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ta l Y
apacak l:D onluMDm oemb9I' •• •llDIDlll nana e btlttln 

7anat bu unmuştur : -~ hart» baJlaJabdanberi aua:a, ~ b r ehemlnJyet at. t "b• t Jd d 1 ? 
<-- ,..,,..~·· d09tl~• ..... •• Maarif V6klli Hasan Ali Yilcel bu ıuı uin4"'1an en .... --....... -- Japon}'Adan ,.. bu hıı. a 1 utu u ne üşOnUyor ar 
~ dostlwc yoıunda artan ve :.a. sabahki ek&pres:e şehrımııe ıeı'mı yo eözcUatl Leningrad'da Voroşllof or susta h \ç b\r rıey ı:ıızmamaktadır. 

-rlhen doot ya.şamıs ve a!lA düş_ • ş, ' • [Devamı 5 inci 1&1fada) 
._ oJımamı.e lkt memleket arasında Maarlf ~ı . tarafınd.an karşılanm14 dularmm muhasara aıt,ına alınması, 
lhaılll:uti mea'ud ki f ö ekl tır. Ve.kU, keıı.dısllc görüşen b~r muhar. Budyenni ordularının ezumes·nden son 

Vesika usulu buyuk şehir
\erde de tatbik edilecek 

Taymisin dikkate
ıayan bir yazısı 

'1'9ıtt deırlıetintn s:ıın~e~i .:u:esaı~ rir!mize şu beyanatta bulunmuştur: ra ümidler Y~lmz Tanoçcnko'nun h~. 
~Gü maı'u.d ve bah:.\yar ad. «.- :brtanb~da bir.kaç gllrı kaıarak nüz zarar gonne:nlş olan fırkalan U
Di -.., · Vaalremın bqına tayyare tlntvemite, yükseg mühendis ve teknik zerine ımUreveeclh idi. 
a.....~•· Acele edişimin sebebi, olı:ullannda tAttklklerdJ buıunacağım. Rusların bu son ümidi de boşa çı:k. 
S, ; s w ~ -!inde bu. Bu - blıt:aç •Un •ürecdı.tir. m,.tır. -Un radyosu -.ııne göre. 
;:.. • ,_ -- TOılt - ..,,..,.,. dönocetbn. Bu.. voııa menbauıdaıı Azat denalne ta. 

• :ftOlmıet 16tiyo ırtlnk11 tıMldtlerlm YUkaek M'.lhendil dar uzanan Rua cepheli aarsılmli ve A - • -- ,.-, ed-t~.. ...- -ı.ı;r. 
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:~~ •İODHIL nasıl idare edilir? 
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"' ..... , - .... lıtaı,y.., - ............. - ....... -· ..... _. ııtlırot - -.... ,~ ... , oan ha lldıtıııa dalı' imUll oldulU takdirde dütmAD' daha edWP duruıor. hava b.\retl.tı ıblk ol. 
~•ta ~ltet- hilAırın hariç. baYal&DdJtı 1•rcleD ııaana mmem&.. mwaf· ~ laıt !Un bJç tılr ~ olar&t di7en t.MJb 9derek oau d&'•ele mec.. ııemıetet dahlllndeti hava mada-

lt. aJ ~ a llladıtını n bam bur kılar ve:rabıld bilcWD tıPrek par. faeemda Alm&DJada olduiu ııbi :tnııtı. 
•naı lllllıtaba.tt Bulcar JaUb.. oala71P alalM1 ederler. Slt1 mıdl&te. terede de ta~ edllmekte olan liltA!m 

Qd ~ mnund.ur. beleRle be PY ııill1 w:wıaordu. Japl.. ... it~ bemen ~lrbirlnln a.-mldiı'. •sa b ıa.n b&re1teıt1er aımaıı tedblrler hepsi Bava muharebe• cıaıma blr oım.et 
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.._~erdtr. Plte ~ '*' J MI ıı0Jlemel9. olar&t P~ .,.ıa.bilmeıd lOID ban,. ~-..- 11 000 tem.. e af inin bU011 ıtı1 Jar hepli Dir merkad• &oplanm.mtta 

= ..,. ~ ye lllr eldlll Jdıtıe ldlllpettedir, buııla.. 
~-- -~.... .. •• 1 • - ...,,..., 

-

Alman Ticaret Heyeti 
....... dün Ankaradan ayrlldı __.. 



2 Sayfa SON POST~ Birincİte§rİn 11 

r •• erg un ;;;; Hay at şekli bir yaş meselesidir Gümrükler ve ilinin 
dünkü tetkik eri Türk - Alman 

Ticaret anlaşması 
~---- Ekrem U,.kbgilJ 

lmanyıı :ile bir tiearct mnahecJc. 
sl altdettlk. 

Lu mua.tıode.nln ebcmmlyetı Cil.idle. 
rln karşılıklı ihtlJ'a&lıınna cevab 'u. 
mesi haricınde bh: &ün evvel neşredilen 
müşterek te.blittn tıı.bü blr ncUOC&i ol. 
liloı~u;LUAdu, 

iki devlet arasında bir ticaret mua.. 
hedeslnln :ı.kte<tlmes! sulh zamanın. 
d:ı tabii fsJerdendir, ıroze çarpmaıl:ın 
üzer en dunılınadan ,.·cçtlti de olur. 
F at böyle bir nnıa eaenın emen bU.. 
ttitı Avrupa:rı saam bilyiik bir lınrbin 
içinde ııktcdilmesi her şeJ den eV\'el iki 
t:ı.rar arn ında rn~vcud karsılıkh iti
mad ve dostluk blslerinln kuvvet. dere. 
c sini güsterir. Hele bu t.i ret mw. 
hedeslnln müddeti beş altı ay gibi kısa 

· m d ete lnlıl:ıar ctım~ip de 1ki yıl 
gibi urun bir uımnna uzana.cak etursa 
ehemmiyeti bir kat daha göze çarpar. 

Ahwı.ııya ile 18 llalinuı 1941 tarihin 
de aktetm oldu umıız adentl tcca\iız 
mua.h,.desi uzun yılla.rdıınbcrl iki c1c'1et 
arasında hlo sarnnt.fy,'l u;tramadan de. 
vam ed~len dostl k fu:erlne atıbnış 
bir koprüydü. .Bır gün uvel Ankarnda 
neşredilen milş1.erelc tebliğ iki dm let 
muıın.sebC"tlerinln da.ima ıısnı aostıu'k 
vc ~ıklı ltlmad hislerinden illi m 
almIŞ oldatmıu ı:llsteti'!I. Teblltftı nrş. 
rln bir gün onra nktedll ticaret 
ınuahOOesi ae bn dostluk ile karşılıkb 
ttlmad hl.!le.rinde:n beklenen me;rva71 
verdi. Yeni tlca.re~ ıı:ıuahcdmıizi her 
şeyden önce bu n zarb gôrmek lcab 

Her $e71 det tlren 
de lşUrir. Her ç:ıi:'ın 
rüredlr. 

:r.aman, ayni r.a ancla uvklcrbwzl de 
zevki, düşüncesi, öt>fil, liıbtı kendine 

eder. 
Türk • Alman :muahrdttd iki ;yıl zar 

fmcb tedricen tatbik rdilmek uzere 
)'ii%er milyondan iki :rflı mUyon deic.. 
rinde ir mal ı:ııiıb:ıdel esa ına. <lala. 
ruyor, her iki tanı.f fbtly.wtarma cıevab 
veren mıı.ddelerdeo yf'kdjğulne ftrebi,. 
lccek.lerl her ~ld meYad lı ihtiva cdl
:vor. Bidm b:ıkımımıu'lan demir ve çe. 

Tünel lıayı.1ı Basraya geldi, 
bundan bQfka, Amerika ve İs
ve,e de ii' kablo Bipariı edildi 

ı sanayiimlzm muh!:ıç olda!u her E.e!ktıit, Tnımvnu ve Tüneı İşlet_ fi eşya ile Uiç. Alm:ınm b:ıkmnn- le _ _ • 
dan aa mubdr-n müı,~rf&1 otcıotu her me r1 Ummn ı.r:udurluğü Istanbulda 
druı Dk madde ve :yiyecek iltu m":r:ın. tramw.y sefcrlennin ckslltilmemesi 
cıaaır. için icab eden ted:lrlen nhnaktadır. 

Sinemadan çıkan kadını, Harbiye yolunda 
otomobile atan cür' etkarlar çirkin tecavüz
larınden sonra mücevherlerini de çaldılar 

Bu ülç .. de R • blr ticaret muııhe.. Hli.Ien ~uil W'amv'.li.V §ebekes.n.. İstıaıı1>Ul ~em iki gündür Bey. kibetı.n k.or'ku ve heyee:ı.nı:e 1rend1n. 
dl"d ·n Tiiridyeden Ahuan,.ava m l de 143 ara.'l>a ça.lışma..lr.ta -ve 72 araba oğlunda baŞ!ıyaaı ve Ed.rnekapı me_ den geçen Jan~ı otomob1llc F.dirne

o erecek Tüı1c tfi<'c;ıı~nm malbnna da dew1aimı çıelkilm!ş bir vaziyette zarı~ sona. eren çok çlı1dn ve k:ııpıyıa. ~erek, qo!örün de iştim. 
tf' b ecı~ bed ll Tı.:rltly alabil bulunmnktadır idare .c ........ ııara "'e jo ni5bctıte de cür';::lıkAra.ne b:r ıt.cca. 'kile onu merorl·~·n 1"1"..ıne doıı-ru 
r-e-lmnl. a:vnl s...- ... -...e ... ...., ,. ~ kllen ara.b'.lln!'ı servise ~ıkarab'Jmek vüz ve soygunculuk vak'asının taıh - siiriikı~ ıre namusuna tecavüz 

--" 'T:;....ı •. f' "' ınalı . .....~ "V - - ~· o 

~ö'ffdf'J'C"Cek Alm11n 1üec:ı.rmın gond~r- , . 
dikl~ri mal tekabül t'd .. ., bedt"li d .. Al. için her şeyden evvel Rl:>ma.nyndakl kika.Q _ memu.ldür. etnıl§lerdır. 
rnany a. t:ııısll edebilmelerini ik11b:v- baru:tajları getirtmeğe çal~r. Tee:ı.vuze "le roy.guncu)uğn. uğrıyun Bu ıs:>rba.l!lkl-a. dıı. ikbifa etmiycn 
l:ıştıra.cak bir tedi7e anta-:mru;uııı flıti. Bu lbanıdıaj:!Ml ~ üzere bugün.. .kaıdın, Kurt.U.:uşta oturan ve Tepe • 

1 
küstahlar, fistelliı: genç kadının zey_ 

TlV• vardı. ıuı10.ra t e:ıret m11&bf'dcsl lerde 'l'numley Ittl're:> ...:.'l bır me - 03.şmdal!rt Nov!Jitnl blrahıı.ne.sin!n s:ı_ .net eşy:alarile çantasındaki pa.rokuı 
ile bir ürl(' bu ttdlye ani sn12sı da ya. muru Rom:a.nyaıra. gldecStt r. Tnlm. hil>l Je.nın kızı 30 Yllf arıncn Jnnet... da. aşınuuk lkıa~::ı.rdır. 
p Inuş ~ bu ı;uretl .. mü~lelf'Tlln d r - vay şcbeikesi, t>uıgunk1l wzl.yet1 2 _ 3 tir. Çok diirüst bir .ı.le 'kadını ola:n 1 Bir müddet sonra k.encl!s;ne gele. 
h 1 ba.')l:ıyabilmcsl lmkiln dablllne tlr-ı a.y daı'mı mıı:tıat.<ıQ edebllcc~ ve ban ve blr ~ çocuğu bulunan Janet, ev. b:.Ien Janet tkey!.tyeıten mahalli za_ 
mlştlr. . h_ .. _ _. . 4 ,_.d mem dnj ge""..lrtilemaliğı takdirde ibundan ve'.:kl n..kşo.n1 GJAt 13,30 d:ı. Sümer si.

1 

bı ıı.sını ıııwero:ı.r etml.ştlr. Yeni rt't mtu cue>:n:n .. .,,, . 
tl'k Jcr ıı.r nd.l hakiki blr ihtiyaca sonra !her lti ~ blr 15 ~ se- nemasından çıkmış ve Hnrbijre C d - Bu çirkin lh1dis:min ta:bkik'a.tına 
ervah nrdiği. bn b:ıkımıtın da büyilk terden çe'kllecekıt.ir. Tram.va.y ldnre_ desln1 takJ>en ev.ıerlnln bulunduğu müdde:umuımi muavmler!ntlen Ke 
bir mrmnuntye-tı• kal'$1 nihl'..rı • ~mı!i: s nln Ameıı11oşa s.pariş et ği b1r ç:!t Kur.tu1u.şa doğru yürümeğe b;ışlamış_ ma! Cb;db:ı.n el koymuş bulunmak: 
den göriinmeldl'dlr. Bu neti~ ı tab 1 tfinel b.'""ı B:.:snı~ gelm ş .bulun • tır Bu sure.<..e caddede ılerlem.6',de t:ı..d 

'1 1 "~ · ır bulm:ıh ız. Alm nn her 1amr.n ' n makta.dır Bu k&ylş1ar yaannciıı. şeb_ o:an kadın tı;:m Elmaı:!ntına çıkan · . 
ilk madde lht!raclanndan rnühhn bir rlmlze ~tJ:rtilleıot;k ve Tünel tekrar scilw1t"l3nm tfırinin ıköşestnden ge _ ~tı gece cereı:;an ettığl !çln 
ktsmını bizdf'n almı , lhracat•mtttla • :n • 

1 
• mağdur Ja.net, suç ularm eşkfUinı e_ 

ı: 1 et1il:i mrvld dalma yllzde 51 ile 70 :faaUyete ~T'. Irl.~re bundan çerken )Ul'lılbaşında lllmba arı ~ö.nük 1 saslı bir surette tarif edememekte -
aras nda tt-havriil etm , Tiirlı.:ye de b::şka Ame.rfta ~ I'sYeçe uç ç.ft ikab. ıblr otomo'tii} ıduıımtı.,,'t, içinden suratle 
mu' t ç oldutu endüstri rııamnla'ının !o daha s'.parlş etmi~r. yere ıa.tlıyan iki meçhul adamın te - di~ün mfu:ldchımum\ muruvini bero. 
ço!!lınu AlmaDYadan gl'tirtm • lm "a- oav\lzüne uğrn.mıştır. 

kit b ·· ... m. k ı 1 kla b ı tıerl.nıde mağdur Janct ve za!bıtn me. 
hada he-r vu u,...... o ay t r u - Nil 'ir Nadi· l\1:elzig MeQh~ müteıı.mzlar, 'birdenbire ne_ murian <idu~ ba.lıde EdirnekJüi>ıya, 
m""tur. """" uğra.d.3ını ""'~'Un Janeti muko.. Tü-. A'-- t' aret -n:ıhe2-"" •-r d d ·ı ,,~ '6 ,.......,..- ~ + __ _,.._ -re 60(1'glln.culuk h-'v'Jlses!nın 

,-,, • u~n il' •u Urı>i - • avasın a seçı en "'"'met ecı-~ bir tar2lla kJSkrV• ...,._wvıu. 
61lddı lhU~l:ıra ibu dettC'! yakuıclan '" cıuu,r~ 1 vu'kubullduiu yere gi.trnlş, mnhallen 
Cf'Vab \..,m\ kJe benıbrr mÜznkerf' Te ehli VU k f rruk yckalcyarok OOO?llob~~Ç~ tıet;k.lk'1erde lbulunmUŞtur, 
tntaç f'dılmest f'ı>eYce m:uıı zarn:ma tf'. ve lk:admcağızm feryad e Azılı müteca.~erjn 9dk k:Jsn. bir 
Takkuf ~l. bu yliulen dl'! bt'melmlkJ 'ttni:re.raite F.debqat. Fa.kültesi al. - de mendilleıile $ını tılt'Jllllşlardır. zamanci'a ele geç.lrl:melerl kuvvetle 
yal n ha~rler kaumml'l.n yapıl:ama.. manca ro:fesorı.i Melzl tarafından Du :kilsb:ılhça b.arekelten sonra tıu .nnıhtoıııew.ir. 
ıjı. vanılamıyaca~ı ekllnd btr iril t p. . g _.._ lınlra m""1hul a:damlar, uğradı~ı fec.l a • 

asılsız. ~binan". bedh.,hane 5aYiala. e!ıf ~bir kitab h:aıklcı.ıu... - =...,,..~·:_...::.===-=-------:--~=---=-------=----
rın f'•lfmnmuı. sd>eb oldu. r neşrtya.tto. bulunduğu jddis.. k ı y ardımsevenler 

Hakıkatte dd tarafın karşılıklı iyi ni- sile mu'h:ı:rri.r Nadir Nadi aJey'hınde Şehirde ttfüS ve JZa• 
:vem murahhaslarının meıuretı ne :ro. cıcmn dlı.v.a.~ dün aıtııye birinci ce- k k' 

1 
salgın Cemiyeti kış 

rulmak bllmez oyretlerlne lnzımam 6- mda devam olunmu.ştur. mı va a arı 
dince prensip 1t'1Uı mu'l&ker in d ııa Da.v:ı. mevzuu olan y:ı.zı~rın hn • h 1. d d g" ·ı faaliyetine başlıyor 
Tik günll'rlnde rıa~ edılmls. n•tle'f'nln a ın e e 1 
b\raz gecikmesi mUnha'ITT"ll.n mal Ust{'. k'aretı. za.mınun edip etmediğinin rd.e ......... lmizde kızamık Ya.rdı.msevenler Cenılyeti, 941. 942 
lerlntn harb vınövetl lr.:ıbı azami lllna. tayin ve tesbltl için cıvvelcc tali:k 0- son _gfin'le ·~ıı:a ~ .. tesa.düf edılme- .senesi yardım faailyetı hakkında ka-
\'t' ihtimam ne tanzim ~llmesl ır. ro.. lunan bu mı.füa.ltemenln dünkü cel - ve ıttıus v.tk .... rına ZJlarm gön.dereceği d~eler·e bu _ 
Tf'tlmlen fll'rl ... eı Mir F.lrl• ro. lPn ne_ sesinde 'VÜkuf heyati seçıilmi§tlr. ~e tJaş".'anmıştır. Bu hastalıkların .sal. gün sa:ı.t 14 te oeıniyet merkeZinde 
tire ise nlhavet ı tı- meydandadır. Btın Ha11de EJdilb Adnan, tsm~n Hakkı ıın hale ge".diğl riva~·eıUeri hak.kın • b:.r t.opı;:ıntı yapıla.ca.ktır. Toplantldn 
d n dolaYl •ki t rafın morabh starını Ba!.ta.cıoCıu ıve Sııdd k Samlden teşek d""'· du·n ke-"' ... n~ ""'rüşe:ı b1r muhar- b'ı'...,.,""" bu n,,., e.~erlerlmlze verılc_ hararetle lebrit: ı-fmıJ( vazUtm!zdtr. ... j~ bv ruu~ ~ o" 

EkTcm U .. a'-lıgil kill eden eh1:1'vükur beyetl bu yuızı • 
1: ~ lan ~ k ~. müt.nleasını ma.h. 

Şotörlsr gena z 
istiyorlar 

m 
kemey~ M11i rccciat..r. 

Genç kadın kürtaj 
ameliyatı ~dan mı 

ö~müş? 
Müddeiumu:mf:lk, dün şupheli bir 

rlrlmlze Süfürut Müdürü Şuayip, şun. ock hecUyelerle Cümhurlyet bayra -
lan ~: mındn fu.'klr çocu1üQr:). !flP~ yar 

c- Bu .rnıstaıiklar daha. ra.zıa k1r. dun lş görü.şfueccktir. 
ıı. m:krob!u ~ temDa'a b:ı.ş'ar Tarihti Ahmed RfolJğin rıldönümil 

• 'BugUn brlhçi merhum Ahmed ne_ 
ve etm:f'a G>ayı'l1r. Şehrlmızde de has. !lk Altınayın ö!ümUnün d5rdUncll yıl_ 
tın~ vurdır, !-aDctaıt. bii' s:ı.lgın hru1nde Ur Un ..... ı.ı k __ ... _._. 
d .. ,. .. ~... ü , döniimüd • Bu m as.,.,c e LUU..,...ı 
""'uuır 'M nferi:d vak al:ı.rdır. Has. sevenlerle akra.bat!lrı bugü-ı B1lyfika -

taııtın Olgın Cha'e gelmesi bugün L dl\Ya giderek merhumun kabrlnl zlyard 
çe.n "'1rld ~ildir.> ede<:Cklcrdir. 

«Radyo Drograıularına ilfnc <ı • 
dilen ha.Ik türkülcrl11i oğrcnnıe 
saatinde bir zatın ~z cnlıınlarla 
türkü söyliycnleri idare <:derek ve 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili Raif 
B.'l:ıradeniz dün de şehrlınizdelkl tet .. 
kilkerine dov:ım elım.ştlr. 

Raif Knrodenlz, snbM:ı. mat ıo 
İnh.lro.rlU' Umum Müdürlüğüne ge .. 
lerek öğleye Jcıdıır meşgul olmuş 
öğleden sonra da gümrüğe bağlı daf .. 
relerı te~ etmişt.Jr. Saat 15 te giını
ruk mu'lın.tl1:zıa. lbaşntüdürlilüne se .. 
len Ve'kll, ibaşmildürden muhafaza 
tcşkila.tmm faallyctı hnkıkında ı:za .. 
hat alarak yeni direktaier vermiştir. 

Vapurdan denize düştü 
Ü~arda. s~ cadd_ .. :nde 292 

nınnaralı evJe ~uran !Ati! nd·nda bil' 
şahıs diln Şirketihayrlyen1n 60 numa.. 
rnlı \+apurile Üskildarda.n köprüye r;e ... 
llı'ken güvertede müvnzcnes.ni bybe• 
derek dmıze diişmfi~ ür. Kazayı m1! .. 
teakııb vapur dur:m..ış, IAtif boğulmaJc.. 
tan kurtanlmıştu'. 

224 t~>n çivi geldi 
Son ı;rünlerde mem!cltetmıi3e Çeko .. 

Slovakyadan S vJ gr:ı.t yolile 224 
ton laı.da.r çivi ge~i<r. Bnac güne 
ka.dur gelecek ma'lnrla blrl kt.> ç vt it.
halatı yck(tnu 'iOO tonu bulınaktadıt 
ki, bunun, ep~ b:.r .znma:ı icın d h U 
1ht.ly.acı ıkıı.rt:ılıyab 'cceği söylcnmektc
dlr. 

1 Askerlik işlerı J 
Şubeye çağrılanlar 
Beyoğlu Yerli J\ııkerlik Şubesinden: 
Aşağıda isanteri sruf ~ rn be.eri 

yazılı Yd. 6ilbayl.ınn acele 5ub~ı .. a 
mtimcaatla.n. 

6. 5 ML. Me. llıs:m ~ansever c 156/ 
584). 

S. 5 M1. Me. Mehmed ESa.d 'S210, 
İs. Ast.ğm. Müfi:i 44781. 
S. 6 lls. Me. Ha.lıd 323/51. 
s. 8 Hs. ıe. Haşim Oğ, 1\1. 

18330. 
s. 8 Rs. Me. Şerif Oğ. Bilrhnnrtıı.ln 

1122. 
s. 7. Makimst Hakkı 220/2 
Mu. Astğm, Ahmod Sekban 31875. 
F.cz. Tğm, 1sma.il Hakkı Oğ. MehlnCd 

Remz:I 37005. 
'lbb. 'YZb. Mahmud Oğ. A!i RIZ& 

36178. 
P • .Astğm. Hidayet O~. Yusuf ıt:enall 

Barutçu (31759). 
P. Tğm. HMan Eryasun 3~525. 

P. Tğm. Alt Ergin 44203. 
P. Tğm. Na.fiz ~. Vehbi 43263. 
P. Tğm. Musa Ol:. Mehmed 20057 
Dı:. Gv. YZb. P.asim 011-. M.ah r ı04S• 

her cümleyi iki üc defa tekrarlı • 
Yllralı: halka l>azı tiirluiler htı'et • 
mci;"e u!nıştıığını, bu 1üzden de 
bir hayli zahmet re.kerek yersiz :r.a 
man Ye say israf edip yorulduğu: 
nu gönnekteyız. Sözümüz \-azif~lnl 
)'a.ı>tıtuıdan emin lııılunan ıata 
değil, fakat bu pro.;-ramı yapan • 
lara ellerindeki bu kıymetli \'Ulta 

ile * sonamlau değil" başından, 
hem de csasıı ve asıl milli benli. 
tlnılze uygun ve elzem i>l:uıımlan 
ba.slamak IJizmıdll', dıyornz. Bunun 
icin Yıllardıınberi başta İstll lil Eminönü Yeril As. Subeslntlen. 
marşımızı, onu tal,fbl'n Onuncu yıl Eczacı Tkm. M. Rıza Vnn <3 9671° 
ve Dat baŞJnı duman lınış ı;lbi E<!zn<'ı Tğm. Abdll'lt.o.d r C3!!4.l6 • 
daha bÜl'<>k m'lli, vlltani şarkıları. P. Tğın. 1bMlı.'m Ne '\e 31) 
nın ortaya kondııld:ırındanbert en Hüv1~ct cllıxlanlal'1.e birlikte a 
münevverimizden tutwıu:ı: da en ı~e g lmc-1ert mın <>lunur. ~ 
küçüklerimixc ka<Llr kn~ klşi~e -' • 

hakkilc omtmlş bulunnyonız? Tahran Büyük ElçiSI 
lUilli bayram ~nlcri.mivle Jıalkın 
coşkun heyecanını tatmin lçln top. d V 90 rt 
Ju bir halde söylenmesi ic:tb eden ._ 
İstlklil.J mıu-şımızdan b:lt:ka mars. • m i 
la.ıuııız acaba haııgılerldir? '\'e bun.. cenaze erası 
lan kaçta kaçınm: bll:yoruı? ı.·oı.. bu.ynı 
s:ı. böyle muUu cilolerimlzd<: hf'J: Tohrandıa vcıat eden Tahran tt.. 
beraber (lllCM>I Tc.Yn buıın bf'm:er eı.çtm;,z Suad ~v.uın cen:ızeS b-.ı ~ 
halk tlir'külcrinl mi söyllyecf'~lz? çam Toros dıcspresllc şehrimize mu ~.d 
Bunların ela belki :veri var. Fakat snlat. cdccefa';ır Mcmuınun cennzı.-r 
daha. evveı ihtiyacımız olanları Cit- Y41Wki Pamr günü S1~i nh•unll!! 
retmek meclıtırlscUncleylz. Billı:ı mıklL..""d:ilcrek ?>ura.d!ln sabah sant 11 u·· 

halka ve mckteb ~Lrını geçirmiş merasl.mle kaldırılacak, Bcyazıd c!l ; 
gcnclcrlmlze bunları ôl.'Tetmeği ra. x; ; 
zire edinirsek kalkmmamn: ve mllli mi!nde ınama.zı kı!ındıkt'ln sonr~rıııe 

, kahramanlık hcyecanl:ırunız bakı • dirncf.{&J>l şeh:dlı~mdek:i &le k 
mından çok faydalı. isabetli hnrf'. defnedilecektir. ;:;-; 
ket etmiş oluruı. Bn suretle halk 1 
tllrkülerlnln yeri ancak bu en m. 1 1 
zumlu milli şarkılar bütün memle. _,J 
ket halkına cüm!entn manalnn t 19•1 

CUl\lARTES 11/ 10 ~ tı 
l!:ab edilerek t:ım metod1a!'ile öı:t"e. 7.30: Saat eyan, ?.S3: Hafif ın .... ıı 
tilt!lkten f;Onra ortaya konablleee • 5 .,.. 
tini hatı ;ıtır. i:!fiklil mnrsunız • CPl.), 7.'15: Ajans haberleri, 8.4 : ;.ı_ı. 
dan başlanmak iizere bütün milli. :tonik muzik CPlJ, 13 30: saaı ~ f) 
vatani ~ıla.nn ötret1ımesı hu. 13.33: Türkçe p!tı.!tlar, 13."5: 4~· susancla devamlı btr program luı. ha:berlerı 14· TUrkçe plft..klar, 1 JJ 
~•rfanmasını bekleriz.~ .. Ankara Son'b~r At yarışla.rınttl 

Rusnil Gokçen • r il 
l ı ınlnlerl, 15.30: lUyaset!cumhU .~ 
'- -' dosu, 18: saat cynrı, 13.03: :r..~ ' 
Şehir tiyatrosunun fası, 18.40: RAdyo ca'li ve ı:ınst' 

kestrosı, 19: <Kahrnm'.l.nlar 
yerinde bi 19.15: Raccyo caz ve tngo ort • 

19 30: Saat a}'Srı, ve Ajans ll6~ teşebbüsü rl, 1945: seroest 10 d1ıkl.ka, 196 
' eserleri ve oyun luı.va.Jarı, 20J < c\ 

Şehir 'Il(y:atrosu ınemleketim17.de yo ga'Zetesi, 20,45: Knrışılt 'O (J• 
tlycıtronun kuruluş şıtrt.18.l'ı ve Şlln. 21: Ziraat tamimi, 21.10' # (>t ~ 

Ş farler, blıb( gün evvel taksi üc. 
r 1 riru'! Y'SPrlım yfudc so zammı da 
'kfı.fl ıgônmemı er ve be'edlyeye miL 
rac:ıat e . ıyen~en zam ta.~m:ndc bu. 
lunmuş!:ırdır. ~ ty ve seyrilacfer 
kom:syonu ~:iyet.l tc".k~k etme'kte _ 
d r. N. ~r yü?.de 50 eaınının 
ktı.r ~ lc:ına.QUnde bulunmakta. 
d rlaT. 

ölüm h.Misestnfn tına el koy- ( 

muştur. iSTER iNAN1 

iNANMA 

diye kadar geçirdiği s:ı.1iha~lr h...ık lstek1erl, 21.45: (Günün xn 'jJ. '.,~ıf 
) k d3. +.ı.-+~ 11 • 22: Radyo salon orkestrası.~. , m 'wv.....,v e alt\kalı seyircilere ... -

a.t a:yn.rı, Ajans hberlerı, bO 

ıı -Eylül 

1 
..:s 

GU EŞ 
::>. LJ. 

6 
l~ 

:,. 

v. 12 
E. 

Ct::manesı 
Ruııi ., a 

ıg41 

Arab' .... 
l -Huır 
ı 

Ramazan 5. u. 
ısı 

Genç bir kadının öl fimlle netice • ( 
lenen bu w.k'anm mahı.yetl şudur: S T ER f 
'l'a:ksimd.e Yenişehlrde oturan M:!rl. 
ka admıU genç bir ka.dın geçenlerde 
Beyoğlurula mm11enehne3l ıbulunAn 
blr E?1nem dokıton miiracaa.t ede -
rek k.endlsine kürb1j a:meliyn.tı yap_ 
\ll'llUft.ır. 

Bu am~ mfitcakıb e\inc dö _ 
nen rb bl:r b.ç t annra, teh,. 

likeU ık lı&:.11.n cöıstemıe~ 
başl:ı.dztım:ın G.llea1 tamfmda.n Sen 
Jorj lotiır~mıştır. 

Marik.':ı. d\U:ı. nede ölmüş ~o 
bu .surete adliyeye Jnt''""' t 
ımvtır. - - <! -

Marikamn cen.ç kadının bu 
ameliya.t netk:t'Sir.de öldn~nü lddin 
etm~. Mfidtl<> umum llk 'bu 
id.(1jQ, ed:mfmrtrı cd ı:ı. tot.ldkkıre 
~mştmı~. 

Almanlar, Rusyada. karşılastıkları Ruslar mlicııdclr.nln bu &nllıasmdn 
tecıılzat bolluğundan b:ıh cderlcrlltn da gene anlı nrkası g-clmeden tank 
Rus tayya.relcrlnln dıı.tın llk gilnlcr. kollan kullanıyorlar, buna bakılarak 
de azıılmıya b şla.mıs olm:ıı ına mu.. ta.hmin edil tfJJr kl, ellerinde bu d:ı. 
kabil tank koDannın b.tip tükenmez kikaya kaıfar knybctf.iklr.rl miktarda 
gibi göründüll-ilnu soylüyorl:ı.rdı. tank daha \•!U'dır. Halbuki. mnha. 

Kuçfilı: bir hesab yapalım, dedik. rebeden evvel orta çapta, fakat mo. 
Almanların nnbkltti rnknmlarn dem slliıhl:ırfa mıil'elıhez blr Avru. 

r:ore muharebenin İlkt('Şlin b sına pa. ordusunun at:nğı yul:an 100!1 
kadar olan kısmında tahrib veya tankı bulnnıluii'n söylenirdi, demek 
Z3.ptedllen Rus tanklannın ııdC"cll, e. oluyor ki, Jtnsyımm bu barbdc kul. 
ter h!ı.tınmwb yanlış 1uı1.mııdıysa. l:ındığ:ı tank ndedl ruuharebedrn ev. 
1G bin sularındııi.lır. H:ılbnkl o va • vclkl captn. tamam 30 Arrup;ı. or • 
kitten sonra da harb dcrnm etli ve dtıSUnun malik olabllctt~l tank mik. 
en şlddeW, en kat'i safiıasın-ı girdi. tannıı. muadildi. 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA ! 

~------------------~-------....) 

malftm.aıt ~mıe'k üzere YenL bir prog Radyo salon orkestrası. 
:r.:m hazırlamıştır, 

Blr İkin~rin cumartesı günün. [stanbul bors891 
den ttlbaren 'fl:utb!k nı.&l"'..tiine 'konu _ ıs 
lacak 0~ bu Programa göre; lher 

nyın flk üç Cumarte31 günü öğleden 
sonrala.u Tüıik t ~"Jtro.,una aid eser. 
'er temsil olu~ır. 

Birlnei aırda 1txmferans ve ilk a>l -

j~r. U:lnci ayda ilk tenr eserler, 
üçüncü a.yw, ımulıtelif MoUbe ter. 

cüme'eri, lıe;i:ı.ci a.ydB Namık l{ema. 

Un eserleri ~ olunacnktlr. İk·n. 
cı.teşrm Cumaıncsı günü saat 16 so 
cb y:ıpı~oC'.llk ük toplantıda Selim 
NüZhet Oe~ tarafından blr 'kon -
crans verllecSk, <Şair Ev'lenmooa ve 

<Geveze Berber) piye erı temsil o. 
!anacaktır. 

Londra 1 s.crlln 
New-York 100 DJlnr 

rnevre 100 tsv ere Fr· 
fodrid 100 peçeta 

l 59 

Yokoh:una ıoo Yen 
• tokho:tn 100 tsvec gr. 

Bir n tın !ira ;.ıtUlcC 
24 lı.ytl.rlık bir ı;:roın s 3 

altın ~ 
EshJlID ,.e T.ıb'> 

ikramiyeli % 5 ~38 3 Anadolu Detn!J'YO U 



SON POSTA 

TiY ATRO HATIRALARI ::J 1 Harb 'ile fantezi 1 
Sayfa 3/1 

Felıim Efendinin sınıfı Almanlar İngiltereyi işgal için 
_" _ Yaza.:,:_ ı::: !:~ 0;n~ ____ ... Manşdan tünel kazamazlar mı? 

ıe Pehıın eten.:ı.u.;n su:ıılı.. ah, ne .aıaaelin .blliJD1 ..., arClk '111 dutu '9Rlıe ~-larmı Q&rplttı, r - ..... ·--··---....... . .......... ·-----.. ---~-.. - ... . 
v.u. h&.tır&ı edin ıar daha mftmlr-lln mi dem ... ~ eıl!endi ~ tetrar -· • - .. ·-----........... , 

• Uı;t.a.ciuı duda~amıdan eoıJm1yen ~ ~ ıaNUl obmıJ - Gal tıtmQıa ~ • • 35 ltil.om«re •mnlrıianJa olma bö7le bir tünel 2 Nnede belki ve 3 edı ' 
~ı.n'll. bıJ)UQ bepui1ı ana bai'lama HN bir Beatm vardi. daima. Bell&dll ıQrlldl mtı, k.a7dı ııu. mu l1bi lttnılu- - Napolyon z.amanında MOllf tüneli likri - Fra,.. ile I •ıt •en " mtlutltJ!ıa f 
~ . kii. o u1ı t.at.ü. ne caa.a J.akıD. nenm Ulini JaP&1'dı. ~ tılend1. ldl.. attı ım. DUıl M"Ya BiW. bımu i&rU '-·-bbiisler _ Math. , . iL N .ngı ere arann a ıllı : 
Sa.ıuı za.ıncuıda ııe eoo.111 aııcı. eiiltifWJ baas& ana •atıamıı idm-. eanalDi b&r edaoek b1Jme hn1MWll. Velb8aı.l Pa... \ -r ıen nın pıunı - elice ı 
.. u. eye ciaıha ıl.k adl.nııııı atan biz!m tilrıtt ~yordu. Ya 1lılr -.valm.I hlm eleDdiniıı önüne "---u ~- '·-·-·----·--......... __ ....... /

1 
...... ,h--., ........ _ .............. _._ -- ~--bir • ~ .. ..._ ı• .._ ....... ı.ı_,..ı. f ·- .. - ----·-.......... _·----·-eazı·· ....,.Y-..w-lar QJe bU. gülüşten bir sap, U~ - -- _... relt 8akıMa. 8anJd Dl.8bedde kurban ~- -~ ena ~s•r.e: U••••-••••-•-•HH•H• 
hep at. ~1 bekilyebilırlerd.i. &w.k1 koşlU'& ba&U'~ i.tbi laf diDd aad.. dı.'lmeatni ~ bı:r eski zaman ı:;- ~ olıtısıtlıa. be-raber Jıa. ı ... 
Ye ıınjjg bir mııcııenıo karşııwı.da .ld1k ye ÇJtarll'. yahud ~ pıı,.oa k1Mlli. J8bud Yunan Aıt1toiQJı l'e ~ işler de eöımiiftü.r. Bun.a.-.a.n 
~~~ln Wile aes1tıneoeit, h.'Sli.. yap.ı.ştınr, UatiWilııB DAedJ.s,r- sı:wn 83'nL YUl;etteııd «=n haain tadm b.lrk dıt ammııırta, ya§IR<lıılrları ha.:dıe 

Clktı.k ......__, hal'eket.lle beyecan~ana.. lar, bAsılı ~.ı. akla ~ _ _.~ ~ cJlaD İtljeni gibi, son da.:tibmı:u ~ o~dığımız bir9o&t mlııt.a... 
· Bil hey~ D&.i'edeıı dıOiU)'Ol'- mu.btellf fl*.illde'le ubneDm --b*led1. 

el•, nee'eııJn tıll;ı.mmdaıı En cıhalıWIU.. 11a1>.laıur kaluıcil. PııtUm. eft'Ddi ~ o Pehl.aı haMJt?!en me~a.na çıkarmış orma61,. 
:ıuz bUe ooun y~ ~u.tık~ ha.ya_ bir a11n ŞUDU ~Rladı ki, n aJl&klarla nm =• ç1zıdjfief~i., ~ sahne_ dır. G&eeıtıeledıınizıe bir ıöz atm.aiı: 
b~ ln&nasınd.uı bir şeyler oku.. bacakları idare etmek, blr htıktlınet _Gir bu dalre.:ıln 1

84
"'eyj i~?di: h;wacı.tilt, denitlıcıillk, karacı!K:, .sevkul 

:ıaııibl lelik. Dütün Moliere bu y~e idare etmek .tadlW' güçtür. Besiris ae tir:inoiye kadar bunun ç.l:~~cı:hln~ bi_ ceyş, i1dtıe8d, b.a.rb psilıx>loji.si, polıU.. 
terı ~ı. M:olı&\n 1c1 hı.san karak.. w anlıYor. n~ duruşlarını d'lizl'Hmet yecetmn... cı.ıana_ ka m~lDllZlll ne ı,oit oldu,. 

ıtıl~ııu...~ra.~ıeıaı. ltütUn ~l&rı "ıiçin ~ .... ~~ıru ptyreıeşte bun. b:n'°::'::1!:; Soma. '8.lebedeo birini e&,_dl" tunu ~ l'e sevlnmeğe kafialr. 
v -n ile o t:aı-aet.elier!Jl ~ta ka.._...,,-- · .,, ııı.ı • F'aBtat iWaha&s . 

bU ve .tnUteesiri J;t! o MoUke ı.ııte bU'ırün P'ehlm elendlnlıı o enfes comed_ - 8111 de gelin •. ö~eki rolU IJYD.nyın. . . m 181.arımı.ıdan derın 
sevıınu Tü.nk ~.in hava ~ IMD..lyen tebesB(Jrad .sa.!lki o dudaklarda bir $imdi Beatris rolilntt sô;vlÜl"Jr, ar_ ır biJg1 ile beır.albe,r gen~ bir muha.y .. 
:-1nı ~. beıı~en taşnJŞ:.ı.ldaha ~eoo.kml6 ri'bi adeta sle. Juıdaeı ~ v~Iyor, sonra kız ıene yi ede .ıat.eme.p h&k.'kımıs yok. Onun 
t unll? ietndtr ki omm gill!Jşün.de btl- lendi. Uf1an oaıtt.ldı ve oat.. ca.t .. oat.. .lQlı(.l illelldiBi ~0::-:11~ Pa.!ta.t ne mman için buan a.vare muha.yyilelerimızin 
llıı lll8aa!Jtı b~ordulı:. Dem verir. sahnenin Wlltaları 1JstUnde ayM}&ruu 8G'8klan tebeşirle çlzilen dairenin cıvı.. taJaJdıtı meseı.elıer!n iza.hını be«lemelı 
~ ?olün. icabuıa ııöı·e birdenbire b&7_lpatırdaA;arak sahnenin at"kasmdan Ol- nıa çliıBa Nı.lm efendinin iııkarp!nlert için o mesıeleleı1 kendilerine hatır 
retle ac:ııan ırmteri blr an sonn sene'ıop ırittl. :sız ~dl cNe oı111or? Nt!reye n.ln ucu deıha:l nizamı iade ediyor, tıo:. liızım. • 
~ı. sa-u.ı utalıverlr sı.tag'(hı. ~gitti?» diye d{ljilnilyor, ve bir kJsrnımız Pl*larlillllı bir vuruşt.'l kızı teıkrar dai Bu meselelerden benim aklıma ga. 
~ bir eda ~dı. ~ trösler ne gQ.. rilrtııttilü eeslerıe münıı.kaŞ& bile edi_ renin Jçfne s*1ş"..ır17ordu. - len bir ta.ıı.esl fU: .Ac.a.ba Almanlar 

l dealae,pj n.lssettiı'ir, has!alltl hlı&aet. yorduk. Derken. ıretıe koJiıln arltasm. * 
~. liJr•ı his.setChır, ümidi, k'or't\17U, elan ayni patırtıh ay&Jt sesleri duyuldu . . İnglltıerelYi isil.liA. içl.n M~ın altından 
tevekJdıı ve tabayytlltl biseetıtirirdi. ve F'ehim efendi tekı'aı' salmerriıı m-_ .1şie Peaiım. efendin~ dellllerindeıı bir tünef !raeıamnlr mı? Olur a .• tn.. 

t bütan dellflı: duyp]ar sonun. wında gör{lndü. Bakt.ık, elinde uzun bende b.lan en etl.erı.ceü l'e unurt.ama_ giliz donatl11119.6ıha fadık bir denız ktl'f 
• her dunu, muaattlliı:: gene o tebes. btr ıtet>eşlr! 9ih1.rbazın deynetı iibi im dıtmı bir. haıtıra budur: Bea.tria'bı o vet.ılen ollna.dıiı iÇin İngiltereyi denia 

afinıde to&ılanırd:ı. o W:>eeaOm ayni sa- •.ebeşfri sallıyara.!ı: geldi. Bea-trlıı. ~- gtink1l bali~im. ~endtnın .?1indtı en Jıst11A etmelert miisteb'ad görün. ı ... de IMafbparak .....r mfilih•••aıta terbcUlea tlneJ ~ilnm 
ln&nda bir tefkatin, bütün llA.flara ye ·ek bir cey!An gibi m3hmur ırözlerl!lf tebe$r1e . istaıZ&)'a o bar.lku.. diiğüne göre Allma.nların Manş layı_ inilerlnl n tesllıatua sÖltereıı Wr fotoi'taf 

~lklidi~ k.araı bir müsam~~-":..nm da bUııböttln u1'altaraJt ~~lklYıy.°!.~eı şırnb· fJ d19 !Adem:! k-ındft"' der-ı-- ıı l.a.rmda elleri bacllı durmı.yaddCl.arı,,ma Qlımadtqa bunun taıkıri>'eai na..f ca sürüııril llllll 9*&rm&t acaba mflla 
.._ . Onu bu mttsaın4h-l&ll ayır_ avalı:larını nereye <>nA -!S&U - ...... ...., ....... -e ~ noe · · üp sll ümkü ~, ___ ,_ · 

ııtaac f~ln kKn bilir inaan ne on!AylıŞB!Z ,.;ıvomu. RaIB mümkttn olaa fdi. ma.'a Ahmed Vefik Paşamıı Jıılollere ada.pie yaıhud tankıl~nı dem~ sür Ab- . m .. n ...._,._? işte ~uıa k1ln olmas mı? 
o~ .idi. 0,.ıe hMırllJ'orum t.i sınıfın. 1alrl zenlblle girip tavana Gtılan ltel ot- ve tero1knelerile bilmem kimin Beau.. dur.rahman bın Naıfi giıbi c:Yarabbll .B.. gelen tünel borda işe yarıyabi.llr. Bu.. Man§m aJtaıda tünel fikri epeyce 
daki talebeler içinde blr1caç ta böflesi lan gibi, kendis!nl, işe yaramaye.n ba_ mardııa.ilı'den P'lgaro'nun iZdlvacı ter_ ~er Ok;ya.nos m!nl oPrm.sw.ıydı nam v.e nu vıapunb. raat.'lıad.ı#.ım bir İngmz mü esk1.dir. Napo.b"on zamanına kadar 
'lltrdı. Fehim etendiyt tahredeAler ee klarl!e tavand4n sa11&nd!ntca«tı. cümest tıi. Bu terctitnfıde, dl~er bi şanını deıhıa. atelere kadıı.r götüriir- hend!tıiıne ~:ıpn za.nıa.n mmen kl- gider. Bwıa dd projeler yapılm1.1 
f:ecak bu derece kabWyet&tz olaDJardı. ınıa~ Petrlm efendi Beatr.!a'1n talfhe ile beraber, 'Fıgaro rolü banıı düml> Diyip lı:almıyar:ıkları muha.k- ğıd lrallem ÇJlkıa.rdı, he6abları ı yapg w müzakereler o1mtl§, fakat blr türlU 
dlJda, Yalnız o samanluda o tebessüm tam bu korku a~ y.anı~a 80kı.Mıı, de verilullşU. zaonederm, b1r ~i gün knk. Hvaıdan clıesek Brlt'anya adası - B1r f03e ~ek Jcadaı" bir tıeil tünel acılm•nıştır. Te-knlk im:k:D .. nsız.. 

kJannda .slılnir, g:(jglerinde Ance ve blMen.. he.YTP.t. .. 0 mııcızel1 tf'bee .• H.alttı Tahsin de bu 8Itlıh\ girmış ve Glriıd deill.. öy.Je olsaydı şimdiye ka tüneli bir senede taMmazlar, iki ee htmdan ~ A:J>lerde ot be k ı. 
S&şkınııt, ııonra dMgml* ve Dıba sftm dııdS'iarm.ıı yeniden ~erdi 1lıııc1a ~ del'slerınde çalıştığı hal . . . uz ş ıra. 
~Ylnnlık d>t bir mana olnınurdu. Bel. eetrla tmnu r;Ortmoa eaşırmış, fa de - ib&iınal tasla mal göz cılanınaz ~r olurou. VŞ~ ·~e ~anlarınk he. :1~aı~ karaa.rlar, üç senede mu.. :1~~1k tllneller yok mu? Var. 

"11 ki B&J7tetmeı1M oaıııtıtı b.mHJldan rkU8'11 da R'e(ltt1$1. Y!lzU., kapalı ~ _ ~aınr.arehaıfı'nln pfye nüz biç m.aglübiy uı>nım.amış ara • . €8eJ.c: ~1izlerin buna yamşuıa. 
ba hale PllJor. izahını !tir tQrlti kav- semen ansı.mı bahar ıQneşine •n. sinden de Bazt1 rolllne tallb çıkmıştı~ orduJanna başvunnaları akla ge1mez Y~ bir tıa.nı.tt.a~. k~a.k .sureti. m~sında .• Onlar Atlantığ'f dalma b.r 
~Yan dlkbtsizlen l:ıZJYer, ifln tan bir Tropika oicetı gibi parlıyaı-alı: Paket M o, ne be.ı bu &eçirnlerbnizln le tunel a.Qmanm mumkun olup ol- muttetlık gibi kullanmayı tercih et_ 
~ kÖS>Qrttyordu: Hele bir roıa renk ~e 18llt a.Im~. haynnı ırarememt:;tfkt. Fadcat ms~l? İngilizlerin mümkün m.adığını milıtab3&3ıalarımıza .. bıra~- mlşlerdir. 
ken, ~ Ddmiltlerı, .Jeatlez1 ile aGsterit'- Pebim efendi ır~IUm.seyordu, deın? Meaıma.Wı Moliere'iıı Ahmed Ve.f.lk ısa. Brltanya adaaını Ok.yanusun da~ k'a.ra.k Fra.nsa kı.yılrından boıyle blr 1800 de Olfuteıa Ja.mes Fox, Amiens 
at.an 1~ Ya kftoWc •~ ld bfddeti eeçrnlştı; P'&kat bu tebeş.rı Fa.,& teroOmelerıDdcn de bJrer rol al ha ötelerine çekmek !st.edik1eri gıbl ttinelin k:azı:lıdığını ve Brlt.a.nya. a.dası aulhünü mü~ıb Parise m~ur se 
~ ı:;:ını d~tıen YeJ& ıtımM.. ne ~ı? Hepi.mız bu merakla 0- Dl.1111:.* satıll'Jm. C!lnkU Foolm !'fendi A.'li'Mnlarm d11ı a.radan denizi kaldır. kzyılrınm aDıtma. kadar, safilıı amdan yahM.inl yaptığı zaman büyü.k N:ı 

rengıne ba~ bJ:r mat.. na ~. dab6 derse gelmeden evvel, baı.ı -4•- . ......,.._ ,,. _ _,~ı.ııı. .... _,,. •. ı~•d ıı.... -
ınazeıe 86alen ~ mJ latUuıası pek Ne yaptı biliyor aıusunuzf B~ı.ld· ler &mfm bir k. ......_ mk ialıed'ltlert şüpheslzdtr. Ohıs beş on UJIÇ"'"" ........ ~e .......... ar Çıııuı ı., ... ı iJUlY'On:la müza.kere ettıı"ti mewulıar 
keaklıı hatlarla 98breaiD.de bedi oJ tebeeiıie sahnenin ortaaı.'la büyU~ mGııtaıet ııol sah?bi ~!~ tıoı>Wıan kilmıetrellk su iki orduyu bil"birin~ tıa.rzedellm. Blr ihraç hareketi. ile o arasında. Fransa ile İng!ltere arasın_ 
:~~-uzaktan ör1e alaylı ıbtr itana- bir dainı o&ıdl ve kı.ııa seslendi: blUn de, ses1mozt acı~~~· den ~· Bunu nasıl a.şnalı? Hay ~ ~ellı: ve sonra geriye da. bir i'ltl11a8ı: temini için iki memle_ 

akışı tırlat..ırda IC1 bOttln auuf neş•e_ - Oel buraya! <Dennu 31'1 de) ıı:, IU <:U, fed~n azamisini gö:oe ala. k:alan on me~ süra.tle aQUak 1çıer ket! bir tünel.~ birleştirmek mese-le. 
~ smaç ya.pıldı, d.ona.n- de bıasır bulw:ıau zulhlı orduyu ka.rın. (Devamı 6 nc..ı sayfada) 



11 Biriacllı~ 

Bir taşlanma.nın hikayesi 
- 11' - j ril. SenI kim hfmaye ed1>cek.? Bu defa 

<Mıııda.m Atin'.\. K.l'lym:ıcuoğ11rı mı:il öY'ie- bummıa ıtn:rımtll ltoltla.ttığln pa_ 
evınde bir gece kıya.met kopmu.;1tu. Her şa.lıır, mdeler, Ja.ı:mızı. şeytanlar, ma.vi 
k'l%.w'"U!li ~ yerur mil. l M:::ıUın!ar '"· Bu d'efa HEkımıyet 

G'1eşrut!y~r.J {.!.avruıiie' o Glev~.n biz I millet.lıı..J Sen de ıeı:ı.. beı:ı.: de ben ... 
çok ağniyasını, harb zam.anında Hıarb Zerıc1n n331Jea. . taldı'. d~ ayni. :1Mı.ldı;a 
zenginlerJıl> ve b.lnhnre <::.rJtıırekeL salı!.lı'?'. 
de blrı;ok ecnebi zablt..leri:ıi. eaa!uıda - Ne y.aı;ıac.$1 kale? Seci de ~
fırıl fınl döndiirl!>"l bu el 1,uyn nikbet rasız pulsuz k5şeye otunac:ı.ğız kale? .. 
nihayet b!r (Dşlt ihsan) ın ,errine ui.. - Elbette!. Vallahi.. kanşmam, ca_ 
ramıştı. mmı, çerçeveni., k!ll>r:u. b:ıcanı Şengül 

Deli İhsan!. ,ı::;:rıgmın.a. çevlrlrim aUmaJla.h. 

Bu meşhur kumarbazdı. Ayni ı.a_ 

manda T&ltSLnd.! ti; d ,rt tıı.ne dz oto. 
mob!lJ vardı. Yalnız bu k.adaı- mı?. 

Beyoğ'.unun ~n ıı;flz:!ıl kıılanruı. «balta) 
olur; onlan b r~ tak.r ble elde eder; 
böyle blr.!ac rane dost tutar; alt<"JL'll. 
lıı.rı. sa.bab 1 1rı, onlara <vusleti m'!'m_ 
nua) hesabını sor:ı.,.; oııl~rın elleı:in.den 

çektJği paralarıa ııeç·ni.n.li. 
Olur ya?. 
<Madarn .l\t!nıı Ktt~yoncııoğ1·'1) nı1n 

seyyiatını fş_t:n·s. Et:-.ı!ında crıldak 
gib" dönmeğe başlamış. 

- Kale., ben sen:ien k:>rkanm.. Ta. 
!At Paşaya Rider m doğru ... 

O vak!t .sok:.ılamamış. 
Bilahare :1ö~meğe baf'..il.m.I.t': 
- Kale.. deli il\en Allahın tıma.rha_ 

nesi va.r. Ben sendi!!l kor.karım. Bay. 
ram1.adeye gid~ı1m va.Dahi ... 

Mütareke devr nde daha ~ çı_ 
kışmış: 

- KaleL. 1'1'n s~ kor!rnrnn .. 
hııtiliz 1.abttleı!ne gl'dlerr:n va:i3tı !. 

Ya <Cümb.:lrı.yetJ lil.evrmde lı'me s;_ 
deoeıkti?. Da.mı lğfal;ne dilşilrlli.iıılü sa_ 
v.allı gene ktzl ı.n ö'~'.-;!ne berjJ•Jn.e. ik
ram e<le ede; !;eke çeke her dev:rcre biı:
föamD bul:r.r b•ı :ıcnz"'; cUmhurfye& 
devrl11d~ kim! hlm:' bl.r ııcaktı? 

Dell İhsan bu: 
- tmı.n.~ e:ıdlıha lt:strır ... Eilki za:rıan 

kairusı: kant. Al.."mc ?!acı hum. d:ı;,. fh. 
aana pı:alop?. Ha .. a'tnulhh. camını, 
cerceveni, kapı:lı, bacam ih~ısab aja.n_ 
nm k.arnkoluna çev'ririın. 

- Knle ne ist.e.rsln?. 
- Ne ıst!ycceğf·n be? .. Riirrfyı>t. ol_ 

du. Köpriıde sei:sen defa <v:ı •a~n 1 
ba~cfık, Q~:re ıcamrdan k~vnfduk. 
TalM PltS!1 Md.n, A :Pa~ ded!'n, ven 
Paşa dMın: btt.f s.ı.'?'rlıtl. Harb ~ı- et
ratmda dolaştık. Ba d fa dııı Bay_ 
ram&tiu dedln; C:l\Y't<ıR>.O"~'il ded·n. Ge_ 
ne bl7! kovaladrn •• Mü!aı:.-.u oldu.. se_ 
Jılmımızı bile a.lmağa te.n""zzfü etmedln. 
Hemen ya:yg:mırt .frnyuverdiıı. <Ye-ttştfn 
Tür.kos va.r .. Y Şim.dl cümlıtl:~et dev _ 

1lt 

<Atina. KaLYoucuo§ltı> alchrış et.ıne
miş. 

Deli İhsan o ak~ yanına kendi 
gi:bl uç be$ hova;-ı.la dalı.ı. alınış. <Ma_ 
<L;;;::ı Atina Kalyoncu.:ıgluJ nuu kapısı 
budlll"" diye oyanml.\). 

Olın ya ?. lnsa::ı ha:i bu?. Kul gU_ 
nah.sız olur m:.ı?. Ben de b l' Arn.avud 
karoE~en IÖYie }ı'lı ı;ra ıra.el.at b1r va~ 
rs. atmL<Jtım:. Söz'.im. ona; Arnavı.ıd kar
deş. Ckôprü tahslldı.ıı ~·a .acak1ım. 

- Okuman vaı- nıı Ramııuın ağa, 
diYe sordum. 

- Bre hoca okıımQ; n • yapeı:alt o i$. 
A.!cşa.nıa Jı:a.dtı.r kl}T..J:f.i.de a.vucmr.u açıp 
duracağım morL Bu değ:! ml?. 

- Evet!. 
- Ne o.kııma, ne mok.ımıa... .. 
- Para«ız kJmsey~ i:açınn.ı.y:ıcairsın. 
- Val!ahi mori s ne;: ble kaçırm9m, 

Hem ben ou işi Yirmi sen~ir b!llr·m . 
- Ya iht4s:ısm Y:C'" denek?. '!'.oksa 
~orada~~ mı?. 

- Ca.l.ışıma.ctıın am:nı, köprüden çok 
pa:rasrz mç~mı. Tu mart ta~n. Kop_ 
ı:-ticüler kfJJn'iiutln yansına kad.7.r ar_ 
lka.m.dan k.oşuyo?'Iarcı. nuc rrıori Ar 
IJ:.ivud ~tı) .. \TUtıı:u, (~)' diye~ 
WıM3t>rl&rd?.. 

- Afe1"n B.An:ı.a1..ın ai;l.. $1.l suretle 
demek billiil ihtıı.a.sm. va.:-. Kaeınıısını 
bild.iiin gibi kova.!:unasmı da bUırs'D !. 
Bu fş yüz Ti'I\ll'.<ı. o'ur R:.ımaz.a.n ata. 

- Yl\"z 1fr.ıvr verınce olaca!!: mr?. 
- Evet!. Yüz lirayı n-re"'e'cfrı. Er. 

ıesr gliırU köpr!ıde tıp b:ışl"rv~J::sm. 
_ BUt?ıın ~tarı wrsmı: hoc.a; ya... 

nn kfııprüde avucumu ~bUecet mi_ 
:vıın?. 

- ~- Sen b~ 7~ !iravı b&.. 
na ıı;et.'r: hiç korkm::ı . Yırın a!e·,sabah 
köprl.hde a.vucımıı :ıc:ıı,ın. 

* <Ram.ıa:ıan o/ta.) yik Ur~yı ıretinniştL 
Ben de o akşa.m G(iyl' biı'r.ı eski do.sıt 
<Madam At!na Kafyoncıır.ğfımıı> zi)•.a
ret edeyim; baka.tun dlş'me göre be:Fki 

SOR P05T.A 
...- ....., .e.e ...,.,m ederim cN.. , .. -
mtşttm • 

Tam nııtı mm mm bnhıı:ıL b:ı k-2'. 
deh ~ tt(; --- ır.µoıu: htr te.s: 

- çacr. ~ camları şangır; şu.-ıgur 

mdirma mi?. 

Beıreea:da bet ı ı '""*' m : 
- EJvsb:.. Ramuıan &eldt 
Olduğum yere yıkılmışım. 
Camlar, btrblri arkasına .f?ıml.t.-

!ay(a 3/2. .... 

Keodi lızndtm.e~ - ıot - Yazan: Nusret Sala Co•ka11 
- Ben. Am&vudl.ardan, Llzla.Ri.an; , "'" 

Kürdlerden para alma.ğa tövbe etmiŞ.. B u ba.rld. hareket kaşıs.u:ıdal Ma-,sl:ı:ıi tsbdid etmiş, cŞa.yed ~1m~en reder bir t.fuVU11a. .sıöy:l.emişti. Muka:; 
tfm. Neden ııldım yaral:ıbi .. diyordUnt.. : dam Anna bt'iyen istifin!! boııı üıst ta.rafını sen billr:sfn!') demişti. vem-et etmedi. B1J:' kolt~a ilişti~ i 

Rarmız:ın ııeld.i. Ra.ma.2aDı ap ~eldi. ~dl; mimeıtm Sr- 1ı&Vll'la: r:au kadın heT§eYi ya,paJfülrdi, Her. fe... - Beni niç,inı g·örmek ls.ti,yocsuııl 
Pol~sler.. ııiville:: ko.şu.şmu$a.l'. 1 E,_ ~ ~üt~ ~tirdikierim benim e.1naJ1ğı yapm.JJ6.8. ilttl.daı:ı. vardı. Yaı ko_ Madam Aın.nıaL İ 
IJeii: lhsat arta.:fa. durur mu?. 8a- t:!lmt aı:mıüıtur. Seni adam ettllrıae..casına daha evvıeı. babo.sile kaldığ .Aın~ heım.en kaqısında-kl ko1tı:ı~ 

l:'ll$ll.UŞ gttmtş. İfade alırken sna ba:ı:ı.a ~:00.lheıt ettim?- Kalantor adam geıJsöyle.r.se.. biiıtün ha.yatı maıhvoia.aaJk, çıOk:rniiştü. ş:şman ıto:ı:mnı göğSiin-j 
geldi: . rrıi al<fımı dl:ye burnun büyüdü illa! .. l:ıııı.ya4o tlikı:a:r' Jll.itırabm. ve sefaletin de kaıvuşt.UllTllŞ', muha..tn.bını süziiyor1j 

. --:- S~yle bakalı.ı:ı ibt·~. Sen araya.. : O kadar hızlı söylü.yot'C!u ki, fQf"' ~ ~ün«Kek, sa:ıGet kaybo neresinıd.en vuracağını düş_ünüy.oııdu.1: n.çın gili'.n1%in. ~ve gelen geçen duy~aktı. IUa.lir. Bu tetkik bitince: · 
<Madam Atma. ~·yımcWlilu) ben.. ~ Yalv.a:ra.n.oo sesle: _ F.-ı--t dedi.. n k.ad ...;ııJ, 

den evvel atıldı: : . Ne yapmalı:y.dı?.. .......... ' • sc ne ilJ: - . 
- B1r hesab gö.rmeğe gelmiş beye_ : - Am1ln Ma.d~ de.dı .• yavaş Çiliiıraca.ı.ıt.ı.. zell~!.. SaJ:ıa. hiç.alı'. erkek daı.f 

fendi. r 1
- ~etiı :ıa.ı.sm3> siiyliyer.ıedi. J11&Jl.am~ .. - • - 1 

_ Yal.an. : - . ~ektubuma H~ kf:ıe:ısr İ.9t.a:ııbulda d-eğlldf, Ka- Gell.Ç' kaıdın başı.'ll onune t>~: 
Ben ~ı.m~ s:ıkalrmı aı~· ~--· . :YLJ.~erlne açm$ düşündü. Buna Bu muk:a.~lıne roptancı ~hvet" w:1 
_ Vallahi bill&ht komıseı:- bey btr :. - Benimle ne lt'O'!luşa.cağtnı bfl d..."'l btr türlü e&t?:et edemedi. caTımn nıa.tsad'm.ı anra..t.ıınağ:ı t:a'1 

haaıb kin> 11•tm~mı. :,Yordum! _ .. . Idi'. B'ı.rlbfrini.n üstime güçtlliıltle çı.kJl~ 
- Ne bese.bı ita!ş o... S' - Mera~ da etmedin hiç?.. Bütün k~nı t.oPtaiYrp nı_uka.~- kasaıb kütüğü tıadar ka.lu:ı. ba.caJiliırr.i 

Raımuan:l:m ka1:m.l. bir hesa:b : ~ e.tm~ ııwcadele etmek reab e- . .. . ..ı- ... ! 
- · . . . ! - Meraka değeı bulmadım. Bilılin!e ru ye'kxilğerımin uzerıne ıa.ttıı_ Ka~ıu.: 

w.rdı ... Onun içın a,i.ttim. ~ir mün~tlmlz kıı.lma.ıdı l\Ia~ de~• ~vaıımııak, pan:ı veıımek, h~~iı~!ltllı::; ~rıle puç ka:dıruı. h~ 
- Şu ya.şt:3.:.ıın.. B&k sacın sakalın •-ı ;-ı:ı: l n<.. eıd . .....,,.~, '--• \.. yu da mınraıf:l!lllr olursa, onda yuru.ı_, w ..... r .... -·~ .. . .• ··ur gö). 

,. n... enden '"'o oka bi:: .ş:e, 1::. :am ~wu3. e-.rım ......,,.. raJ.J.OM< wıra_ elit .. Maxtam Annamrr evine "''~ _a ... .....,. şoy.e yuru: u ~ : 
a=ıs. """n s - :k.ı.n 1 m U':!'el"e, .. .. • 
1ı:aıt•1yen ümıd etm:yorum. ı.anwa.raıı... : · . . .. gttm.i~ kıarar venfL zunu; : 
ğa gitıt.in desem?. Hsnl horos ölmüş te , ~ ?ılıa~ Atma sesini: bıra.z ~haı. yu Mıa Annaıiıın e.v·ne itti. - Kızım .sana yüksek bir a~ 
g5.,.ü ç.ô;>l1lk1'.e kalmış derler. Yolllya_ :-e.ıtmitfti: dam g a.siık olm.ustur. i 
cağrm Y'l!l'dc l>mi ete ayıblarla: ... ~u ~ - Benim karsımd1 öy"Te n-a.nıw.lu ~nlı idi. :11Zorlrıryordu.. Elhd!şe .~ Cıenç kaıdm ~J:iruü!n sıçnanu§tı.! ,_; 
Ramav.ındn.n l:a.lan ~ lçın ~.tiğine :tanlar gibi !'orrmıım.a .. dünkü serma... pes!.nıden tımağma kadar onu i:rt.la _ Ne d:i.11C>r.mmı-ı: Madam!.- i 
~.n eder mis!n?. :Yemln bana kafa tutmasını istemefe'tnr'Ştf1. Heyecandan bayıla..cak bir va ,,,__... ~-..... ---- ~ :=......,.,n-

Td 
• - -"'""""·· ~'""-'mua' utl51 .. ~v • 

Tmar :;a!Uiını.ı etim~ a ıın~ ;Namusuma ddkanır benim!.. ziyetteydi. .. edim. Çok yüilts<?k mevkii' va~ 
- Piıll~ e!cdlye &anmaz. Bftl. b QT>l_ : Genç kadın nerede ;se dü.şüp bay Bu meş_lam yeı: oau pek faırla iir. soy d·~ı..-...tır ' 

- ·- ..,. di _ ,.1 ,....,.dum. : • - -ıBU zatJ.n., _.., parası var_ i 
~..-.. • .,.e ~ -.F .... ı,,.- Efa.ea.'!rtr. Başı d6nü]'O?, peri kBrarı.. '"t~u. . . 
Potıs· • .. - Riea. edeı:ım Madam.. bana ~ 
_ ~- .. Ramazan .•• d iJJe IÖ7- ~~· ~~nn~tt bu va~ gm-me 'Başnın nel.er ge!~eğ ' nl, Madamı.an ni~ söy.!.icy.oı:sunuz. Beni.mı ~ 

l<emJrordu. d.edr. :sı ihtima.!lnı diişiinerek eztlıyonfu. Annarun kımdis!ni, ne içın çağrrd~ lifr tadın olrllJğumıı ~ :11 

- CHSrdünU21 m.Q lrmıl.aer be:v .. P.a.- ? .- Tam 00 .lxı.fta. ~iı.lemWmdir bi.lllni~u. lnuz?. 
maaenın hesab~nı "~e ~tiltl:ne- ~Nıye gelmedin? .. _ () k«'kumııç gıeceyi ~~ ~ gjl _ Bfilyorum, bund.an :1e çıka.r? 
,-emin eci~yorum: Va.1Jg.hı.. h~Hl.bı ... ~ - Kısa ı&aelım Madam, benden or'aıyo:niu. _Ne ıJı:ac&.k Maıdam_ bana. fena-! 
Rsmazand&n kalma hesabı goıımt'ğı! rw iıııt~nunt12; pa.ııaı mı?.. Korltıcyorıdl:ı. lıık te~ e<ilGDG!'SU.:l.lll. :Ben k1"C-. 

gtitim. . ,,.- i : Madam Anna kırıtarak, onı.m çe_ Görülecekti. Kocası haller alırsa bıı.ğ'.'ry-ım. Bıım:m ya,;ıt:ığm~ fen:ııh!t ye1 
- Pekıi! ... Haydi arabanı ç. K ... B r ~esini ok.şuyordu: ne c.evalb wre'billrdi.L Endişe l.ç:n.de:r' ·smı ~ 

dnlıa R.nnıazanm hesabını B:.ır.amer_ : . b ~ na . . . . tı., ~ mu 
tane btraıkma baba efıc>ndi; e m~?. ~ - Sen.in l:htJ,yacın ~arsa en sa di.. Saadetin. t.eb.dld ea.etı. bir taıkı - Sen sruh:rlen aptalmışsm vire.-: 

t.~rlr .. c. ~-t"l ivereyan. Sen bll~n M.1dam An-~r hi!ısediy-o-rdu. hiç b\r erkek.le ins:ııı ömrünu geçidti. 

Maıhmud Saı·m A?tın<?e.g~ fla para anUMiJ.?. . Gi1imeseyodf. xni?- i 
: - Ne b:Jeyim, bent arama.ma ı~n . : 
~aıklı.ma. b>'fka bir sebtb ge1miyor. Gitme~e. t-f.adam .~a bır dakika _ Bım ge;iri:r:im M:ulaım.. az a~ 

Tiyatro hatıraları : - Yarın öğleden evve} ~·erim dıa yuVUtıınlı yıkabll;rcli. ~tını m~moluyon:fır. Ba .ta:rıd~ : 
~ayed ge1me-z isen ftst tara.fını ~ Ka:ıdaım Arına, eski: remuı.;yesini. kat el'imden ~ fstemem ~r $ 1 

{Baş t:ıra.fı 3/1 de) ~bll'rsin!. ŞU!Jmda görfuıce, enerlni oğuşturdu: ven kim o!ursa. o'snn reddederım. i 
f'1rakh llıt.aba ça!ıştıilmızı ha.tci.ama.k~ : Ann.a, 'bunları elini te:f'.didt - Hoş gel.m1şsiıı.. aferin böyle öl~ Ann.a.nm k:a.}1:a.rı çaıW.mış.tı; parlllJl1 
ta:rım: • • 

_ Ey"9Wı... dilber Eltzl.. tsaHı:yarak katı bir ifade ile söy ;ma.lıL ı saılla.dı: : 
~pe ·ou ka'btl'daJd ..-e 11;yestelti ~ ve cevabml \>eklemeden \17.ak Ge~ kadın oiurnıaml.Ştı. ~akt~ - Ya ben öSle btenıeml.; t 

d.llber El.iz 0 :ıams.n.ta.· ~n böyle :La.,mı.ştı . koı1kak naızar1arla. Annaya Jl..:ıJnyocdu. - ()l:mıaı:r derim Ma.da.m.. : 
alaıka$ını ~an.du·m.ı.st!. FaW. o d!lber ; Genç kaıdın,, o ~ece saıba.ha kada - Otursaına. ;ra.hıl.nc:ı yenle imJ..'-Sin - ıt.ına karm g'e'Iiyorsı.m L ~ 
li:li2., lbir.çak ıdeal ıxı..ı'ıı.t mr.hlO.klan ıı;i_ ~ya.1.ağın içintk dön{lü, 'tınnad1. ~ g1b! cl"rıru~L • Genç kadın, ~nla doğruldu. g 
bi. ıka:tamızın içinde ebedlyen kavuşa- :türlü tIJtlymaıdt. Ma<hm Ann a kendi Madaım .Anna, «0tunaana~ yı em_ (Arka<>ı v lr1 j 
ma.ya~aifmıı.z bir hayal olanık kal.a. \ ,/ 
caktı. ııa.ıtd Famı ~mo7 .............................. - ...................... ·-··-····· ..... ··--··-···· .. ·----··-··-·· ... •• .. ··--······· ············· ... ··-···················· ·· 
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• 
e:rııı 

bil • 
ecemız 

h~.caç sene e\-vcline kad:ı.r resmi 
<ll n hergUn gazetc'erde çıkan, ~im
sı de eSki,s, kaciru· <!e!Iılse gc::ıe arada 
b r.ada gazetelerde ,gördllğüntiz blr kral 
~ toparl.a.kı.ar ar~dl'.dlr. o:kka.t 

T rtanıracak mwnız? 
t 8.lUrsa.ım, resmi gazeteden ıtesln, 

un Olduğunu 1ltına yazı.'1, blze gön.. 
der.in, dotru bJcnle:den bir.nciYe bir 
blasa saau, ikinciye b!.r dilzilne .kur_ 
vuı:ı ~. ÜÇÜ?ıetiy~ yarım d11zllne 
lllekteıb <letteri, diğer 35 kiş.Ye de ayn 
anı frtizell:kte hediyeler verilecektir. 

SON POST_,. 

Çuval yarışı birincisi 
tnunektebde bir mils:a.mere vcı·Jh-1 ~· 

; 

yoı:du. MU.saına:edc b~ede oyunlar, t1 - f) .. ~ .. -, , .-:-.~ ... _. _ 
yarışlAr terlfb eclllm1ştır, bil ıırada e!L t1.· ': :." .- ..... • - ı .·,. ~ . • • , 
ıenceli 4:>.r yarış olarak ta l_lrOGrruna ; (! :r ..... · .. ,~\\ \(}. 1 ·-1,,, .. '') 
çııval 6'arışı tonulmu.~u. Uçüncil sı_ ~ •. _: 1'. .a~ı ~· I •ı > f. 
nıı:tan döııt :ır.ka.de.ş: Doğan. Orhan. ~ 11 t • .. ~ 
!nane. Metin bu yarışa iştirak cdec;t.. 40 ~ •• 

ıcrdi Sıra ~nıarı.n ıyarı.;1.Arlna geJaltf ~''''' . ~ 
zam~n dördü de c1lerln1e tı.tttu'kları •ı\ •,. ---=~~~:.__ 
çuvallara girdıler. Çun\lıll!' toyunısn
na kadardı. Öğretmenleri cuoralların a_ 
ğızlarını bO'Yllnları!ldan bağla:iı ve koş 
iŞa retıni verdi. 

o;rdü birden çunH.ıır tçtnde ilerle. 
meye başladılar. ouşe kalka nerllyor. 
du cuvaı içinde ko~ma.k, şöYle dursun. 
ytırlunek bile gtiç <!eğil midir? MıSnfir. 
ler onların bu tarııda .ıooı:znalanna çok 
gnınyorlardı. Yer de kum olduğu ıcin 
çocuklar dilşQnee b!r yerlerı acmuYCJ?'. 
d Fakat dort. çocuktan biri ihe:rkes1n 
~ dikkatini celbetıtl. Bu en onde :raya 61Crua yarlŞUl bitim yerln<? nr. 

,.- .. ~ ...... ~~. mıştı. Misafirler: 

· ~~ .· .;~t!,\' ·,~,~-:··ı~t:: :\,. -~!8:;u ulkL$lad1lar. Doğa:\ bUtün 
• . · •l ~ , jı t ....., .... "ılere :selim verdi ve gEr:dcn ~e 

(
: : - ; ~ -{i ::\ • ı ~ ~ tişmeye çalı$'.ın arkadaşlarına ii!lerek 
: ~ ) '. ~ \ LJ baktı. 
\ • Arkadnşlan neden sonra y.a.rı~ın bJ 

.. ' tim yerine gelml.şlerdi. Orada gerid; 

ilerUyen Doıta.1dı. oUşnıUyordu ve o 
kadar hızlı ııertsordu k! hayret ~tı_ 
ler. Sanki IA.cıUlt b!?' top:nu.ş glbı zıp zıp 

( Koçuk dostlarımız ) 

cSGn Postaı mn minimini 
okuYUCUJ.anndan 

Nbnet UlasaF 

-

Orayrı r..eye çıktı·ı? 
- Sen.deıı iziıı a1acaldnn. 
- Ne izr~:? 
- Bu cıgactı ~ıkazrm mı, izirı 

verir mism cıiycce1\Lirn. -----

t.alan üç arkadaşı mel(ll mahzun cu.. 
vallal'dan çıkarlarken, Doğan da çu.. 
valdan çıktı. Doğanın naaq lAst.!k top 
gibi zıp zıp sıçrayarak ilerlediği ü;te 0 
zaman anlasıld1. Doğanın çuvalının 
aı.tmda f.t1 tane somya teli vardı. Do. 
tan yarışa b:ı.ş!anıad!m «tııu;eyc gös. 
termeden bu ~l eri ç ıvalları koy_ 
muştu, 

ı·············································9', hikaye -------
Gerl'k ö~ tmen·, gl'rek orada bulu. 

nan m!safır~ onun zekfi mı takd'r et 
tıter. f kat yart a h 'e kat.t.~ ic'n d; 

l b rncl &ddetmı>d 1 r v h~k ın ıcln. 
, de Mrmnen onu t ~d·r et ı ve b'r da_ 
tın höeblr yanşt:ı b yle hi!e1t-r yapını. 
yaca!Tına llÖ'l. V"rd'rd . * * o---

Pn viikc:ek T·ap1lar 

~ Geçen bilmecemizde ~ 
~ kazananlar ! 

Ge~en bllmcccmtzde kas.ananla. : 
rın isimleri Pazartesl gunu çıkacak : 
sa1 ımızda ilan etlilecek lr. Hediye E 
kazananJardan istanbulda bulu • : 
DlUllar, bedl7ele.rini ı•azartesl ve E 
Persembe ~ıılerl ldarelıanemlzılen E 
alablJirler. Ta.5ra<Lı bulunanların E 

• bediy,lerl posta ile adreslerbıe : 
röndcdlr. : . . 

'·············································-" 
Par.stekl Eyfel kulc~i: 300 nıetre, 

AmeN:ada Va.ş;ngtonclaıti diklli taş: 
169 metre, Alm.ınyadıı Ko!onyada.kı ki 
llsenin kulesi: 156 metre, Rutın\ k!Use. kilisesinin kubbes: 132 metre .. Fransa.. 
s:nın oku: ıso metre, M:sırdaki e;;. da Bordodaki ı'ltillsenin kulesi. 113 
yüksek ehram: 142 metre. A\ru.sturya<!a metre, I.ondradakJ Sen Pol kUisesin:n 
j Viyanada.kl Sen E~len kJis,.s1n1n ku _ kUbbesı: 110 metre, 1st:ı.nbuldakl A,,va. 
lesi: 138 metre, Romaılald Senplyersofya cronlSinin ku\Jbesl: 58 metre. 

Birinciteırin 1 r 
Kapah zarf usutile eksiltme ilanı 

Antalya Naf·a Mttdürlüğünden 
Ant.nlya - Alanya _yolunun 81 inci kilometresindeki demır Mnnvgat 

boyanması ile tec:lt ve şo.!-enin yenilenmesi iŞl açık eksiltmeye konul. 
muştur .. 

~ ~ Eı:s11tme 16/10/941 Perşembe günü sa.nt 1.5 de Yeni.kapıda Na1'1a 
Mudırıyetınde mü~e'kkll inşaat .komisyonunda yapılacaktır. 
~ - Keşif bedc.ı 4965 lıra 15 kuruştur. 

.3 - Muvakkat teminat akçesi 372 llra 38 kuraştur. 
-i - Eksiltmeye girebilmek ıiÇln aşağıda yazılı vesıkalarm getir!ımesi 

şarttır. 

A - Nafia Mildürlilğü müLeahhltlik komisyonunda alınacak ehil. 
yet vc~ikası. 

B - Muvakkat teminat akçesine ai<1 makbuz. 
C - Cari se~ eye ald t!caret odası vesikası. e!::71> 

loevlet Oemiryolları işletme . M. 
Mu:hammen bedeli (1150) lira olan 1000 aded akupleman pn~ ebo

nit parçası ile 1000 aded batarya snnd~ı için ebl)nlt kontn.k pUikası 
(27/10/941) Pazartesi günü snat lll) on birde Haydarpnşadn Gar bina.. 
sı dahı1indcki komisyon tarafından açlık eksi ıtme usuWe .satın lına _ 

caktır. 

Bu işe glrnıak iSUyenlor.in (8'i) Ura (52) ku.~uk mUV'llkkat k'mlnat 
ve ununun tayin ettıği ve.saikle tıirlikte ek&ltme ctinü saati.ne k:ıdnr 
tomis;yona muracnatları lf.Lzımdır. 

Bu işe ald ~rtnameler komJsyond.a.D parasız olarak dağıt~m kta -
dır. (89~6) 

1 lstanbul Belediyesi Hanları 1 
DarillAcezc müessesesinde be.şinci dairede me..-cud Lkl helada y tm.

llcaılt tndiılftt açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif lbedeh 2769 lıra SG ku_ 
r~ ~ ak temina.tı 207 Ura 72 kurüŞt.Ur. Keşif ve şa.rtm.n1e Zabıt ı;e Mn
runelAt Müdüıiüğıi kaleminde gtiriıldıilir. İhale 15/10 041 Ça.."Ş:lmbl gu. 
nü saat 14 Da1nı1 Eneürnende yapılacaktır. Tallıb'er!n ilk tem rıı • mak 
buz veyıı. mekttııbiarı, ihale ta1'hinden sokiz gün ev;v.cl Beled \ Fe ... 
İşleri Mildürlüğtlnc muraeaatlrı. aJa.eaklan fenni ehliyet ve 941 y 
T'tearet Odaın vesika 'ar le ihale günü muayyen saatte Da::mi Ene 
de bulurunalan. (8720) 

İstanbul Fiyat Murakabe Komisyonu, lan 
119 No. Ju Hfm: 
1stanbu1da bu unan b:.lılmum odU:t tacırler2nin ellennd" b·ıluna oc 

stoklan ml.ıctar:nı lstanbul \.ılı! iU veya mah&llm en ya.bu .knym m • ;:_ 
lari1e İstanbul Pıya• MUra:lrnl>·• Bilrosuna b1r beyano.am.e ile 15 ıo 94 l C p. 

şıunb • sabahına krıdar bild ıınclcri ilan olunur. "90'34ı --------
İstanbul Fiyat Murakabe Komisyonunda.ı 

120 No. lu iifUl: 

:lstanbul vııAyeü dahillnae odunun ~ekisl toptan az.'lmi 370 kuru p 
kemle ISC 510 ımr~"t.:ın ı::n~1acaktır. 

Bu n&Jlhıı rlayet etmlyenler mllH korunma kanunla:-ı lı!ikümlm d h nek' 
cezalandırılncaı".ünrdır. c9085ıı 

Teknik okulu Müdürliiğünden 
9/10/941 tarıhlndc yapılan fen memurluliu kısmı glr ş \mttharı ,kn. 

zananların kayıd numaraları okul lrn pısmda bugünd'?n it ba:-eıı ıı ı blL 

lun rnnlrtadır. 
İlgililerın net.ıcı..~·; anlamak üzne mUnı.caa.tla.n lilz'.ımu bUdiıillr. cS014ıı 
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Kadıköy ikinci ıullı hukuk hiı.klm- cSon Postu nm tefrikası: 120 

emleket Haberleri 
Ça akkalenin unzel bir 
kasabası: lmroz adası 

İzmirde 

liğin.den: 

Ölen ve ter3kesino hA.!timll.kimizce el 
ıronuıan basm.9.Cı.w.cle Fuad ve ölü ka. .. 
rısı Binnazın berveçb:I mUnasafc muta .. 
sarrı! buhm.dultl&rı tapu kaydında. 
Kadıköyünde Osmana.ğa mah&llesUıde 

Sara;v aması caddesinde 9.7 .. 3 .. 1 N. 
Mustıa.faıbe:v ııok~ında No. taJ 8 kapı 
No. lu 2'780 lira. kıymetindeık:i köşk ve 
baAın sa.tılarok bedel!nin mlrasc.ıJar 

kocAmusuE 
Bu ay içeri.Binde otobüı 
ıJerlerinin azaltılması 

mulıtemel 

Kara. Osmanın vak' ası 
a.rasmdıa taılaınılne karar ırerllm.iştlr. Piyer, bu J!Uları FJlize söYlerken, 

1 - KöŞk oine.sı üç k.atlı.dll'. Zemin Yusuf ve arka.da:iları kulak. kabartıp 
katı: Menner bir an.tre ilz~rlnde s:ı.ğ dinl(V'orlardı. 

İ:2ırn.i.r (Hwıusi) - Yedek parçalar o1hetlode a:hşa.b bölme ile geçilen a.ra.. Kara Ahmed!n; Piyerln altın :ınfı ü,.. 
İmnn, Qanaıklmle 'YllAıyetmae ballı jntın l.çıtrı ~ öYle 3:Ş.llemışJ.a.r. la di~ bazı iptidai ~ddelerin te.. llik 1hıerlnde zemini çirufillto ve içlndc zerine, cebi ile midesi hal'ekete gel_ 

b!r kaııa. meıJk~ıitr. Mwı:lekettn en dı:r ki belbıer ~ 22 santm vıaca.. m.lninde çekilen m~üJA.t. bun1ann kileri olan bir sa.hanlık ve buradan gl .. miştl. Alafr.ang11. güreşmek daha iyı idi 
g'aJ.1b t&l."'J:!ı.rı:d, Ç3.n.a1dtaloden -M tt genJ.ŞUk l'el'.ir. slparlı edilenlerinden büyük bir k:s. rilen lmmızı cimento ma.ıtız ocaklı ve dqe mülahazalanmıştı. Hemen Pıyere 

tesadüf bahçeye ayrıca. kapısı olan blr mutfak hJıtaben: 
mil me6llı!t'de ~lr a<li.dır . .Araz18i umu ID:ı.2alumı :yıeı'l1 çmık.la :Plik ha muun memlekete celbinde . ve sol oiıhettıe ba.hçeye kıa.pısı olan zıe_ - Çoroacı be!... Yalnız, Filizi &üre .. 
m;yet e kayıa:lıliı: n .sarptır. .Merkeı... llne koyarla.r. Bu kadar küçtl.k bJ;ı·oıuna.n oortuklar te.sir~n_i nakil :vasıta.. nımı c;lmento şaplı bir oda va.ıdn. şecc-k ala.franga be!. 
d~n1 b"'!!'-beş lrlı:yü ~~n:. umumı yerde 193 Çl!k.rır.t vardır. Dokuma ıez.. larında elddl surette g-östermeğe baş.. Birinci ka.t: Bir antre vüze bilnr hdeldd :rte Piyer; Kara. Abnıedln zMıyetini hls_ 
nu usu ~ ~- .lllllB.ca.tı koyun, gMıı i3e 540 a.deddir. Hemen 3 eve l'8m1Ştır. b1r bölme ile ge~Ur sof!\ er e o setmişt.1.r. Fırsatı ka.çuınadan: 

YllıPll~ynI.r, lll!yttny.a~ı. swam V'El bir terııgM:ı dil.'J'61". Bunlarla ipek, pa. Yeniden kam:von gelmeme~ ~u- ~:~: Merdiven başındı. bir ki.. - H~iniz. is~rs.~ gUreşlniz ... Ke .. 
· mu:k ve yün 4>l:Jderlo ltu~ar dokur na mUka'bil elkle mevcud ır. ne.er ler w bir kaıı>ı ile girilen sofada yanın .. fe~eler ya.g ailreşınclen . hoşlanmaz ... 

Ha]k ooık ~ışkııındır. Bir9dkl!an kı. Jar. Arlanın. lmndine ma·hsu.s hu.sus1 ~. Bu setıelble yakında ba d.a su deposunu havi bir helA ve UdiGöl'Ü.V\'.>rsunuz, burada güreşler, çayır .. 
şm İ.9ta..nlbul!ı ç.ıüışmata giderler. İm .. yaıtak örtU:sü, soıtra ta;kım.lan vesait' Zı ve:sa.it.L na.kllıYe hakkında tahrlldat oda ve zeminleri tnhta döşeli dem!rjda olmuyor... Zaten, kış olduğundan 
roo lıatitı ~ 9C* seTiır. Hemen tşleri ~. Yaptı~lan kumaşlan vaz'ı da mullltemel görülmektedir. parıınakl:iklı ru bsılkon olup birinin ah .. çayırda güreş ya.pJla.ma.z... 'Illı·kler, 
her ~ Ameritıa., Avrupa hatt~ AIJ da. sal.mazla.r. Hepsini aile Jhtlya _ Beledlıye oWl:>üs sef.erlerlni İkinci.. şalb aksamı ,-ağiı bı>yaiıdır. Bahçede kışın güreş yapınıWar, 'çünkü, çayır .. 
yanın muaıtıeJ&f yer'ler!ni ge~. c:ıoraş cı için ku'l.larurla.r. HattA. erkeıklerln teşrin içrnde yeniden tanzim etmek meyvalı meyv'B.-;u mMeadd.1.d ağaçrla la.r, yağmur .'l'C karla örtültldür ... 

ış, oraJıarda çal~ kimseler bul_ yün v-e !:pek hartc.i e'J>melet1n1n ku. mectıurlyetlnde kala.eak.tu-. Tramvay tulumbası bir kuyu ve arka cihetinde Fakat; lk.e!ere1er, güreşten mahrum 
mak mfuriktin.dür. Bu yü.ıı:len kültfir ma.şian bile ıbu t.ezaA.hlardıı dokunur. sef.erle-'-... e he:rlb.a.ngi bir taıbıdide za ~anında bir helA.yı havi bir UŞa.k odası kalm.amak için böyle kapalı salonlı:ı.rda 

"' 1.1.:u... \'ardır. ala.franga güreş yapzyorlar. Görüyor .. 
yii".cfe"m.lş, iba.Htm medenı tbtiyaçla. iımrozlula.r o kdar 9alışka..ndır ki ruret giiriilmeınokl.e beraber, şirket umum sahası 1900,00 metre murab- sunuz tva; otelden buraya zor bela ge .. 
rının tenervvüü lle be~ıııber yaşayış tarlalarından tazı.a rdn.sul kal.drra .. mevcud arrubaJ.arını mümkün merle- baırlır. lebild.lk. Halk, ne 'kadar mel'a.klı... Se_ 

da d~.şn>şt.;r. _B,ilt.On köy yollaTl Jtal .. bllm~k iÇin gttnd!1zlert bütün kadın, be ta~ iıtinn. göstermektedir. 2 :- Ssıtlşm bir1noi arttırm.ası 11/11/ ylrcileri de gördünüz, hepsi zenglnler 
dırmtlı, evım •kı ka.Uı, baJııçcll ve a .. kız hep dış:rıda ~lışırlar. Buğdayla B cümJJeden olma.k uzıere şlrk:et a. 941 tar1hine müsadif sa.ıı gUnü saat ve alıtın lba.basl çorba.cıl<ı.rdll'. Hepsi 
~çlıdır. ~~~~~Ld~~ık v:ızlyetl rına çiçeğe YB.l!>•lw. lhUnunı yapar: tely~lerinde yeniden iki Roın.ör'k ara_ 9.11 dedir. giyinmiş kuşanmış, tertemiz adamlar ... 
b. ha.~a •P"'~-ı.uc. u. lar. Tarlalarında b!r tek ot görün- b ımaı edCınlş bunlar Mferlere 3 - Bh:incl ar+..tırmada mtıhammen Hiç, Türk.iyede böyle zengin seyirci 

Türklyenin birç.ok: yerlerinde ipek mez. Faıkat ak.şaım üzerler! ca.cldede ~~,,,...,ıştır. Bu ~reUe biri ~· ~inin yi.12ıde yetmiş beı~ini bu!ma_ gördünüz mü? 
bxeği balldaın ıa.ilıeler kemen hemen teml2 ıov.a.fet1i süslü ve =hlrll genç~=--'! . o,._,öı'k olm:ık üzere üç ara dığı surebte en son art.ıra.nm taahhü.. Piyer· zekAsın1 ele almı.ş hablre bal. 

. ._... ..,... .....~vı • J' , ""' U>ot!>"ren ~· ed"-· dü baıki kalımaAt şartı1e ikinci arttınnası landı~ordu. 
!r veya 1ki ....... u B.9wA•arı '"""'e ou .. kızları görenler, bunların gilndüz ba. İzm.ir a.te'yelerı.nde iınS.l .,...,ış 27 /11/941 Perşembe gU.nü saat 9-11 de Kara Ahm'<'l<i; çoruacınm bu lf\fla.rı 

ı ra.dn. başlı ıba.,ına .bir kutu _tohuı:n tarlada sımsıkı sarının~. elleri eldL bulunmantadır. ıcra olunacaktır 
a~an aJ:le yok giıbi.dlr. Elk.serıya bır venli, görb'eri s!yeh goofükH\ kızlar pl 4 - Ta.Iih o~l:mn muhammen klY. üzerine Filizden evvel şu oev~ı verdi: 
kutuyu biıimQ aile birtlen pa.yla~ır du!nlnu tanım-akta güçlük ~erler. Mag"' aza camekanında nıeıtin yüzde yedi bur,uku nısbetinde - Ben de, alafranga güreşırim çor .. 

• ve öyle be.slerle?'. 1941 senesinde 10'2 "--zlular ,..<>l-ışmasını bildikleri "l pey aıJa;ıe& ya,tırmalsrı ve yahud millt bacı bel... . 
.ııuuv Y'" " dolaşan yılan b1r bankanın temln:ıJt mektubunu ge. Peşl.nd-en Filiz: 

kutuya :nl ıahle oe.kınıştır. Bu kadar bi eğ:enme$lnl de J>:llrlcr. Mehtablı Uıırneleri lA.zımdır. - A, hal.. Baka, ben de öyle be .... 
t:.ohwn açıp vasatı 5000 kıl<> koza ya. yaz gecelerinde caddelerde a.kord;j'(ln Adana. (Hususi) - A'da~an~n ırule 5 _ '(}st;Unıe ih3.1Aısi yapıla.n za.t mü.. P.!yeı-; derin btr nefes almıştı. Nb.a. .. 
pan bu a.dad'.1.n şimd.lye kadıar bir tek veya ki!ıarfar1a şarkı aı;öyley;p gez_ yük caddelerl~en ~~yılan ~ karşı: zayede bedellni 7 gUn zarfında mabık.e- yet; mesele rıallolunmuştu. Yusufla, 
!;:ozanın da!h.i sa.tılmark üzer~. piyasa. dikleri gibi ·kışın da evlerde müz!kll si yolunıda Alı Nıısıbı ~:::ın ~t- me kasasına tevdi edecek:th'. Aksi tak .. Kara Osman ıst.er güreşsinler, ister gü_ 
ya .sevkedtiıı'Iredlği ise asıl mubim v~ toıpa-ntılax yıpaT'har. sınde.kl Bay Kemal mı l!ta olldu dirde tha'le teıh ve bu vüzd.e..>ı tevellQd reşmesinler Uli. 
d:.kka.ti çeQten btr nokta.dır. rlninde bir yı.Ianrn do.a~ma • edıeOOk zarar ve ztyan kencils.nden te.z~ Falkat; Kara Osman da bilhassa; 

İmroolula.r Jalzıla.nnı se.tmazıar. Adanada bir dilencinin ğu görülımüş ve mtişterııer heyecan.. mln ettll'ı1ıecek.tir. artın parsaya, day-ına.mamıştı. Derhal: 
Hepsini ken:di ibtlyaçları, krı;larmm l k la kaçışınışl.aııdır. Ha·ber~a~,_.~elmdilu·~n Tapu kaş'dUe tesbit olunan bOrçle.r, - Ben de ~rbl\cı bel. 
~Y zleri iç.in bl'z2a.t knllanırlar. On.. üzerinde 144 ira çı h 7rıb~tıa. biraz sonra yılan öld;u.n• ş_ mütera.km wrgıler, yüzde bir ka.nın;.ı Dedi. K.ooa Yusuf; iri pençelerini, 
larda ev lkıt.ısadı nkri tamamen te. Adana (Hususi) - Bugün Adana tür. harç saıtış bedeluıden çıka.nlacaJt.tı . bel:lnd.eki geniş Trn.blus kuşajpn.ıı. sok-
•ekkfil etm.lştl..r. Kadınlerı bllhns•a. polisi Kerim Yıldız adında bir dHen.. o-- 20 senelik ta.vız bedeli ve rli!.UIUU tel_ muş, dinltyordu ve daha bir şey söy 
;I'kek1erin1n kartandıtı en ufa.k mad. ·oiyi ya!ka.la(yıaırafk: üzerinde araştır .. Adanada arpasını salmıyan l~e, ihale pulu, intU..-.ı.l m8.st'afı mü.}. lemediti ı;rihi, yUz!lnden de ne diyece~ 
deyi k:ıymet.l~rııdlrmMinl bi}irler. ma y~iŞ ve c&'binde 144 lira pa.nı bir kasab tıer7ıy: a=k sahih~ alacalklılarla dlt\'er belli değildi. Bütün arkadaşları evet; 

Dutl\lik!tarı ~ dejlldir. Ser evin bulm~ur. Kexlm Y:ldız a.c:l_J.iyeye sev Adana (Hususi) - Mnanın Ali- alMtadarların ııtl\iTimenkul tızer1ndeki dedlıkten sonra; kaşlarını catarak: 
biı'ikaç atacı ~ bunun ~praklıa.rı Jredllmiştir. dedıe mıııhllesinde oturun kasab Mah baık~ hu.susBı:ı faiz ve masrafa - Baka; bu güreş te güres mt be? 

d ·nrl bi tırm.a. yapılnıı.ş dair olan :iddialarını evrakı müıt>!tele_ diye; ınte:ımizlı~i izhar etti. 
nı hin zi™'"' elımeiler. Böcek zamanı b .1 mu un evı e r a~ . 1r ""; 'M d hkemey"'l============::ıı=:=== 

~ ~~ Ad !den otomo ı bulun.muş rile b lllk:te 20 ti"'n l.,..n e ma " 
bizim ~.ıtmuz gl>i di!llan ke.:."erek anaya,. g.. • ve netôcede, 4000 kılo arpa f lild1rımeleri 'Azım.dır. Att.l h.ıtlde hollt .. Qıkıtır. Pa:ıda ta.fsiIA.t almak jstjyenler 
değil, y.apraklan ala.cm üstünden bi.. lastıklen tur. MaJhmuıd ibu arpaları ~praık 0 L lan tıa:pu slcille.rfle sabit olmadı'k!.'A sn. .. !}34/32 No. ıu dosyayı görmek 1cin 
rer b!Nr '!q:Jlaımak suretile n.lırlıı.r ve Mıana (Husustl - Ad.anaya ge~en se satıştıan ka.çıroığından .mılli korun tt~ bedellnd(!n hane ka.la.caklg,1'rlır. Bu malıkeme kalemine müra.ca.a.t eyleme .. 
böceklerine gayet temiz bakarlar. Az son part4 otom.obil lft.stiklerini.n tev .. ma kanunu hii.kümlertne göre ha"ın) medburiyet !Iıtifıı:k hRk sa.hiblertne de ıert ~ tıa.Ub olanL'l.rm da gösterilen 
şeyden Qdk. :tatU!aıde t!kri e.;13.stır. ~ zilne başlaınnıştır. da muamele yapıi!ı.cktır. \ ~."mlld1r. saaııH!rde mahkeı.neye relmeled lJ4n o. 

8 - Mi.12ıaıyede a~nı Ye Mn'uee a- lunur. C932/SU 

Piyer; Yusurun a.rkad:ı.ştarm.a soıtl 
düşürmeden neınen atıldı ve: 

- Pehlivan; bize ne güreşten ... Ni.. 
ha.yet; .yenecek Olz değll mıyız? Göt. 
medin m! klti,pte gecen gün gUl'eşt:ğlll 
pehllva.nları? ... işte; gene 01119.rla gl1· 
reşecek.sinlz?. H~aı, yeneceğ z, beın dt 
a.l•tınlarmı alaoagız ... 

Yusuf; çok miı.teassıb bır a<tnm ol.. 
duğu halde; arkadaşlarının beraber. 
!iğini bozmam.a.iC, ve Piyer!!'.l söyledJi 
mantık! laflal'a kulak asarnıc bir ali 
mülahazadan sonra: 

- Peki, çorbacı bA..... Biz ne güref 
olursa. ya.panz be?... !sterse deve ~iL 
reşl olsun be!. 

Yusuf; işl bab3.ylğitliğe vuruyord\1. 
Hasımlarına, a1~.mdan ziyade bir Tll~ 
gibi yalın kılıç meydan okuyordu. 

Demek; ber şey gürilltllsüıce hall<>' 
lunmuştu. 

.Ah; şu para neler yapmazdı: kırmı.. 
zı liracı.k1a.r, sonra da, kendine güven.. 
meler her şeye ka.clir kılardı insanları 
vesselA.m. ... 

Piıyer; olduğu yerde zıplıyordu. ze .. 
kA.sile her ~ kolaylıkla hallediverıni~ 
ti. Heım de ta.m, kapı eş1ğınde... İyi ıci: 
evvelce söylememişti. 

Dubllye; renııi solmuş, eli ayağı ıs
pazmuz tutmuş bir halde; Fransız pe~ 
livanlarının soyunma odasınd:1 b.r ,,.. 
Gağı, bir yukarı volta. ediyordu. Sabır .. 
sızlık canına ta..llt deın!şt1. İkide bir de 
koridora çıkıp, Mösyö Piyerln ge).ıne.. 
sini bekliyordu. 

İşte; nllı.ıı.yet, Piyer geliyordu. se.a' 
ta ona, on vardı. 

Demek; yirmi claldkadır, Türk pell· 
livanlarile bOğazla~ştı. 

Plyerin gülerek, hopllvarak gele r;ı, 
ni gören DllDliye işin kolaylıkla 11aııo .. 
lunduğunu anlamıştı. 

DUıbliye; ya.nına. gelen P:Yere l~ 
bırakmadan: 

- Oldu gall.bıl? dedi. 
~ Aman, <ıus. .• Hem de öyle ko1ıı1 

oldu ltl; sorma.... Yaşasın aıtınııır~ 
Şimdi sırası değil, sonra .konuşuruz. /ı... 
hali sabırsızlık içinde; fazla Ar.argaşıı.~ 
ğa meydan vermeden gU.ı-eşe heJll 
baş]Jyalım. Şu sa.ate bak, bakalım: 

- ona, on var ... 
- Amanın. ç.:>k geç kalmışız ... 
- Onda başla.nz ... 
- Öyle ise, durma; ben pehlivaı:ıla-

n 60YtlllOOYa. kadar, sen sahneyd c:. 
maga.fonla. ahaliye gtlreşe tam on 
başlı:yacağ]mızı iH't.n eyle ... 

Dut>Uye sahneye fırladı. Halk. orl~ 
nizırt..örü sahnooe ııörUnoe sustu, 

CArkasl var) 
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._ .... ~ fDm t,k:are'.i, aan'llt ~ haber n:nnanış olmalan do- çY hükQmet.inin 'VlllZlyetini 53.J'.&nll.Ş osunun nasıl ta.klb ec:ttı.di.ğ.lnl teri mahfelleri bolşev zıne ka 
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me 1 
UA>Q Jcym!le haklamı.da. tanunun 18 • cl mn.hfe]J:erd b111i. gözden geçirelim: pılao mtleadelede 6.J'tık kat'I ıkara·r~ 

Sa 1 
ve mesl~ ffa ~ tmStin me.dde81 htikmttnlhl tatb!ld:ne de m trr. Ayn1 e bu baiuı • Geceleri ve s slı havalarda Bele lr:a verllm.ş olduğu 'keyty .etinde ısrar c _ 
oımadtiJndııı.n. w bml1v.ıa ticaret ve b&l ıııe eebeb yoktm, A61ı:ere aU;ıne~ ha.re hıgBiz ~ bam deti - Te Pransa sahı1lcr1ndeıı M nı den~. damekt.edir. Aynı mehafll ~ pnta "H - san'at ~i .. ttaı bit' halde benlber tieaTet Ye an"slt mahallerlni §lk2fklerl ınıt&ç eıdeoeği ilNre olun - de ileri s~Uş olan motôrlerı.I kl ışgali 1Uim ~eien geniş sahalar bu 

itler bize meydan =~ =-= : : =--= = =" ... bl~~ m.-ıır. o =·:.~~· ·~:::"';;.:~~ =.'f::'.a~"';,! ::,:, ~ .. ~ 
kere &hnlll'lil d~ tnen u ~ ~ıorlne deva.m edllecc~ı taııu.. R d k" k 1 · et yilbeklikten ıeldltı rtnı. hang tetUta- Y'OTS8 o tadar sıkı surette ı adan 

Okumuştur buna 
patıttian wnıte ~ı.erlne dil'. usya a 1 as er vazıy mete ilerled klerinı telsizle flah c!ekl evvel d&ha bir t..ııtım a kert harrtAt 

k d J 
merltezlerine h'l.bcr verirler, «<>standa., icraat 4cab ettıt ni söyleme ed r. :Bu 

' S b. d B 1 . t d arşısın a aponya doAro llerlıyen inıllı1ere karşı cephe mehallde dmillyor ki: 

mu
•• sam aha 1 r ıstan a u garıs an a harekete geçecek mi? avcı gruplarından b t"aYll. Pn ~alnn bu. Muhskka.k olan b r ş v var ;ı t:ıoıee-lunanlart yfiksPl!r !:Uta! b·ml r 1ngl vik orduları faal ~ ır ol:ıralı: luı.ı-bln 

t şmalar ekmek Vesi
.kaya tab· lBlıe &arata ı lnel sayfada] Uz avcılarının hlkumuna u rıı.dıld.arın. büyillt sabiı rn rtı& uza.le tıni -e miyeceg~iz ,, çarpı 1 Jy; ma!Om.t alan mahl<llerln •• - dan nnl•"• muha• hm mcdntt ..... _ m>ş.•"""· ---'4:l---

le O tarafı na.a.tine göre, Japonlar Moskovıı. mu. lar. tngillz bom'IJnrdun'ln ırıınıunun 
:eelgrad 

10 
<A.A.> _ KomUııic;'.Jer "'- 1 lllal 8:ı7fadal Anvers şimal nden Ranovraya do ru Al bt• ~ • ..:,~ 10 (A.A.> _ ı<uz.,lt ..._ >BPdaD -" ..... --12 ....... ..... _.,.., - ......._ eim- _.ın ••d""" '°"1 

olank anla. ;ı,,.ı-.m.ı .-ıı...,, -•louı tclc. man te ıgı 
'< &anunm"' ıı..,. hakkiBd• """- - _..... •• •-""ot ".,._ de 200 ...... y..n -., yukazı ,..... -t> .. .,.,,.,. m........., do _ fonla ... .,. vemtt bu ....,.,,, a•ann ~ m••a.h: .......-. -ı. - ııtlnde ... onun vam .,.,.!il -- hl< bir...,._ ho•"lıf> '"""" oı.n ıunom. on,.,,. '"""":"'• 

1 

'"" .. ,, ... 1 
.. ;:-rikan•n blwat'..n ,,_..,.,., a• _.""""' ,,_,. ıooıı ... cllnd• ..O ....., .~. wn kendi ... ,.....,, ........ ,... -- MOOn "" ös.ı od3l Tmm • • -
'-un l93ti de kabul edlkl- • _.,....... - """" --- ,,.. ........ ,.. - "" - lo • Öyle anlaPbyW .ı. ,.....,.. hal'" lfne doiru Lettrme>-.e oldutunu ,,.,.: <'n yaptlan m1'ha,-.., """"' \&. ..--!'.""'" •unununda bU,.ıil: "'*' _ .... , """"""' - - _,. :!':::::::::: .- 080 ....., ek. ~ m...,..lb- vo Rm dMD>• aona lln• ıeıcion!a """"" b.!dldr. ""ıın mam:anon '-1hlara ""'' 1 531 e. 
,.;,....,. •ldutn h- maıamucıur. bil"....,,._ .,.- - ka - . """""' ...ı ..,..ııttotıeno ahlnUY• .....,, m......_ 1ahllW<I ki ava bO.llk.. slr, 161 t.op ve mııt.o ddid ,...,., .,_ 

......... kan ... ..,_ .. -· HllW - Qıle I>' _.. .,_ l<rllo _. """'lanın d"'hal v--· ~ıca "'80 mllifD de -~kktını için yapı1:11 NarJ. ~· : ----an ,... __ ..... _ ~ ~ aı.. nmJ8J8 yardım hakkında c*D'. _._ A _ ... 1" _ _. ıen haberdar eder. Memte1ı:et btıyük ıanmı,ftır . ...... ha.tllkt ~ ..,._._ 1 ~ Amerı-. vru.,_........ Vıu" - ffiılrler merkez olm&lt tızere ml1dataa Alm ~--~. adıa~~:: fa~~= ~::--,~:--== nnilizler ne do~unuyorlar? yelm ıınaı:-.ımı dikb.t~ takib etmS.. mmtakalanoıa ay:ılmı~tır. her mınta an , ....... a tu.wetJerl dun l8Ce ~"' ........, --- ~- - ır T ...... -la ......,., _., '" ta •.-ı """ ak<lt ve .... _.; Kmm """'" m.,danlum>. °"""" _ 
y.,,. ';..,_ ba!i:,''_.., '* ,,_ .,....ıı """"' --· Blılorln •- .....,, ı ..,. ...-ı - "'' - ,,_.,..., d<rl>al .,._ ,..ilde mlldafa•ya ..,..unlur. ,..,._ ""' mmm ,. cenub bliigele=-t 

-.,, ., .,,,...._ .._ ... ._ ..,. ... _. - -- - - - - -- ddutunn 1oalfu nl ...,. - -. -"'·...,_ne "'"""' 1-ben 50 kolom.ı...ılk "" demlryoRar>Dl ve """""'8dda bulu. '"" ...,, °""'"""' hokl<ile ............ de _,,_ ..... - ....,_,. "- =-..,,...., """"''"'"' 'YI b~ J-. ne de .....,.. •• bu ,,..,.ıın ~.::ri """"'' '"'-'""~ '°pçu kuv. nan ""'•ri tesisatı -lemı""r _ 

- -.olunamoz ı.tıb!dmı.nn - me -· - DO --- - m çolbuk husu!GnO arm -· ............... , .......... -· dır. ~a kalacakları bti7es!ni dm - -''La ne de tıebdld'Aıl'De ctsstderden· ~ cı•- .. .: ....... ~~ Rbir '\o'alclt sçl:n v-ı~..ı-,... 10 {A..A.) - United nm ııeJeceii yollar berinde tabiYe e. Berlln 10 (AA.) - Askeri bu mem 
- Bu ha; 

1 

,_., ,,_... ,_ ,_. "'""""'a uayanm da -u.oe<--- dllmŞitir. Merkezden takriben on kilo hadan 
....,;, •a çlDde --- - m 1 • - - • - .. - .; ,.,..., mWellk"' >avla ........ , aml mllda. +-1:.~~ a •J""""1a bllil >!!yor: >ıaı - - • - T-• - ,.. ...... - """" - ,,,.,.... .,...,..,.,.. kon f.yı .,.. ..... •lan mabfe!len!• ..., fu _.,,,, v.n!"· bu ç mb" ....,...: 

8 
-~-~ """ıu bir AEan on • 

,.,.;: ,_ da ...,...,.,_.. -"
1 

- ,.. --· ....., - JO- _.,. atr -kla - ....,. _,..: - .,,,._ _. 1_.. •• .....,il topçu b•tacyala,ll• .,.,_ cüsu """1Dll nunt:ılmsında gcnif b!ı 
O - aGD "" -- ..ı ıu ta'"'1 eti*._."'" - - de-· ,,...,.. n. ....,. ,_...._ 1' bi çoJ<m - ırm .. """'"' "~'""' ""'1'n makine! tuta ,.,ıa dotnı llulem,. "' -

- - ........ ..,._ -\ _ ...... iM '* ..., µ llal - et - loob odeD Wtlb ledb.rım 1" m- er . ' aza g ......,... ......,,,. bulunmakt•drr. ""1en bu "'°'""' yolU'1 dliu >ollula 
-.,. - .,.,.,...,

11
.,. f-· - ,,,,_..._ _, ı.oo - - oo>.n,..,.ec..,.,..tT. Bu orwıa t.ır. Bunun - -· Ame>"ı.. P,,.,.,. ...,.,. """ bulutlan d"'1nan b-mühlm b" -tayı el• -

bü:rClk eetdrter harabet'e cDııımlı&. ıtvıl t~ etmek enıusu le "'1'ırmıf dan Rdar düem&na bwncmı paha.'ıJ!a mn Ç1n<le MIS'1 sılattWaJıSunun t,clcrar daha teiı r t.merin ... ~lmeden havada m~. Bu manevra ile ~ ton te 
.,, -er..,,..,,,, • ..,, ...., -- ___ - _. - - .. ...ı ..,....,. """"' tesf&bıde eJlemMldlr y11-... 'ta<U onu orad' b"'

1
"'- ,.kklille'1nln rlc•at• ""'1lm>i B -~ ...,.....,.. -• .,._ =-~ _,._..... m6dalta .,._ _ .......... ""-~ ....,. • 1"' " bottlbrOoman ebncl" ne m'J'. · u -izi teıc. ._. ,........, ıı<L ~ - .,,.._ - bh" ım&ihan& """""'""""'"· Pa dan v""'•d•n 11zc,,.,;,,. ""lll"W . ...:: noktaya ,.,_,. ""'1ll Anı n top -k~ ftl'dır. Bu hWc&nlerm .wı . etmek ~ lltr...-ıtil!H ~ ~ .. tat ~~ meıahıaıntn ıe!zııl,eelndtıo eneı :1: p E 'ld" •• k&t dtişman :ra toplu olarak pek çok laırmın a.te~ile asker 'oe c.ea>hauc )'Üi[ 

nlmam...,.. detl"1,llmesl ,,_ - -- Damı-., -- - - _,. _.,,m, be .... - -· y!!-lmen <011• ve '"""nd• muha, bi bir kaç uoun naki.Ye kolu tdı<JI> şlmdlı: bltaratlı~mı hıÇ btr ~e bOZ vetJmlz, ibütün rdhumuz ve büttln nft:I itmam edlloo:ıem1.S Vil bunmı ta : sı·nemaslnda rebevi kabul !.'der V"YB.hud dal'iılnrak dilmiştir. Y\iz:erce Sc.vyc.t aakeri. mıy~. düşü~ yapacağ'ılı,> l:ıeJı!ku'ku için de AlnUın art. pek az va- m<lnferiden hareket t'der, bombardı. &tiürülm~ v.e binden fa.zra e.>r a .. 

Amerilaıo ~ret vapurl&l'ım silah _ Beriiıaıle alddtt ir.l blmlŞtır. ~ gülmcdi~lmz kadar nuış~ımddan1 ııonra ltacar gider. lınmı.ştrr. 
ıarıa c~nc!ınnak flmdi mübrem bir Berilll 

10 
<A.A.> _ Ye.rı resmi blr gülmek ıstersen z? mttdafar. :faallyetlııi ıd:m: e ~t oımaştur 

1 
den merkf"li 1 • 3 SO\'Yet fırkası imlı:\ edildi 

-· ..,..,,.___., - k,_....ft -aııı,or: -- Dünya Komikler Kr• ı '""· S.h n nam cnlı,l>ltı'U anlata. .._. doi•u ••"-• ta•v kıt•aı..-ı 
:::.-=-=:- - - ... ...=-.. ::.:::·.:::-..::.. ".:: ~u~ LOREL - HARDi .. c .... ,:;.•:,.~","~ m,;;;u~...,~:. :": :=n~:,u~ ';;~" ~ 

y......._ ••• D•· ~ llr'S ıSa fU alılılıleüar ytlrllttU.. ~ _ ~- mtidaraa kmıuumının Y nmda r zet.. bh' çmıber içine n !Ar ift b suretle 
ES 1'e1.e m:rşı ~ bMiİll mil. -ktAdir. - ~ A ş 1 K lrme servis şer le, pa f korunm" cefl ' "" birl •a..- b 1 -. .., dUşmanın ar~ı"' tç::ndm çık mı) acall 

letıere ?e ~":ı..ra.. Engt tere ve Rus. Bu mmıaı;cı. bM;ara!!ık i:a.ıuınunun ~ nan ... ~ . u unurlar. Burada ı>..sıb b ılu. yeni bı.r ceb 3Ç01ışıardlr. 
Y1l"1 yap;ı~unız ,..,-ı g! çc bü. kaldıru.- -'< -· Sabi. .._ '-.;.._ laS> ı;;"' m kyaslak! meml " had - imha ınul>a,.he•lnln ..,.. -
y!lyen b r surııll• e.rtımıa~ - -re d>13aoontk - ııeıı - Türkçe sözlü ve '"· Pas<.._..,,,. munhba•ar .,,..ım,.: yan «:tol• mm:.• d> A:man ,.,., ..... dır. Bunu korkusuz ~--wıı.ız. Batı ..._....Jh"'U emek ,....__,., Ruz-vel Büyük bir muva.f-t'lık!yetle -rnen korunma rvtsı lf'lefon!atla ıerı.. 8 Teşrln~nelde, llı: Sovye· fır _ ,. tll ,..,........ • .,..,.._. ~~· - Daşanllmao derec.....ıe eğlenceli .. maınmat g&• dllsm:ın tayyo.. tasının ""1Y""'1 ımha cim~ .ıd r. 

nm re$nm mukadderatı tera. Un beyaınaıtmda, son rz;aınan\atda yap ş A. B, ][ saııneıerle dolu filmi görmelisi- relerini gö.st~n Ufak ufak tayydrelnrl IAdedir ha-'•- u ._ 280 ..Uman fırkalı 
· Uğı bütün beyand't.a olduğu gibi git. n1z. A~: Mft4ı..··at u. M 'u.A ıerlnrle'd f şlcre sokar ve bun-;,•- ı:w""" 1ar her I.mıdra 10 ,A.A.> - Alma.rı taarnı-

BlırJt ·~tmmabıı ehnlyeediıo Wtç~ art-An bir d~k bB.kim. Si nemasında Mem'lellret jurnalı ve ren'kll an l\lın9n habere göre hare~ zu dün MosltoVI\ l8tit&JneUnde yıımı 
B.,_._ -~ .ıö.ıl....,.,.. ki eğOT dlr. BerllDde ve b\l.tfin A'manyada s-M'•t filmi ettirilir. Mnd'lfaa kmnutan• !oabı ... ,. .,,. terakki ..,.,.....,..,. Kuh. __ __ -.-- hal<n .. bu ma-atı -•• yatmnufa.. ha keL •ıte ~~ .... -· aaltert ~ı za - herkes tunu s>r"ızyQr: Amerikan mil devam ediyor. Bugün saııııt 1 de tenzilatlı matine ki ... :x.er mıntalt.._..li d:- .-ı.1onLl bo1dL teJıil tııl)Orlara ıött. bu 

800 

re • .. - bio Ameri .t - - " - !enle - o.-.!uW'"" Ka<U. Pin • 
ndl - • "'1lıl:ır, Jeti gibi bir..- lı6ol< hı. borek rl>" ve t1lzumUM ..,.e onıanu ava ••- --n ve sıov .. °"'ulan dl 
-n .....,:n .. kendi 1ılirrL tarzına da'ho ne bdllr _..ıil •- l!lkl•rlnden .. ..,.ıom l•t". P..U '"'- ,..,.., - ,., b• ,.,.·ıe ....,.. 
- - ..... _, R .. -· Teknikte .. San'atta eniz bir mucize •aratıldı - nınma ,.n. '"""'"" fil"'unun mınta.. QoUln!!lk -'" edümı. ımıunma>ı..&T. "S ~ ' '", ..... girip ,.., • ..,.,., rO.On.,. - do•ann>'"' -li Rus --

• ....._ 
on Posta,, nm bulmacası: 3 - (4) 1 Bugün L A L E Sinemasını = ;::,::.:r,:.z:. .. ~ =· .=:ı-=.=.:~ ı.ıer iÇin ~e:-ce &eldoD lt'er. 7ÜIJ'er. 

ılcın 30 

1

.._ •. ._, -·••n """'"' TAMAMBN RBNKLI .. "°' ..,.,... , .... ,., aı......,ı ba - ıt rA.Aı - D. N. e. .-~ olta"•-· ını ~ıu.,..ıı bu araJa yollı)'Gll Jwr Dr. s 1 K L o p s aaıondan dışand.:. oıan biten her w • Odem llm8ınında balunan 1-' -~ .__ .1 ..... mua 6 L-J _.__, _ _, __ .%: gaz&ıODde tutullL· ve havada uçan lerın Mman 8Ml9Ş ~·ri tan.. 
:----. : 11' iM Ö• ta1111İM .. --.:.a ta"""areler. JJ&tl:Y&n toPlar hf'P bura. _. l ...._. 1 ,,,,. tmdan tetııra1' mOeıla.r 8W'ovLe !JOlll.. 

nıeştıu;--bi ..,;,,.. 2 · 3 4 S ' 1 il dan "'""' "'""· ""'"'"' ..,.., ,.,... balsnd>ldnm> .....,. _. -ııı <8• ' ·-- ....,, .............. ·-· .. bir ~ ım-· . ---._ Bu ımlltiBenln en kudretli bir mıaall.. münakaşa vardır. ne b!r mils*ere, , .. bel' 
8 

..,_. · 
2 - :a l)eha.nın en ~k ıereti., Sinemanın en parlak zalerldlr. başta bulunan aııcaık bUtlln y4'pılan Votı'adan t'rall:ar ötfosine 

(2) • ,,.__ ·e~ı~1Yva,-. .o;;. --'" • ır·ıt le ;,niZ1 
_,, _ .. N...,.I> yerler tap."•..,..,, ""; _.,...._ ..., • en yor ' ı.ım kont'°""' bulund"'"'· ""'•'ld• B-• ıo (A.A.l ~ sıeranı: 

~· "" :. b>r ..,...ı••n _.... emlı1eri veri,. B!!Uln mcınlokct bo ,._ Bu-! Erle3!to oautcsifün al. 
Inanın b ı:ı ı cumıarieı91.: 19u1; 

1 
de tıe~ bıalL1t matınesi k ?de yanyanıı d<ıyanan mtl:lııfıı'l mın. 

o Un r3 lrıııtu esı ıauıanna .,~mu""· Almon••~n id. O@ h """'" ..,.. Vo:ga bö'8eoir>de 
3 ı. Pamr : eu.t ı ı de tenzl:fl-tlı lhalk .zna.t.in dta _...!itle ö !mdı... .. d 1 bulunan bütün hüik11m.et. devaırı Al. 

\1}~Ye-ı 1Sar1tta b Te'~tıon : ..a595 ""'' !"ıne g r"' ş re .. ıı ar A • 

4 

"'" , r msn aruı.ıno Rir'P t• hu1ud•> r"tt'll nuın k>truıtı tonıtınılan kaurul&n 
- T andan itil>a"n h•va mu< ı •=m ha oon muvatııldye~., fu>erlne Urallar 

~.: "k~".,,_:ki.ı- •• ....,., edlhnodlı!• h cbl• ln•lh lnvva: ölo.>ne naldedilnılıt" . 
. ., ....... - B u g u D resi "*'"'· 'ffib.I "'~' 
k ı ltoyını b r ----------------

~~ ~l<:2>l~lnf~~d TAKSİM SİNEMASINDA S•h•htan Sababı ~':..=~~.~~;':!b;= ' ~ _, . ' 'C'e~erbah de ııporcularla idArecllc.r ara ın•a Wr 
ı · iLK BÜYÜK MACERA FiLMi; TAMAMEN RENKLi C' 1& Çe anla$Dlama21ık bdirmlş. ı-ı~ 

L -

... ,,,. .. <>n.ı.., ••ot••. Çinkü bDyle Wr badlaeD!n • 
'

3

>, ~ butu • H A OD bq 1
1
1 olll)'or. Bi Jaz aq&mı fenıa' Ye dosUuk U.1natında .,_.._ 

8 

- <

2

>. , TALI DASI BüyiikaclaCla Yat Klu11 taraçasında mesine lbıimal verU"mrz. SlH>rıt .. 
"'· aır aı, ""'• °'"'"" kalab•'"' "'' •"'• .,...... ........ ,....., ...,.. ..... ·-' !atı, •sı ,.,,. .,, .. .,, aoı...,, - ... ,... anlannda ,.,. ..... -.. 
ınııı; Bır koın .. : - Fcnerbahoe ~avyayı yenmlt! dıfım Fenerbabçclllr.rdetı Jııl~ blrlnla 

a <•>. .. .. 
( - .... """'· Mdess;, ve !htiı-aal> filmi -'"°'· Sponlan aoı.,an. ,...,,. bl• an. ..,,. bir ""''"' .......... .....,._ ''·-........••otu aa ·-"''"· 11o -· ,.,... .,,.,,_ oalm•. •• ..,.ımı ... •··-
., •'r, > hal"!~ _ ..... .....,,. balV. •'""""" omwn •.• ,...,,wllar ininde.. !erini....., .. ,.,.,, _ ... ,. ,,..._ .,.,_o .. .., .. .,....., Ol 
~ .:.. tebd!ı 2 ..... n ....,,... •... Amedbn donoanesı tan.tınan im-···· ................... _ .. , ..... ' ............. ,,._ ft m•- .. -.... oı.u na,.,,~n . Ba ... dot•• ı.ıı. T°""''"'" ,.. ... 'l'iatillert ••eaerh:ıı~enln aJuolarile 

~~;-ItA~ai4l,. · uz ıtndekl bir <*uyan m. ~::::::::::::::::::::::::::~ badine 
1eu~ı, ~ukian orta A•. lterUer akan, kalbleri FenerbabOf:nİll İ~ 13). <ı. M> Uda ,......, bb" o,! -ıı,,1: .,,..., b" din -" (8), • ,_... .. .,. kuTTcW .,.,..., .... 

1 

nllerile bcrabtt rarpan binlerce llPIJI' llı .... -o "'----rlo- Tür.kiyede bugune kadar görüp 4•\'tl'en til""""e f lmlerı.n takmWlı yenml$ti. Ve bu haber AT. mef'alW&ı da lnamuıyacaklanhr. 
• .. t~ - .. ve. _" i - Elle ve dille veril n blr :iosUulr "9A • .,... F b-"" ı _._, it ~ 

1

21 ,.,.,.,,.,..,, ..., «> ıo-t.ı en te-sı en lbretlimtA ~ ,. .. - Alemtn4e b>Halarea eal. ...., ...... • ••
1
"' .ıımaa '"-

~2.;~~cı bir «Ç> il~ve edın!z fi. 6 - ~ d~=e (~i ıtade&i ı4> Hl Z m o uy m As 1 n :::·· ::.·:s::.:..:~~~ı:D~~~:.-, ~~ l!~!!kl:ır~;ı~ -r.::u.:: 
""""' ,,... ~ ""'" <2'. - 1 - ....... b" ha>VV> 71lrfl>"... Ti"' - ......... ..,. .. ,...nı aa.. - için kon•>"''°'· D ........ de •-~..__'..31. "" J>. g, nola !2>. ıeı. - •- ......, ... '''· ,.,.., .. ~...,n• ,,._... ......_ Tlnçtm slbi m-""'"· "" ,.-._ 

1 -- 8 - Le.- m. TU• ... Al<m dlnya. - ""'-" '"'"'" banan lçlu •.U. ı...,,, ı~nm.,...k ,_,,. Ulff o. 
"""' - ,..,., ... ._,.., ...... , <•ı. 1" hayvan (2l. .....,._. -· ... ,.,..,.......,. deydn k1 ,,.,,, 

0 

......... .,. Wr bl 

2 
-"\~~!l· ;}re lnnhs!IS nefis bir 9 - Sonuna bir ıı:b ilA.ve ediniz vü.. TÜRKÇE SÖZLÜ • ARAPÇA ŞARKILI Ve Feaerba~nön cflllt.ilmeD ırJ>Orl'a_ nana Fen"'1aaht;~Jilrr lıltlnan ulı el. 

111
• --.. .. ~ •ot 

1 
'". cud•n .,, .,.,m olrJD "1. BIF yaz Y•- lan bu halk ......,.. ""'' t.kuik. I "'"""'"' lk '"' '"- ilk ma-

l - .&'-.... Ldaaı. (~). B:ı.ğışla.mak mlşi <4). Bu m\ibteşelll içtiımal büyük mıD gmı.çl!le !ı!lha.f olunmu~ur. ince oyv.nlarlle Türk futboluna da •-ı isbat ebnelrie seclkmlyecf'klrrdlr. 
--- Bil} mümessileal: BKDİA MD3SA!BNİ - MiARİ KUİNİ rn I c I . _.__..;_..;__et_ewı.t~~~~l!.._.!,lCı)~~~.!..-Y'&!l:!O!L~'i~~!..• _·uıe=--ba=8'&i=mı=-1&=-'~'~),~Es)r=a.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ıle:;. ı:::: ~~I tarihi ~u.A..,. iaJN.j 
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Sümer Bank Sellüloz Müessesesi 
için (35) kalem muhtelif cins erzak aşağıdaki şerait dahilinde 

mübayaa edilecektir. 
1 - İhale edilecek erzak müessesenin Yemf.şdeki deposuna. tcıısllm edlrecektir. 
2 - MuhteU! cinste bulunan erzak nev'ine göre ıalıb!crlııe parça parça ihale edilebılir. 

INGILIZ 
3 - Taliblerln iŞtlrak et.tikleri kınnılara veya tamamına aid malların verdlklerı teklı!teki kıymetinin rUzde 

onunu teminat akçesi olarak Jh.ale tarihine kadar !:lüme.r Bank Galata vczncs:ne yatırmış bulunmaları ldzımdır. 

iLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
4 - Verooeltlert kapalı zarfın üzerine Sellüloz müessesesi erzak eksiltmesi ibaresi yazıla~!!.tır. 

Uuktofalu 5 - Kapalı zar:tı.a:- 14/10i19H Salı günü saat 12 ye knıdar Gala.tada Sümer Bank Batınaıma Müdüriyetine 
tevdi edilmiş bulunacaktır. 

Der ıemeMe.o sonra güde iiıp defa muntazaman 
~ld fı~mıs. 

6 - Tallbler verecekleri eıv.akın numunelerini de znrfiarlle beraber Müdüriyete tevdi edeceklerdir. 

'YENİ GELMiŞTİR 
Müessesemiz, içtimai teşkilatmm altı ayhk erzak ihtiyae1 listesi 

Miktarı Vahidi Cinsi 

Pirin~ 
J) 

Evsafı 

Bursanın olacak 
Burs:ı.nın olacak Ticaret Vekilinin mühim beyanatı ı Getata Voyvoda Cad. 

10 
11 

100 

Çuval 

• 
Teneke Sadey yat 

Plll!.vlık 
Çorbalık 

Urm Urfa yağı birıneı olacak, clerecesi 
nümune Ue blrli~te bildirilecek. Bereket Hen No. g 

b-....... -----Cila$ &aıatı ı taeı laıFfaaJ güDkil ~ hattında d& tunları _____ ..._::...._ _____ _ 
ıik'aıtörleNıe gıörü.-nü~ Ye kendileri. söylemiştir: 
ne tioari ~ı haöında dl • cİhnıç madıırel~ ham ıttı 
rektitller vemıişıdir. VQil, kJSaı bir ~tmdıııı mUbim. m.eıv4kt.l itJbaril; 
fasıladan smra saat .. 1~ de_ ıtJr.MAt ve müşterisi Çdktur. fl'8C.a.t .ıoomlekctın 
ihracat taciı11'rile gn.riifmilftür. . ihtiyacı 'i'e ıistilı:bal için da.ha emnt :.. 

Tlcaret V~k:l:l!i kenduııle görüşen bir yetZ bulunmeık düşilnce:ıiledir ki, nı. 
m~ fU oeıranatta bulun - N.ç mıaddele.NnJrz:ı. hem llsan6 bakı 
m~; mından ve hem de fia.t ÖEı«ımınd~ 
•- IstaobuJıda Vekalete batlı miL sıkı blr mürab.be altında. bulundur. 

essesel'Crin ~lni yakından tet- ma.tt:ıuız.> 
k1!it etMm. Burıadaıtl müesseselerimiz 

( TiYATROLAR ) 
isTANBUL BELEDİYESi 

Şehir Tiyatrosu 
Tepebaşı dram tı.munda 

B A 1'1 LE T 
Tü.ııkç9ei Ölıiverııitc İD€l

liıl!ı edebiyat şubesi 

anısında da!ha :y.ıı!tın bir 1..ı.irıır.1 te_ Türk - .-\iman :ınlasması 
-ru ue İsttklAl caddesi komedi Jtı.mıında 

min etmek üzere .ta.nu-lar ıaı!dık. İaşe TıicaTet ~ ;reni Türit - .Ahmın 
~ kıt milrak:ı1>e lıeŞi:l'fıtı takviyeye ticaret anlaşması ha.kkında. cbı .ŞU be_ KillAR.LIK BUDALASI 
muhtaQttr. FGa.t mü.ra«abe tt'.şkilfıtı. yanatım bulmmıUJtur: Tiirt:OCSi doOator AU Süha DelJbaşh 
nın ve lroıııt.ra:ôrlerinln mtirakube cYeni ~ dWı Anknrada .imza 

vtı.zlfesin.1 müSl:ı!eıt ~·!de yıı.Jrtı.kları edlld1. Yenı Tl1.r'k - Alman ticaret ZAYİ - 322 senesi Kocıaınustaf~. 
göıiilnmkıtedfr. Bugün Ma.t Mürakı:lbe mooıhedeB! lk1 roomlek.etın ttood. mti
Bürosunmı başında şet olarak bulu. n:.ısebı:tmd:a miihhn ~ar husu.. oa ~ aSk:er.yeıs:! be(IİDoi 3Ultfmdan 
nan 2:at ve ıırlmda.fla.rı mesailerinde le ~irecıa'k:tlr. Mu!Uıvelenin bir hu_ ıWm.1e ol.dutum eehad~aa.ıneyt zayi et. 
ciddi olarolc ~ışnuı.kb.ı ve muvnf _ susi-~ de serbest p~ alış ff. tim. Yen.15hıl alacağımdan ~kisinin 
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<Makarnalar undan imal edilmLş 
tulnacak> 

Z~ağı 1:1/2 asid olaca.k). 

Rutubet % !4. 
Şalımı hamız G4. 
Şahmi b.aıniz bağlı kalevt % 8 97. 
Bebes kalevi % 0.03 
<Yeşilde 60 dan ~ı olmayacak> 

Peynir yağlı olacak: tercihan Urfa :mnlı 
Terclhan Urfa malı olRCalt. 
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Teneke 
Kilo fl4klyet gfi:ıteımektedirler. Kotı\rölör riş için mllJhf.ın bir miktar ayırmıı hi»:mü 10ktm'. ııo K•.rmızı biber 

!erden ~nıden memnun olun - olmftstdıl". ~ bu ~ ge.n,ş 3~ \t.otuının Osman l\fü"et otla 10 • Kn,.a bl>er 

Salça HAlis domates olacak. 
Karı.şık olm.ıyıı.cnic. 

Dövtilmem ş olncaıc. 
Dövülmem.ş oıacak. mıyım ttr .ikisi 1nlifiyoye tftbi tutuL lbir ınimade1!e imktLtıı verilmi~r.• AJi AksaraJ 5 • Bchar 

muştur. M~ JDeSelesl -··· ........ -··················· .. ·····........... 5 » Tarcın 
ı 50 DOz!ne El sabunu 
tbaWı arlvmak için alman Ticaret Vekf1i, muhanirlmiztn o .. Son Polıta MMl>aasu 2000 Kilo Bulgur 

Muhteli.f 

tedbirler dun ve et meselesi hak:lnnda aorou 2 eumı İrmik Orta 
cBu defıa!k1 tıeımaslarımm mühim ğu suale de şu ceımbı nnni§tlr· - :SCŞl'İl'M Müdürll: Hüseyin Ragıp Eınec .._ 2 • İmlik tnce 

~k~~ı~~~ ~n~~~~~~~~M~=~~~w~~ ~--~---~----~~~•••••••·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ heyet!Berlle "f'e 11Jhlılit.ç.ı tücoorl~:rla tıamaımen maıhallldJr ve mahalli Fl-
yaptığl!mlZ mümkereter :t~1kll etti. e.t Mörak:Gbe Rbm~onla ı atddl 
Billycmunuz ki hükfımet, itlmlUı Valinlzln yakınd:aın 1llAka. r ~ ~ 
~k ve teızty«l için son ~ bnzat ~ riyaset ederek r~ • 
tuooo.ııaı bir QC>k kX>laylıklar @OOter - dığı :taraz yerindedir. İoab ed be 
mektcdlr. Tüccarın istediğ1 nkreditlf Iediyeye doğrudaııı dı>ğruyıı. ~ı : 
l.şinin kendilerlnl memnun edi'cek 1llnden odlJ'?l geUrtıtinn k lçJ ıt 
bir ~ işied.ği g6rUlmüştür. SOn ~ lrenzdn gibi loab • e:en ~=l~ır I 
zaman.arda ve bHhaıss:a son hafta- yınp~tır. Aırutaraya döndükten 
~nb manli&:tura, m.adenl ~ .. g1b1 sonra <mılı ha(ymn na'k1i:nln tevsi ve 
ıbluılll.t eşyamızın U2halinde muhim te idi ve dalhn ftu!ala.ştırılması ıç;11 
bir ıll'.ki.şat güı1l':lmü~ür. İt.bıalMı da_ 10: eden teşelılbfut.e bulunacatnn.> 
ha ztya.de o.rt.lnnak için ınen§e mf:m_ 
le'ketleroeıı lisans ve na.visert almak 
gibi mti~rin mleii ıç~n bl'Zl hü
kümetler !K'Zd1nde e!QSen teşebbüs _ 

Harb ve F antazi 
ler y.ı.pıınıştı.k. Bu mevzu tirerlnde <Baş ıııratı 3/l de) 
daha fazla çalışma~ı. lt)ıum hasıl si de varoı. Buna. a!d projeler M. 
olmtı$.ur. N~il w.sı-t sı temininde Mathein ismirule b 'r Fransız mühen_ 
hükiimm m~ olanı yaprrıaktn _ 81 aa.mtlllda.n Lü.ksem!>urg"dQ v~.saır , 
dır M~ toprak mahsul- yer!erde tıcŞb.1r edlhnl§t1. l'ünel Jkl 
lerin1 dıµn gb"t.Urmeok Te dışarıdan it lknıt ol~ı. Üit.t.ekl kat at ar.abala_ 
haltı.t mood~ertmifl1 getırme.'t için rı il;dı t.nldırım!aınmı, ve ya.ğ lfımha-
daimi se1erter tıımcıis ett k. lıari:e otr<lı.nlıttıım1ş olacak, ıılMak.I 

ithalat eşyasın:ı. fi t t tti · su mwıtııruına. tahsis edilecek_ 

4 - . • : • . 
, r, ., 1 , • • • ~ • .ı· · •· · • ...,.,.,"': . .... ~ , . . ,. .. 

Birçok Genç Kızlar 
Ve Genç Kadınlar 

Gençliklerine mıı.ğrıır olarak güzelllklerinin temadi.Sini 
mümkün kılacak olnn yüz tuvaletine bigAne kalmışlardır. 
Kadında dikkat edilmesi pek mühim olan ll"'\kta: Cildın 
incelik ve taravetını ebediyen muhafazadır 
Seneler, bınblr vazife içınde çalışan ve yonı1nn genç ita -
dınlann biaman düşmanıdırlar. Bedeni ve dlma~l yor -
gunlukların netice.si cuddeıer eUl .. stikıyeUni knybcderler 
ve cildde !Leke) d iye tav3if edılen ava.rızı (Riiz~ar ve gil. 
neşin de tesirile) husule &etirirler. İşte bu g bi halfttta ve 
bu g ibi aıvarıza karşı Kıcm Pertev; terk bınin kuvvet ve 
kudreti sayesinde cildı be.ster ve hara.b:den kurta rır. 

Yüz binlerce kodımn tecrübe ettiği ve sevdikleılne tavsiyeden 
li knlmadığı Krem Pertev He ı:unde yapıl:-• h 3 - S da.l<ikalık 
masajın ne 1,ibi hınlkalar yarattı[:ını 11tk kısa bir zamanda stı de 
mu.teri( olacaksınn. Krem Pertev'in yarun asırlık beyuelmllel t.Üh
reti asılınz degatlir. Ondan istifade eclıniz. 

cBırllklerle )Qpoon bu tenmslar ne ti. Mat.bien,ın tünelini nasıl ha 'R

~ooinde Fkı.t Milrakabe Komisyoıı: 1 !andı~ı fJ:mdi balli deilltildlr. 
h~ının 1~ e.ş,ı'aSı lçln tesbit e -1 (Be!ikı o Zlımıa.ıl da. değildi); fak.nt ;n .ııııl#P•••• 
deceği natıa.nı eros omı.a.k 1m gilie.re ile N~ arasında haı'b1e. 

uze e o - r1 :ı,.,..,.ıı..~- ı- . . i d ...... su·· ıı; ıoz mü~ssesesı:ıden: diye ıkadar B1rllk idare hey tleriı.ce n ~""' una: mese e.3 n e C{'.,. .. _ ""-

lbzarl ~ ve maUyetln ~U retı kırdı "V'tl proje ya.run runr kcn:ar_ Müe;;.sesemt.ı lmaHi.$ında ltui.l..ınılmak uzere, 
iÇül yapiltuı mua.melenln, bundan son 1 cb kaldı. f J • l 
ra., ıbrrtft!er mnumi ıra.tlblnln riyue_ um d6k.1 beyü~ se.Il(ı zıunamndıı ş enmemış yer i ham reçi ,1e alınacaktı,· 
ti ııdtmd31 VekAlet umu.mt kO.t blerin- iki millet ar.ısında.lt.I d.OStluk m.'lddi ı Vermeğe tallb olnnların, lımıtte mues.sesemiz müdürlüğüne müraca. 
den ~ e!imiş Frat Tesbltl K b r ıtn fie de mathien'ın plAn_ atları U{ı.n olunur. 
mltesince yçilmaaı 'karnr'Q~.ırıl~;. ları ~ hazırl:adııklarını 1830 ~ 
Bunun hem aünı.t ~ hem de ticari da.m>erı bu ışın ımkAnı, tlzerınde dlL ~b•••••••••licwmr;,,m•mamm••mımEll!llMll!W•'mımı•ı~ 
emnfym balkunınrlea fıl.ydnsında. mu. şürmum'.e olan ve bu yo.d~ 187? e ka AR E L S A L 
ta.b kat Msı1 oldu. İtıhala.t ı tüccar- dn.r devam ecnn dığer bır l' rtıns:z w . . . . · ••••11"1i'ı 
larnmz, ttlOOI etıtckieri ma1r~~n yüzde mühendisine M. ~mc de Gamor.d n 1 idrar yolları ütıhabı, yenı ve eski BELSOGUKLUG~. idnr zor!uğu, 
mooıyyen bir kısmını, ~adolud:ın nalkletti. urr:n~· vıe prostat iltıhabı, S~it Ve k~li SıStıt!er..ı. Bobrc k .ı nhatsızlı' ln- 1 

gelip buradan ekser' .... eı. ,..,.., dö en Bu zatın ve :ınaiyetierinh1 projerl 1 a.nl karş ken mük:emmeı ilaç BELSA.MITOL'dur. BELSAMI'l OL kulln _ 
..., .. ı ~ ın kn n ar yu arıda sayılı h:uıtulıklntd buk k t 1 • 1 tüccarın ve ıı.lıelnın ıhtlya::.ını karşı müteaddıadıU. Bun ardan ljazıları - 1 rd bul an ça ur u er ~r. Ecza _J 

J.am:ı.k ~re birakler umumt kAtl:b: ruı.ı dellllen Maıış cıeniz!niıı ya:tağın- ne e e unur. Batı;; deposu: Sami Aksu. Bahçekapı Iş B:ınkası 
liğ'tnln lda.reıslnıdekl mtlt'llcaa.t komi- dn demir b1r tUncJI <Meta büyuk bir w arkasında R.a.bvancılıır s~kak No. 5 M z 
t.dirun emı1ne tıa.'hs!s et.~eği muva_ boru) )~ "V'C b~nu bir deniz u.c;_ _ _ __ _ 
fı.'k lbuldular. Bu kararın taAıblJti 1çıı1 ttl na.kil nuımumesi gtbl too!.l'lltıla tak İmparatorluk müds!aa komitesi sa. İngilterentn istllM'ln masuniyet nı 
ioa.b eden hazırlt.Qar yapılneaktır. vl~ etmek idi. ~en mıı.k:bul pro_ brk &e!krotcrli U:>ro Sydenkl.lm bir ne_ 1 bir ada oluşuna ve denr.ı kuvvet:er,_ 
Bu suretle Anad<f."udan .gt>l,.cek tüc_ jelerl ımntlnın yan.ağında.ki gn.yrıka- sil sonnı. ~rd Wo.ııeley'in itirazını ı' le mudafaaısına medyun o!cluğu ın_ 
carların kısmen oiaun i!ltı~armı bili nüfuz e.>kl tebeşırli t~nnın nL lnoeJledl. Neticede Fcld ınareşalln c'l ü !k~f etti. İm~ rdt?rhık müdafua 
kal'Şlibııno.:k mümkün o!Mtktır. tınd~ın bir tünel a!ı'msktı. nel med.ha!inde ellı adamın içeriden komlıtesı hem 1007 de, hem de 1914 

. İthalat t.drlerin!n milşküllerl 'rumme de OtwnDnd kuvvetlerini gelen bir orduyu durdurah ıeceğ n!• de Bı.iyük h!l.nb!n l>nşlomasından on 
<Itlh:ı.latçı t.fıocarıu lttir yiizdeleri - Wil1lam Lowe tadında bir İngiliz mU_ kabul ettiğini v-e b r muhtırada. be.ş gtin evvel proJCYJ reddetti. Harb 

nln ~n md •lilet'ert de tebklk !hend!Bi'e b'rleştırdı. Kr.a. Mersey da.h:ı. esrnrengiz bir ıtıraza vararn.k l ıçinde M Osqu!tıh ve Lord Kiçner de 
edlld · l1ı1'r:ıllt\.t ıtiearet4nin t>ıı,.,ün kı:ı.r. nehrinin a.lfıurd.a.n demıryolu tunellnl cTunel y.lpılırsa. İngiltere der.n bir buna muha!if bulundu!nr. Mllreşal 
şıt'Qştıtı mllijküUcır ciro noksanlığı, si_ a.Qmış olan sır Jnmes Bruııless Ye su!.h içinde iken h:ıberstroc ınahvedı. 1 Foş ise 1921 de cEğer haroden evvel 
gort.a ne kıarşılanamıyan ffl:okolar Süveyş karuıılını ıı.ç!an Lessep.,.'ın mu- lebı eceği• idlasında bulunduğunu bir tuneı o!snydı bu, hart>l menedool 
dol~tı it:h:1'1:il'"..çıyı teşvik için klir avinl Sir Johrt Hawshawt ela bun!ar_ I gördü. 1 lırdb müta.ıe:ı.sınd·ı burundu Şüphe_ 
Yü?Jcleıerlntn m:ı.'kul ve haklı olarok la teşrlkl me.3al ettiler. İlk recrübe Lord Volse!ey seyy.:ıh k . siz o tuncı vasıtasıle Fransayuı de-
btr n!Sbetıte tezyidi ta:ıı:arrür etti. delmelerl üçüncü Napolyonun narzır. gelen asker' er t.arofındım _ ıyb~fetilie 1 niza.lıt.ı teıhdidi o!.m'.ldan -akncnık ko_ 

ttıUkinııı. htıkCimet.e > d fınd.n ...tc k d T d SOn anı ır atü 
.İ~4.'tçı tn.cı"rlerimlı.1 a~~~Ci t hırı tam n şvı • e 1 ıyor u. 

0 
cumu n ~rı Ltı'bara nlıyor, faknt nıüru, muhinnnatı ve askeri h&nb 

ten d.ı.ledlldeıri bu mevv.ı~ra m m:a- nı. Fransa - Mm.'lnya, nrıı:'.ı~dn. 187 - 1899 a dOt'TU <Tünelin nıuhataz:ısı o._ 1 cd~n bir Fransız gibi konuşuyoıx!u. 
bn keındilerll<' eamımt ve açık u bl; 71 haıt>ı çıktı. Mese.e ~~.zust~kaldı. mlra!liğe mcnsub mutnhassıs b.r he. I:n:;mratorluk müdaf-.:ı..n kom:tes. tü 
şe.'kllde '~ mütalea ve müz:ıke_ yeni bir Fransız t.eşebbusu 1812 de, y.et bıra'ltıhrsa> ln';Tlsuıda bir ınahzurJ ne! ınşa.sını 1924 de gene reddetti. 
re etıtik Bu nı'lmd~Jr, ht kfı.rlı mü- IngUlz h~ümeU prensi~ iti.barlle hıç c()rmez oluyordu. l3Jnun.. ıç ·n de tü. 1930 dn bunda b'r menfa.ıı.t gö;
cad* mevzutındn hfıkCim t,e en r.e. bo.r ıtirarzı olm:ı.dığını ilnn ettiğ. zl; nel n tam ol'tnsından bir deniz fe_ mediğlni S(jyledl ve bu surct.e 
n şe1d'de ~rdun edeook1erlnl ve man \.:ı.rt 0 du. Hemen kumpanyal~ nerı inş:ı. et.m.e~'l ve bu suretle i<:abın-1 h.:ırtb geldi ~J.ttı. 
bizzat mürol\t b vaz Yt>t•nr geçrr k beışcldkü\ dtl . ve her lkl t.arntılo.,n 1 - da tunell b:ı!hr1ye vasıtı:ıslle müdara Lord Vo scley Fr.rn.c;ızlardnn gele. 
hem mzı bir tü<Jee.,.m vurruncu b-r lk!.y ~l. l~ de U:>rd Wose ey ...... M d ıh~ro ""''-t - cek bir hücum l'çm tünell teh!ıkcli 

1 asın. Ü ;k ı bak d lti ek a 0ı.u\Ct;1 uşun"'JV \1. r-.LoA.Uı 1889 
rol oynamamna m ade etmı. ın a: er m n.n razı ger dı haf r bir aksü fı.meı uyandı Lord göruyor, di{rer b'r mlllete- karşı I<'rnn_ 
yeceıtlerini ktıt"i olarak t"'rn'n ettiler. hn::k n gereksr kablnen.n g zunU d 'ın.h Oh h 1 · . te : sa ile muttefıkan yapıl uk blr harb 

· · 1 ..... .,. t ,., 'kl b Hl n O~· uro • Ingı renın ken -Hukflm~ .uh" d le işin. aç ı&ı zaman • tarattan da .rer dl tını 11 1 
de tünelin yardım edooettlni sôylü 

... _. b tf vat - ü . • dl mevcu ye eriş emez o u'una • 
<lP. =• u sın a 'l rol m ı boyunca tftn ı b~rı kazılmış 

00
..,., ltluğu söylen M B 11 yordu. Fran ::ının çabuk yıkılışı tti el 

mühim o':tiut'\'Utıöh.n, s mim yene ... bu?unuyordu. 188.2 da lm!•fı.ıısız oldu ı . ...,.u 0 nu ' 1
• a our i ale)ıl\ıdar~lnnı Q')k hlıklı çıkarmış bu 

rinden as\fı. şfıTfue etm •ıı. 'll z bu ğunu h.1dirdı ise d9 ert ı s ne ıo~J- ise da!lm. i!cri giderek e:Ocyanos bi_ 1 lunuyor Falkat nca.b:ı b t·· -

Veteriner Fakültesine Talebe Alınacak 

Yliksek Ziraat Enstitüsünden 
ı _ Görülen ı!!zum üzerlne Veteriner Fakültesine ye:ılden blr miktar da .. 

ha tala!:>e ruınmıık üzere yeni bir nril.sıı.baka mtllunı açı~ıı.c:lktır. 
2 - Bu imtihana gıreccklerin Gtayıdlanna ı.Teşrin~evvel 941 de başlaııA

cak ve 13 Teşr.nıevvel taı:lhlnde nihayet verilecektir. 
3 _ Lise mezunu olan ve olgunluk imtihnnmı Yermiş bulunan tallblrriıı 

aşağıdaki tar.hlerde imtihanlan yapılacaktır. 
Saat 
9_12 

Sant 
14_17 

H Blr1ncit.eşrln Salı Fizik Türkçe 
15 » ca.rşamba Kimya B;yolojı 
lG • Perşembe Cebir Yabancı dil 

4 - imtn:ın Anka ada Yüksek Zlrıınt Enstıtllstınde ve htnnbul<Lı Yükstt!C 
T icaret me'tt bı konferars s:ı1onunda yapılaeakur. 

5 - Talihlerin Rektör!Uğe mür ncM tlan. 
6 - Birinci müsa.,akaya !şt·rak ıçln EyltU sonuna kadar kaydedl'mlş it\ 

lebenın imtihanları evvelce HA.il edilen tarihlerde yapılacaktır 
3702• 

ı - Sümer Bank Beykoz Deri Ve Kundura 
Sanayii Mi:essesesi Beykoz Fabrik~sının isk~les~.n~.e 

kayıkta teslim 10 ton baly~ halind~ ~Şaı-tnamesı Mu~u
riyetimizde görülmek şartıle) ota ıhtiyaç vardır. Tahb· 
lerin müracnat ederek şartnameyi görmeleri lazımdır. 

2 - Yapılacak tekl~fler 14/10/1941 tarihine kadar 
kapalı 7..arfla Galatada Voyvoda caddesinde Sümer Bani< 
binasında Satmalma Müdüriyetine tevdi edilmiş ola .. 
caktır. 

3 - Teklif verenler mal bedelinin yüzde onunu Sii· 
mer Bank İsto.nbul Şubesine teklif m~ktuhile beraber 
tevd: etmeleri lazımdır. 

Ça ·ak ~ale Nafıa IvluJürlukilnden ,, 
1 _ Yeniden kn;Jalı zarf usul le eslltmeye lkonu]m iş: 76361 urı:ı ,JJ 

kuruş keşıf b<.>dellı Ezine kazası Jandarma hasta.hanesi iıcıı1 
inşaJJıtıdır. 

2 - Bu ..şe ak! ev!'(l.k şunlardır: 
A - Proje 
B - Hususi ve fenni ş:ırtnume 
c - Yapı işler! umumi fenni şartnamesi 
o - B:ıy.n~ırlı:k İşler, genel şa.rtnnmesı 
E - Sıhhi tesisat, e!ektrik teslsaıtı fenni 
F - F '-at bordurosu 

şartnamesi 

o - Ek f+ m~ şartnamesi 
H - Mu:rnvele pro!esl 'ı}-

~!i6 
3 - İstekli- er bu ışc ald keşif evralkını Çlmaıkk'ale Na.tın !' 

ğünden bede!s.z olarak görebilirler. ?J~ 
4 - İh~e 27 blr .ne: teşrin 941 Pa-ıartesı günU saıa.t 15 de Nafın ~ ıt• 

lüğu oınnsınd:ı. toplan.acn.k ıkom!syun huzu~unôa yap:" " 
5 - Eksilt.m~-e glreblımek için taliblerln 572'7.ll liralık m~' Q~~ O' 

minat vermeler i ve ah'e gününden W .kal 3 gu~ ovvc.-'.rıcıırct 
le vllfı.ye.Jne mtirocaa.tla al:ıc '.!hırı oh lyet vesık s l.e t 
d ı w. ıka.sını kom13Yona ıbra etmt'!er lizımdır. l(lıt ıı-

6 - Te-klif m~kıtub1arı ~7/10 941 Pazartcei günü saa.t l!s!e ııe t:J"'' 
ma~uz muk blllndc komisyona rertlm1ş olması ve Pd ~ iC..>111 
derllecek m"ktubların ihale gtinu saa.t on dörde ~ ... ııı' eôıı: 1 

, k...... J1 ı•· 
na ge~miş bulJnmas• şarttır. Posta.dnı'ki gccikme:er •e J>l11t1 ş ıtt 

7 - Mütea:hlırde arzu itıUğt takd rde muh::lsc'bel. um~ı~tUıbı1 1' ~rl C• 

83 uııcü mı.ddcsi muc.blnce vereceği temm!l.t .. ~av-:ıtlS 
olar '.k ihale bedelınin üçte birin! geçmemek uzere 
ıbUeccıct..:r. 90lh __ ~ - --- - - A ,,.,.-

. detı: 
Unzumz merkezıtl ·r . tı . a~ndwarın bu me":"udt'. rnemlf'k .. tr lar ve Aa.vmn knmaıtıst nzalarından ıztm müttefikimiz olarak kaldık?a .o. je'erlnd~n .Ahn:t%'tltun :e;ntng~~ 

iyl h mı.~ edec<'k eri k'inn9t Me. murekkeb b1r komite tünel lnşasınııı nun bize ya.rdını. edecek kuvvet.:enni ı renin yenldı>n htif:ı.de etmesi · , il., 
ylm ~ m1.lU müda.fa:ııyı za.yı.!Ll.t.ncağına ka-ı t:ihrib etmemeliyıZ!• Dedi. sızdır? Bilmem mtlbl.hnssısl.arı= ~C' --"·lrn.ııokıtn o'dulhl 

j meat marldP.lerlml:.ln va .. iyctl rar verdi. On dokuzuncu a.srın sonlarında derler? l 1111:ts;.:a,..~,b:t~ı·:cta~K~ı~~·ı:ra:y~c;e'll:iy~et=1~d:e:p:o:su:n:d:D.;.;.....,.::::::.;; .... .a:ı:1liJl:ll"""" Vok.1.1 ~.oat nuı.ddelerımlzln bu- Tünelin ku.'t'IVeıW müda!Jeri.00.en Fransa. ile gerginll.k. arttığı müddetQe l irran Konur t ~ 

k~nin getınıŞ oıuııııt"· 
tl{Ul 
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