ne kalabalık ,..ıau.. ....- şündürtecek sebebler pek. çok. • 
tc' O izde lM 1ia U4iro iicre& Vır trlıd ••" ' - •tt Hlr. ........... lllrlDol llleln&l 8lll1f 1 ._ '* 8Slıılk Mo. 11 te Veclla ArlMn. luısa mı olmufl 
........................ •iil&liııc n pf ... o 1 

1, ... zhnt'tl'.. !91 Nlhıl4' ..... hmit C'+ldet ..... tarılıal ~~ .. P87.Jdulae ..... No. - Ha~r .. :JIBl. JCarıaki apar ;;:~ün t..__ - L ıeı· 
tıır. ...., .._..,., ..aam Ne. ss • ı... U a.. -· "-'am IMr kab ı...ah'JOI'. uat tara.ana ge ım: Tal.._.. W... .. r Marile lılalMııtır •İINıWlıt _ .. ., 1rı11t .... _....itiiae .aır Zmcfa. tııılııuılta1 K...,a, all4 •· Kart"'""" · itte telarin elerdi, ifte derdin Muharebenin nerede. ne va • 
... .. ..... , u 72) .. ..... t ... Blrt&an smr. Bmliırili erfa elıRll .... ı tm JıL .. ;., .. L, kit, ne şekide biteceği kestirile-

Kolaıla aa6an iM• •ala., llalıılba atvena. ntaı Kı- Bir misal daha: mez, fakat öyle görünüyor, ki 

8 1 di C!.-1 fdar . d (Son Paeta HatJralıl i)IJal .... FelM&Mle timi. ı.tubul Be. Ticaret Vekili, «Serbeat sa· dümen harbin başlıca &mili olan 
eıe ye .;>Ular esm en: t.aft lllliıert ,.. 1'15ı, 8dMalaattln ,,...... ~ cMl1MI l'tknıt. SeW. bp gemisinin kaptan kipriisüa- Almanya ile lngiherenin elinden 

1' ilJdıe. ..-. we • bınL ,_..., ,.,.,. ..... illln mlullılıa • ı ~ PUlıılh ~ IDNıc' • ilik_ k 1 Zati Q l de •• istifçi, 'f1D"S119CU, .oyguncu k k" • ti ncak 
llltliDllr u1ıp81rws. ır· hkl taUt~ ..,. t -=._ .. ne mewtşeCie ia. naeıt ai'lflr l'IBI Yalılırım. f*nbal ea. ,. Do lor . ge .... dalgalan arasında semi fena b~çmjır, es lli~azıye biffr 
:ıia ~. imt.ilııılıu. ~/Ha Oıaaa l'ÜDil 9,3e dıa ~ t:::" im ..... mı talelıc t 'e• llle.. I Belecıtıe ~alt mtllJ'tn&o ı vaziyette. A.ltuada fll yazıyı oku· • ır an •. a-ım~ su .. ~ .Yapa • O 
tmıta.n iır':eiııMeda şııı.rilan öğıtil&lıela ... ......_. ~ bft en pç ÖJııım.. !ıanealnde 611edell IOftl'& bd:a- yonız: »Çal»alama kaptan 'ben ıse mumkun degıldir. 
~ 9U Peqembe &Ü1lÜ .. ....,... bdllr.., dit c1alreııi ldliine ( Küçülı ımıhtaa tlelteri a._ ıa.rmı kabul edtlı -' ptememh · ı:;; I '7 I akfu9 il 
......,.. ~ Uilllma ilin olıımlr. (116) ...._,. malJe Ta.riıtaı n. 8ec'IM ol· V lıte bir memleket meseleıi, ltir Lkt!t!tn lA-Y '-'7 





'l'eJgral9, Tele .. on Ve Telsiz berleri 
BU SABAHKi HABERLER 1 Almanlar daha 1 C· Askeri wulJet :t 

başka noktalardan (Bflf torwlı I inci .. edaJ ,_ı mn. R mını.bda IOD a. 

RDS ar Si 111• I 1 f ı dl topa tutarak Volgaya vardılar :;:·.=..:~::..::=a:~-:-·: . • miJwıtle ....... 4eiw malliyet • wlile mi ppılmakta idlT. Din de 
' (B~aral~ .ı ınca ..,1""4) ..... Ba • ••Jla•m Mrlac:lei, IMıw ~ .eçWle .. ,.;•eria ce-

yakmlya hazlrlanlyorlarmls ' 
~~~~~: S'"E:.:::~!: ~ .:::::·· 
b nokta~~da da yolsa .,a -.ar: harebe '" _,_. azmi kU"fl•IDcla 1 • ._inde: cep-

• IDlflabr •• Duı~~~ın fimal~~ ~~ imci upt • ..... •ilk s ı .. Na ı J R ' - .... hlı 
cep W wp "1apbiı •-=--- -....tan ft plıec• Jm ~ seç ....,._ claı •••• ..... '*' lld JDD-

L ondra Alman lıu .. cumlarının :.ı:iir..::iz:=~::;.:~~,:!: !..!r. 2;r~tar~.,!'f!:"c1ra:e~ ~'= !m,.:l ::-.:::.: 
men hepu en aaar üpten 24 srafı lcincW de Alman ,,. I...,_ .... Almu dml.lbı.11un bii7lls 
diipna• tankı • tahrib etmiftir. ~o veya hücumbotlarının Don- telalllelerine ve OçJ& pmld1a üçiincıi 

•ddı l d • "' • • lı b • Don nelıriacle mahalli f-liyet Volra lmıalından lltlfade Anlile TJMa ünıü m.,•ulletile .,,..._ 

Ş l et en lgln ı a er "''erıgor ka.,dedilın~tir. KaracJ..-.a-ı ..._. .. ..,., ait • ~·d• ~ .... tar., ... 
U Voronej'in fimal babamda ltir ...lerl lıdmaliııaln Ql'taya çtktıita • 4- .,..,ıı.. be, ...... ı.ıa bul 

çok diifman hücwnu bir kere da· ilan .... ~ tt.Meeiz 4lo • .Jmpoa ~ da Atlaa Ok.; 
Londra, 28 (A.A.) - Gerek j ri çekilmemeli7i&. Artık ric'at takviye kuvvetleri setirmiı oL ha ~am~e uğramı!.br. ~ .... memab bazı küçük ıe· ,.nusuna seçerek mevcıud telılike7i 

Sov.,et, serek Alman kaynakla. yoktur.» duldarından tazyiklerini fevkali- RjeT cı-.armda, dutma•, tank mierln daha evvel bu k"'•ld• ı .. daU da utll'Clıkların1n açtfa ,,..,._ 
nndan selen haberler Stalingrad Tua'ın verditi h;r habere 1rö- de arttırnuılardır. v~ uçakların him~yeıin~e, mil.· ifade ederek Don nehrindea 51.a • 11111f olm~ ,.._.. MasırdıaW 
da harbia se•temedisini aöıter- re Stalinpadda vaziyet Sovyetler Volga adua üzerinde Sovyet- hım ku~e~erle. btr ~qmule hü- ...... <• p d• Volp nelariM Mkbi~cl ı..mz ~-· ellem. 
•ektedir. için çok ciddidir. Şehrin iıaal e- ler 0bü~k t~pçu kupetleri ..,er· cum ~ttir. $ıdd~tlı muha"be 1"911''9 .,. ondaa da fi_. tlıeniıd· mly~tli ~~ w ft "!"......_ 

Stalintradda Alman hi1cumla- dihnemit olan kısmının dörtte letbnnıılerdır. Anla,ıldıiına &'Ô- ler ~ devam. edı!or• -.ı sitmlt ollWJmrllldu b.a.edıea ~ ~I ve ba. tabi.Yel. .. 
n lair kesimde bilhaaaa çok F4i- biri ale..&er içiadedn.. Dumanlar re Stalinsradı tamamile tahliye Dnıman, lreAlf bar ~~ 16 Eylw tarihli bir Nevyork telsra· ruında BirlqJk Amerika ba-.a w 
41etli olmufbar. Burada Almanlar h• tarafı kaplamaktadır. etmek mecbariyetinde kalchklan ~evayı seçmeie tetebbu etmr.- fldaı. tank leteldri.Jlerlnln de ltuluaduj9 
Wr ~ilrtar. ar~ alnn~lardır: Almanlar mühim miktarda takdirde tehri yakacaklardır. tir. ~u te~b~ı ~da. 280 Bu haberlere izafe etmek istedi. anlatılmakta idi. l.nıruıder, ....-

Diler Lir ır..-1'• .. s.-a çe- top ımba eclilmıt ve bir mıktar limh ~ tlmdild lııalıch. aon Tobnık ç karma tefebbüaünd9' 
ldlmek SGl'Ullda kalmıtlardır. R • bb t b R ite ealr alınmıtbr. A oldutunu ~ .. . ··nc:1 • sonra bir kaç gün enrel de Bt.. Harin ti-aliade llarekiua bu- ) en ro uzve ı Dal ,,...,~leri ele ,.erit-ildi wan 1 <W c.'":11 en...; ıui teMııain 400 Kın. kadar cemelt 
l1111a11 So+,..t kanetleri teMr da. Berlin, 2'7 (A.A.) - Aıkeri "~U:-.1 : • 9A9t. . clojmunda halunup bir balyan..,.. 
hilindeki kuT"Yetlerle birletmek • h d • kaynaktan bildiriliyor: = ;;'~ ı..::;:. •-:=: aiaoau tarafllldaa muhafua edll • 
için gayret aarfeılmektedirler. ıt am e .,. E71ii Wtua ~Al A • •....- t .. tara melde o1aa GJaJo ............. 
Almanlar buna miai olmak için ıyor man -.e Rumen kıt'aları tima1 ha== ;:::;..ı ...; alddı,.. motörlü bir bYvetle y ... 
uiratmaktadırlar. b Kafkaa,.ada ormanlık Tit a~il· •d 0 

• O:.. ._. ~ bir .,_.,D .__etile k\IVft&-
27 Eylul tarihli Sovyet tebliii - - ...& alç arazicle taarnalanna ... ~. le Jf..&;,f;;ek -~ lerlnln utm11 oldQiamu adeta ikia-

Stalin&rad, Mozdok ve Sinyavi· Die (ll_flf ,.,.-'! ! Ütei -~-'•J , .., ....... #tık ~ ~am. etmitler T~ ~k elaeın. T' ~ .:..•...: ~':..:. ci lair defa clllaa 1Jb ..,lemek iste • 
noda çetin çarpıflllalann vukuu- ~h, Hancı:re aliateprı Von 'Wr ...._ wmM:r'ltır. ~,...tli d~ mnzılerini ele se • 1 r h=Clli'lu u fipl.e ,.ok. miflvdlr. 
na bildirmektedir Diier cephe- We .... cker ve lçlü paktın laarul Rulonn _,7Mıtı çirmiflerdD". Wine 1 defa Ma. lncllzler, bu.,.. hueket" .., ... 
lerde madcli lair detiıiklik olma· maamda hizmeti ıeçmit devlet • ,.ıı ıniillllflk orcla1.r1n .... • Sor17et t•Wili iL 1'8. ~ 'h:....ndacl · lmnetlerini ..a,. Kalıtara çökiiıatl-
mııhr. ,,. ordu aclamlan hazır bulun- ri lamNlıiının .... "1'91• ermeli, So•· MollDova 27 (A.A.) - Sa.Jet lııııwadan .~ lenlD 0 ır. 11 ~ ........... Sin'" Ce • 

Almanı.. .W ~ muftw. • yeder BlrliiW nfevbliıde slç bir sat.la teblitl, ıeee1eıJi1ı Sovyet k~- • 0..: ve.ip bnalile Huer. de: nı1N1» ...._. tslldle an ıönder-11.,._..,. 'lll•aü? Vou Rilthentrop, bu kabul re• dwama lroy.aıktir. Rua,.anın ara· alal'lllln Stalngrad, Mosdok ft Sin .-... inllml kıe7flycıt~e aeliace· lllifhnlir, ,-.. .& Golcl ftuaa• 
Bertin, 28 (RU,.) _ Sark _.. 11ııir nutuk ıöyliyerek de. zl, immn, iate ii11ıii. maden, her tür- yavhıo bölgelerinde clifmanla çar· Bm,,7·1 V.... aelari .....,..JtnMn nin ı t luiu lil m 

cephesinde harbin mihrak nok· mittir ldı lü iptidai madde, endiltrl lmkin. plfttldıartnı bllrimıeklıedir. lleniis So..yetlerln ellıada llulmm~ 111,.._ K1lllra whMJwh• mı teıtA 
taaı Stalinsraddar. Ruslar AJmaa Alman,.., ltaJ,.a ve Japonya t.rı, .tr.ıej• ve ~ miinlılra • öteki cıephelercle önemli hiçbir llt'rlca Volıada bir Sovret filotilli· ,,. .....,,.ıhrclr ,,. Mklzlncl in. 
ileri hareketini önlemek içia t.CIDdaa ilıd MDe eYYel &rlinde .. yolları ka.,lbları o dereceyi bul- deiftik• yoldur. 11nın mevcudiyeti dolayıılle ft Pis •... biilln lmv Mile El-A • 
kUYVetlerinin en büyük k...,.. lçffl ~ ~uladık~an :ıuunan, ......... ili So.7et tini, timdiden, Te!aliide iliıft edl~ sin,~~~ aruında Vol. ıeme,n cept.eı· k llenia kat'i w 
l>u kesime söndermekteclirl... ı...telleri, wıa.. ... , fimal Ameri- kuvvetinin yarııından fazlaaını, mü Ahnanlar Stallnaradın bir kesimin~ p nehrinin aenitliil 8 Km. kad~ cillıli'J.lr tamrma ......... mıı ol • 
Fakat teıebbiialerin.le mu.allak b llirletik O...letlerine ihtarda ün bölcelerde batta üçte lktalni" ele Raa menBeriDe girmlılerdir. oim-IM ..q,n. lı. da bugün lçm dai- Wr aınd.a bö,le bir wek.I 
olamamaktadarlar. ı..hmmakb. Reia Rooaevelt ve o- d• 90iana bybetmiftir. Arazi Teblife el pek miiımldin oW>ilecek bir it de • -*ülcençe doinı madar7 

Sovyetlerin Stalinıradda mu- ·~ ,..a.ud~ harh ~üaebhibi zum· !.akımından, müttefik kıt'alar, ılm· Moekova 27 (A.A.) - Sovyet if\dlr ve ancak Stalingtmdın Al • Kattara çaküntili blasımlaa 
kavemetleri ı.w izzeti saefia me- ~ Amerikan mılletini İateği hi diden 1 milyon 400 bin kare kilo gece yarısı tebliği ekinde haber ve- manlarla müttelikl6'i tarafından GlaJıo'ya kadar olan mesafe 700 
aeleıidir. Stalinarad boiıevı1dik lifma olarak harbe aevketm~kte metre toprak almıılıardır. Rusyanın rildliine göre, Stallngradın bı.tı fi- aptile Volpnın burada tamami1e Km.yl mitecaviızdir. Kufranın ba 
için bir ...,Wdür. · Stalin· dev9!'1 ederse, bir harb takdirin- en mühim olan Avrupa kıaminın malinde Rua kıt'aları bazı terakkiler keailmesinden sonra diifiinülecek -.ahaya o1uı mesafesi ise bira dm 
ıradı kaybettikleri takdirde Ruı de kimlerle karşılaşacağını bile- yarısından faduı Alman kıt'aları kaydetmeğe muvaffak olmuılardır. 1fler .... IDCl.tır. udtt w omm ~in lnsilblerin ba 
lar bari. k~dretlerinm btiyük 'bir celderdi. Bu ittifakın manası ve tarafından al11ımıttır. Sovyet}er Bir D&llllA A1Jmn .....m teWltf, m• ._.. mli&e•nlnl Kafra ......... 
kıa1DDU da lca~ecelderdir. sa.,esi, bu suretle sırf teclafiii idi. Uii ba arui ~llalarile 90 mil:ron s p o R ~ mrnbh....t.W Am- tuna-._ wt' , it nhMhn Uatbul 

Diler ceplaelerde So'Yyetler Rooaevelt, ita ihtan cluy•a .4 lıllıdar aıiifma ela bybebru,tir. Bu • m b1Jık1Dc1a ,.- Wr ..._ ~ .... fulmılbr. ~ ı. .. bt •• 
)"orıunluk ala...tleri ı&termek- mazbia aelcli. Birlefİk Dmetler u, 14 ~ ölü, yaralı -.e e • (..__. __ , 
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de) alflir w t.ma mukabD Scwyetleria leriain ew telli giıa 9'afra vahaa• 

tedwler. Re'ai, aulla )"olu ile hal auretine •..,........... .ı. ilin ebnelE Ji. . ~-·. a.mev c:iYarlndıa .._. lmvwtlerle homhardım• elmlı olmaları dıa 
Rualar St•linpadda nu~t ~ varmak imünlaruu kat'i suret· smıdtr •• ....._, Sovyet1er BirQI ima bir ifareılti. Nttekim ~ ~ bir twnDa pçtllderlnclea ve 11a lfıtimali .rr1ca ~ 

c:idfli, diyorlar le ..tadaa kaldıraw.k "emrivaki- ,....._ •uıpla 100 mll)-ondan ç1rpınmalmta ~ OJUD biter .....-...ın ~ devem et• lıecllr. A '• ..w.llrci .... or • 
Vifi, ·21 (Rad.,o) _ StaliD- I_.. açıkça harb harekatına bq lula ..._ la.,..,lemiftil'. llta. Rat- ba ltlr ıot atab~ ~ikl•:ı.~ 91..._ ~ büeetm'flir· dawnm ._. Wt Wr ...._ 

sradda vasiyet R.tlar içia velaa- ta.la. Dnnek ola,.or ki bu llarb, ,.nın ......., nülwanun .,..-ısından berllc v.talutaı pçlikle • ~ ~nlarhl 1ıa .mmtları acaba ma. •tlemedlil ...... Wr 11.klkat ol• 
met kesbetmete ltatlam•flu'· R~velt'in tah•i. ~!".:.ı..1Bır-... : fuluı, A........,. bmın111 .._ • " maçı 2-l k•7nm1ttır. llldlut a'* ir lw'e ,_. lırıMdi 9 +1 _.. a.m, 1 •• GWo ~ 

«Kıaıl Yıldts• saHteai 7&...., letik .~~- ·~ lna uaru mm ire içte ...... Muhtelıt takım .... ft namaza .... Scw.,et m . Dhll ..,..,... ....... CTh - ---
olclutu bir .. kalede esctimle tedlti IÇİIM!ir ki l»ar aiin muhak- Sovyetler Blrlltl .-- inwı ib- Nil llliııııi pealdea Wr oJllD& mı ae • siind •-it olurlana , .................. 
f'Ullan tebarilz ettirmektedir: b~ .amette Japon milletinin te- ..,_.... .... .-ek - ı...w. " hazırlıklara baıbyor lirWlek iııliJ.-_.. Yakaa, 4ialııii l'flmj, wuLIP 4JIC* zi7an olmat Yr 

«Memleket üseriae ilGıa lehe nfilü )"arala7acak taleblerde bu 'b cllı nwlcleleri ............. ti- Alman,yq lclecek nhtelit ta- Wr Lamlra telsnıfmda bilıllrildiil ı..nılrlll 1a711melcten kurtul--. 
t11idi çalaalf ıul ıınaktaclar. Ar- 1-m"fbn'. S... ~ ~lf lııwne ._._..r .... Ptlkçe ~ • k hafta ~ ı..:. '" ç... .._ .Ahnrlarıa ı..,ı.+ldul ı.. K. D. hk h~lrr .,_de hir adım itile ... ~ Japoap ........... indirmi! • ..............ır. B8ılıürı baalmn, bt'i 1111 • ~ F....-... =:::..:..._:_: _____ __;:_ ______________ _ .M ....................... k ................. : .... d..... tir. ... mnııı1,ette .. _,. • .... ... ~:.. c:;- atmii ele ... 

UrmanS 0Z8flD 8 "'~:: ..:!i!......:!.0i: ~~:.::~ :. ~•c• P~ımp; KUPONW·VADEU·MEVDUATA 
bo · b hav 2 ::: ... -·· ,.. ..... •·-- :.... ........... ~ .... Kafba.,.. ~ ..... ~ ~ y lf ~ .... A.,adıı .... idari ... i1ri11iıa A""- lat'rl •• .......... 7~ mz::n Wta pre1r Ga' •-

muharabes•ı F. .. 1'8!' Is !..!_ ~lktaa IOlka altında ........... ..,ollardan ~ :,.ın, · •••lue Betlktatta kupa ma: •-t .. ..,,_ ..... .malttlrı tfm~ifm artlk ............ - - ....... ır. ..... mUtellt ..... 
~ı..ı,. .... -.,-.Oç- L' ... 8 f 1 md ma bir ~1 0 

• • •• 
Berlia, 21 (A.A.) - D. ~· '!· li ~n ......_ wlık 1ııa1an1r., Wr .....,. .. ;,,;: "han lmnetı.t 1• F ..... ıtadmda •UllllU bir maç ..,a • 
D. il. 8. ajı m• Mbri Wr iam ..._ Wrllii L.&ılıı ...._ aı- • Wr ıı.1e ııb 'dı paClllılw. -------

~,.. • .._ -~~·~ ~ ... .,... ........ ,., .......... :;;.,~ ...... ainmlf oı- v.· •• · hu"kuAmetı•n'de 
-111 ık a..w u- •·-a" • m•.,.. inin 1 • hıli " 1ıa mil- Mr menMh!lin • ~ .,. nefeline y 
le ....... Bu aavqlar :4 lederin lrledlii .mn.,.a ~ .... ftftDllk monmdm kalchj1na İle Wç bir deg" İşikllk 
... ._ Alman •• 11ÇaJdan • • u llllD bl'I .._. llmiıa v"nzrrn • flpı. ol.,,... 
~ fUDd'': ._ enııel ılMıHnMI IMra' .-.ta A,..lo. Saaonların oôdleri (Bat tfll'alı 1 ıncı u.yltul•) 
t111.~~-- ra.-lara all"e ~ .....,._ lılınUr. Şundan eminim ki Anılo ·Sak zifeml 80lluna kadar JıNtmak ulm 
.~ tananti ......... · ,,,,,...,_ laareMfı -ıar, ridleri ile, SOTYetleri dur '" ...........,...... • • 

ar. ÇoP Alrlllla m1ttA Jııp.ı.r, ~-- • feci k' bL•-- k A~ miitaAaaıı lfSl 
"iti. • (A.A.) - Gece seç _,_ .,.., ... h•& a.-lem"shr· --- yem .~• ar auma ao • •önderiUyor · 

~•kit ....... _ _. brarsaı tir • ...... ..,. Wr ........... mail tetebl»iaünde bulun1170l"lar. Londra %'1 (A.A.) _ .... 
IU ._,1111 ......... • f • M le ...._ •"-::ı, F.Pt Sovyetler, ~u .~areket tar- Vlc:b,'de ........ Wır ...,__. 
Ahı• _ --klan 99 .._... ~ •'" • :. l'UI Hl<lt ...elan -.e bu dtiıünutten mem • & L--- : ... iL--• L __ :__ ..::-~- • -· ._... ~ • • ....,....- J&r•-· . .,.. •• _. detildirler. ÇUnkii Sovyetler ~ -n;-a ~~ .... - • = =-~li=~ ~ ..:-u':\.=~ .......... :S:!r.: ısaı.:!' =.-'t! = =~= .:=.-.,:P~ 
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Yabancı Memleketlere 

Talebe Gönderilecek 
iktısat Vekaletinden: 

Maden, izabe, makine, elektrik ve kimya yüksek mühendisi ye • 
tiftiri.lmek ve bunlardan bir kımuna mensucat ve kağıd ihtisası 
yaptırılmak üzere müaabaka imtihanı ile yabancı meınleketlece 60 
etkek talebe gönda-Uecektir. 

1.) Mİ.İN.beka imtihanına gireceklerin Af8iıdaki ,...tluı haiz ol
maları liz•mdır: 

a) Tüdôye Cümhuriyetl vataruıa.ı ve Türk arkından bulun. 
mak, 

b) 17 yqını bltirmİf, 25 yqtnı geçınemlı olmak, 
c) tyi hal v~ ablak sahibi olmak (1941-1942 ders yılında 

mekteb müduimi olmtyanlar doğruluk kağıdı ibraz 
edeceklerdir.) , 

d) BuJaııcı hastalıklarla malUl olmamak, ııbhat' tam ol
maik, bünyeşl mühendistik yapmağa ve madene tefrik 
edilecekler için ocaklarda çalıf1Dağa müsaid bulunmak, 

e) LI.e olgunluk dlpla1nuını ibraz etmek veya bu derece• 
de tah&ll gördüğü MMrlf Vekilliğince tasdik edilmek. 

2.) Birinci maddede yazılı evsafı hah olan talihlerin Ankara· 
da M. T. A. Eıuıtitüsü Genel Dirııktöc-lüğüne ve İstanbulda Sümer
bank btanbul JQbesJne bir istida ile 21/10/194% alqamına kadar 
müracaat etml9 olmaları Ia.zımdar; İstidada yukarıda yazılı tah5il 
kollarından hangisinin takib edilmek istenildiği ta.slh edllecekllr; 

3.) İatidaya ap.iıda yazılı veaik bağlanacaktır: 
a) Nüfus hüviyet cüzdan4 veya sw-ett 
b) Meldeb diploması veya ~ı 
c) fyl hal kağıdı 
d) 4 aded 6')(9 eb'adında fotoğraİ 

4.) İmtihan 26.10.1942 tarihinde Ankarada M. T. A Enstitüsü 
Genel Direktörlüğünde ve lstanbulda SUınerbank İstanbul Şubesln· 
de yapılacaktır. 

5.) imtihana girmek şartlarını haiz olup vesaiki tam ola· 
rak vennit bulunanların 23/10/.1942 tarihinde sıhhi mua • 
yeneleri icra edileceğinden bu tarihte saat dokuzda Ankara
da M. T. A. Enstitüsü Genel Direktörlüğünde ve İstanbul· 
da Sümerbank İstanbul tubeainde bulunmalan tarltır 1 6,) İmtihan apğıda yazllı denlerden yapılacakttr: 

a.) Cebir, 
b.) Geometri. 
c.) Aritmetfk, 
d.) Trigonometri, 
e.) Fhlk, 
f.) Kimya, 
g.) Ecnebi dU (bilgilerine göre, franısizca, almanca, inıi· 

llzce). . 
7.) İmtihanda tmwaffak olanlar birinci maddede yazı it tahsil 

kotlaırtna ayrılacaklardır, Tefrik hakkı imtihan heyetinin salahiyeti 
dahilinde olup bu tefrik tallblttin ~edikleri kollar da mümkün 
mertebe nazarJ itibara alınmak .aut'ettle imtihanda göserecdtleri 
muvaffaklyete ve sıhhi muayenelerinin verdiği neticeye göre yapı. 
lacaktır. 
Heyetin~ kararı kabul etmlyenler göoderilmiyecekti.r. 
8.) Madaı mühendlsliğ için teEr* edilenler tahsillerini M. T. 

A. Enstitü nezareti ahında yapacaklardır. Bunlar: 
a) Ecnebi memlekete gönderilmeden evvel Zonguldak ma• 

den ocakları dahilinde en az 9 ay çalıftırılacak ve yev· 
mlye 150 kunzı alacaklardır. 

b) Talebe akpmları yabancı dil deni görecek ve 9 ayın 
hitamın.da ameli çalıtmadan iyi not alanlar yabancı dil
den imtihana tabi tutulacak ve ehliyet göstereni« yük. 
sek tahsil için yabancı memleketlere gönderilecektir. 

c) Staj devresinde talebe kazancı ile geçinecek, dilediği 
yerde ikamet edebilecek ve ancak fevkalade istldadları 
görülen ve fakir oldmdarı anlatılanlara ayrıca her ay 
on liraya kadar nakdi yardım :tapıbcaldır. 

d) Stajda ve lisanda muvaffaL: olamıye.nlar arzu ettikleri 
taıkdinle yatılı ve parasız olan Zonguldak Maden Tek· 
nisyen mektebinin ikinci aınıfına imtihansız alınarak 
ayni ders senesi sonunda ikinci ve üçüncü sınıfların im • 
banla.rmı hh-den verip dördüncü sınıfa terfi edehilec 
ler ve bu ıınıfı da ikmal ile «Maden Teknisyeni" ün -
vMU ile mC"ktehden mezun olanlar, devlet bareıni.nde 30 

Ur .. asli ~ IJe alınabilecddenl lr. 
9.) Madenden bafka mübendl.lilder için tefrik ec:lllecekler doğru 

dan doir~a yabancı memleketlere göoderıle<:elder ve Sümerban· 
kın t..ıorm edeceği program d.ı.illnde ve Sümeırıba.nk hesabına tah
sil edeceklerdir. 

10.) Talebeler avdetlerinde t•hs.illerinln iki misli müddetle biz • 
met edecelderine n alai takdirde tahail murafluını falıılle defaten 
ödeyecelderlne daİt' müteeeJ.il keıfHH bir taahhüdname 'Y~ekler
dJr. 

11.) Ankara ve İ•tanbula diğer yerlerden imtihan içln gelenler -
den imtihuıda muvaffak olanlara gelit ve dönüt yol paraları ve· 
rllecektir. 

12.) Maden Tetkik ve Arama En.stİtüsüuü:n, yabancı ınemlekeL 
1ere talebe gönderilmesine dair olup, evvelce yapılan ilanı ı,bu 
ilanla blrleftlrilmit olduğundan buradakilerlne aykırı prtları hü • 
kümsüzd:ür. 

" Saçınız Döklilüyorsa, Batınızda Kepek Yarıa? ~ 

MA!~.~L ~~~! !~D~iRi J 

(TIYATROLAı& J 
RAŞİD RIZA TİYATROSU 

Halldıe Pişkin be.raber 
Her alışa.m sa.a.t (21,30) de Ha.rbiyede, 
Belvü Bıth9esiaMl.e a.la.turka. kısmında. 

Bu gece (BEŞTE GELEN) vodvil 3 per. 
de. Heyet {2) İAkl,eşrlu Cuma. a.'k!j31J11l 

Kadıköy Süreyya sl.ı.wma...-.mdadU". 

Ertutruı Sadi Tek tıya.tl'osu 

ve 

C İ C EK , ' 
PLATl N ve 

PIRLA~T TALI 

SAATLERİ 
EMiNÖNÜ 

caddesi No. 8 
ISTANBUL 

Bu gtt,e Besi'lııtı:ı.ştr.ı. Yfırtl Sen smeroadıa ---------------·------------------=~----••lııı 
«KONTAK\\ vodvil 3 perde , .. ----- SARAÇHANEBASI HORHOR CADDESiNDE: HUSUSi , 

Doktor Hafız Cemal 
Kız· Erkek 
Ana· ilk HAYRİYE LİSELERİ Y~t~~--~~:sız 

(Lokman Hekim) 
Ohaa7ol.ında 104 No. da bersi\n 

La.ta kabul edel'. 

TaJot.be lıı&ydma devam olu.nma&tadır. Eski ta.ıebenin bkSltlerinıl ya.ıırarak kay•;Dannı 1enilemelai lizrmmr. llrlü 

ncaat h~ün 10 d1"1 l'7 ye k.;&dacdır. Ecmıbi :ısa.nı ıl>Jk sınıfla.rd:Ln başld.r. Gün:füzlü 1alebe mektebin husus\ ftS&ltJ\.e 
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,.,_, iZMiB BDRTDLUS-... 
c mv 

SADIK 
Giirtunca. 

brik 

emlekd sanayiinde bü,rük bir ebet olan fabrlka.mız h\A" 
türlü modern teknikle teki.mü! edere'< büyük ibtly~lara 

ccva.b veruıete ba.şlamıştır. 

SİPARfŞ KABUL EDILlR 
Liatba, Lamba şı.jesl, Süra.hi, K.a.nnoz Çay ve Su barda~ı ve bilU:.ınwn 

zii.cca.ctye ... Adres; hmlr Ga.ıill>r caddesi No. 21'.! Telefon 3732 .. 
'l'elgraf a.dred: Kıır Cam 

D ~ kk t İzmir Kurtuluş cam fa.bNkası saıhiibi Sa.dııid ] a, : Giirlnnea. fabrika.sına, kurdunnır.ı olduğu m:u • 
anam ocaklar sayesinde pencere camları da imal elmeje muwlfak ol. 
m~. Fabrikada pencere camlarını imıal etmek ~in her eb'adda .kıa.. 

1.ı.J))a.r JıaızırJ.anmışlıır. Fabrika. bnaJ ettiği cam.J,a.rı yunmmuzun en kuyt.ıı 

köşeleltne kaıhr sevket-meğc amade oldu~ gibi eayın m.ıişterilerlnln sıpa. 
rıişlerini -vesika vesaire gibi muamelelere lhtıiya.ç cöskırmek.'Jlmn d.erubde 
etmtktedir. 

.. Resmi dairelerin ilan işleri 
Hakkında mühim bir 

. Tebliğ. •..............................• 
Şimdiye kadar resmi dairelerin ilinlannın neşrine ta· 

va.ssut eden merkezi İstanbulda Erzurum Hanındaki (Türk 
M~f Cemiyeti Resmi İlin l,leri Bürosu Limited Şirketi) 
tasfiye halindedir. 

Ticaret kanununun 232 nci maddesi mucibince mah -
kemenin tasvibine iktiran etmiş bir şüreka kararı olmadı· 
!Şndan Erzurum Hanındaki Şir.ketin muamelata devamı 
kabil değildir. Bu sebeble ilanlarmızın doğrudan doğruya 

ISTANBUL ANKARA CADDESiNDE 

KAYA HANINDAKİ 

Tork Basın Birliği ve Ortakları 
Resmi ilanlar Kollektif Şirketine 

gönderilmesini rica ederiz. Şimdiye kadar Erzurum Ha • 
nındaki Şirkete gönderilen ilinlann da Şirketimize tevdi 
edilmesinin bildirilmesini tavsiye eyleriz. 

............................................................ -........................................... . 
tıı 

Son Posta Matbaası: Nqriyat Müdürü: M. Sami Karaye1 

SAHIB1ı A. Ekrem UŞAKUGIL 

• 

ne.ki.edilir. Tel'efon: Z0530 -------------~ 
Diğer markalara olan üstünlüğünü daima muhafaza 

POKER trat 1-•çakları fabrikaa1 
eden 

Memleketimize bili. fasıla mal cönderecek 
ve hiç bir vakit stokau.z bırakmayacaktır. 

J, lŞ BANK~ 
iL TASARRUI' 

IUSABLABI 
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