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yu unutmayınız 

K.oı ve bacaktaki tüylerden ancak o sizi 
lcuıtarır 
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Un sabahki 
haberler 

kiyeften Karadenize 
kadar· çok çetin 

muharebeler oluyor 
londray.a göre şark 

cephesinde bu 
sabahki vaziyet 

l.cıadra, 20 <A.A.> - Sovyet Rusya. 
~ butün cephelerde şid'letli mulıa. 
teb~r VUkubuimalttadır. 
tıa Eıı cetiıı. muharebeler b!i!ıassa lfk_ 

0ı{llada Klye!'ten Karadcnlze kadar 
tecı t.iUı ~e boywıca devam etmek.. 

il', 

o ~ 

/lobrlllfl< 
o • 
Lıvt'Jı 

<~YEVKA 
(!)O 

SrALİNO 

M~RIUPOı. 
o 

Bot azlar 
bakkıada 
şayialar 

Berline göre Boğaz
lar meselesi kat'iyen 
bahis mevzuu değil 

' 

"Bulgar hududunda 
asker tahşidi haberleri 
hay al mahsulüdür,, 
Berlın, 19 CA.A.l - Yan resmi blT 

membadan b IJ.r !lyo:: 
Birkaç g(!ndenlJ<?ı·ı ecnebi memleket. 

terde dolaş:m ve Bo~.ızı.u meselesıne 
ı.emaa eden şaylf.lar ıııttikçe !azlalaş_ 
maktadır. 

Dr. Klodyllsün Ankar.1da gClya Bo. 
tazlann açılması için mUzııJı:erel erde 
bulunduğu rlvayetlert de çıkarıldı. 

Yüksek Mühendis 
Mektebi Maarife 

devrediliyor 
Teknik tedrisat kadrosu 

tevsi edilecek ve geni bir 
müsteşarlık ihdas olunacak 

----····,----
Yüksek Ziraat 

devri için 
Enstitüsünün de Maarife 
tetkikler yapılıyor 

Ankara, 19 CHusuaf) - ts:an_ 
bulda bulunan Yuksc.-ı Mılh"n:lıs 
meltte!>Ue Teknik Okulu:mıı Ma_ 
arJfe deıri karaı·laştınıJnıştır. Bu 
husust.ıicl kanım JAy.Jıası Mecl se 
sevko!unmws~.ır. Ünüm!lZdc.kl haf_ 
ta •cınde kanun yet kesbcdeceğı 
tahmin olurımaktadır . 

1 
stin!ln de Maarlte devrı etrPfında 
tetkıkler yapılmakta oıduAu ha. 
ber verllmekted.r. 

sa '1lnıanıar ı.:~ aelmeden ev\·eı Don 
t nayı havzasını ve Kafkasyadaki pet. 
.: kUl·uıannı t::le geçırmek ıc!n uğraş. 
l lttaaırlar. Bu hareketlerinde a. 
U..ır zayiat vermektedirler. R~· k; Bert celtlllrken Alm:ın kuvvetlerini 

• , • Bu rivayetler hfkkında Alman harı. Bu ikı nıektebden baş1ca Zıraat 
VekAle~ine bağlı bulunan Zıraat, 
Baytar, Oıman Fakılltelerfn• h. 
tlva ooen Yükse!<: ?. lrıu.t Enstıt!l. 

Mılar.t VekAletl merkez teşkl. 
lAt ve v.ız:felf.ı.•i hıılck•ndak. ka. 
nunun tadıllne dair olan kanun 
IAYllıaBuun encümende ınllr&ke. 
re6lne başl.ınmıştır. Bu lAy ha ile 
bilhassa teknik tedrisat kadrosll 
tevsi edılmek:.e ve yenı b r rnllıı. 
teşarlık t.hdas olunmaktadır. 

o ıo ıoo clye nezaretncte 'Dr. KlodytlsUn mlln. 

lb=---=~~~~~==~r:.============~ hasıran Almanya ile TUrklye arasında. 
kiincıen şarsmaktadırlar. ' kı t.lcarl müb.ı.Oele işlerin! müzakereye fDf!vamı 5 inı·I !IAYfıula) 

at .\Iınanıar aün neşreyleciik!eri husu.. 
1 bir tebliile Klyef'ın zaptını :!An ey 

l[lyetln ae•ldini &'Österlr laarlta 

d"21ı!flenıe de bu haber henil!: teyid e. CAlman ltiı!tneın1şt.tr, Hatırlarda olsa gerektir 
l3 TemmUZda Alıruınlar Klyef'in 

~liarına vardıklarını ve şehr n dil. resmi 
fevkalade1 ,,__H_E_D_E_F~ 
tebliğleri_J MOSKO VA 

Biyel din VE HARKO 
lecetını bUdırmlşlerdir. 
bı ~anlar Poitava"yı zaptettiklerini de 
ldlllnışlerdir. Odesa'da Rusların Ya. 

~Yetı oıı beş JWıden evvelkinden daha 
b>idır. 
llıf<:ısıtova radyosu Odesada Rumen kuv 

tetler.nin ı>elt ağır zayl'.a.ta uğrad:~tla. :11 ve 140,000 asker kaybet!Jklerlni ~e 
Utnen ordusunun za.yia•ını t~lAfl eJ

lezne1c üzere Almanların bu mıntaka. 
Ya ta.kvıye kıt'aları gönderd klerini bil 
dl.rnıışur . 

Lenin11ra<1'da muharebe dnam et. 
llıe:Ct.ecıtr . Ruslar Almanları durouı
nıu.,ıardır 12 uci Alman tank kolunun 
~rruzu PUsicUrtUlmUşWr. I.Rnlngrad. 
d hayat nomıaı bir surett~ devam e. 
la Yor f'abriltala• çalışmakta ve bace._ 
tılldan dunıo.nlar çıknıl'.lttadır. 

b Snıolensk mmt3ttasında Rus muka. 
1 taarruzu \nkl'Şllf etın•kted r . 

sabab işgal 
edildi 

''Dört Sovget 
ordusu çember 

içine alındı,, 

Poltava zaptedildi 
Berlin, 19 CA.A.) _ Alman orduları 

başkuınandanl;ğının bugünk!i fevkal!_ 
de tebllğl: 

Leninarad, O desa, 
Kiyef düşse de harb 

devam edecek Mareşal Von Roclstee! ve nıa:eşal 
Von Boah ordu gruplarının mütt>mcr_ 

Ya.v;~dra , 20 CA.A.> - Sovyet Rusya_ kiz taarruz hara<etleri yeni bir ınuaz. 
den b~ış OldUğu seyahatler, avdet e_ za.m hata muharebe3ın!! ınUnrer oL 

Alman tebliği 
"Sovyet ordusunun 
esir olarak kayıbı 

1.800.000 dir,, 

Almanlann zayıatı: 
ölü 84.:354, 

yaralı: 2~.690 

IQon, 19 \A.A.) Jurnal gaze-
tesinde general Ru.aı .Şarıc cep. 
besinde Alman ordularının b!lytik 
taarruz nareıcet erı başladın baŞlı_ 
iı altında neşrettl~I maicalede eun
ları yazıvor: ı 

Bu taarruzu haftalardanber 
be~Ityord•ık. Almıı.1 kumandanlı. 

l ı>evanu 5 IDC: sufada 1 
dert Stal~erlk:an gazetecisi Rus LI_ muştur. 
tunu R ın in sıhhath ve n~'elı oldu. [Devamı 5 inci uyfada~J~-~~=====::===--~;;-::.::::,-

~ 11:~ ~::~~ :~~~~ 0:.~:~~~1:~ C Havac·ı-lık- mutehassıs_ı diyor ki =1 

[Dii,iinceler] 

ve lçooeJ.: e Sovyeı Rusyada y.yecek 

~~· ~yı~: ~~~:ıJ~in~~tl~la~~m~;!:!rı: • 1 h hO c umu o a 
;~~~~~ .. ~:.~::;. ~!~ .~~:'. Şebır er ava . 
Bu"~:ili;bki Sovyet karşı neden J8yıkıJe 
~°'k··· .!~hliği modaf aa edilemiyor? 

au~~tetı'ııt1: A.A.ı - Bu sabahki Vazan: Milat Tuncel 
ler &on d~eı>hei'!r üzerinde muharebe. ı ' 

l.tutıaretı l'<:e ';ldJetıe devam etmı.Ştir. Bu hartb başlamadan kısarablllerr ::::~ 
dan, Olttı e t<iyef clvannda ooJı: anu. el Fransız ~ne 
ınUlt bıt 4itur. 7-8 Rus tayyaresine det evv ğ askeri bir ma 
ttıUş tir. A!ntan tayyaresi dllşilr!ll. d>uvab yazmlf ohld~~erde şehirlerın ) 

kalede se1ecek a Eksiği söylüyt: im, 
t ---_, tayyarelere karşı müdataasınınD~m - d ., lloiJt öy'iıyor ve • UŞ - fakat başar ıgımJZ ~ ere levazım klUıslZ olduğunu s • 'dafaa ça_ •• ı· n kar§ı en kuvveLli mu şeyleri de gore ım azırı Moskovaya mana .. umıarına daıma birkaç 

h resi onun aıuc rmek olacaktır, düş - istanbula bitaraf memleketlerin bL 
l:ı:ı areket etti mislile cevab ve ton bOmba a - rinden bir yab;ııı::ı relmif. 

\ n<1ra 0 man fıloları .gellp on ıılara yırmi Yolcu •lllh sam.ıuınd.ı u,. dört ba-
1.atJın n~... CA.A.ı2 - İlıglltere le. tarJarsa bizim de gldıpl'-~•mdır» dl • vulla ıteyabat ederdi, barb ıamarunda 
'1;0\'a ko -..rı Lo....a Beaverbr:><>k Mos. ız ıu.> b' k .. _.. ına nr .... bomba atmanı . bütün f'Ş)'asını ır evrı& eu ... an 
re <lltn h eranı:.111a iştirak ey!enıek tize ton 1 bu dıişunceslııde hıç ııldınnu mcchurlyetındedlr, ekali'inl 

llarek arettet etmışt r . yordu. Genera ztra thavacılıktaki ,.tttiti memlekette bulablline tamı&m. 
:~ ra:tınden evv~ı Lord İngiltere de a.ıdanmdeı~ .. duı.ıerleylp gltmlştı ki lıvacakıır. 

"'"ı rl.ı.aları lşçllur!ne Ruslar içln k o '""""' • C 1 k ti · bl "' s ~ teknı 1 1 'başa çıkmak ill1 - istanbula Mtara nıf'm e e erın • 
\' ly Urette tank Lmal eylemelerini tık tayyare ere B " rinden &'elen yahaıu·ının ilk işi bir ma. 

e eyı~ ar lll de değildi. 1 ayyareler u_ nıraıura mataza~ı aramak oluyor. Ço. 

l·kıı·sat Vekı·: ı· kyüA~ ~;:eki durum!L nısbetle ~amk rap istiyor, gu:;krllorlar. beleniyor. 
lA kesllmiŞlerd!. Buyu parasını soruyor. Zlhnea kuçlik bir 

başka bır so1: senelerinde ~ehlrlerln hesab yapar~k muvafık bulu} nr, ala. 

bu b h 'd• Haıtıln. cumıarma karşı kctrunmıısı caktır. 
t 

sa a geı 1 hava hÜ bir şekle g1rmtŞtf . Top Mkj'aza Dhlbl !IOruyor: 
lt oldukça ıroıay t perdesinin ı-;.nden - Niçin bir çift alıy:u·ıı'llnuz? 'Fazla. -'- t~ Vek bııhki gerdlğı a es 1 • ·-uıı:ar ı.ı Sıın Da/ bu sa çunun ib ımesıne ımkAn o • ya thtıyaını.ıı Y?k nıu'l 

memur edlldığl blldlr1mlştlr. 
Esasen Botnz1a: meselesınln kat'L 

yen bahis mevzuu olınadıtı da llAve 
edilmektedir. 

fDevıamı 5 lnt'I t~daıla .................................................... 
Bu gece saatinizi 

bir saat geri 
almayı unutmayınız 

Peşine takıldığı kadının 
evi diye karakola 
girip oturan adam 

Evvelki gece Sirkecide başlıyan ve Akbıyık 
polis karakolunda rihayet bulan çok 

garib bir hadise oldu 

Evve1kl gece S rkec de başlıyan ve 1 c- Ben senı otedenberl taklb edl-
Alcbıyık polis karakolunda ı •!hayet YQr ve seninle ıanı.omak ıstlyordum!• 
bulan garib bır hA.dlse olmuştur. Bir_ demift1r. 
kecideki Uyatrolardım bir nde arU.t.. Son derece aarhot bir halde olaD 
U~ eden Me Abat adında bir kadın Osmarun bu cür'~Arane .bareb 

Bu gece FaAt 2t .en '''°areıı b!J•Un evvelki gece t yatro paydos olduktan kal'fıaında asab leşım Me Abat: 
memleket~ kış s:ıatınlı tatlılk:n ı bıı..- sonra anneıılle beraber Ahırk;ıpı:laki c- Doğru durtist yoluı\tı git . Y 1ı: 
!anacaktır. Yaz saat!uın başlaııgıt":nda evlerine gıtmek uzere )Ola çıkmış - sa seni şimdi polise tesl ım ederım • 
birer saat Uerı alnıe. ı saatlro- bu gece SA. !ardır. Bu sırada t .yatro ınilşterile - mukabeles nde bu1 urır.ıuştur. Kadın 
at 24 de lbır ısaat. geri a mma!< u: et le rınden Osman adında bir şahıs, Melli. bu cevabı karşısında asabileşen Os tekrar normal s ıate avde. cdl!cccktlr. 
Kış saatin,n tatb!ki dolııyısııe nakil hatln peşine düşmüş ve genç kadını man bu defa ı§i zorbalığa dôkmilş: 

vasltalan ve milesseMlerln ıneo;al ı;a.at. adım, adım takıb etmeğe ıtJnş amış_ •- Şuradan şuraya adım atmam, 
ler.nde bir deil;ik1lk yapılmı.v:.ca!rnr. tır. bu akşam sen nereye ben de oraya .. 
Yalnız geçen yıl ss \t 9 dıı te·ırısata Bu takib Sultanahmed,in lç ve ten_ Yoksa Jş fenaya varır .. » dlye ellnl ce. 
ba.şlıyan oıkullar sa~t 8,30 da <1P'"ıı'ere ha sokaklarına kadar devam etm iş. bıne gotürmüştiir. 
baş'hyacaklarıtır. bır ara Osman Melfi.hatin koluna gl - Gecenin geç sn.atlnlnde ve çok ten 

Bu gece 24 t" sutinlıi b r sa:ıt geri r 
4 atnuı~ı unutmayınlll. rerek ona: !Devamı G ncı say a a ı 

Ses ve saz san 'atkarlarının imtihanı 

•• Uç meşlıur mugannige 
imtilıanı kabul etmediler 

Belediye Safiye, Müzeyyen Senar ve Hamiyetin taleblerine cevabı 
red verdi, bunlar imtihana girmezlerse çalışamıyacaklar 

\reıc~ trenııe ş hr m 'z:? ge:mlş il'. d! ta.narelerin geçeAl anlar p ırls uze. Yoku bayrett'!, serbesı alışverişi iki 

Ilı 'SS liaydarp.ış.ı ııannda ıkt~~ muyordU• ~tık ~ oılardı. Bır şans yıldanbtti ilk dr.fa ıörüyor, kulaklan_ Dii.ııkıi imtihandan intıb:ılar: imtihan kapısında bektly .. nw ft lıllr ceno m....-,8'1a ....... 
<lan it eler ~rkanı ve dostları tarıı. - 1 e ıblr turlu gelem Y h per na inanmamıştır: atarmı.ş eaç~rla ımt.banA •ın.M. ._ 

lte arşılanrnıştır. r n ı olarak bazı tayyareler il - - İki çift alııbillr miyim" diyor Ses ve saz san•atkıl.rlarmın baelanna h&k.Jtındald bu kararı bilyükla b~ e~-ı Ub&D .tuı&»laruıda •7a ıı.Jlııml'uem. 7& tıııı ll<f ine mUl'ı.k olan bir arkadBŞl- ~r aıar da ık!ncl, ttçuncü perde Eksili söyliyellm, yarımı bd'f'n~iye_ gelecek varmış. Seneıerce bu fan'ata riyet JQın ~ ycrın;e ıfl~k bır ~';,;~ beoeremesseaı• 4179 bllOAk Udar ood 
a Veıtu GUn:arı söylemlşt r: deyı aşsılaşıyor, yükseldlklerl'. zaman Um, dalma daha lylvl ıstemel.:, ısı arla emek verdikten, ~ret yaptiktan,. aon. ~~~m:~lr~. rşln ıclnde muvat.. euk1ann hqecanı~,...c._~eıt~a~~~=d~ t~ ._ Vl"kflıeo e b ğh müess~Jer' :tef. ile kar~ 1 de yü~ksel ~~dık !: istemek sadece hakkımız dekfl, vazife- ra, imtihana tAbl tutulmak Doı"'ru~u falt o~ak ta var. Hele, yaeJılar•n loiDde ~e:nek. ı --;;,-~ ... ) t-a.~a,e t itten sonra yarın aıa;am Anka- bu per e erb per r v t?' mizdlr, fakat bap.rmaya mavat'fak ol. ya, :tatenbuı Rele1lyeslnın u~ıı~~ hali büılbütilo ac.ı. ıo 7aşmdan .oııra. ._.,.... 

Sıı.._ döneceğim > ıarı zaman u • duiumun da rörelim, il:. u. balt.rde çatı.şan muslld aaıı a. ~ ... 11et1lank Umum Müdürll de fktı.. ( J>eRDU 5 • • ! 

VetıUne refakat etmektedir· ·~ ' 

• 



2 Sayfa SON POST~ 

Hergün Re~mli lll&kaleı Kendin izi cefaya da alışizrınız _ .. _ 
Surigedeki isim 
Degişikligi 

.,_. ____ Ekrem U,.ldlgil 

fiaTister ChurclıID ayın 9 11DCD ıü. 
.&f& nü söylediği mun bir nutukta 
İngiltereyi alilad:ır eden hıub vaziyet
Jcrinl cösclen cetinWd~n sonra Sariye 
ınuadelcslne t.cmas ederek a)'JWI fCjyle 
denıişü: 

- dlizim Surlyc ü~rindc hlcblr eme 
llmh yoktur, orada ı~rausanın ~erine 
geçmeyi veya Fran~ayı gölgede bırak.. 
maJ') dİi'SÜllmÜ7onız. Sı&riycnln her 
b.uıgi bir no~ında ln:iliz menfaat. 
lcrlni Fransız roen.fa:\tlcrine tercih et. 
meyi de düşünmüyflruz., Suriyede bUlu.. 
nuşnmuz sadece mnhar beyi ka7.an.. 
malt içindir. Bunnnb beraber açı.1< o. 
larak söylemt:k lste.rim ki, mfittdikl
miz olan serbest Frı>.n.cıubnn kabul et. 
tll.leri siyaset muclbinre Sariye, Sur!_ 
yeme.re vullecek. Suriye bir hllkiınl et 
ve istiklal rejimindl' miisteficl olacaktır. 

cDlr Suri7e bukilm"tl i)ıd3S etmek 
için muharebenin sonuna kaCbr be-le. 
lemek niyetinde drğillz. Frımsaıım So
ril cde muharebeden evvel malik oldu. 
ğu vuiyeU mnh.'\faza etmesi bahis 
mcnuu değildir. ı-:s-.sen bn v:ızlyetin 
son:ı cı:mesl lıizomıınu bluaf.. Fransa. 
da anlamıştı. Buna mukabtı bütün Av. 
ruı>a mllleUerl ar sını:b t'ransanın Su.. 
riytt'le dlğt'r .\.vmın memleketlerinin 
ma.llk olaeakları nüruı nlsbetiDdc müs
~ bir Tanyete 13hlb ola.catıru lı.a. 

Bayatı munea bir serı:ilzeşt olarak biliniz, hrr sergllze$iln iyi ta.raflan Düştün zaman kalkmasını bilen adam felrğln harırhyabllecdi mihnet. 
?lduğu l'ibl fena t.lrafJarınm da bulanabileceğluJ daima. Jıatuda tutunuz. lere karşı koym.'\k için bilenmiş olan adamdır, dalma r.ıhatı, huzuru iUyad 
i.Yi talihe karıı olduğu luuJar, fena. talihe karşı da hazırlıklı bulununuz. eylemiş olana getlnce, onan için 6Ukut ilk Te son sukut olur. ·-······················ ... . ....... -......... . ( ..... : ....... e··11·"i .. r ............ ii·a·ı;··e·r·i···e .. r ı..... J 

bul ediyoruz.<> Zabıta taksilerle 
ba=::,n r!:: .. -:!1!:::k ~t mücadel0 ye başladı 
meslii1 kadar mühim bir eliler mai- U 
yeti daha Yardır •t, o da dil$ü.ncderi. ····-·-···-•••••• .. ••• ... •·-····-······ •••• 
nJ in&'Wz menfaaUerhıbı müsaadesi ! \ 
:niısbetlnde wk olarak söytf!Dlek lüya.. I ~ Fazla para ini yen fO/Örleri E 
cJıncla tıalunmaadır. Bunun ~ndir ki : derhal fU numaralardan : 
eker ıls"~r CbmcbW t~ıtuenln Sa. : b" . l I l b.ld . . · : 
riye üzerinde h~blr emeli olmadığını : ırıne te e on a ı ınnı.z: ; 
söylediyse. bunun do!'nı olduiıma ln:a.. ~ 42110, 42154, 22418 E 
nabiJiriıı, onda 1-'rnnMoın yerine ltf'Ç. \ ; 
mek istemedltl hakkırul:ı temtnaı. ver. ... ••••••• :: .............................. :····' 

Yeni ihtikar usulleri 
meydana çıkarıldı 

, ~-

Miktan azalan maddeleri ihtiyacı olmıyan 
başka vilayetlere sevkediyorlar veya 

dükkanları kapayarak satış yapıyorlarmış dlyse, mına ıla inanablltriz, ı;;11ri7eye Son g~nlerde 'bazı taksi §Oforleri _ 
•bir hilimlJrt •e lstitlil reJiml., TOi. nin tn.k.si bayrtıkları inik olnrak ça. 
ır:ceğinl vfıd~ftıv5e, vadinin tuluJaca- Iı~ıkları ve lbu arada kendflertne Bazı ticaret.hanelerin, ev.Telce ha -1 ayyen blr saatinde açarak, içerideki 
tına da inanı.biliriz, esasm, müracaat eden müşterilerden faıln rlçten memleketimize ithal edilen ve malları istedikleri kimselere ve pek 

- p.Fran,gnm Sariye.le 1aihtesna para Jsted klerl görüldüğilnden Em • yeniden it.halat yapılmadığı tçln mlk.. tabii olarak çok fü'hlş fia.~arla .sat -
bir vaıiyeıc sahih• bıralUJııca.imın tas. niyet Müdürlüğü bunlarla esaslı su- tan günden güne azalan bazı mad - maktadırlar. Bu gi:bl sa.tı.şlarda. nor_ 
rlh edilmiş olmasına gorc Surlyeye ve. rette müt:adC:eye ~arar vermiştir deleri satmamak: ve stok halinde .sak. mal !lat ve kAr 1ıaddl mevzuuba.hs 
rilccek chlıldmlyet ve lstiJdlUo rejimi. Bu mak.sa.dla harekete geçen ~ - lamak için muhtelif hilelere a.aı::vur. olamıyacağı gibi hiçbir şekilde fatu-
nln ka> ıdlı o>Lıeaiı anlaşılıyor. Böyle _ _ . . _ u "' 
bir vlidin tatalınamast. böyle bir vid ntyet Mudur.üğu, kıya.fet değiştiren dukları anlaşılmıştır. Bu gl.bl mücs~ ra vermek yoluna da gidilmemekte-
üz.erinde herhanıi bir Fransız hükfı- memurlarla bu kabn şoförleri tnras. seseler, piyasadaki ôazı maddeleri dlr. 
metı ile bir anlaşın, tcmlo edU.-me. sud ve kontrol ctt1rmekte ve hakla. to:plıyarak, ihtıyacı olmıyan bazı vl- Flat Mürakabe Bürosu bu nevi ıva. 
mest diişünülc.m?%, olsa olsa eh:ırek~t nnda derhal takibata geçmektedir. !Ayetlere sovketmektcdlr!er. Şehri • ziyetier kn.rşuıın'Cla çok müessir bir 
tan:ıı> nın değl .mesl ı·nnsızlan ilk Dün akşam, ~hr:ln muhtelif semt. zd kl ro ..... ~.-"' 1 i . mu- tedb"r diişünmfi§ ve hemen tntbika_ 

ir ad •-bilir" -'ra m e .... .._. .... ma zemes nın • t Fi _ ~ ctinlerde b az Y • &rgaw. •• • z: ıerinde faaliyette bulunan memur - ına geçmı.,tir. at Murakabe Buro. 
Fr:ınsa ile İngiltcrenın sömurgeclhk. ıar, bu tnnda thnrckct eden 6 şofcirü hlm bl.r klSmının cenu'b vılfı.yetlerlne su, sahibleri tarafından, sa.t!ştan im
leri arasında\d esaslı fark bu nokta.. cürmü meşhud 1ballnde yakalamış • bu şekllde gönderlld ği iddia edllmek tına için veya kontrol. memurlarının 
eladır. 1 rd te ve aHikadarların nazarı dikkati yapacakları tetkıklere mft.nl olmak L. 

Fransa ıuaı ett.ltl 7abanc1 topral!;ı a ır. 
b\zzat lşlctm:k ister, en küçük tef er- Sıkı blr 4Ckilde devam eden

1 

bu ~n celbedilmcktedlr. çln knsden kapanan dükkt\.nlnrı mn. 
röata nnncay.oı kadar her şeyi tımat. trolun dalla faydalı bir şeki de o.a_ Diğer taraftan bazı ticaı·ethaneler ha.l"i zabıtanın yardımne mühürlct _ 
yapmak diler, böyle oldu"'u için de iŞI~ blmesi için halkın en küçük şikaye. de, csa.hibi askere gitti> veya cdük- mektedlrler. Bu tedbirin, bazı satıcı. 
içinde bol'ulap kalır, iiskınt bir su.ıul ti bile ehemmiyetle tetkik edllecek. tanını kapatt1> balhaneslle kepenkle- 1ann ıbu nevi hllelerı.ne mAnf olduğu 
masraflara 1,rittr. tir. Bu maksadla Emniyet Müdürlfı:- rinl indirmekte ve günün gayrlmu_ tesbit edilmiştir. 

inclltereye &"ellnco. om1n sömilrıe ğünde tesls edilen bir büro gooe gün-
slyasetı Fraııs&oınkinin tamamen aksi. dfiz taaliye!. halinde t>ulunaeak, hal_ M k b1 p 
dil'. in&"llkre i.s&al ettiği >·abaneı ınem. km bu husustaki fikAyetlerlne intL 8 te er erşem• 
lekdi • memleketin hallun:ı idare et. b •• •• 1 
ürir ~o meanlcket;n halkına C"Önlur. zar edecelttir. ta. a gunu açı ıyor 
tiir, '411et1.nı o memleıltetin halluna yaı>. Diğer ıtara!tan bütün zabı me -
&ınD', tcabm<la me'f'kl, ünYaD, haşmet murlan da bu lhbarlan süratle ta~ 
ftrir, kencfısi yüksek nlzun, Jiik~k kik: mev:zun yapacaklardır. 
nazır vazb'elinlle kalır, ıabii tsıitıulesl Emniyet Müdürlüğü tele-ronla yapı.
daha Mbiik olur, Fransalar aradaki lacalt fikllyetler lç1ıı §U numaralan 
farkın kendi aleylılerıa4e olduğllDU. tahlis etmiştir: 
blbna •eti•aırıtt. Daba .~ e?o 41?.lM 22~a 
~b• lılr J'ramu •abarririnln sene. Bu telefonlar gece gündüz faali -
ıeree eYftl ya..-llf eld&ai" blr et.üıılde yette bulunacaktır. 
okumuştuk. 

Önümüzdeki Perşembe büntı bü _ 
tün lise ve ortaokullarda deajere b~ 
ıanacaktır. Mekteıb idareleri lıeab e. 
den tedrisat lhazırhtlanna fİDldlden 
~lamış bulunmaktadırlar. 

Beşiktaşta bir 
ev çöktü 

Evvelki gece Beflkt&§ta. Yenim& • 
hallede Kalkan sokağında komüs _ 
yoncu tsmaıne annesi Paımaya a id 
kısmen ahŞab, kısmen ltlrglr Uç kat.. 
ıı 20 numaralı ev, birdenbire çök • 
müş, fa.kat mucize ka.bllinden in.san.. 
ca •bir zayiat olrnamJ.1tır. 

,,···············-······· .. ·-···· .. ···········-, 
Büyük denizci 
Barbarosu 27 

Eylülde anacağız 
---

O gün yapılacak 
ihtifalin programı 

hazırlandı 

27 Eylil Camarie.1l eünö. büyük 
Türk deni.ıcisi Barbarosuo ruhunu 
tar.is maksadile her 9Clle eldaia 
cibl büyııt bir ihı.ifal )"aıula.eaktır. 

Meraslnıe, denlz bandosu, ve de. 
na tal.im ;.r.1a1mda.n müreU.eb bir 
ta.bar De mel.'1ebler, müesseseler 
ve halk teşekkullerlndcn ayrda
eak muhtdif ı-raplar iştirak ede. 
cektlr. Merıuime cündüz ve gece 
devam edı1ecdt, IJP".hlr bayraklarla 
donatılacak ve eJektı-ikle tenvir e. 
dilecek tir. 

Sirketllıa7riye ve Denlzyolları t. 
dareslne mensub ''tlpurJar merasinı 
&ecesi Barb:ıros ihtifali iCftflne 
elek1rlk.lerle t.P.mir edilecek ve Be. 
şiktas önünden gl'çlslerinde pro. 
jeldörlerinl türbeye ÇCTlrmek m. 
retae tazim ve ihtiramda. bulmıa. 
caklardır. 

O rece Balkevlerlnde Baı-baros 
Da;rrettinln hayat'- menkı~leri Ye 

Türk denJzcU\iine yaphtı büyfilı: 
hlsmeUerl tebarüz ettiren konfe
naıuılar veft1ec:ek, pbesJu temall 
olunacaktır. 

'-•• ... •••-••••••••n••••••• .. •••••-•••-•-•J 

Amerikadaki fecri 
şimali hadisesi için 
Pr. Fatin ne diyor ? 

Ba Frans•ıı muh:ırrlrl bir ciln •Si. 
tt:Jt kanalını işle~me &lr'lıeth nl ces
meye &ider. Bu şirke'..ln iş sıh:ı:ıı in. 
ıllıerenin elinde, sermayesi İngiltere. 
Din kasasınd:ı, faka:O ldaral Fran51Z.. 
lanladır. ~uhat'r'rri tabii Frımsn mi
bendislerl, Sşçıleri, mildurlf'.ri kaı-şılar. 
lar, bütün teswtı bilin telcrrüah ile 
s~dirlrler, lıer teYf kend\lerinlo yap_ 
'1Jtlarını anlatırbr. l"ransls ıuubarrlrl 

Çok 'ükiir! 

BaaUerin bu aqamdan itibaren 
birer saat gerı alınması üz.erine o -
kullarda der3 saaUert de yeniden te.s.. 
bit edilmiştir. Şebrlmizde tek tedrl _ 
sat yapan büt.ün lise ve ortaokullar 
da derslere saat ~ da başlanacak_ 
tır. 

Bu evde kiracı bulunan Meli.hat ve 
iti çocu~. diğer klrncı Nuvart ve 
ik' çocuğu ayni sokakta 4 numaralı Dünlı:ü şeıhlr ısayımız<ia, evvelki ge. 

1 
_,. ' Ahmed Doğrusö ii .. ee, Nevyorkta bir fecri §imn.ll hMisc-

aıiı ebayylr .orar: 
- Demek bo vaweııe sis, Wten>enlz 

bir cece lçlnde SııV'CY!J kanalnn aylar. 
ea l')leyemiyecek blr halde tahrlb etle
bilirsiniz? 

- Elbette! 
- insllider hle m&claJua~ etmnler 

mi? Çekinmezler ınl? 
_ 11&7ır, çtinkıı biıle ltlllUMlJan var. 

dır, fiinldi yiiksett iılaft kendllerlncle. 
•lr, emnlyeiluiııiD etsildill cun v;azJ~ 
ti derhal ıletişUnnUe makkdlnlfrltt _. 

Evet Framınlar Dd llCT1etin sömirP 
mullerl arasmda ~ fan e1dlllw•a. 
bu farkın kendi ale,-hleriliR bDlmMI .. 
tunu ~tan pn.-,. fQittan anlamı&. 
ıaroır faka& ltl7ad mabkc.air. •eitt.. 
tırile~ Ban'DD lflndlr ki. Sarl7ecle. 
ki isim wt.ildill kentlherbb lllns "J"a
d•rcafaeakta', fakat 7übell Yare AA. 
Janta h kmamda cJalll facilkftf• 
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GUNE.!:> 
L>. 

Belediye kapalı tram
vay bekleme yerleri 
yapbrmıya karar verdi 

evde v~uran z D ço .. si olduğunu yazmışt.ık. Nevyort haJ.. 
küntüden on dakika evvel vutubu - ... "'lr lba il teıııa h d-- t k t l .mı .u Y Gol ve eyecana u.. 

Diğer taraftan çt.ııe tedrisat yapan lan lka-ı:ı uzerlne evi er e miş er ~ şüren bu hft.d.!se, Birleşik Amerika. ile 
okullarda dersler geç vakte ko.dar dlr. Avrupa, Uzakşart ve LMln Amerl 
dwam ettiğinden burallı.rdl derslere İnhldamı müteak:ıb hli.dise yerine ka memleketleri a;ro.undaki tels~ 
saat 8 de bqlanacak ve 15,30 da ni- gelen Beyo~lu ıttaıye grupu enkazı muha.bern.tının da inkıtaaına scbeb 
hayet verilecektir. kaldırmış, ıca'b eden muhafaza ted- olmuştur. 

Belediye ıehrln mühim tramvay 0 blrlerlnl ıılmı.şt.ır. Bu hadise etrfında. m\ita!ea.sına mü 
dura'k:lanna kapalı bekleme yerler/ Tevkif edilen ve mah- Belediye fen 'heyeti dtln mahallin - ra.eaat ettığimiz Rasadhane Müdürü 
yaptırmap karar ver:ınlştir. de bir keşif ynparalt çöküntünün Ge. profesör Fatin, bu . h1i.d1.se hakkında 

Bekleme yerler1nln yapıJacnğt dU - kum olan muhiekirler beblerlni tesbit etmlştlr. bize §U izahatı vermiştir: 
raklar, allikadar!arca tcsblt edilm~ Büyük.derede Piyasa caddesinde tu. İnhidam hMises1 etrafında mütea. c- Hnvanın yük.sek tabakalarında 
tlr. Kapalı bekleme yerleri meyd:ın haf1yecl Mordahay Jbrişıml fli.hlş fi. 1ab tahkikata. devam edilmektedir. husule gelen elektrik iıhtiza~an, mık. 
ve caddelerin umumi görüntlşlerlnl natlsi tesirlerle blr tıı.kun z,yalar ncş. 
bozm k klld dllecektir atla satarak, ihtikir yapmış, yaka _ ıyaca fe e ınşa e · kındakl ihUkfi.r davası da a.sllye 2 ncı reder. Fecri gimall adı verilen bu hA.-
Şlmdlye :tadar :hazırlanan üç tıp ka.. lanarak adliyeye "ftrllmltLir. ceza maıhkemes'.nde dün ı:etlcelen _ di.sel ziyaiye bilhassa şimal kutbun_ 
palı bekleme yeri alAkadarlarca tet.. Suçlu, dün aaliye 2 ncı cezada ya_ da, Norveçt.e, İı;kandinaY adalarında 
ın edllecetttr. '1'1pler tesbit edildik. pılan aoıgu.sunu müteatıb tevkif e. mlştır. . sık, sık tekerrür eder. Bundan tılr 
ten sonra ay b&.flndan 1Ubaren bek- d1Jnılttir. Ma-hkeme, s~unun 20 lira para buçuk .sene evvel Norv~te vultubu -
leme :yerlerinln yapılmasına başlana.. ııe,t>eliadada 20 ~urup aat.ııması cezası ödemesine ve 5 gün müddetle lan bir fecri şimali dünyamn her ta. 
caktır. !cab eden birayı IMllf natıa 21 kuru- düktlinmın seddlne karar nrmıt - ra:fından görüldüğü gibi bızden de 

şa. satan müstiratçı CeWe~tln hak. tir. mü39~de olunmuştur. 
····-······-······ ....... -····-···················································· .. -............... Bu hft.disei ziya.iye esna.s:ında tel -

iSTER 
iSTER 

iNAN, 
iNANMA 1 

Din. lleS "f'e IU 91Ul'a tklrlannın 
imtihanları ;rapWlı. Buna ald &aııd 
lita cliier liitnlarda 1Ml.lacakıı111a. B1 -
ıı1m Userinde auraea1ınm başka bl; 
meRle.. Meşhar 'bir •llPDDİ7e. 1e. 
lefona açm1Ş: 

- Blıe :ne itrntiaia ki, • 1stı. 
7orsunmh 

Demls! 
Bu lddlayı bir bakıma haklı bul. 

mamak mümkün delil. Filhakika, 
bizde mnumlyeüe bitiin sa ve su 

san•aıurıarı hliaııinıı.bit yetişmişler. 
dlr. Diler tıı.rnrıan Konservatuanla 
bir alaıarka kısmı açılacağını daya. 
7on12. Bu ııuretle m~ur muganni. 
Jenin it.ırası ortadan kalkım5 ola. 

. cak. Yalnız, bu öı,-retiei kısma, tanm"' 
llllS ses san'atkirfanndan mt!$bur 
muganniye de dahtı oldutu biç btri. 
ain, hattA kolayca meşhur olmalı, 
para. kaza0mıı.tı öl.nnen müptt"clile. 
rhı dahi ayak atmıyac:ıkına inanı. 
7onız, fakat. ey okuyucu 11CD: 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA 

~·---------------------------...J 

siz muhaberatmın tnlntaa uğrama -
sı, humıle gelen elektrik ibt.lzazları.. 
nın ve mılma.tist tesirlerin aebebile _ 
dlr.> 

inhisarlar bütün itctilerine 
yemek ...erecek 

:!nhlsarlar İdaresi, kendi müt-sscs.?. 
lerlndeki 13Cll:?re vermekte oiduğu ı;ı.. 
e&k yemek tabldollannı bU Un mUes.. 
seselerlne teşmil etmeı.c .cln bazrrlılt. 
larma deva:n etmektedir. Bu araı!a 
Clballdekl ftı.brikn.d& ı:alışan 2000 ka. 
dar ameıen:n iht!ync;lannı ka.l'Ş'lamıık 
1çln lüzumlu tertibat ta alınmış bu. 
luruna.ktadır. Ciballde fabrikada f•t'l. 
lere yemek tevzii l.ştnln şimcfıye kad..'U' 
geclbneslne sebeb olarak, bu müess~
seddt:l amele kadrosunun faz1a oluşu 
gösterilmektedir. İnlılsar ar tdare.ı;1 dl. 
~er müesse3elerlndeki haZtr'ıkhm en 
kısa zamanda tamamlamak lçln ıu. 
zumlu tedbirleri almıştır, 

EylUl 20 

Ses ve saz san'at
karlarının imtihanı 

CBasıanafı 1 inci sayfada) 

tunnuşlar 1t'in ise, vazıyet busbüttııl 
bnşm. tmtıtuı'lda en az 10. yalıud 9 
numara alm'l.lt mccburlyetı var. ~ 
halde. ı nei .ıwuf san'atklr o!a.m.ıısı.ı'• 
Mcscl!'ı, Beyoğlunun filin meşhur saıo. 
nunda okuy:m. falan meşhur musaA
niyc imtihan :ıet.:.::es:nde 5 numJtrıı JllJ 
alabllmlş? ErLesi gUnt. ~Buyurun dl. 
yecekler, Galat.'\ balo:ılarından b!rfn" 
Zira, 2 ncı 7"1ıud 3 ncii sınıf yer o
rasıdır .ıı 

HUl{ı.sa, şu lmt.ha:ı mese:esi b:?çok 
san'atkArlano h c ~ boş~ gl nıccL 
Nitekim, şöhre-;Jerı bütWı ist:ınbuJll 
saran şehrlnılzm üç ınaruf mu~1nnl.. 
Yesi. Safiye, Milze:T7en Senar ve nıı .. 
miyet diln :nilşt!rek b"r Ult.ml'onıl• 
Beledlyenln • k&l'Sl."1'..n dlldldı?c:. aBISo 
bu imtlll3Da giremeyiz. bızı ıs; sna e
dinD dı:re .'\yak diredf!er. Faknt, Beie .. 
diye de :>una b!.r üJtiıt.ato:n·a cl!Y1'b 
verdi. Bu nüracu:ı rrddede~f"k Ov 
hnfta zarfında ımtlhn:ı:arn. gırmıre .. 
r~. ehliyet vesikn.sı alm::uLkl n ta1'
dirde icrayı san·atta"l mencdnecekle.. 
rini, kendi1erl:ıe blIJirdf. 

İşittiğime göre, Bayan Saf.ye bu ce
vabdan doka., hlddct!ni im·ıhan to
mlsyonu azasm:bn biriyle yaptığı bit 
telefon muhavcresın1e de tZhar ctm~ 

Belcülyede blr!cşlk esna:f cemlycı.Icr 
blnnsı önilndeylm. İçrrlö'? lmt b~ 
toktan başlamış. Kapıda ynş?ı başlı ıııt 
adam bır do.mzyla ~onuşuyor: 

c- Hayrola blr:ı.der, nereye?» 
c- tmtfhn:ı.:u 
ı- Milmeyyız m·sın?D 
c- Ne gerer azlrlaı. daha tn1ebe-' 
Binadan ıçerl glrlnco, koridorııırd' 

bekleşen daha bdyJe b!.rçok eli li~ " 
altmtşlı.k talebel'!r gördllm. Hepsi df 
heyecan içmde?d:lC!r. Ar.ı.lartm:ıın ,~ 
çerdlc, imtJhın odıısına dahil 0111n: 
duyduklan heyecana h:ık v<.'Tdiı:ı. • 
rn, en meşlrrr mt:sikl üstad!an ~ıde• 
manzara ~ bir imtihanı gös!er!10'· 
Kırm.ıZI çuhalı bUyillt masanın n.stı""'; 
de numaralar okunmasın dı:re ıers:JJ 
çevrllm.lş blr n 't cetveli. suratlar .:_ 
ve ka.şlar ç:ıtıım.,. ~. imillıa!l 
yeUn:n lis~a:.-1: Konservatua• ıcm ~ 
yetl azalarınd1n D!\n11 Turan, EYY_... 
Ali Rıza, Sadi Işılay ve .Artakl cıııı. 

Bu sırada piynn st Hftrıka Jnıd~ 
edilmekteydi. Di..'rril Turan soruYOJ' • 

c- Hangi usulleri 'Vtll'dunnz ~ 
lazım?• 

«- Harcı~lem biltiln usu1~erı d"' 
dum efend:::O: ., 

Dürrü Turan: 
c- Peki ôyl"yse .. -. e\l. 
Dedi ve suınerıne devam efTJ. _::'..t1t 

ce, Bayan :H!ırtitnmn lebinı-, ç~ 
c:evabsız bırakt?~ı tek su:ll yok. Jl~ 
yet imtihan kr\!I görUldıl büı.fiD Jll ,,ı 
m~yWertı:ı ağzından bh'llitte cıktıll -:J: 
ellerin• den .sonn, B':lyan Har~ 
•- Oideollirsı:Uz?ll 
Dcndl. 
Fakat o: ·~ 
«- A.. bu fnıtihan pek basıt 

dalla sorun?. 
D.ye ısrar etmez ml? f15'• 
Sen misin ısrar eder., al OY~ 

DUrrü Turan lld elin! dlzlerlnc ıtl' 
rak, bllttın usu~!ero vf\kıf. usta bir adJo 
ıe esitl bir şarkıyı terennüme b~şl 
Sonra da: -c- Bul k12'..II1, bakalım de:ii, fUSI 
usulUnU. Notalmuı da yazıver.-. ıaP. 

Bayan .HB.rılu. timı.1: durat.ıJfl yı.. 
bir tUrlll oulamıyc.::, kızanlıkça Jttı! 
yordu. Nlhaye~: ~.,ı., 

c- Bulamadım, dedi. bka! ç-
rnn ben bun:ı bulamazsam.> 1' 

Bereket Dlirr:l Turanın un! 61' 
içinde söiıedi!i blr başka prkı tın 
da yetişti: .. .vf 

«Esti n~ml DC\b"bar, a<"ı1ib ~ 
, sabh .;P 

Baıyan Rarih da u~lll buluP· 
içinden çıktı. kit " 

00n imUhana giren 20 san'•~ dt ""' 
rasında keme..'1ç~I Aleko. mnf'll 6'19' 
ya?J\r. kemnnl Maksud, t:llmet \11'~ 
gibi meŞhurlar il a var. ~cnd "i J'ı" 
müjde: Mah!'em olan.it li"'T ::ı ~ 
g6re. sınıfı rçrn'ı::ıer. Gani ~!'!.~ . ........... =re;şe;kku·;- ~ 

Ze-reem Prenses Ncvclva.nın et ~ 
meraslm.lnde 1stanoul htikQmet ~~ 
ıediYosi, Halk Pnrt~i ve Bava ~ 
mu m~cz ve ı.;ubcleri oamıarına ;. 
temsil :heyeti :zam vi! çelenıt iı:sali .fJ. 
reWe vaki iştirakten ve tsts.nb0~-' 
ve Belediye Relsl muhterem ~ 
Ba.y Lfitri Kırdaria dl~er ~d ;d'. 
ve aşlnalanmızın b:.zzat huzurıarııı, 
ve :tstanbu! matbua.tınca. :ıncr~ 
ha.k1tında yapılan .ıtndtrşinaS:lDe e~t~ 
yattan ve dahll ve hariçten JJ1~ 
telgraf ve telefonla . vultub~an bt'~ 
terden mütevellit ş!ikrü mınnet rı ı1'_ 
mun sayın alfıkadarana ayrı aY ~ 
ve fbldğı mütetmir oldu!undaı:~ 
ba.bda da .t:rymetll gav.et.!'nizltı ıo 
vcsaltinl saygılaıla dllerim- ~ 

Feridun v~ 

irtihal ;. 
Milli Saı-a.yla:: MildUrlülil ınu~11ıı' 

di Rasim Şumnıını:n damadı. ~" 
VeklLletl Seı'erberlık Müdürll sal ~ııı1' 
tin Enisin kardeşi, levazım tıı':f ı•"' 
Tovflk Onaran111 k.ayınb. radrrl. ~ 
bul vilA.:ret ~yeti uasır.dan rtr 60' 
Şumnunun eııiştf!'Ji, mali xnos:ı~ı-rıJ)" 
r""'""' Şumnu ve Mers!n t.üCC _. ,,.. .,..,_,_ •elCP ıa.. 

dan Nevzad Şumnuuun cnış. ti-' ~ 
bı'k Ankara d•fterd n meın1e1't ~,,.. 
ıunmış mal!yccilcrınde:-ı mali :ıitl V' 
ve mütc.'1.assıs lhs'ln öwaıtacı ,J 
şam vefat etm ştlr. Jl"~ 

Bug{ln l'cltıdl vnkto cenaze ,.c :F°'~• 
Teşvikyle cam!sm:lc ınıınacat JJ'~ 
köyilndcki a.Ue kabristanınd:ı ?l,.J 
rahmeti.ne tevdi olunııc:ıt"::c-d' sV 
ma Allahtan nıhme~ ve ailr::>'"' 
ve teselli dı1erlz. 

• 



f S.NEMA: 
C BD B B T A.IJ' :J Musiki dinliyen Bu sene göreceğimiz 
Birkaç kitab için in~~ıer~ahaçok yeni filmler . d- - sut venyorlar Şark sinemasının programı muvaffat olmUŞtur. Bu filmlerdm bir 

bl.rkaç ucunce ~-~ blr-.:=.--=b~.~~==~ "r tlltebı flbrlb8ı mmitiıııu illetler IDOdflrIGIU. POCftl Dlntlmde elde ..,_ meatı dlktate delw dllw fJmlerı 119 
• • Q fbıarlnıde .dt4 artırma batumndan ledlıli btlyük muva.ftattntlnden oeea.. alalım. Bunlara t>:z tWtQr filmi -. . yazan : Halı d F ahn zansoy temi tıettıt etm1f. ret aJaıK. bu m~nim ıc a daha auseı. mtD1 vermtş bw:muyorus. Bu rı ••• 

.. . ,_..._..._ ~ aOlll11JıldD ... lblDGI cllıbl ,_ı.m ..... lllerbı .... Bu m•k..U& manen miktar '" ~ aecıme fllmier temJn eyJemete ,.,._. ..,,.,. 1/1 ... 

...... aa&nıın üstOne her hafta ;reni lll'n:n&- bMklDda ve;ri1eD 
1
dece Taıltl111 Harbine Ye bıı b&rb1n . ( ' :ı 

tttabıar cWti110 .Bwıl&nD iofıı- ,.ıı ve d8rlrlerl BeG " 8&n7 mııbitqıdetl akisleri,. maanwa kalitede buleMn !Deklere ''S p f b f f 2 
birtac Of' evvel r~öaderllanler de Qmetl1 .bılıb&~·~= ~ ne dair olalı IOJf&lan bile tarih bakı.. gOntlQ. maanen ~erlııde mtlzit on os a nın u macası : • (3) 

Gaf:t ~ d1ttat ederek edlblp.ta DJf1anDda, h zaman bir mehea ola.. mndan ook Qmet.ıi vealtalanllr. sa.. d1.nJetmlt. 06rmlf ti. mUıliti dlnle. _ ' ' __ 
~·-~ ııeıvden bdaaetmek mecburi -~;1' Banun iO!D .._. ır... n7 memııdm1. ..ıar. daveUıerl, cama yen ınet sinde O.il ıram falla lflt Banltırı'""""':~tlı~-30~-,--. -.~ ... --_ .. -_.ı_-_ .......... -.L.-_-_-_,-_,-,-._.;... • ..-.1.._ 
~.:--.ııe oldutum ltüamımda. tmat cak • 1all ba ldL ııeJAmltklan. ..-..m BUIQin B1Jmt ftfiJOl'. an anamı IKlllCllWWl'I .,... un.4 ,__,_ ,... 
~ bunlardan en mUhimleriDi ::ıı ~ ~7:~ llb1 a.lııdh .. ve Balıb P&platm h&Derl. Balılar " Eter bu bellb t.eemd edene is- oh_,.ClllllU4 61r Wiye toWiın edec:eid 
h:~ oaı~ PMa.t 118P'J7a& • ıA.- eUr Sut> mllarmm memlekeetmtli ~ • . ' 8oldaD ..ıa: 
-..cıoJaun ti dunn~ Ye .berCdlı ye,. le ~ • • ıetleri. evlmdirtlecet IUlt&n hanımla.. Y~de ltir milJOR inek bulandutuna 1 - &r aeı.e l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ili eserler tltabcı cameU:DJannda f1. + 1'ID hllıt.Jeleri, dunadlarm ııeçlllf ıus.. &0re aenede 2150,cıoo tllo fuU dd alı.. <'1> Balıkta tu 
!:.:enııete baflı7or. Bıı bereketH matı.. Delişen dlnp ıan.,. c1111ıa baıfl• ~t aaııanat det'. ı: demeltttr. ıuı~. tenfate d; ı 1 

hio bir mtııettld tamamile bal'- ..... _ .... rl ta&dfeelerl bu Merde canlı bir tls * tullanılır (2J r---t--
edenıea. .,..... DlnJ'a. '!'....... - ıeıa uı,,aımatta, birgok fıtralarla da r . 

,.:_ı1Uderss. Demet t\ taU1 d8'ri ........... - o:~~ 'bl~= .;:_ bu cad>e artmaktadır. Sonra ne ta... ngiltereda harb zengini tır!n es~;:~ 2 
hı 8onbabarda.D aom:a tlf& ıtrece~ Jıttıl&d adam1 o1aD .- rkteri8Uk fllaalar da var, MeaelA .61>. akil <2> Baş kal. .--T-.,..__ 

· 1t:ıt bllh&IM otuma mewimidir '"'fAI'· blM, iN "'!°11e dOD;ranm ~.:-- dillhat Jl&mJd llıc defa olarak SQltan OlmlJ8Cakf dıran c2>. S 
YU. m.aSQlarmdan uakl'P" bir mi bet 1ill* lbt.1W, buhran, .-.l)'e Repdm 7&llDl& kabul ec:Ull7or. O ıtı.. ır--ı---t--
tn1Jbarrirıerln yenı bir imla tet..1w Jntlbl harebtle.rlnl tıınetli de • tikten aonra. ]Nlıdlfl,b.ın talr hattın • İngUterede had) 1enginl olnuyaeat 1 - Blr musHd 4 

ııar hlenıe aanlaclt1an uzun 1tt9ler ımer ve mtıp,bedelerJe aıılatqor. De. dMl lllt a&ıG fi&: cBıı at ioJn oot iFf -c Senede 10 bin lira kazanan bk llc.""tt (8), Atın 
Ye &1lardır. Bu eabemaJar fOplleıds ti tleıeD reJiJDler Ye bU reJhnlerle be:ı.amur. di1odar amma oot az konllfQ.. ad,Aı bu. miktarı 6 lıhı d&ba tabana YamılU <B>. ----- ... __ .... - .. FBll ___ .... __ .,, ·- - "'· t. t.- bunmı ~ ctflllDdllll vedolUnfU, ınt da baslwan haıb nuı1 Zi7UUD cevabı da "'kısa c-Qm. biline, tazandıtı aonuncu Jldttaim cınıe ($). 
0 IUnler nlmeden, heatlll baMe Jm..jiOtimat ft ittuMl arureüerin llir ne. ıe: clfvet. TOrttertn IMldne tadar .._ .00 Unaınl "Veısi olaıü Jlfttonaete 1 - Baıvtt u. 
ktıı •e BMnan baluUdılnn bUl nee..ticeSl oı.nııt dtln7a11 kana " ateşe ıen pJrlerlDin en bti1Ut11b Bu hatıra.. Yermek mecb~ir.> ne <f>. ıta.W. 
~hnlıs fl8el"lerl fl'1le bir tuş ~·bc>Yadı ve bltOD bu feWceııer ne 11 bıdedfJJl blJltt ıqııbarrir; cevab Ba ctlml8;1 .alV'll7tn iilsM m.ane buluav w. 

e l6aden POirmete tarar 'Nftlfm. da Tflrtt1mlD mel'Ud dmuDl1I taJıQettltten IOtlr&, pet acı ve haklı nazin4Jr 1 ....... ~ 
~-8Urette, eta;t de olsa, bir tMıft19 :tUnettndfın 1leıi se\dl' V~~ n!:İ olan eu mm~ yürütbor: • * <4>. Kesme bu. 
-~ ~ie o1U)'Orum. Demet tl P..1rm, ~ n.J:mlerln fııı-..-.e cODdaD bir ""* otumut. 1ahud tahtı <a>. 
J'flbı. kısa bfrkaq satırl3, bal emier bir iltltMl• ._.seıı1r1t1 B(UOJı 1"ı mu.. ~ından birine. meseJ& Sabi Erzaç JcDsele ., - Clabnlerfn 
t.ır • bir fltlr veımete oaJJlllllıt.. uzam d&ıralan 186 111tanm içinde ea :aeres okutnıut mu idi" Bunu bllmlıo en tUoWt parouı 

• ~ bir mödett* kalemlndea. rum.• Alman7ada bü.illt blr fll>rita <f> Mırlama * otum* Jll&eneDIZ bu tı=) s;ı:. B1rkatı satır11' çlzilen bu tehzil, c:rı töıııelenln c.Erzao> ını yapmlf, yaptıtı (5): 10 
t vrupa edebi ab ve itiz : .;: =~~~ cb ~ uzun :,eV&nı bir tettiı:ten blle del'iD cu14urma. t.öaeleyi tecrübeye t6bl • - DIŞ detll ı 1 .--,.-..--
4 J blr mi mataıeleır baliDde lntıear delil tutmq, 9>k 11i neticeler almıt. <I>. 

efld~ ~ebf7all " Bk CI -~=- bil .Ja&tııaıarnı Dk c wı mtll}ar et.. * . , Fabritarun. JRPtıtı tecnıt.e basittir. ı - Tarihte 
di hıtitar--:tttt~ ;.': :- ttl zamıı.n Dd asmı 1*SI ile tettika Edebi meslekler tarıhı Beş on tlflye en 171 köseleden, bet metııur bir .. ~~ 12 
ı-.,._:;:-- -'--"'- Bil defa bOyUk Ustad bu ..ıa: d kıl»e e~n a-tta.. Q&n «U, --~ -..-----~tiadcı una 1* mab!e De~ .t1dDcl aon clldJni de 239 Ueiıl ....._ Ta.rW. Yuan: on _,.7e e eruıç J- (2). ı&-Anlmldt.~ bir mlllec (1), 
,~Mııu~tını.ı&iı· ın. tüAm " TD* edeill -ı;;ı..--ı;ır titrab hallnde ne.petmJt Snd EfJIDal Ye&kin. .... İsmail Habi bı gl;pdimilf. Blı iki dblne adamın 10 _ B&lıDa <ma> ırelfl'le matribba a - &ıblu bJr ııeblt <4>, Bir nida 
ltacsar da iOeliatne aiarat 18 DCl aı.ra UJOl'· ottwanla?lllm il\: cilde tar_ deb11atı tarihml tetkik eden eMrlnd vanteleri her gün a tllometr.e yö- ats1 olur (5), Örümcek 7apar (2). (2). 

bQ bu ~a edeb~ tarihinden ve ~ derin aJAb ba clldfD IODl'&. yaJDG Pranaıa edebi7~ Gaerme rümektir. Neticede tontrola t.Abl tu.. ıı _Başına ••• toyun s2Jah 01 .. 8 - Kuru fuu13'eda bıJhman nail 
tercuın=atıardan ımtmtse ~ 11 

da 111uıaca1ı şflphesbıdlr. /~llllllmıl olan bu eaer de son ayların tularat görülmfif ti hatf.tl t&eie er IUD m D1nf .meraalm. <4>. madde m, Harb ta)-,aıelertnın ,... ... 
1fnci cUdden talsl~u •: Ba1ld Zlı'ımm :rlb* t&htt1e ve

1
en kı1metli ftitir mabsulltrnden b za.çmdan dalba çabuk atımyor. 12 -·Kadınlar l4>. Vem.attan emri <4>. Sonuna cDb ııallrM ~ 

'I neı IOma 1 8 tMrlr Jtudret,i, bılbı• ıeret m~ - 1dtr. M1lelllf, tendi edebi)'&~ it buld 5,.,_ llA. hamr C2> Zaman m. emrl bam olur <2>. 
Cildcletı ura ıtrmff o uyorm 'ff bede ve batıraww teabft, pret on .. fazla tesir eden Pransuı edebıYatmı Haberi ets ua ..... uzu ve Yaıtarsdaıı aptı: 'l - Bir nota (1), ADldolwla ., 
ııa. 1aı.:toc11a bu = Jı::adU' aeJ4ııO :ıarı tertl> edmen r&ıterd'ti emsaJel2 ba.llı bapla tetadk mevzuu olarak ele edellm: Zira erzaç IAstlk .vapıldılını, 

1 
Avrupa.da blr devlet C'I) ÖCliln.t }'&Plll'lar <&>. 

1"•'-11-.. ~.::. ~~ zee. llelı:A ve san•at ölçüstt, bu cildi de, aJmaıkla ldc !iiilıbetdz oot faydalı b haldJdainden futa dayand.Jlmı, takat - <t> ' a _ Bn bilJUık Tllrt <'1>. 
tıt.lt, 'IO'fla._.,; ft ruHI& ede Mr barat fU}eslle doldurmuş_ bizmeı ifa etmıştlr. Oeret klulk, ıe mal olduğunu ititmiştlk. Er ve~ mı= kadı.n 1ımı1 <&>, Uzun ım..ı 1 - Blr ertek inı m, sonuna en 
~ tarihini, meşbv.r tar. ?9Debiltr ti itlnc1 MetnıtiJet ta.. lret romanUi ve realilt edeb!Jatlar ve z99 taeeıe fazla dayanabilir, fakat laklı bir ha.,vvan (8). mnnatım Oltlıı:tden tren lider <2> 
"te h&ttıt bu 99811.erbı ..., ııaaarll ribJni t>d tadar canlı ve edebi btr Usan lbu edebi;va~lv•.o. en melJhur çehrelerı kça mal oluJIDr? Onu da bU~k ıe. 3 _ Ayın '1 sinde ~ <'1>, Har • 10 - OllJm,ekten emri ham ca>, BO.. 

soıan. e _" tel*t7e ne natıede~ blr başta t'Se1' (Dnamı 4/2) llel re&. vanlar Jfll <4>. tama bir lakele m. ,, 



~ ae U_ &11[ 'P p &~P'\j, edebi romam 1 Amerika. ve Avrup:ı.da. pek btiy!ik bir !!!!!!11§!1111 
rağbetle karşılanıu~:.Lad~. Bu fi:'mleri C) 
Yaıımada. Alman film stüdyoları ve f"' - ~ D .... ....,.A 1 

Ahmed ağanın tavsiyeleri 
teknisyenleri blrmcı~i~i kazanmışlar _ • •::.- ~ l_ • .., AW A 

1 

• ! 
dır. Bu fılmlcr hak'ımda. vak.tile uZllll J 
uzadıya b&hseylediğ'nılz iein burada 
tekrar ayni m~vzua avdet etmiyece~ 

- sa - 1 - Durunuz dedim; bağ.ı.mı.ayll)! Yalruz şunu söYUyeccjtız ki cŞarb ~L - a - . Yazan: Nunet Sala Co!:kU1' 
İnsan rahat&z.lığa tahammül edemi_ Siz aPı..tıala söyj,{iyoısunuz k ben neması bımlarm en ly!leriıden bır 'RP <><:.amı ter~:~:ceğim, aı i>eni/kar.1S1 olarak kalmk mecburiyetinde_ıkadar belki senin olmadı fakat b 

;pw. c • .Beyhı \enJ:»tıhıe adeta cisya.n.. M&rt.ın <16> ıı.cı aWıü &öz .,~ ha.yli.5ini soçmişt:ı- ve bunları bize sey_ ~ dunyanın öbur ucuna götür, sin! Düşün ki, senin bu kararın bi.rı......,.., yakın. 
"'~ ...... ...,... ....... ~...... - ea mı ,...1;..ı ...n..-1 ya .. -·""ıım.· " .,... •.• a ~ ve. bir. kuiü.be7e ra.. daltJQ.nın eserL yani bir kapris! - Müsterih ol, bu 
-'l•"ordum. "'-""· a"- m"""-l"~lllnl· d ""il ·? rettirecektlr. B" !ilml"rden ~"zı1arını Bır Iokm _...__k ~ ~.....,.. 
lige ııderek i>a;au.ııvin beye me.seleyi / - Evet. Ya bu celbler ne? Hepsi düıı .... - 5 .......,. - zıyun P löt.s, 
an!attım: ve evvelki 8'ün &'<Un.iş. llürekıkeb balıkları, renkli ve türkçe, frum · - ara, . ihtı.şam .istem.iyo Biııbirimhe ne kadar süratle _ya.kl:ış_1etmi;yıereğıın. Adll ve naz.ilt bu: z.a.ttı; _ Ben söııij.mcıe duruyorum. Haya.tın esran renk!! ve türkçe, Rad- :d ' ~~~ret ediYQruı:n bunlar - tıka, o kadar süratle uzaklaştık. Seni - Cinayet telakki ediyorsun de 

- Ma.bıkeme~ere klın6e müdahale e_ J - Nasıl duruyorsun, belli de . al yom, Hayvaular dlişilneblliı-!er mı?, : ~n .. ~utun. ıbunlar, aoyımyan gö_ miitevzı bir hayata. razı olamazsın!,tnek? 
demez. Senın ;ı:ıııba.hnUn veya iftlra.n datacakı:ıın? m: - Şetta.f tahta, Su içinde cann.vadar, :zum .içın senı kaybettim. Lanet o!sun Benim sana temin edebileceıHm ha- _ E t 

tı · b ·h-- & ve senin içı.q de aynı şey v ta ıı.kkuk ederae hdldm sen, tecziye e_ _ Çıkarın şu ceJ.blerl. Gıineş ata;Kcm, Ilgşerat ve böcekler : ""':'ıne.. • yat öyle lba.sit Jı:i, öç günde bıkarsın. rld.. ·· 
der. , Polis mahkenıcye l.mir delildir, c. Bey toma.rıa kağıdı açtı. bayat?, Alümin:;rom, Gün~. ~lr ve : Bır ~ı?kırık boğazına tıkanmıştı. Bırak ki, buna imkan da yok. Seni . 
ına..hJremenin emrlr.decll'!', dedi. _ Pultm tızerı.nde.l::ı tarhlere b&km? ~. ye.lkenıer, Sıhhat tesadüi~,.N.tlı ~ndi$in, sandalyeye attı. BO§annuş_ ayartıp kocanın eUnden almak. bu - Bir şartla giderlm Seda.el~ yar 

Tevekkeli demem.şle1. CCena.b.ıhaık. Hepe.ine birer bil-er b!.kl.ı. ~tildır, Ru.s töy düğünü, Geuç.;ik: ve ~tL Asabi 'bir buhran içindeydi. Ba.şını çok bayağı bir hareket olur · be.r&beriz. Nazan değil. k 
in.sanı hekims!z, biı.lunsia yerde bı - - H~i lılar.t. cıtı, J.Iart Cl3), gımellat eısran, Berlınae bir gece. :elleri a.ı-ası ld . da dahil bütün çiftlik halkı bur 
rakmasıı:.> . 1 _ Gördünüz nıü y:ı.? Ben size Mar~ Şimdi btiyük filml'!rden bahsedelim: : na a 1

• hı.çk.ıra ·hıçkıra, Yan aydınlıkta vahşi parılt.ıla.r .sıe_ ge!3e satıanmamı 
Adaletın bu temiz ses!nı işfWJden tın on .altıncı günü SOL vermiştlm. Bun- !Bunların içJ'ıdr.n iy1sini seçmek r 3&rmJa ağ.lzyo.ıdu. Bu bu- ister ~en göz!erinl kaldırdı: Sed d k d bir ~ 

sonra durur 'Il!IYttm ben?. Hakı:ız mıy_ !arın tarihleri hep <13> Mart, 04> ~ı sırf seyircll'!re aid bu!unC:utım_ : zhürü miy.di? _ 0 halde daima muhitimde ya~ ·ı a_rtl g:ı~ a ının an 
drm?. Ha.yır! İ!t!.r.ı. mı ed.yorclum?. Mart. Size söz vermeden evvel bu da~ dan en dil':ka'te değer olmlarmı teba_ E Sedad, artık bilkmetme't lüzumu_ yacaksın! gı mesı ordu. 
Hay'.r' Yalan mı s:.ıylUy-o!"dum? Hayır. valan açmıştım. B:ı ce:b;er )"Oida idi. rüz ettirlyoruz. :na inanıyordu ki Nevin OO"ok. kadın _Anlamadım? - Peki, pekL dediğin gliıl olsun. 
Haık ·ın bende olduğunu, (Vık'orya> c. bey sözü doğru buldu: 1 - Bir ömür büyle geçtı. Oyn:yan: )ar gibi isterikti;. Binaenal;yh anar . · . Nevini uğurladık~an sonra bi 
nın 25 ytl ben! ıs·i.smar ett'ğtni ha.kim.. _ Ya! Evet, dof,'Tu; dedr. Paula Wesseley. 1 ~ma'dil'. - - ÇıfWkten a:v:ılacak.!m. Sana Is_ bir halde karyo a.s.ına uzandı. 0 
ler de gt)rüyorlarclı. . şu hale bakın i:l ~eşhw c. bey ~A 2 - Blsmark. Oynıyanlar: Ptı.ull: N<>-- . . tnbııkia ~ bulacagım. 06im::ı. beraber savdıl!-ına hem Pİ""" an hem menın 

Alm _ _, ,., • ........_ H rtm L·ı D : ~a, m.isaı.fır lıulunduğu müd ğ o ,,_ , 
- ..... ı~ma ycmn ewoin'. deymce: kimin havale tanh.ne bakmıyordu. a an •. 1 agover. • •det . -1>1ae ız. du. Haleti rubiyesini tahlil eıme 
- Yemin edem.~::n. diyordu. 1 Yalnız pulun Uzer;ndek! ta.,.·he baill _ 3 - Tui ask arasrncl:ı. Oyn:ya!"l.nr: ... çe, Sedadı kendısine bırakmasmı Gafriihtiyari güldü. , 
Şu halde alın ı~ 1 oı~a, ,..h,•O"'", ..,..Al'', Rada.l"h. , •• soyliyen, yani kısa bir •~man 1·,.in " ça_.l.Ş'b.. . Arz_ Ularına mukabeJ~ etme ..,, · yordu. Eğer hAi.:.mb ha\ al• tarihine ıt>· """"' ...,«< n..ıo .... ..,.. " o s.. d 
Şu halde: Ben haklı idim'?. ı bakacak ol<iayttı. yalan soylediğim mu- 4 - Ebedi aşı~ 1Nlçevo11 (Rus mu_, ·günlünü eğlendireceğini ihsas eden 

1
- . ~m~n .. ~~a ve 'Uana ne a 'Ye~ durust bır insan groı hareket etrn 

Günahım ne ıdı? Ala('a ımı huzuru hakka:k me:.vda..ıa çıkaca.ktı. ~irlemlin ~7llltm• tan-.r eden ~u: bu genç kadın, şimdi nasıl oluyor da rllereğıı_ıı ~uşunuy~r _musun!:·. ti. :~kat bir erkek olarak bu sa'lde 
kanunda ilteme1.ı ~ım ını? B.:naenateyh _ Pdci, dedi. Ha.ksız o.arak seai bu filmde Willy ile :Marte Uarelle rol a.~ Jrocasından a.yrılm-..k, ııÇinde bulun_ - Hiç'bJl' şey du.şunmek ıstemlyo_ ayagile tepmiş olmanın azabını d 
ıc. bey) ha.Jaıızdı. Martın on sekizinci raya getiro.iın. Affedersin, ait, mışlardır). . . du.ğu i80ı8Yeteyi terketmek feda karlı.. ruın. yuyordu. 
günü birçok c lonameler daha «;ıkar_I * 5 - Angelıt:a. Oynıyan: Olga Ce ~ :tuta katlanacak lcadaı- bu ı·k d - Kendine hiUrim değilsi.:ı .bu ak- TMl'ar pencerenin kepenk!~ 
dım. Fakat l.sti~amda . pulun üzerine' Bir ~- .. ·-ın ,_ .... ına bft '··- .. kova • a 8 ayı e h d" d.. . tirab • t N k 

• .._...
1 

..._. u.r.ı.a 8 ·- Baltltçıntn :tan.'il. oynıyan: Sl'in'eştiriyor, ul'vlleftlreıbıli:ymdu? Bu ~m.. aıly·;.- on ve .. 1:.- Na .. e .. ~.: ~tı. Köşkte ışılt vardı. Bu mu ha 
hep <Mart 

1~.1 :.l.y~ tarıh att~. Tıım Qç sene (\liktorya> benimle Krlstin 0 _.._ .. •.rbaum. !.bir rekal>et ~ri mf-i? . ~,n .. ayr '-6"" uzun .Suıvu. azan U.AıNevinin odası olacaktı. Eri.esi gUnu e~nc, M1ıdam ~ılcto~a- böyle uğraştı. tJo a.vuk.?.t o tuttu, üç a_ ~ - .T"' 

nm kapısına '>a.oah,an akşama kao.ar vul\;at -ben tuttum. E1maslarım sattı, '1 - İsveç bülbül:.i. Oynıyan: !ise ~ Katlınle..rın en basit ~rlsler u~- ati cem>etme. Şüphe yok ki, şu dakik.ad~ Ne 
m0b2ş rle.r gehp g!t:nlş. ı eşyalarını sa.tt.ı. Fa.kat. Nuh dedi· pey_ Werner. runa çok şey tepUk!eri her zaman - Beni sa.'V?llak. .Lstlyorsun. NazanEatağına, koca.sının yanına uz 

Celblerı alınca: doğru c. heye: pmber demedi. Her vakit: ' 8 - İımn.r:ıtorl:\ dans. Marlka R'ikk. görü·fu. Kadın, bir daJdka. için bir ö.. tekrar bura.ya mı elecek:? rdu. KJ.cikançlık. onu salıvermek 
- Hant Mıhmlld Bey sl7.e söz_ ver ... - Han~ taş ıt:ıtı ise b:ışını ona vur!. 9 - İza.l:ıel. Arebacının kızı !ilmıncle .mür yıkar. Kadın, bir arzu ı~ın. tıü~ - Nevin başlama ıgıene?. mütevellid nedamet yalı:asın:ı Y 

mısıı: bır daha da.\a ctm yecetı:tıt Ba_ dedi çıktı. biiyük mlN&ffaf<l:ve~ k:a.zamnış olan :.tün arzulardan .,,..._eçer. Kadın, ı..... _ Gitmıyeceğim... abaha kadarmıştl. 
tınız dtin ve evv~ gi.r:l gelen ce'blere! ' H!lde' Kra1h tnafından. ·~ ..._. ı 

O devirde a.s ığı as•ık, kesüği kestü . b' :.er.fi . •Son Poett.a.n yeni rıı."W!im cin Şark ;tasını yıtkmak ~in çok kere evvelalburada kalaıcağım. Tekrar pencereleri kapadı. B:>~ul 
ya! Buiün ır e. Ye bahçesınde sinemasına muvafCakıvetl .. r ~l1"T. ~kendisini yakar. Nazan hanımın re_ - Peki, başka akşam gelirsin. İ.st1-1caktL Artık bu mücade eden bıkJll 

c. Bey pümıddcl. ba~ınnış: bekçi olan (Ahmed> 0 güıı - o. Tu~t ~kaJ:>eti karşısında Nevin dehşete mı rahate iht.iyacın var. Yarın uzun u_ usanmıştı. Aklına mektublar gel 
- Çağırın hab. ı B' ~rüşel.im, lerde benim ya.nımcla çalışıyordu. o =============== [düşmüştü? Kimbilir? Muhakkak olanzun konuşuruz. Yarın bataklığı akıt.Lambayı biru daha açtı, okunUıl 

00 t ta f şu ıs ·• ı.n~tgo · ı va.kıt heybetli ve d,hş"tll bır ,pehlivan - Nerede gdrtişUrUz:> "b· ı ı,,.,..,ı. ğ G b.T köy 
: k r~ a mı:u. ar "-"9 !~UŞ. olan bu adamı, oyuııcUljLruı b•r taar_ - Yarm bir ma.h<ı.Ucb'ciye g~del:Jn. : ır şey varsa, kıskançlık ateşile ka.v_ mağa .._,..ya.~ ız. ece u un - ı:ıaşladı. 

la a~ 1 ır lTD ~ ar~r g ~ ~- ru:.mna maruz ka.lm yayını. diye ;>a • - EN'a& Iaia..:ı v.ır m:? ~ruluyor, gittikten sonra Sedaclın gent1l~:r. b~rada topla.na.eak.lar. E:ibet o gece ye $00r8$1,. 
r.. ramış ar. aye ma. emenı~ nı.mda taşıyordum~ - Ha.yır . .Bil' yerde pansiyon oturu.. ~ona kalacağını dü.şünerek çıldırıyor_ musaıd bır zaman buluruz. 

kapısıntia r;~h.V:) namında bir slvıl - Öyle ya! Viktoryaya hoş p-6Ttin _ yor. ~du. Biııdenıbıre Sedad gözünde büyü_ Hiddetle ayağa kalkmıştı: Selma, ustalıkla düşürüldüğü bd 
omuzuma e oy u: . . meık için belki tiç dört oyuncu bir O- Ahmed atanm sôylf'dlk.lerini düşün_ "miiş, lblr kat daha lcıymetlenm~ti. - Nazanı görünce, beni unutuver. zat içinde, kendinden geçmiş, srJJll 

- Şım.dl C. Beye gidccet.zt lup bana aıda.ınaıkıllı bir dayak atabi - düm. .Kalbdeıı """k, cinsi temayül· lerle bağ_ din d~ğil mi? Hani biraz evvelki !he_ kalmLqtı. 
- Hayır! Bu· ~Un ...... __ d ft"'• gWe-'" yan·~" Öy 

1 
um. in :Jı old~u bu adam b:r<f.enbire namı yecanın? Şimdi ni~ kollarının ara_ Yüzünde dola~an, müstekreh kO 

- 812 gidın, ben ırelir m. lirlerdi Hakl bu1d .,..,- / ~ 
.. n&Ull<:: - ...... - le ya. Art.ık <Vlktorya) nm peş - : ' ı . . · ·· ı 

- Yann olsa olur mu? geldi: den koşmak ~şt•ı. Hakıkaten öyle. Koş o!mll'Ş da .bu mevkii a'm:ştı? Kaoın sına almıyorsun beni? ~ lu bır nete.sın SJCaklığile gozlcrh~ 
- Hayır, şimdi. - Mahmud Beyi dedi; gel şu v.ıc _ maktan yorulmuştuk. tkımlz ete art"dı.: .böyledir i.Şte .. kadınlık gururuna. do./ - Az kalsın ikimiz de maglüb ~lu_ L Her feyi dumanlı, bulanık ..,e 
Çare yoktu. Ça.:-n:ıoar kalktım sft_ toryad.an ~eç. Artık yeter, ikin.iz de çatlamış testiye dönınilştüi. Bu ma _ .kunan bir lh.Adise ile karşılaştı mı; yorduk Nevin.. bu aşkı tirletmıye- görüyordu. 

tını. C. bey beni gört4.~ce bağımı.ağa çatlamış testiye döndünüz. Koşuyor_ ceralan unutma.it v~ avuıuna.k için eı_ . en ba5it maceralar ~in olsa bile kar (,im. Nerede olduğunu hatırla.mağ~ 
ba.şladı: sun, işlerinden kalıyorsun.. Sana bir bette bir _<kadın> lfuuındı. . .şı.sında bir rakib gördü mü deliye dö_ _ Fak.at aen bu e4Jta ihanet edi_ :tıştı. Gözlerini açar açmaz, y 

- Hanı söz veımb,tln. Martın on .aL hanım buldum. Gayet iüzel .. Son dere_ - Peki Ahmed ağa! dedım: ~arm .ner. yorsun. de dolaşan nefesin sahlbl geri 
Uslrıdan it'baren dıwlıi etmlyecektin. ce tert>iyeli, heın de yazıhanene gelir. akşamüstü, Ta.kslmde mahaileb.clde i . . 
Ba.t tşte kadın dün şu cellırıameleri _Güzel m1?. bul 1 olm:ı.z mı? : - ~ geç NeYin ... Artık .sen baş_ - ~ olma.. ldlmışt.i. 'Ar~a~ -•J 

uşa mı. .ka bir adama aidsln ve bu adamın - Hazanla ae94 ............ ıı. Şim , •- '"-get..rdl. Het>si burada. Diln ve evvdti - Oüııel olma.s. be.'l aana tavsiye e~ (Arkası v .. rl •-ı•ı-.w .. 
sün tam on aekiz cıuıb gelmt,,. der miyim? Hahmad Saim Alhndat • 

' ' ·-·····-··-··-··-··-··-··-----·-··----........ - .. o ····-------· ·-·-·--·----........ ........ ..-- .................. . 
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~ - Bardı benim canım llkı1l. 
'-· 

........ - Canına sö;J!e s;mum 
Loreı - Can!lll neree ti. onu bulu 
~- Ha.rdlf 'il~ - Lorel sen aııtaıam. caDJJllJl 
dlfın......: Gldutunu bllmlJQl'5un da llkı1. 
~ ntteııen bll<!!D, • 

- Yüztlnden '-· 8 -.U - Benım ytızttmde ne var? 
~J - ~ ne büt!7imf 

~ - Doğru.sunu ısttırsen :ı.oreJ 
y~ de eaıum ıa.t1lj1. SDyle '* il 

ıını, etlenellm, 
l.orpı - T yaı.wya !"delim. 

BiHraenl.I rami cwteden te. 
liııiL Kaç daire oldufwıu 7a. 

zıp blse gl'mderlnJa. Dolnı bi

lenlerden blrineiye bir düzü. 
ne metteb defteri, ithıetJe 
bir d1tzlhıe kUl'fUD blem, t_ 
çÜJlCÜ18 ~lr file kolonya. di.. 

le?' 85 tfflJ'e de &11'1 •1" l'L. 
..ıııtt.e bediJeler wrilecek • 

tır. 

lfar<t - Aı>t.alıwl Lorel, ~troJa 
hra ~. bizım pa•·amız J'Ok. 

lc>reı - Para&& tıyatroya ıtrilmez 
lbi? 

Jaım clöveıim. .ıı tıı.w eeYfdt. 
IArtl _ Yo& c.uıım. ıen de tıptro 

Baftl1 _ .Bir daldta aıra mı? .. _________ ....;:_ __ __._ seyredeceam. .... bil c1atıta ll()D!'&. 1 larakh ıe F aydah ) f 
Lcıırel - sveı Bardl. blD c1.rer sil' - Geceleri havhyao 

~ 1.f.&rdıi - Girilmez :va, kapıda adam.. mıem. een • .mımı bn'abP peflmlın bekçı• 
Geçeı bilrnecmnizda 

bzamllr 
bekliy0r, bilet, d!J'Orlar. 

Lor de t&pJClaa ırfteebm. 
ko ları tl sı~ ded.tleri zaman bız Baıd1 - Ta o daYaık )'l)'en acüımf 

8ardi - Ca.mıışır mı ~ LOre1 - Onu l)Olı: dövecetsin, 1ertn.. 
den .tıpırdamlU.Y..acak hale plec& 

Bvd1 _ Bu tJi akli belend:bL 
.uareı. BaM1 Diril&te ııyatro bıPı,sır.,& 

sitwer. K8PJda l>eid.iYeD adamı dÖV -
......... t 0 anda poli&ler :vetletl, her 

diller • .&""- a.ltola gö 
itJaiDj birdt!D yabJadıl&r, kar -
t.ilrdüleri tomJıNr onl&n iaticVal> eder. 
km. lAftllD bfJa karakoUI. geldi. Lo. 

rel kanlllldaD ~ tO\'tardı: 
Loıe1 _ Barcll. benimki geldi. 
Banll - B8D& ne? 
Lorel - Pol.latıeD bıı'kmull. ondan StokhoJmde, ırece!erl aoltatlan dola.. 

tommJll, eOnkl bl'ft döver. 
mudi - Çcıt şWdh' k1 tarakoldayıa. 
Un"e1 _ Neden çok şllkilr d:Yol'6Uil? 
Haldi _ ,4dam döYdllt dıye bizi ya. 

bWblar • .brJn da eeiıi döVIMek Wer. 
• cıD11 da ptaıarm. 

ımel - Sa.bl Harcil, hakkın var. Ben 
~el - Dedim, Yıllı döveriz. "--""'- oldukça kar&koldan 
·"IU'dl - l'Cmi d:>vecellzf lliır dlılta - -
l.oreı --!)'arım. Bıı .,-ede &mim ol • 

_, . - Tlyat.ro kfti>ısındati adam. dulr.Ça karımdan dayH: yemekten tur. 
-......._._ ~ .Y&Dı d8.bt. dolrUSU: un tulmui olurum. Hasıl oldu ~ flmdYle 
~ belı de o anda Jteri si. tadar bu a.klmıa gelmeai. 

M . •.rııııam tnrel, bım tapıda · · ** aarlfe a 
caa...._._ -

eaıı bir bet.el mU•emad'yen töı>s 11 • 
bl ll&vlamaktlıdır. B'.ı bekçiye havladıtı 
için d.1ier beqlerden daha 1&zla ay1* 
yeritlnt**ed1r. 
Havı.an bekçının nzifesi. haviMblı 

zaman, k6pekler de ha-Yla7mca onı.nn 
nereleftle bulunöntıannı tesbit et. n 

mektir. 
Onun teısblt ettiği yerlere ertesi gtln 

memurlar Plerler ve köpeklerin gece 
havlamak sure'1le uyuyanları rahatım 
ett1klerinden saniblerne ceza W'l'irler. 

l"akat hakikawn bavlamulle ltö n 

peklerden ziyade r3hat.3urltJt 'ftreD 

havlıyan bekçı ot.sa ıerH. 

a..-- 'C 1 • • h 'ı 
ım ......_. Pz rz1eııl ...... ,. 
W n .. IMIJ ... ..... 

•r •ez' ·- , o 1 er .... -
...... •ı&ı ... llllPz ... -
.. , ........... lılar t H-
... , .... , ~ l o ,. -•••elert ............. 
slnnııa. 

Bu resim, lal.mı h c taıdın?mattı.n 
elzlJmitt.ir, Dikka.::; -edin Jtörecek$:ııiZ. 

Sia de böYle, resim!er çizmye liYJ'et 
edin. ~ ... rini vaki\ ıecirll'llD1I. 

İstanbul Belediyesi lliııları ) 
Tahmin B. ht Te. 

1430,00 107,25 Unkapanında Baraoeı Karamehm t mahallesin.in 
Cemalettin aokaiında 35_1,.3_5..5 l DUDW'alı Ursir 
-.partnnaQ ankumuı sa~ı. 

'116,00 53,07 Unkapanmda Bar~ı Karamehmed maballeallill 
'Osldlplü sokağında 31-D numaralı altında dükk&n 
da tııuııman ev entazuıııı aatışı. 

:ua.- 18.ff ~ Kemaıı:.ta maballeailıln Oenctilrk soka.. 
tın.da 23 tııııcü adada 9,30 metre murabbaı sahalı 
anumı aatıeı. 

U.12 •.a 8amat7ada İDllıl!r IDlllıaJJestnio Xeoibl!IV eokatında 
M d adada 4/M ı111•er&1ı n 2t,GO metre nuırabbaı 
aaba1ı araaam •'-it. ' 

11111.H 19,3~ KadıtaınlDde Owıaaaia mııhalJea1rılıı Hqdarpıqa 
ve K6rler IOb•ında 46. ~. 4-&, :ı v..-. 4 No. ıu dilkkAn 
'" " enb.zmın aatJil • 

Talnnin bedelleri tle Ut teminat mlkt.arlan ~ 71Wlı Oo paroa 
1Dtu 'N iti P&tea ana atılmak Grae ayrı ayrı açıt arUmnaya JronuJm111-
'1lr. Sartnameleri Zab1' ve lluamellt Mtldtrllltfl taiem nde JM?eb ıır tba_ 
le 2419/941 Çarşamba gQnQ saat H de Datnd Enctlmende 7apıJaca'ı'tır. Ta. 
Jtierin 1lC teminat, matbuı veya mel111blarile lbale dnll IBaa.JYe>1 aaatte 
Dilim . l!lbcı&nende bulmımalan. (ftl'U 

** Belediyece istlmlf.t edilen MmrçallJSmda yaptırılacak tamirat tapalı 
zarf u.sulile eksiltmeye konulnuıttur. Keşif bedeli 259,788 Ura ve nt te • 
mmatı 14.1'61 Un 18 kurufbr. Mukavele, eksiltme, bayındırlık .işleri ge.. 
Del, lıuut ve fenni flrlnamelert proje keşif lhilll.sulle buna milnf11rf 4 
ter emtk 11 lira " lnmat mukabl'lude Belediye Fen h'eri Mtldtlr ilRün. 
den veri:ecektlr. İhale 2/10/941 PerteDlbe günil aaat 15 de Daimi Enci, 
aıende 711>llaattır. Tallblerin ıllı:: teminat makbuz veya mektubları, Iha.. 
le tarnılnden aetıs liln e.wl Bt'Jedlye Fen İşleri MMürllllllne müraca
aUa alaeatlan fenni ebliyei, M1 yılına aid Ticaret Odası vesikalan lDl • 
sah tartnMne w kanunen lbruı IAzım ceıen diler vesaitle MOO numaralJ 
bamnm mUat.a ~de baıırh71Catıan tıetllf mettublannı ihale 
dal ..S H de bıdar Daimi Bnc!lhnene ~ lüundır. (88'10) 

** .,..... awd911 loiB JllPbnlaeat catet. pantaJon. ~et ve ~uktul 
....,_ .._ ıatım elbf.e bpalı zarf a.sulJle ebiltmeye tonulmuftur. 1111.. 
wan Uıılunin tMıdell 1,_ lira ve Dk teminatı 1312 Ura 50 taruttar. 
OUtname ~'" Maamelll Müdür~ kaleminde aöıillebllir. bıa•e il 
181111 "4f&ı1Nı Sini mt il de Daila1 BDcilıııende )'81lllacattır. TırJale 
rın m: teminat malt>u n,. mektulııları -Ye Mı ~ a1d Tlcaret Odal1 
YeStb1an ft kaınınen fıbraa Jbuıa •elen diler V81alkle 2e90 numaralı 
kanaman tarlfatı ~· lal.'llırlı)'llcatları teklif mettuıblarını ihale 
Sini 11.M 14 de bclar Da:mt Bncllmene vermeleri IA.zımdır. C8069) 

f oevıet Demiryolları işletme U. M. den: 1 
1 

KanlMit demir Ye ~ labrikalanıuıı teala Ye intaaında kullanılmak 
tmue cd>ecfJlmlf olan monı.,J allt 'Ye edevatından 31/12/Kl tarihine 
tadar mlihreclne iade edlle-.ılere tarifesindeki ıart.ıarıa ~ 50 tcnsil&t 
yapılacaktır. uMım.mu ... .. 

Jlufwmnen ltede1ı (i90I) lira ollD ilk llded Baft ICamprellril 1'1110/lNI 
C1m ııünü aaat l.i.30 da klll&h iMi mMl ile Mbrada İıdaıe ıaın.aaıwta 
Ai.JD ahnacUtlr. 

Bu işe girmeıOt i8tiyenlerJn <W.50> liral* IFNYÜkat &emiD&t ile kanun\lll 
tıQ1a ettJti veüalarr ft tetnıterlni aynt tin l&at H,30 a tadar ko-. 
1on reisliği.ne vermeleri ibımdır. 

Şartnameler parastz olımıit Ankara.ela Malzeme Dairesinden, B&Jdarpa • 
tada TeeellUm ve aevi. ftfJ1llndaı atxııacattır. Cl106> 

• 



SON POSTA Eyliil 
~--~~~~~------------

Memleket Ffa-6-erreri 
Bartın Halkevinin son 

6 aylık çalışması 
Tokatta şeker 

fabrikası 
kampanyası başladı 

Bartın <Hususi) - Ha!kevimizin nede 5, a.v köJ>etlerinden ı liraya ka. Tokat (Hususi) - Turhal şeker 
194.l yılı bırinci altı a71ık çalışma ra_ dar resim ala.cafuu yazmıştık. fabrikası 31 Ağustos gece yarısından 
poru hazırlanmış ve gôn<ierilmiştir. Son günlerde, kasabad~ başıboş kö_ itibaren 9411 yılı kampanya faal1,yetine 
Bu ra;pora nazaran: Altı a}da 12 Jron

1
peklerin çoğa1dığ'ı 8X)ze çarpmakta ol- başlamış ~ulunma.ktadır. Fabrikanın 

feraru, ~ danslı çay, 3 ziya.fet, 14 kon ğuooan bugüne kadar numara aL ziraat ve dahili işlerinıde çalışan ame 
v.en.mlş, 6 aile toplantısı, 6 dere mıyan bütün .ldÇ>ekler de da.hil oldu~ le adedi 1500 kişi kadardır. Bu yılın 

ve koy gezmı yapılmış, 6 u'usaı bay. ğu halde ...,, .. ~ k.öpe. klerln zehir pancar zeriy:ı.t.ı sabası 00-70 bin de_ 
ram kutlanmr.ş, 1 sergi a.çılmıştır. . ' W°"9"'""""J -

Bun!ardan b~ka, okul talebelerine leruneıSme belediyece karar verilmiş- kar olup yüz elli bin ton po.ncar alL 
de!~r. kıtab, kalem, .sımit, yumurta, tir. na.bileceği ve tabrlka.nın 3 aya. ya_ 
bisküvi dağıtılm~, bir )l'Obul talebe. 111.r fhıc&n kaine S kunlıJ kın bir m.manda. bu pa.nca.rı ~leye_ 
ye 5 lira para yardımı yapılmış, 66 Bir !incan ka.bvenln azami 3 kuru_ rek 22 _ 23 bin tıona. ya.ıtın şeker ı.s_ 
fakır hastanın muayenec:ıi yaptırıl- şa satılmasına Ka2a İdare Heyetince tal8al edebileceği t.eıhmln olunma.le.. 

ış, HJ8 LStida, maıbaıta, evlenme ta. karar verilmiştir. ta.dır. 

EDEBİYAT 
[Baş tarafı sayfa 3/ 1 dedirl 

kadar sembolistler ve hatta E:n son e. 
debi cereyan oian küb!zm, dadaizm ve 
sürr~lizın iibı ekoller hakkında da 
kısa., fakat topl tt izahat veriyor. Mu _ 
harririn bu gayrctlnl, Ileride daha de 
rin ve daha şUmullü tetk ikler luı.zırıı.: 
yacağıruı. bir delil addedebiliriz. 

Eserde, Tanzimatt:ın bu!ctine kadar 
dilimiz.e Fransız E'deb:yatından yapılan 
tercümelerden dP. bahsolunmai\ta ,.e 
bu tercümele1'dcn b irçok parçalar nü_ 
nıune olarak V':?ril'llektcct:!'. Bunl!lr a. 
rasında muharrı rin bizz:ıt yap'ı3'ı ve_ 
yaıhud müter~tm dostlarına. yaptırdığı 
bir takını yeni tercümelerde var ki. 
bunlar, kitaba a,yrıc.l bir çeşni ver -
mektedlr. Suud Kem:ı'i bu mütevan 
fa·kat delh•rll eserind~n dolayı samimi. 
yetle tebrik ei:ımek borcumuzdur. 

* Kani je muhasarası 
Kanije muhasarasL Yazan: Namık 

Kemal. Aslından açık tıirkçeye çeviren: 

Tu~eeli Nafıa Mlldllrliiğünd 
1. -. Ih~e.sı ~1/9 941 tarlhinde yapılmak üzere eksiltmeye ton 

Tunc~lı vilayetınde yapılacak Mamekı Seyithan yolu tesvlyei türııbiY" 
şose ınşaatına mezktir güne kadar talıb çıkmadığından bu infaat 
!arı yukseltilerek tekrar eksiltmeye çıkarılmıştır. 4in muhammen 
bedeli 25-0.000 liradır. 

2. - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A. - Eksiltme şartnamesi. 
B. - Mukavele projesi. 
C. - Bayındırlık işleri gene1 şartnamesi. 
D. - Hususi şartname şose ve köprüler fenni şartnamesi 
F. - Seridöprl. 

ğıdı yazılmıştır. 

Hakkı Tarık Us. - Eski kıymetli ooer. 
lerlıniz:in lisa:ıları üzerinde oynanuık 
haklkı.inı.z mıdır? Bu suale mtisbet ve 

!-------------=-------------------,menfi muhtellf CeJ>helerden cıwablar 
Hava Kurumunun çalışmaları 

Türk: Ha.va kurumu Bartın şubesi, 
koylerde açılan şubelerin de ye.rdım.i_ 
le Genel Merkeze bugüne kadıu: 2690 
lira göndennitıtir. Köylerde aoııan 
şubelerin sayısı 154 ü bulmuştur. 

K:ö,. Wtblerl 

Köy kanununa. da.yana.re.it, kaza. 
mız köylerinden her on beş tanesi 
bır birlik teşkil etmişler; bu birliklere 
b...rer Utlb tayin edllı:niştir. KAt.'bler 
15 Ağust.-0.Stan ıtlbaren tşe başla.mıŞ
lardır. 

Çiftçi mallannın kıorunma.il hale.. 
kındaki kanuna göre, köyler buna 
aid bütçeyi tanzim ve ziraat bekçile_ 
rlni tay•n etmlşlendir. Bekçiler ByliL. 
den tibaren vazifeler~ başla.yaıca.Jt.. 

tardır. 

Samsun şimendifer istasyonu açıldı verilebilir. 1',a.ka.t ,şurası da muhakkak 
ki, düne ald birçok kıymetli eserlerimL 5. - Teklifler 3. üncü maddede yazılı saa.tten bir sa.at evveline tıll 
zin bugünkü neslimiz tarnfından oku_ Tunceli Nafıa Dairesindeki eksiltme komisyonu reisliğine makbuz ın.-.. 
nuı> a.n-laşıla.'li.ımesi, on:sı.nn ancak bu. billnde teslim edilecektir. 
gılinkü sade ve açık türltçemize çevrlL Posta ile gönderilecek ınektublann nihayet 3. üneü maddede ~ 
mest ile mümkündı.ir. Nıısll ki Halid saate kadar gelmiş olması ve arttırma eksiltme ve ihale kanununa 6 
Ziya Uşakl16ıl bile cMav! ve S!yah», gun olarak mühür mumu ile iyice kan.a+.ı .... ,., olması lAzımdır. °""ta* 
o:Aşk.ı Memnu> ve cB!r yazın tar.hin ,,_..._.""il ~-
gibi değerli ec;e.-lerini son YJllarda kffi_ olacak gecikmeler kabul edilmez. (SMQ) ..-/ 
d i eıne sadelestirerek bastı!Xiı. Hayath -----------------------------
olan diğer edlb ve şaırıeriıniz'n de vak Karar hülasasıdır. 
tile yaroı.ltları böyle millıim ese::-ler!ni c 41/856 
tadll etmeleri ve yeni baskılarda bu Mil!i koruma kanununa muhalefetten suçlu Baıhçekapıda Hayr"tef-' 
işi ihmal etm.ooıelcr! temenni oltmsa sokak 411 numarada sütıQülük t.icaret.ue m....,.,.ul Gile oğlu L8.mbO bJlı' 
bile hayatta olmtYım müelliflerin bıınu ~...,, Jf ya.pıma,lanna lmkl\n var mvin·? ı~te kında İstanbul asliye 2 el ceza mahkemesinde cereyan eden mutıa 
bunun fıcin billıassa. Tanz'm:ıt müellif_ mesi net icesinde suçlunun fili sabit olduğundan Milli Koruma kant~ 
lerlnin başlıza eserlerini bugün a.nlaşı. nun 3~ ve 59 uncu maddeleri mucibince yirmi beş lira para cezası 6"" 
lac&k bir dile ce-virerek bunları genele_ mesine ve yedi gün müddetle dükkanının kapatılmasına ve hülCJ!l 
rin gözleri önüne sermek her ha'öe ıtat'l'eştiğinde ücreti suçluya aid olmak üzere karar huU'ısa.nnın Sifi 
pek iyi bir hareket olaca.ktır. N~t('kim Posta gazetesinde ne.şredi!mesıne 1615/ 941 tarihinde karar verildi. ...-
Hadtkı Tarık us, Namık Kem!llin meş_ ----------------------------=---
hur Kanlje mubas:ırası'nı bu ı;ek ide Kocaelı" v.·ıa"yetı·nden 
tadil ederek tms'nmakla pek iyı bir ı1' 
h;zınet ifa et:niş oluyor. Ellm1ze verilen Hereke<ie Avcı bağları meV'kEnde on dekarda.n ibaret Heroke tnşı ns:;A 
eser, bir kitab dcğll, b:r kıtabçedir ve maruf taş ocağı kap:ı.lı zarf usu1ile beş sene müddetle runsata bağ.ana.c&P'" 
nüfus tıwkerooi gbiı bir şeydir. Eserin İhale B.rincitrşrm!n 6 ncı P.'.17.artesi ırünü saat on birde vllı1yeı ın~ 'fi 
lisanı üzerinde o kadar emek sar!eden mmda ya.pılscaıktır. Sene&> çıkarılacak taş mictarı yüz metre mu!lbdan., 

Fırıncılar, yeni formüldekı unlar. sayın arıkadaşımızın. tab'ında da, Nıı_ beher metre m'k~bı için verilecek resim miktarı altmış kuruştan uş&!t_' .Al 
dan getirt.mı., olma.kla beraber, mn'_ mılc Kemale olan sevıti ve s:1yg:sını da- mıyac.aOc>tır. senede en çok taş çıkarma.ğı ve en çok resim verm.eği taal'JP:"". 

Bufday elaneii 
Koordlnuyon heyeti kararlle, ek. 

meklerin yüzde ck>ban vecimli buğday 
unundan çıkarıla.cafı ilAn ~· 

cud arpa, ça.v-Oa.r ltarl.'lık unların t.ü- ha ciddi bir şekıl:ie göı,termesini ar_ edene ruhsat verllecektlr. TııLblerin teklif mektublarını Tıcaret odası ~.....l 
kenme&ni bekllyor.lardı. Eski unlar Bemsun <Hll.llUSO - 30 Atustos za_ birisidir. Şehrin oldukca uzak bir ma._ zu ederdik. Bllhası:;a bu Y01 d<ı. bundan kası ve yapace.ltları teklife na1.aran yfuıı{e yedi buçuı·{ hesab \ı> muv P"' 
itmek mıere olduğundan. karıştksıı f~r baıyramında a.çılı.ş töreni yapılm;ış halleshıde inşa. edi:lm1a olmasına rağ- sonraki hizmetlerinde bu itinayı on - teminat m"k:ıtubunu ihale saııtinden bir saat evveline kadar vilayet;;-
uğday unundan yapılmış ekmekler lan Samsun şimendifer 1stasyonu, 

120 
moo., burası he~ün trenin muvasalat dan bekleriZ. ka.mına verme-leri ve sarrnameyf. görmek ist~enlerin encümen kal 

birkaç güne kadar çıkar.ı.lacaktlr. bin lira ııarflle müteabhld Nuri ~ zamanına. kadar yüzlerce Samsunlu - * , müracaa'ları. cdn86» /, 
.__,.ı_\..__,~ tı, ~ ..... ditind 1 nun gezintlslne elverişli bir mevki ha_ Şatobrıyan . ' Bu eıuın;3U"Ç•.u.• fta '11"'0 en oğhına inşa. ettirilmiştir. 

11 
i almı$ır Resim 

30 
Ağ\l.ef..osta acı- tetkiık bu<iur. Müellıf, o büYilk adamın bilhassa mürekkebi hiç iyı ctei• 

kur~ kadar yüksek olacaktır. Asrl .konforu cami olan bu mtthM • "~ •>< ın· · ' li iz Et ki Şatobrian. Ya~ıı: Cevdet Perin. - gerek ha.yatı, g.?rek eserleri üzerinde kita.bcla da bu kusura issı•" 
....... ....., ko··-ı..1- o"ld."_,.'ec-ıı.. U9 ..,ren 1 yaııan va m em - Fra;-~~ ... a rom.antizınin m"br--<>ch"erln k kıy ıı· tl" t t l v •· b b d b ..__ ..,.,.,"" w-u.ı -. şeın bina Oümh~et idaremizin eeh - lkutu bir hitabede bulunurken gösteri.~ ............ . ,. .,,,,...'. - ço m~ ı ma ut~ op anıış e .-c'n ' ı ır a ııı ı ı• 

Belediyenin sü.s ~klerınden 
18

_ rimise aı:maP.nladıtı cilıel eaerlerden yor. .. den olan Şa.tOOrı~n <Clııtteaubr:and> bımlan güzel bır terkıb ve ts&nıf ıle ha zevkli ve d:1'. ;., 
.,,.,,, ~ h*.tında, bime ilk rastladı:tım esaslı yazmıştır. Yalnız kitabın baskısı ve tavsiye ederım. ~ 

_ • ..-d -



o SON POSTA Sayfa 5 

graf, Tele D Ve Telsiz Baberler· ı 
.1 

Başvekil Alman 1 Mil i Müdafaa için 83 mily n 
ticaret heyeti reisini ı·ra fev la" de tahs'sat 

k b 1 tt
• [Baştarafı 1 inci s:nfnı'faJ a u e 1 du TC nihayet bir yerde yakalanıyor. 

An Ankara 19 <Hususi) - Mll:I Mlldafaa VekAletl 1941 mali yılı bilt~aıe Iardı. Bu korunma o kadar kat•ı bir Top, tüf ek seslerı· l!etık ....... 
19 

CA.A.l - Başvddl Dr. 83 ...,.,,; !1m u.ıuı6de ....,,.,. .<""""" haklan~ >anun liyllwıı ""'- fekil "'-" k; günün birinde Par"1n :;on:;n l>"k "' elo "' oldotu clbl bu "eltlıe 8ayda:n bugün saat 11 de BS.S- lise gelmış ve alfıiraelar encüıncrucre se\1rolunmnş-0r. araS d k ar c asken lıizrnete d.ı.-~ı olanabi O?t.a eıtle, AlmL, """°' h""ti rota!. -ğlndc lıoml>>lor potladı!iı Böril. in 8 ra am- knl"' bu. '"'"'?dan ı~k çok •'3ftodu: 

he Çı Claudlus'll TQrldy~ murahbaS iman f vka!Ade Hedef oskova Iünoe Fransızlar bunıı Almanlann ların belagatı" nu \! ır.ıyet, bılh:.ssa Avrupa ·~•n şa ~e:ıl "'" Numnn .,,...,;.,,clDft.u il• ICl bil,... Berta t<ıplannın mennllerl •• ••"""••• ki d'"'"' ,.,..nnm~ c Jtn ... ı znnnetzn10lerd ll lb k1 tl ed Ur y • :maUıar olmay 
0 

hemen butuıı SJ""; 
.... u ctm~lr. H k "' '· a u ne c e c azanı Selım Ragıp Em.. lsUhsal kaynaklan durmuş ı· ....... "" ' t bl.""'lerı· e ar of etkfı.r lıır Alman tnyyarccıslnin b; • ur. 11s:uJ Ogaz~ar ha k nda resm e ıg Fransız hava !!.osunun arka.sına ita. ıt'ari Avrap:ıya nlsbelle deua J~, gıdasızlıktan horguriıuu )lyip ~ • Jolları crbcst olan muh rlb lwnden kurtutın drvrlcr ı:lbi, ınsan_ 

[DA$ tarafı l ind sayfada) (Bagtarafı 1 lnd sa fa.t'f•) tılıı.rak içerilere c;inniş ve bombala- momlckeUenn başında İngiltere gel_ lar ela, buı:ilnc _kad ır biriktireb ldlklcrl 

Şayi• lar Gomel muhuebe3ı?ldcn 60:tra, mfl- ğınm bir ~r.ı.ft.an' kısmi mnnevı.a rını t>oşnltnrnk ihemcn kaçmış o!du. mcktcdlr. I•ııkat Alliinıtk Jını·bı dola 1 ~ııosusi sl'M"etlennı yl t"rek lı:tJ atJ:ınnı 
bim ıruvvetıcr l)eS!lıı nehri yukıın ve lar yaparken d er tArnftan d - ğu anlıı.§ılmıştı. yısilc bu mcml;:ketin de, tay)arclcr ,,; am~r edeb~mcktedlrfor. Bn harbde 

ı .,ağ• ıneoralan"" doğra ""'"'""' ..ıııam bir ha""'°t """"'' lotlnad Şimdi bugünkü Jınrbde tnyyare!Cr d"""""'"" •U•undon buyllk 6'kınt ,.,... " o ""' tanr hungl ı olu= ...!' ta..ar. t in ,.,...., ı;lddetli "'""""""''"' .. ....- bU ,.,,.. teşkllahw ikmal etmekte topçu ateş n n '"'" sobasının pek '"' i • '°''"'b•« Bn ,.,.,. Uo d•ın: obun: bilFuk buyük k>l'alann bl«en.. taı>oıd 1- Bulg"' hududuDA ....,. ntbrl wrı.wı- V< "°"" da .....,.._ bu!unduin "'""""'"" dllşmanm ook ,.Ukseklerlwlen geliJ()rlar. Bazı olabU.,,,,.ıru b" Lond~ h "'. d b blu muhlm lkhodo '"'lukl., • '" u~ 
l1 ~klen ve Bu,gartatanın da se.. za ctnub ısUkametinde devam ederek lıartf.tetini tkJ!ı: ett.ğı aşlktı.rdı. dC'falnr avcı tnvtrnrelerı on Din .n::et_ yıslle şoylc teyfd eıfl~or· a rı, o • da knlal'ald. rı şııphr ulır. •rıır r taraf "ft•-~" ha.zırJık.l:ırı buluhd~ bak- Kr Bu .lk1z üsler 6\ID~aroır- .Lenin.. .,.,- inglltcrey bestçe • kunılan ba:ıı hl'Je Jerln 

0 milşl ul acv-"la~ haberler de bir .__.,...ı """"-ulü oenn'bd&n .onıeper ntbrol emenl'~ grad ye Odcsa. ren1n fu )'erinde çarpışıyorlar. An - 1 c Stır seJTUSefer edl- re için dnh şimd"den bir tııl I" 
" ... ,.. ,.,,., ... ,,...J.D kun iki t,ara!mdau l20 Km. g~l.ş' ... .., k cbilmcslnc rağmen gııl i mahrumi"ct 1 J-' ım il .. n. t.aVS11 ed hnekted'•. lıid n.1'"' Taıı.rrozmı başlıca hcdclll'l'l en tayyareler bombalarını hedefe 0 _._ ~ .. 11 ı~-.,. " ar, pro aer b:ıır.ırhmakb mc ..... , ol 'I>~ • .... b!.r cephe Qzertnde fevka e m._ıu ·ft- 1

... om • .,,ui:ıler u:ıcrınde blr hn 11 .. ~ -
"""4;'""'ln """"'"' "'"" -ıtl&l'a •-" ,..., :at!kamot- Mookova ve Ba.'iroftur. -bcUe koudu"""1mek için alçakla. "* gu.tennokt<d' n 1 ki ' dukkn haı..• verilm<kledk. llaklbtte 

3'an ..,.,,_., 8'alft.hiyetJi mahfellerlııde be.. - ul dı"' b r _,,,... .AimaD manevrasının bkişatı bu or_ ra lndlklert zaman topçu ve mnk neli de! i ·ıı ır. u ıa kat, ilk bn haberlerin hicbir esıım lst lldd et 
....,--AW""'- t;aarruza ha.zıt' b unan .1&er . . ..... - dula ya; !1.Cllklıtrı aksü!iı. 

1 
t.Ab"d a, nı:ı :ı hıuır elbise s:mııyllııin miye.n lil -''--"ı.a lb t b 1 -ı.,... O:'"'....., dol_. bu -- 1 .,.._:oı.,..,ır. Bu iti grupun ırıL nn P • m• e r. lu!ck bunlara •"'4 nolıbll!yor. Fnkat , .... .., obn .....,..,, m,,,....ı dll ,_ " att o un-

tçJ.n ,.,,.. bu n&-1. ce çıkarılabDir. Bunun 1·" ,,..,IQlde '17'<..._.," 200 ,,........ ""'fa. Almanlara eore fkf tarnftn sayi:ttl pke :hilcumlnn O kn.dnr s" ..... tll l mi tir Lced •t .._.._, b 1 e e - duklannılıı. şuphe ) oktur. Cünku blr 
t....A ....... e'!b hab in ....._, tara batı • ».r ~., ...... , n ... ,...... Berlln. 19 CA.A.) - Resml tebliğ: wu o u - . e ..... ıı a:ur clb sc iab lfın bl . -... ~n 

1 

erıer ......,.. er - kUbulmuştur Qember dört So'"',.. or...._n:r.ı •mdı..c ,__. __ e yor ki bunları at~ lç ne nlmağa her rikalan bir muddcttentıtt· ort b ı - P ' muancn r ,,. ~yet nazarı dik.. 
tn-L Cıkarıl<l•"ıru. na~"rl dik .. ate al landa vn -~-# '-" • .,... ...~.. .,, •J .... , .. u ,_ ..... _ 1 bir ı nm .__1 .. A~•-lı"'lnJı b a .,..onytlu kate alınarak ve on:ı uyı:run olını.k u..·· 

.._t Yeter. ... .,.. A - So"'"et ordıısunım cw ... .ı.ııda ~pan- Bir olarak k&Ylbı 1800000 dlr. •recru~ z:ı.man uıu..ıuı c vcrmlyor. N tcklm U'C D'"''~ .. .... "' "' ., d imha cdllJDCk La d \ld f m•tm ku•lılUükl<rl glb' k I I ij mc tamim 0031<. Halbuki ma>•ttb<.. 
•• ~ hMı.,,erlnd<n ,

0

,,,. TU.klY• m>ŞIU'. Bu dti« "' U • b.., g&tennltlfr ki. "'""' mdmunun n mnm m • nasmdo topçunun ünde 4, iki ntlm•ln;•k ~ı:"t 
0 r..i nln ı:alilıl malOm oım,dok<-", OOYI• tah. 

~ olhet •lan d •kat •• '"""""" ...._ Ledh'. -~• 1D vo general ıııc .. ,.,ın da b~ doli ise bn kadanla oynadoğı ro!Un beklenlldil:i kndar ol- ,....,,,1,,..~. 0 , • .,,.,, ,..nm ':.'ntı mini hl• <Mnln Lunn • .,, bina kn•. 
letin !ere cevirmt* hede!lnl ~den.. MattŞal ~er vo muhtemel 0ıarak d ha fazladır. madığı ve en kuvvetli rolü İnglln av metre kalkmıştır. L.:mnml)"ctle but~ n_ınk mUmkiln olıunıız. Verilen Jıaberlc_ 
~ .,:u haı.e.ı .. ı 1"kann•kt• tablldiı' Ll!bl"1ln .... nıoı." Jnı =~ .. ,;: Bana ınnhbll. d"""an ..,.... .. .._ cııar>nm oynadığı anlnşı!mal<tnd... • ............. ular ..................... hhnlsi.Uı;ı do bundan ... dan• 

lıııtc l!!t '""""""" vardır. >Atın _..,. """"' m " ru<>k lnkAı' odeon y..,.;ı, Alman ınu. Net.ıee olarak •u ,oyıcnebllir: Bu _ nadlri""'lşl•nl~. "'"'•" ı..ı.ı. h..\'ı':.ı""'ial.r Yab-tkb hor ""' -· . ~ ,.,., ıa,.,..,.ıo.. ..rr-etıorlııln ..,.,.....,, ,,,.11m,_, ı.,ın glln bilyllk <"1irlerill hava hil<uınla. * ı .... """'" b•rl =f: hu l•••bln 
O,,. nn •M lstedlid<rl """"' oa.. U/1.ll .....,, ~ •hı1 ne Jiın<\. """"" ''"""' hakk:"® rnt•'!'"' vo.. rına ka"" müdafaam gene hava kuv. G,... 19lf.l918 """ d.,.,. ind•, ••- ....,.lyde ~lolaoah maddi """"" 
""'1a;; utuı.,_ """"'' ..., not!A. rl ......,...,. ,. - o """" bn. ,..,.. ysbuz oıc ınlkt3nnın b" buçuk veUerlle mllmkllndllr. ret bu h&rlMI• •llih altına .. t...,•= ıs y<kOn'."'u belki h=b ctmd< dahi 
....... ?lazan dl'"'-A•• ..,.D'"" clhııtıere ı:ıına ıımvatt~ blr taar ı Ik" mll o old··"unu &A..o•- .... fi 70 _.. ınünıkun ohııayneak ·~" lınbde u 

l"'·~llııek h,..._...ru.~en""'::..':ıt bir h' ı··~-·-•--ıır. Btrçok yımgm çam ştır. Y~-A.~ Y n l.1ti 1Uuıu .,... Blze bunun en canlı mlstı.Jinl İn_ e yaş arasınuakl fiBflıım AlTDPAh· • . ' .. ~ ... - • • ,... '-"c.>• "'"""' ~.- ... .......-~ m ...... .,.... bnıı yekiınu umumi nflftı! •. d mumı rvct ~ıyı1\tınm • llm ıruıılr. da'8nnıatto.dır tttyef fV!tl edUai 
22 
H~ 

1941 
fie 

31 
A#ustos 

1941 
gllizler vermektedır. Bu h.arbdc İngll- dok.san dördü~ıd bulmuştur.~: f~~: nine taln~ll t::.krlirtnclr, dilnyıının blr 

1 
. DerUDi 19 lA.A.l - AlBl&Jl orc!u>an aMS1ndak1 mfi1" •e ıı..ı vapılan luıt'1 terenin maruz knlmı.ş olduğu hava tiğin sıhh:ıtı kat'i dP.!lldır l·'almt mrn ueund n ob ır ocıma kadar yanın met. 

3 Yaş nda b
•lr F•ın ba.şkUmAudanııtmm tJroıoi hvtalAde lıqıhfldclere cOre hattlcatte zııytntı. hücumları tarlhte emsaline tesadüf şel J.'ransıulır. nuna muk~bil slmııı ,; re yükseklltlııd ve. cıo> santinı k:ı.I':°~: . kltL. nus şudur: edilmemiş bir dcreccdedır. Yıiksck bir cenubi Amt-.rik da bıı dcvrelenle hi%.. hiuula bir tluvar ın 1l rollcbllect-f:ınl 

:sugf1n bfidlı4ltın mı:ıbasnTa hare Orduda afl~h altındaki tıMYOntıl teknikle lçin içın seneıerdenbcrl ha. met görmüş crlenn mlk1an, yiiZdc be- t0~~rlk~~ ldd~-. e~cr~ı. Şa ed 

muhar.ıb•ı ~:11_,~.?1'8u d~itlnvma ~~?. ·: ~ıst mıUsleri de dahil olmak iize_ zırlanmış olan Alman kuvvetlerinin &I &61Jlfill11stır. Gzun scnelrr Çiode mu_ ; b':a a~~nr a bn lınr1 bın servet 
_..,.. ........... - .. ıu ~ı::-ıı;.~ İn b rcbeler olm na ve Japonynnın ge_ yı _ ~ """':am vorolabil rs bunl r. 

"'~•l-•• -•--- nM•• ~__.,.,da ...____..,, SU.. re ölil 84.354; yaralı 29:?.69{) , kayıb baskllllllll U~rlytı.Il gUl.zlerin saray. la butun .:aunya"" '--lJd .......,n t • ""r n,.A.:il. ~·- ,.ıu.., ıM,J~··· l[\IY~ rek öbür harbe 1 flrnk etmesin ve ge_ • u .,. "" ,,._., " e o .. vı -
I> nkt 19 (A.A.) - bk h:ı.tta çar_ rette ıam;1m edflm!ş !stlhkAmJan etıret... 18.921 dir. lan yı~mış, llmanl:ı.rı yamnış, şe _ rek bu harbde mfihinı uvvt'tlerf e. m~ln mfimkiln ol bll~e*1 nl:ışılacak. 
ıu,,; 1'1n BilAlbenda>lorı taburU!nd k6r bir """"" ,.,... nt'alamnn Kl.. mova tumtl<rlno• <ıın 1542. ,.,.h lılrl<Zl nlevlcr içinde tnlınış, fnkat f.,.,,.,. .,.ı,m.,;n, ,.."""" ,.,.,.. hl'- fakat o h~ab yoodnbn.,.,• v. ın an. 
ı.,,,, t ..ıen ı.s ..., ... bir oocnk (055 yef ,...rıne •"'""'"""'· 308tl '"' .., l•IB d?r. onlar knvvctJj sinirleri, yıkılmaz a - ""'" Haya danı olunanlar '"'"' Y~- '"'· bl• .Un bu gli•ol haklk ti ••-.. 
Itft ııı >arar!>klar dolayıslle onbaııı- ;ıın -tanberi A!nı&n lıa•b ...,.,.._ R1"'• haı'olnde .,,.., hnva kuv- zlm!erl, soğukkonlılıkları oayoslnde mı b<şl n mamosla"'"· l\llh""' nmu. ••bil "'kkr mi? 
..... tem •tınl;tir.1lu çocuk bw>daD " """" kal ... -· _ ....... - " ~ ..... bir aylık fütur cetırmıyerek her türlft tedblrl mi nüru.n m n•ilyonn bulan llln• tan c nı ı:; ın •lki Rus - "'1 harbine ı,<Ink et. tador. ..,,.are """''""""ızm anoak bir la&. alın"' kısa zaınnnda hamrlıklnrınt yap halkon•an .,.,., .. , ••ll•nt.,. bl• ••il- .Jof.lm UC-atpı< L.-H<tıf1 
'\>a~:uıuğu için ceski muharJ.b> ün - Pol&ava uptedlldl mını, '125 tayyare kaybetm\şt.ir. uıış ve memleketJerıni müdafaaya ı da haketmlş bulunmaıctadir. BerHn. 19 !A.A.> - Alman oJdulan R . muvaffak olmuşlardır. den yuksellyor, onları tepeden karşı- avcı kafilesi !himaye cdlyurdu. HülO... 

Yük 
be.Şkumantianlı.ğıntn tebill'\: usyay ıng·ıı·ız Al nl İ ·ıız d l hed f lıyarak hart>ediy<>rlardı. Hnrbden ev- SQ Almanlar 1 l\Y çinde İngntrreyc 36 

Sek h k ' 
• --t'Ilçuk clv.ınnd:ı.. Dnieper\ geç.. " mn arın ngı a a nrmı e ·ı endı"s e 18''1 n.>.,... lhaz tt.l'-1-..IM~ beri ~d 1a vel yapılan muharebe tatbkatların günd\n hücumu vnptılnr. Doklar, fn.b 

' u tikten 60nra ş3Iıal1 şa:rld tstlkemetin_ e ı..u;u.uuen ıuueum rın • .._ J aarife devrediliyor de ileri hareltetlerhı"' dmtm eden JJ- 1 ıta\arı da ve müdafaaların nnSıl yapılın~ ol - da düşman tnyyarelerıne kw-şı mıi - riknlar, demtryo11nrı yıkıldı. Bundan ııı.. man bValan, H•"ofun 
120 

Km . .._ 1 duğunu gözden geç<reliın: dalaa Iç,n yıizde SO nlstelinde bir sonra gece bıımbardımnnlan b,.ıa • 
.Ankara taralı ı inci nrtada i nubu p.misfn1e PoltavaYI :ı:apte•mtş_ Almanlar büyük gruplarla hücum. kuvve~n kfl.fi geleccğı kabul edPdlğı dı. 

~ectlsı b 19 <A.A.) - Büyük Millet lerdtr. g •• e ·, ece • ş 15 u.&tos 1940 da b şladıl r. halde Ingllaler bu miktarı % '10, hat_ Fakat B\rinc\teş! n\n c.•rt.tı.smda İn-
başkanıııt ugün Dr. Mazhar Germenin Stokhobn 19 (A.A..) - Redpola cep n 1 • • Hücumlar gündüz!!erl ya1>1tzyqrdU1 ta % 90 a kadıır çıkarmak mooburl- glll.zler artık lhazırlıklnrmı tamamla. 
açıı-__ . !11'1a toplanmış ve celsenin tı d k-

1 

1 d i -.ua&ru nıttte besinde Karekide. Beyaz deniz üze - Nevyork JQ (A.AJ A.mı~.ııUtan Bombardıman grupları 8 lbln, hntt.ft 9 ye n e ... mı.ş ar ı. J::kscr ya mcv - ml§tılar. MuhnrebclC'r lO bin metre_ 
lfaartt Vekil :: _kiinıüye gclen rinde pek mühim bir aeTktılcm Jl4)k.. mubarrlrlcrlnd:m Bt.eel. tngn.z kıt"G_ bl.n metre yük&eltlcrden 480 ktlomet. cud avcı tnyyarelcrlnln yruıdıuı zf - den yukarılarda oluyordu. İnsUl a. 
lniftir ki: ı n Ali Yücel 9c - ta olan Rukajaernl Fhıler t.arafında.n larının yakmda Ruslarla yıı.nynnıı dö re hızla gellyorl:ı.rdı. Bunlıırı ıooo yadcsl tınvnyn çıkıyOrdu. dalarının müdııJ'ansı ıırt.ık B\CJ P• -
'"'~17.lm .. blr kaç kanunumuz vnı-. Hü- y(işeceltlerini yazıyor. Bu mcnwdn metre daha ;yükaekte~ uçan 2 makL Almanların 400, bazım 600 tayyare lotJarının yuJcsek azim, ve §lddeUl 
:"·uıetınıZ teknl'" ~tmen ---•-~ı ~al edi~tir. salMıi ti olan bir şahsiyet neli tntek ~ 3,'1 lik bır topla mflceh- ile dalgıılnr ılmllnde lıücum yaptık _ ~ • •••• ·~ ' has.';aten !" ki· hez avcı ıa;pyarel•>i blınaY• ediyor. ıo.ı oldu. !ık defa ııouvre, Tnymts, maMro>OO •""nı""'er' snycslndo 1 

lltı C3a.tılı bl.r programa b:ığlayıp bu.. Japonya Rusyayı muharrire dem~lr • du Bunları dilrbünle /bile sarnıek narwltch ve Port\and glbl mlihlm min edi'lıyordu. 
~Jı:J-+• j-n:. -Mınunm aadece havacı - · _ lln • ~-rmck tanırmdadır. - ,__ mfimkfin o!mtdoğından yfflerl an • merkezler, Croydon glb, buyuk hava Bu soy!edlklerlınlzdcn çıkara<al:<. 

:ıne ek~ ve ça~lŞIJla yl!mı kaybet _ t tt• lık sabaısllla ~r edeceğini zan - cnJı: dinleme a'eLlerile wbıt oluna - istasyonları ve cenub s:ı.lılllndeki bu mız nct.ce şudur: Bugün 1çin şehır_ 
ett.ıtı tt çln su programın tanmk protes O e 1 netUreoek hl:ç b\T ~bn:°~U:· bıgi_ btl1yordu. İnglllzler ~enüz tam ha - yük llmanlar bomb:ı.rdıman edlldi. lcrin hava h\icumlru-tna karşı mud~ 
bLr ka P<>ra n.1d nıaddelerı büyü!.. Mubarrlrln !lllnnet ğ1 ~ zırlıklannı l:>ltirmemş ve JA.zım ce - Bu hücum devresın.dc Almanların faıı.sı tnmamen milmkfın değildir. Bu 
t.irceeıı:~lıı bUrtıuıre huzunınuza ge_ Tokyo, 11 <A.A.> - Jıu><m hl.1k{lme_ Us baŞkumandanlıiı bu kıt aıarı ta~ len tedbirleri tamamlamamış olduk- cem'an 600 tayyare kaybetLlklcrl bil. hücumlara karııı topçu ateşinden zL. 

ti; Vladlv~ öııH:rlDıie SOn'et. ına. a)csad1 tunaııınak JliYetin - ıanndan Dk zamanlar tnbrlbat 90k . ,,.,..,_ taa """""' wanndan den ... dOktılen ar=:J m a t b ıJu<lnDdan ! uot Mlld""'oda İng!1bı av.Ua dlr!l~'nrdU. Almnn tebliğlerine nn • yıule .... , toyyarc!erole perde çek • 

lan blrun .... ~• eden bu kanun • -in ,_., ....,..... d""" ..,_ dedb .,. fnon • """:..n n daln"'Dll ~:::n ;o.....ı;ııı cür'et .e adın bı,.,:: zarnn bu ~m .. 150 Y• geçm!Yordu. met !ftzımdU'. 
İstiı-hıu:nındıı arnnnıza batJ.amak rbeferl içtn taı,ıkll etUkl tt>hllke h,ıı.Se- Tlfl~ yeya Jtafkasy& nde 1?05- ci pllndn eli rdu. Her kanndda 4 .Ağustosun üçuncu hafi.ası Alman - ---o 
blr ene~ Ytt. Onun lçin mtwakkat bile eavyet htu:(\meUnlıı znQteaddld ~ geçerek Don ~1 . ta 1 kg !:!.re s makineli tüfek! lar tayyare lstasyon~rına hucuma Doktor Claudı·us 
O?v uu1en teştn· dlkk tini oeı:tıe~ \"8 bu . ..:;nderJDeii derp>Ş ne o mıı u-uc;; 1 til ~ bunların ı eurettle b"ran defalar n.aaan a . ıımns tof :ı,st1kametine &"' Spldrayer a...eılan Almanı r gelme_ geç er. B:ızı yerler baskına uğrıya.. 
"erınenız1 i8fu'hft~Ü29keresıne ımun huwsta icab ~en ıe&>lmr:ı,.: eyıC: etmektedir· rak mühim miktarrlıı nvcı tayyare _ ><ecı ·~•••Yorum ........... -·Undon • &Din tnhr .. cdlld.i!I ve çok tele!" Atatürkün muvakkat 
İli ~: ~=ri! Vekilinin b~ dl~!1.. m!.ştlr. hfiıktmıe!C maUub tedbb"lerl l A L E s [NE' M A s [ verildiği görüldü. Almanlar bu bom.. 
'llrtr, Mliye ek lAYihanın nafıa, ma •• :: ba}'.ı::ı.:iuJttıntAD Ja.po:ı hukA_ • bardananları çok cürotkarnınc ı}'tlP- kabrı•nı• zı•yaret ett•ı 
d.en 8ec;llece ve bütçe encümenlerin fD! yttzündnı vnk11:\ gelebl. yeni Mevsıme Neler Hazırlamış mı.şiar ve bazan 200 metre alçaklarn. 
ltılrraklaı.t k beşer f!.za.da.n mürekkeb m~i ma :~"Clo.n mUtE>vellid teh:ikel' ~Uniıı gtllçilklerine rağmen son on sene. kadar lnmlş'lerdl. 30 Ağustosta 800 .An1cara, 19 <A.A.) - Alınan t!r.areı 
\aavıb eyleın e?ıeü~ende müzak:e:reslnl ,~~~ nezdinde proteı;:o et.. LA~ L E • :S~ y.aratılıı.n fibnlttden deha gilzcllerlnl b r aray.a tayyare ile birden tıak §~tli bir hey ti reisi orts clçt dokto» cınııdus, 
---.. tvtcr. mlştir. _ • ı.opl odı.ğmı mtlJdcler. hücum icra cdlldı. Eylüı ipUdaln - buglln saat 16 da. r fnkntindc elcilik 

7-' Asrın .Markası p.ARAMOUNT Pllm şiruet nln en müs. rında hücumlar daha ziyade tiddet. mUstcısan JQa.d•r olduğu ha:de Ata.. 

c.iJgle ol ğ belli idi! .... il " LA" LE: teSnJ. ı:ımıcrıul.. warncr'in en bilyük ş:ıheserlerlni ve lendi. 'l E:ylfildc 40 bombarchman tay t.UKUn muvakk ~ kabrtnt zyarct ede.. aca f yeni PrJınst:ı:ca PfOd~DlannW en 80;1 ÇCVird.klcrı yare.si, 4.0 avcı hımnyesln<ie Olnrl\k rek muhte.şeıtı b r çclcn.ı.. koymUq ve 

R 
• E s 1 pUmle:-ı ııatesme koyınakla ba.kik1 bl:- şeıe! ıleymak_ Londrnyı 'bombardıman etti. Du tay. Ebcıdt Şefin mnacv1 huzurunda eğil_ 

1 ALT 1 N"·L 1 S T E 1941 - 1942 yareler• • ..., yubcklerden oklncl bk moU•. 

LıİLD İlk: ı>arlak filmi ile m~er oıınaı:w:tır· o .. ,_ """'"""• _ Paulettc Ooddard =ı o A TERNU 1 - ZAFER on.Dusu - ... ~ 1 b SCHNEIDER • MARTA 2 - 54F4" ooöMASIN ~ ~. Paul<lte Godd=d Sa ahtan Sabahaı 
mahşere dönmuştur. l':ırın dunyı:mın 
en muhteşem m.unure\erınden bl:ri 
olan Berlln ayni akı be~ utra) abl. 
lir. Diln Finı.vwıl.lrm dl)'Ul"ı, !\:ahire., 
:re bombalar ;ragdı. Burun bc.kı bı.. 

ristlyanlık aleminin ve tian·nı diln
yasmın merkt!'Li ı>a ılan Uom.. bu a 

ANN 3 - ır GÜNESJ ~~ AoUD'M Ş • · l b 
•e deh kar HEİNZ RUHM 4 - siNGAI'UK YOLU FrDo~~:_0;.:uie~~~dy oy e ır 

5 - CAZ FlRTL'lASI Q.I "" 

BEKA"' ftMUştLerAekenRyaraCıtıklEarı NN ETİ ~ -~~E ~~~=~~ 
ıo - YARALI KA.LPLKJ:. Madele.ne Cıı.m>U • Frcd M. Murrey 

11 - ,DEMİR T&C LUlsa Fe"ida - Gine Gervi 
ız - XLEOl'A'l'Rı\ Claudeıt.te Cötbut - Hcnry Vlilco>.:Cıll Ga eüzel ftl.Dlde , :ret net•en, son dereCe JBOderll ve 

harııretıe aIJoŞlanınakta.dırlar. 

~====·& ~~ Y sinemasında 1 Bugün•ın~ :S: 
nee·eıı altı.ta He seyredilen o T o 

t6tQ';E~ ve;;;.. M. M 
l y PURınının kalıxamanla'1 C A N j L E R 

ONE POWER ADASINDA 
l l N ıve anıı "" Jn1JA%%&.Ill film 

1' .. L •. DA DAR NE L L JieYOO ~-ıc-- ÖZLÜ ~ ~· 1 - -ı·vn V"" 

h!ı, alkıelan top'!amak:tadlrlıır. :ftfA.TB~AT UM1 M ~tlRLÜÖÖ 
veten: Rentıı MİKİ M.AVS ~ JURNAlıİ 

'Ve ME:MJ,EKET JURNAL! ı _ itENKd :ntiıii MAVS 
'h.-·· ~--"" saat ı de ıew:ı1M.lı ın&t.ne 
-~n 8aat ı de tenzaA.tJı ,;J;>U!ıi;-----••••••"' 

........... __ nıat1nc. r# 

ıs - HANLI SALT.IL"'JAT Claudet:e Co m - Predcrlch Mn.rch 
ıc - SÖNEN IŞIK. Rondal Colmn.n • 1da Luplno 
15 - ZAFERE DOORU Prederlch Marc.'l:ı • Bctty P.eld 
16 - TAl'PU Dorothy Lamour ~ Rob"...rt Preston 
17 - DENiZ KARTALl Duglas Faiıt>:msk Jr. - ı.ıargerlttc 

IA>ckwood 

18 - DOKTOR iKı.OPS 
19 - GÜLİVEJU:"J SF.1.AHATi 
ıo - GÜ'NAH GEC st 
z ı - AS mı.Alt CEN. 'ETİ 
2! - IEl\INU kŞ.K 
23 - ıtoııımsrz Al>A~n.AR 
24 - KADTN SALTANATI 
25 - HAY t\ '11\f Sl'!\ll"'f OLSl 'N 
26 - YAHŞİ AŞK 
27 - Th"KİT,.\P KAllltA!\f.U."I 
2s - ~ARK nt'ı.nt LU 
2S - Pl~:TALI KAUIN 
30 - VEDA BCSEst 

Jamea Loı:an _ Charles Ralton 
Me.x .Plel&her 
Barb:ıra Slanwyck _ .Fred M. Murrey 
Clau<iettc Colberı _ Rny Milland 
Dorotlly Lamour _ Joh:l Hov.aro 
Jean Mura.ı _ Ctaud Dauphln 
George Brcnt _ Bcverlı Robcrts 
BcnJıınıiDO G.gll 
Ray Mlllıı.nd • Patrıcln Morlssin 
G!no Gcrvl _ Luısa Pertda 
Dorot.'hy Lamour _ Jııck Bentll' 
İsa ıranda _ Ororge Brent 
Ray Millnnd • Mary Murt.in _ 

Don Amcch 
L A L E : Bn mUstcsna ıı~e ııaa'at hıl.Jatınm en .ıı:ırlak bir dev. 

riııe bşhyor. 

•• •• 
goruş kıbct.i bekliyor. -

llıı.rb, siklet merkczıni mc,. im l::.ıiki ınuJuLrıbfor kılıcı takdis eder 
mc\"Slm d ışUrcrck devam ediyor. lt.'rcli. Bir kaUI alctluin kuıWyeUDİ 
Belki )'akında 5ıdı.k meuılı'keUcrde, lııklir edenler buııun tankla tayyare,. 
Afrika · linde ııenus fuieri 50~- nln >" ptıtı vazi!e)i ı:oru onlara hak 
mı.ran stq yenide.ıı ba.rlanacak. lld. '·erebilirler. ll~lkatle kılıo da, tank 
ki AUaııtilı'I rde usa ş;u-k sul:ımıda da masumdurlar. ı~er beşerin ı.xt.ı.ra
korkunç 4enlZ muharebeltti başlara- bına bir mes'ul aranın;a. meydanda_ 
cak, belki ~ımlş Rus tcıııraklan u:ıc. dır. Dlmat? in nn zekası milsbet ol. 
rinde kanlı bO:nşnuJ.ar olacak. J-'ı:ıkaı dıığu kadar menfi işlediği içindir kl 
butwı bmılanu hnrb nihayet nı~ medcnlyeı ve 5tlalet yanyaııa gidl. 

cek bittr o mukl1otclc ol.mıyara[;ı I )Or. 
muhakkaktır. Kı; bu1un tmatsuJığile Bu mahşer ne ı.aman kap;uuc.ak. 
sc!alct ve utıra.I> ı;ahnelerin çokccek Bunnn cevabını harb.. nlcln lıa:ılad•t 
ve istımdad lı;ln cOk1cre kal an ,..._ 1 rım bildikleri halde çln devam ci_ 
ralı elleri kar fırtın:lbril kam ııa.. tlrdikleriııi henu;ı du$1ıııınly lr.rln 
yarak mcvns ve mUnkl'Sİr yer"f! d u. vermesi .um. Du m~nımanm c6. 
recek. Asırlııran entl'&'I ile kamlıın zulm ıcın idrakin aYdct ef~ 
nloo mamurelt'r haMıneye döne<clt.ı prllı.r. Uarb dlm tl:ın reıee utrafa.. 

• • c:.ıak bir bıışıy tlc denun edın>r ~ e 
Alın teri, ı-oz nura ne binken ı.c•rvct. du etmen ki kaz nnın.k hırsı ne ,.,.,_ 
lcr çelik halinde tiiJ<lerdrn yııbrak baribluin lbtlJııt d<'Jlolarındıı br~ 
yakacak, lorn~ ve oldDrtt.rk! en ıı;on ı;fl ıh, :ıı:elıtrlJ ga& hıır<'.kr.'8 

Diln sekiz rnılyon rneS'ud vo rnııt-ı > 1 , 
rur insanın yn dı:h J,ontrrn btr ce- geçııır. n. / c / , 
hennt!nı olnt~ta. BuırOn uo n il,.on ~uıJ.a>t> oJud 
dan (azla ms:\ll•D banndıfı J,enmlrl\İI 



1 Sayfa-

Peşine taklldığı kadının evi diye 
karakola girip oturan adam 

CBas tararı ı inci 113yfacıa1 !bulunan hl.r kana.peye büyük bir tek.. 
~ bır yerde 'Vukubulan bu t.:hdld - Utslzlikle kurularak, takib ettiği ka. 
kar hareket, Meliiıha.tL k.:ırk.utmuş, dının aşağıya inmesine intizar etme. 
genç kadın vazlyetlni kurtarmak l -1 ğe başlamıştır. 
çin bu talebi kabul eder gibi görüne. Melfi.hatln bir ka.ç dakıka uzıyan 
rek: gaybUbetinden üzüntü duyan os -

SON 

Hergün 
(Bat tarafı Z inci sa)·fada) 

geçtiği için çaresiz, J <'ni vaziyete de a. 
Jışacaklanlır. 

Uulisa, Suriycde bir l&lm, ve bir 
ldare şekli değlşmi<;tlr. 

Ekrem U ıaklıgil 

u- Hay, hay .. Buyurun bize g.de. man, fazla sabredememiş olacak ld 
llm. Fakat hep beraber yürürsek ko. bu defa: 

Bir tashih: «Evet, mes'ul olan tıic. 
cardan başhtı altmd;;a çıkmt5 olar. )'a. 
sım bir kelime yanlı<>hgı ymünden 
manasını d•i-lştlrnıi~. Ticaret Vekilleri 
ticareti filen yapmış değiUerdlr, elemi$., 
tim, tamamen aksin"? olarak « .. Tica. 
reti filen yaı>mtş Vekillerdir.. şekllncle 
çakmış, cnür dilerim. nu komşu görıir, dedıkodu o1ur. c- Mel.Abat nerde.;;ln ... Gelsene?. 

sız bal biraz geriden tak:ib ~din> ce- diye avaz, avaz bağırarak karakolu 
vabını vermiştir. velveleye vermi.ştir. ZAY_i - İstanbul Mıntaka Liman 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
Bu da.vet karşısında yumUŞlyan Bu esnada Me18.hat Mdiseyi ala. ~r~e=e~!:~~144!ıy~U:~:~ ;:: 

Oımıan, sağa sola yaltPa vurarak Me- kadariara anlatmakt bulunduğun • nıısınl çıkaracağımduı eskls!nln hUkmil 
llhatle annesini beş on adlm geri • dan, bu feryad üzerine memurlar der yoıttur. ineboluhı Uüsnu ollu 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
icabında günde 3 Kaıe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan İsrarla isteyiniz. 

lien t.aklb etmeğe lbaşlıı.mı.ştır. hal aşağıya koşm~ar, kendi kendine hamil Hakkı Peker 
.t\hırkapıda oturdukları halde sırf yakayı ele veren bu cür'etkar adamı 

ı>u müz'.ç takfbi cezasız ;.,ırakmamak cürmümeşhud 1ha.'linde yakalamış • 
karannı 'Veren MelA.hatle annesi Ak. lardır. 
bıyık yolunu terclh ederek o i.5tlka. Osman, hakkında tanzim kılınan 
mette yürümüşler ve bir müddet son tahkikat evraklle dün Müddelumumt
ra da Akbıyık karakolundan içeriye liğe sevkolunmuştur. 
gırm~lerdlr. 

:İşin garıb ve şayanı hayret tara- ~ Doktor 1. Zati Og§)l ı 
fı, kendini bll.mlyecek derecede sar- ı 
hoş olan <>sman da Mellıhatin evine Belediye karş1B1ndakl muayene. 
giriyorum zannile Akbıyık karako -1 hane3inde ötle:ien sonra h!l-'t&-
lundan içeriye glrml.ı ve alt katta '1ıı, ıannı kabul eder. 

~Reklam Değil, Hakikat: 
Yurdumuzun her köşesinde durüstlüğü, ucuz_ 

luğu ve bol Çi?Şldlerile ıtanınmış: 

Asri Mobilya Mağazasını 
gezmeden ve bir flkır almadan bir yerden mo _ 
bllya almamalarını tavsıye eder. Mutlaka sa _ 
lonlımmızı gezmelerlnı rica ederız. Bilhassa İn_ 
glltere karyQlaları ve Avusturya sandalyaları 
mevcUıddur. İstanbul, Rıza.paşa yokuşu No. ~6 

Aıluned Fevzı. Tel: 23407••••••••-" 
Tuııcell Nafıa Müdürlilğiinden 

ı. - İhalesi 10/9/Ml t.ıriblnde yapılmak üzere eksiltmeye konulan 
Tuncell vlli.yetlnde Seyithau Plümör Muti köprüsü yolunun Seyit.handan 
itibaren 217000, :uooo ve 82000, 70000 kllometrelerinde yapılacak kısım. 

ıar inşaatına mezkür güne kadar tallb çıkmamış olıdu~undan fiatlar 
yükseltilerek bu ın.şaat tekrar eksiltmeye konulm~ur. İş.in muhammen 
keşıf bedeli 1,800,000 liradır. 

2. - Bu işe aid şartname ve evrıı.k şunlardır: 
A. - Eksiltme şartnamesi.. 

Talebe alınacak 
Maden tetkik ve arama ensti
tüsü genel direktörlilğlinden 

Zongul.dak'ta leyli ve meccani olarak açtlm~ bulunan maden tek. 
nısyen mektebinin Blrinclteşrın 1941 de baıı;lıya.c&k ikinci devresi ıçin 

nam.zed ka.ydedilmelttedlr. 
Mdttebln biri nazari, dığerı ameli olmak ilııere iki .sömestre ayrılmış 

dort senelik ta.hsill varoır. 
Mektet:>e en az ortaokul tah6 llili bitirml.ş olanlar alındığına ve 

tahsil müddeti dört yıl olduğuna göre, mezunları 3656 so.yılı kanunun 
3 üncü maddesinin D fıkrası hukmünden istAfade edebilecek dere • 
cede tahsil görmüş saıyılacak.lar ve ilse mezun arından bir sene fazla 
okuyanların hukunıı sahib bulunacaklardır. 

Aşağıda:kl şartları haiz olan istek ilerin Zongulda.k'ta mezkür 
mekteb mudiırlüğune vesık.aiarlle hl.mat nmüracaaıtJarı lüzumu ilan 
olunur. 

1 - Türk vatandaşı olmak. 
2 - İyi hal ve ahlidt sahibi olduğunu tevsik etımek, 
3 - Bu~a.şl(:ı bastalı:klarla ma ifil olmamak, bünyesi ma.den ocak_ 

larında ameli ça.Iuı.mağa müsald buluınm.a.k csııHttl muayene Zon ~ 

guldaık'ta. ya.pılacaktır.> 

4 - En arı ortamekteb yahud orta derecede san'at mektebi diplo. 
ma veya Vıeeıkalarını ibraz et.mek, 

5 - Asga.rl 16 ve azaml 25 yaşını bitirmiş bWlunmak,. 
6 - Dört aded vesika tot<ığratı vermek. 
24 Eylw 194.1 akşamına kadar müracaat eden namzetlerin 

lül 1941 de Zongulda.kta hesa.b, hendese, cebir ve türkçeden 
imtihanları yapılacak ve muvaffak olanlar mektebe kayıd ve 
edileceklerdir. • 6535-8100• 

Nehari 

25 Jlzy
yawı 

kabul 

B. - Mukavele projesi. ' 
Leyli 

Erkek Yeni Kolej Kız --1ıııı. 
c. - Bayındrrlık işleri genel şartnamesi. 
D. - Şose ve köprüler fenni şartnamesi. 
F. - Seridöprt. 
a. - cıra.tile. 
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Müdür: Sabık Şi4ll Terakki Direktörü M. Ali ~et Kırca 
Hususiyetleri: Yabancı dillere ehemmiyet .,.ennek, talebe.cıınln sıhhat 
ve inztıbaıt..1e yakından alAka.dar olmaktır. 

Telettm: 41159 
H - İstiyenler bu işe ald evraktan şose ve köprüler şartnanıeslle 

bayındırlık işleri genel ııartname.<Jlnden maada.ııını 3 ltra. muka.bı1inde 
Tunceli Narıa MtidUrlUğün.den satın alablllrier. Şose ve köprüler rennt 
şartname.cıınl ve bayındırlık işleri şartnamesini görmek lstiyenler Tuncell 
Nafıa Daıre.çlnde bedelsiz olarak goreblllrler. 

,.---•.- İLK - ORTA - LlSE 

;a~:•ııı lstikl81 Lisesi E~k1:k 3. - Eksiltme 61101~ Pazartesi günü saat 15 de Tunceli Nafia Mü. 
durluğu bınasındıı. kapalı zart usulile yapılacaktır. 

4. - Eks:lltmeye glreıbilmek için isteklilerin 10250 lira muvakkat temi 
nat vermesı ve aşağıdaki veslkalau haiz olup göstermesi lftzımdır. 

A. - İhaleden en a-ı tatll günleri har.ç 3 gün evvel Tunceli vllA.yetıne 
muracaat ederek işe glreb lmek için alınmış ehliyet vesikası. 

B • Tica.ret ve sanayi odası vesikası. 
C. - Bır defada devlete aid 40000 liralık yol ve köprü vesail'c işinin 

muvaffaklyetıe ikmal etmış olduğuna dair veslka. 
5. - Teklifler 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evvellne kıı.dar 

Tunceli Nafıa Daire6indekl eksiltme komisyonu relsllğıne makbuz muka-
blllnde teslim edllecektir. 

Posta ile gönderilen m~ktublarm nihayet üçüncü maddede yazılı sa. 
ate kadar gelmiş olması ve arttırma. ets ltme ve 1.hale kanununa uygun 
olarak mühür mumu Ue lyıce kapatılmış olması lA.zımdır. 

Postada. ola.ca.k geıcl:kmeler kabul edilmez. ~> 

Bursa Orman Mektebi Müdürlüğünden 
'Bursa orman okuluna 
'eç nter 

27 Kematedıdln 'Baydar 
23 A Sabrı Akçe 

40 Necati Eron 
4ö N. Flkret Ba3er 
25 H. HÜIC7ıD. Oun -

dCiz 
69 ZE'ke• ıY.l Kay~ın 
88 Snml Oka.kın 
41 Mus afa Ser n 
48 Müft. Suner 
Gll B hae· Un OU1şen 

3 Emin F: çln 
50 K mal Kest n 
5G F yz Bulut 
18 O mnn Nuri Sa • 

k zlı 
71 'l'shlr Çevik 
8'i Enıln Başer 
63 E re! A \'Cı 
ııı tsmaıl Aydın 
29 M Kemal Meral 
60 S:ıdtk Işık 
95 C'avit İlker 
-j9 M. Ali YUcec~ 
91 Mehmed Arslaa 

o~lu 

79 Mustafa özcan 
85 Muharrem Güney 
78 1-mıa l Pepe 
33 Kemal tlstUndat 
77 SPyrunah Erdotan 
58 Hilsev'n Karlı 
82 İbrahim Önder 

BıHfke 
Çatalca 

htanbul 
Teltrdat 
Ya.lva.o 

Tire 
1sklllı> 
Yalvao 
1zm t. 
Bursa 
Bursa 
Vakfıkebir 
s. Karaalac 
ş, Karaağaç 

Teklrdat 
Yalvaç 
Çal 
Orhaneli 
Gemlik 
Tarsus 
Gözteı>e 
Vakfıkebir 
Ceyhan 

Elbistan 
Usklldar 
corum 
Bursa. 
Kars 
Bursa 
İstanbul 

Bolu orman okuluna &e 

çiıen1er 

12 KAmll Tarhan 
46 AbdWvebab ÖZ • 

demır 
14 Aslan Aydm 
~ Kemal 86nmez 

22 Osman Kartal 

35 Falk GWey 
8 Abdullah Akbaş 

42 Hulusı GU! 
15 Seyfi Kandemir 
92 Yusuf Koç 
Gl SalA.hattin Köker 
4 7 Fevzi Bozkır 
38 Muammer Altıok 
72 Mustafa Anılan 

94 Paşa Kaya 
62 İdris Tunçel 
&3 Ahmed SUllln 
75 RUştü Slnl.r 
98 Rauf Cilmbl.lş 

ı; Mehmed özkara 
4 Mehmed ören 

39 Necmettin Toker 
26 H. Nihad ÖztUrk 

97 Hllseyln Maaden 
!'1 Tarık Ö:ıbelc 

101 S. Fikri A'kgör • 
68 Osman Sönmez 
ı Ahmed Fırat 
1~ Tahsin Yatman 
37 A Kema! Yavuz 

Etr1dlr 
Mea'udlye 

Olllnar 
Gemlik 
Yalvaıı 

Bursa 
Yalvao 
Kırkla.reli 

OU!nar 
Mllı\s 
Elbstan 
Eğrldır 

Beyşehir 
Şavşat 

Şa.vşat 

Uta 
Biga 
Tire 
Adana 
Tarsus 
Çanakkale 
Sapanca 
'Beyşehir 

Salihli 
OöynU'lc 
Antalya 
Giresun 
Şarkışla 

Keşan 

Elfızıt " 
Bursa ve Bo~'.l onnan mekteblerine evvelce gautelerle UAn edllm!s sart 

tar dairesinde kur'a ile seç.len yult&nda kur'a numara ve adları yazılı 
talebelerin aynldıktan Bursa ve Bolu orman rnektetı'er ne 5 Teşrinievvel 
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1 pazar gUnllnde bulunmalan ve ge1mıyenlerln haklanndan vazgeçın!ş 
sayılarak yerler ne sırası dek olar a.k seçıı1enlerin kabulü ile tecırtsat.a 
b tanacağı ilA.n olun ır. 8349> .......................... ...-·-··-····-·--···-·······---···--·-·························· 

Son Potta Matlııueiı NetrİJal MlcUirii: Seliın Rasıp Emeç 

SAHJ8LER1: s. Ras•• EMEÇ. A. Ekrem USAKLICIL 

Talebe kaydı için hergün müracaat edilebilir. 
Şehısdebaşı. Telefon. 22534 

ANA - lLK - ORTA ve LİSE ___ ., 

~~zKEK HAYRİYE LİSESİ v~l1ifsii 
FATlıl: Saraçbanebaşa 

Kayıd. için her gün ıo dan 17 1e kadar mektebe müracaat. Arzu eden 
talebe mektebin hususi vesal.tile sabah evler.nden alınır. Adtşam evlerine 

bırakılır. Telefon: 20530. 25 Eylülde derslere başlanacaktır. 

ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI EKREM 
Cumhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
tturuıue tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve aJua adedi: 260 

Brai ft Uearl .. Md .................. .. 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

zı.raa~ Bankasında kumbaralı ve ihbarsız t.e.aarruf hesa.bların 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a lle ~a en 
pline ııöre ikramiye dağıtılacakıır. au&e;ldakl 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 )) 
4 » 250 >> 1,000 n 

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

Dlkkai: HesM>l~nndat.\ paralar bir sene içinde so 11 dtlşmiyenlere ikramiye c*biı takdirde % 20 fazlasile veril~~ ae&ğı 
Kur'alar aenede 4 defa, 11 Mart, 11 Huılran, ıı EyIQI 11 · 

tAnun tarihlerinde çekilecektir. ' Blrlncı 

İstanbul Levazım Amirliğinden Veri•en 
Harici Askeri Kıtaatt ilanları 

15,000 - 17,000 kılo eğer sa.bunu Mtln alınacakt.ı.r. Tahmin bedelı 2rı ooo litf 
teminatı 3000 Uradır. Taliblerın 22ı9/941 Pazartesi İrunü saat 15 d~ ADk"" 
rada M. M. V. satın alına ıtomi&yonuna gelmeleri, (1007 _ 182U 

** 2000 aded battaniye alınacak.ır. Pazarlıkla eksiltmesi 23/91941 Salı gunil 
saat 11 de Ankara.da M. M. V. Ha.va -satın alma ıkcımısyonunda y.ıpılacal'
tır. Tahm1n bedeli 20,000 lira kat'ı teminatı 3000 liradır. Şartnamı:;.;, ~ 
misyonda görUlür. Tallblerln oeılı vakitte komlsYona gelmeleri. (999 • '0791 .... .... 

Aşa~ıda yazılı mevadın kapalı Z&rfia eksiltmel!!X! hizalarında yazılı ıWJo 
saat ve mahallerdeki askeri satın a:ına kom.lsyonlannda yapılacaktır. Ti 
li.blerln kanuni vesl.kalarlle teklif mutublarmı ihale saatıerınden oır ~ 
evvel ald olduğu komisyona vermeleri. Evsaf ve şartnameleri kom.syonlarıJl
da görülür. 
Cinsi Miktarı Tutan Teminatı hıale ırünll. saati ve ınanrJll 

Kilo Lira Lira 

Meşe odunu. 650,000 26,000 1950 22/9/941 16 Van. 
Saman. 700,000 24.500 1837 25 •• 16 Adapazarı. 

Keçe belleme. aded 10,000 65,UCO 4675 22 • • 16,30 Afyon, 
Keçi kılı. 10,000 15,000 1125 22 > > 16 Afyon. 

cıo1s _ 1a11ı .. .. 
~o.ooo kilo saman alınacaktır. Kapalı zarfla. eksılıtrnesı 27/9/941 CO

mai'tesi aiinü saat 11 de Samstmda askeri sat.m alma kooıisyonunda 111"' 
lacaktır. Tahmin bedeli 16,380 lira, ilk temlna.tı 1228 lı:ra 50 ıcur' 
TalibleNl kanunl vesikalarlle teklif mektublıarmı ihale saatinden bir ~ 
evvel komisyona vermeleri. Cl033-B001> .. .. 
Aşağıda yazılı mevadın kapalı zartla. «*sıiltmeleri 29/9/9U Pazartesi ~ 

hizalarında yazılı saatlerde Gellbol'lıda 8*erl satın alına 1tom13YonUDd' 
yapıJaca.ktır. Talıblerln kanuni vesiltalarlle teklif meılctublnrını ihale sat'!., 
rinden bir saat o·IVel komisyona vermeleri. Evsaf ve ısartnamelerl k~ill -
yonda görülür. 

Cins 

Kunı üzilriı.. 
Saman. 
Kunı ot. 
Odwı. 
Gaz yağı. 

Sabwı, 

Toz şeker. 
Sığır et1. 

• 

Mlktıın 
kilo 

77,000 
3.410,000 
5,12,).000 
6,750 000 

145,000 
82.500 
86,000 

819 000 

Tutan 
lira 

28,490 
187,550 
358,820 
135,000 

46,250 
ıl0.425 

33,660 
343,980 

İstanbul 

Teminatı 
lira 

4,273,50 
28,132.50 
53.823 
20.250 

6,937 
6,063,75 
5,049 

51,597 

_____..,,, 
15 
1530 
16 
16.30 
1'1 
17.30 
18 
18 30 

(1037.80~ 

P. T. T. Müdürlüğünden 
ı. - İdaremizde münhal maaşlı ve ücretli memuriyetlerle ucre&Jl 

stajıyerl!klere orta mekt.eb mezunlan müsabaka Ue almacaktır. ..M 

2. - Müsabakada 10, 9, ıı, 7 numara almak suretüe pek ıyl dere<:P'
kazananlar 15 lira maaşlı veya 60 lira ücretli memuriyetlere, 6 ve 5 ~ 
mara almak suretlle orta derecede muvaıffak olanlara da takdir ıtıa 
idareye ald olmak üzere 20-25,30 lira aylık ücretli stajıyerliklere tıı. 
edileceklerdir. 

3. - Staj devresinde muvaffak olıı.nıar maaşlı veya ücretli memur ııı. 
lara geçirilirler. 

4. - Tallblerin 788 sayılı memurın kanununun 4 üncü maddes nde 
şartları haiz olmakla bern.ber devlet memuriyetıne ilk defa girecekler 
30 yaşını geçmemiş olması llizımdır 

5. - Müsabakaya glrmel: lstlyenler 29/9/941 Pazartesı günü cık.Ş:.. 
na kadar dilekçe ve evrakı nıUsbltelnUe beraıber İstanbul P. T. 'l' 
dürlüğüne müracaat etmell.dlrler. 

6. - Müsa.baka 3019/9-ll salı günü saat dO• da yapılacaktır.~ 

Askeri fabrikalar umum mildürlüğünden 

Tabib ahnacak 
Muhtelif yerlerdeki fabrlka.larunızda istihdam edl'mek üzere 

alınacaktır. Kendılerine 3656 sayılı kanunun hükünılerine gore 
verilece'ktlr. 

İsteklilerin ellerlndekl vesika ve hfı.l tercemelerınl ıSt'dalar n!l 
yarak umwn müdürlii.ğe müracaatları. l8123) 

Eskişehir Tayyare Fabrikası 
Direktörlüğünden ... 11 

1. - Eskişehir tayyare fabrikası kadrosunda munhal tababet yes~ · 
bir tab b alınacaktır. 

2. - Bu ta.babete istekli olanların dlpl~ma ve yedlerlnde~ı '!:es~ı!U tJll' 
mllen dilekçe ile fllibrlka genel direktörluğu makamına muracaaı. e 
leri ilan Olunur. cR327D ....-/.' 

Ankarada Harb Okulu K omutanlığtnd•" 
1 - Askeri liselere askeri oğretmen yet ştlrilmek üzere iki tab•iye. 

fl.2llt, dort kimya, altı rı.yazi:;e, bir Fransı.rea, iki İnglt.zce. lkl JUıtl 
olmak üzere cem'an 20 talebe alınacaktır. 'P' 

. 2 - Bu taieoolerden lisnn öğretmenı yı::tlştlrilec:!Ider ~nkara P11•_.ı' 
rıh ve Coğrafya faklill.ulne ve dlğerlerı ~tan.bul fakulte:erlnde 
okulu talebesl olarak yeti.§eceklerdlr. 

3 - Ka.bul şartları : -" 
A - Harb okulu kayıd ve kabul şartlarını aynen hnıZ 01111 

B'- İsteklılerin bran.şlarına gore yabancı dil ve fen bılguer 
derecede olmak. 

4 - İsteklilerden seçilmek suret.le alınacak talebeler !ııkU ti 
94ıl/942 tedrısatınıı. iştirak edeceklerdir. 

5 - K%'id ve kabul müddet 1 Teşrlnıevvel 941 de sona ereceltt 
tarihten sonraki muracaatJar kabul ed mez. ııt 

6 - İSteıkl lerın evrak ve vesaiki ıle Ankara.da Haro okulu kO~~ 
~ına derhal muracaatıarL (107 


