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D abahki Yangın Feliketi 
!111.saba~ 

haberler 

Almanlar 
••bedele 
vardık,, 
diyorlar 

~lln, 21 lA.A > - Umwnıyetle iyi 
ne alan blr kaynaktan ıstrenild ği,. 
Z1.ln «öre şark cephesindeki mulıarcbe
n esasını teşıcU eden <ına fik.rlere 
h azıu.an Alınan ıcnel kurmayuım asıl 
d eclefl nıt>eten hatif zayıatla şiındl-

en elde edllm.ştir. Bu hedef dtlşıruın 
~VVetıer!nln anMsı ldı. Bu hedefe 
.:l'?nak Icin t.lıa.kkuku ıcab <.den beş 
~.1: Yeline geLlr:lecekti. P.u ııartl&l' • , ___ ,.,. taraflnclan ltpl eöll•n bir 8ov7ei şehrinin hali 
v....ıll\rdır: AUDJUP ----------·-----

Jce!ın - Bovye~lerl'1 sahlb oldukları ttLl(AJ teblı•gıw • J 
b ez ıil8an kuvveti talım ıömıllş man 
1 
~ aalı:erler ea·r edllinclye Jı:adar ve. -

Askeri vaziyet 
v:. hart> halici bırakılıncıya lı:adar, ya. .. vı it ··ı 
n 2 ~v~!tı~~:::· matzsne 1~- a ye ea Budyeni ordularının 
ı::;. ecli11'C"k, ya.had !mlı:Aıı nlsbetinde o h 

3 ~o=~~· sanayı istihsal n.._ so-et on ne ri gerisine 
~· inal.teme tıkdanı urşwnd& ıenl.ş • ~ k d k•ı • 
~üde taamız harelteU~lne .~eti k t' 1 a ar çe 1 mesı dÜOUneQı.lyeceği der•cede azaltılacaırtır. 1 a arı 
• - Dlismantn muvasala ve bAva J ld roııarı tehrib edileoek ve bari> aanA:va zarur o u 
~ :ı!~ 1::ı: =· :~~= sllAblarını 
C•Ur. Yazan: Emekli 

general K. D 

1 Dört buçuk saat içinde 
300 den fazla ev yandı 
Fener Patrikhanesinden çıkan 
ateş, süratle büyüyerek Sultan 
Selim ve Çarşambaya yayıldı 

Y arian evlerden hemen hiçbir şey kurtarılamadı, 
fakat nüfusca zayiat yok, yalnız bir kişi ağır yaral 

Gazetemizi mak,nr~e verdiğimiz da. 
klkada dahi biltiln şlddetlle devaın e. 
den büyük bır yangın i'stanbulun geniş 
blr semtini sitnl5 süpUrmfüı ve d.ğer 
ılti l.st.ütamette inkl$af ederek, clvar 
semtleri de ciı:ldl tehlikeye düşürmüş 
bulunmaktadır. 

Yangın nasll başladı? 
Bu sabah saaı 4,30 da, Fenerdeki 

patrikhane binasından çıkan y:ın. 
gm. ook şiddetli esen rüzgarın tesrlle 
derhal etrafa sirayet etm.şttr. 1stan. 
bulun bütün itfaiye ekiplerinin yaugın 
mahalline vaktinde yetışmes ne rd. 
men maalesef bu büyük facls.nm önü 
alınamamıştır. 

İncebel sokatUe Camcı yokuşunu, Fıs. 
tıkdkbi, Mekteb sokatı mnhalleıer!nl 
.sarmış ve büYük b!r silratle bir t.araL 
tan Çarşamba.ya doğru, cıl{:er taraftan 
esasen kAmilen ahşab olan evlerı birer 
oıra halinde tutu:ıturara'lc ve slıratle 
silip sllpürerek Sultan Sel:m lstlkame. 
tine teveccüh etmiştir. 

Oazetem.zi maitineye verdiğimiz sı. 
rada yangın Sultan Sel mde Cihnhu. 
riyet kız l~ önüne kadar gelmiş bu. 
Iunuyordu. 

300 ev yandı 
Şimdiye kadar yanan ev ve dUkkfı.n 

adedi 300 n mütecaviz olarak tahmin 
edilmektedir. 

kalan ihtiyar bir kadın bir komıse 
tarafından kurtdrılmıştır. Nazmı 15 
mlnde bir deliunlının başına dem 
ıuşerek yaralanmasına sebebiyeı ver 
mlştlr. Bu genç d rhal hastaneye kal 
dırıtmıştın. 

Ya.pılan t.alunınlere g6r0 hasar ço 
ciddidir. Yangın çok silratll bir seyl 
taklb ett ği için ':ılç kimse eşyasını kur 
taramamış, kurcımla 1 eşya d.ı yangı 
nın muhtell! ı.St kamet!erdt.'D Ucı..~mea 
neticesinde ya yanmış, yahud hara 
olmuştur, 

İtfaiye eklple:l el!l.n yang.n ın hal 
llndedirler. Ta..'lklkau ~hemın yetıe de 
vam edllmektedlr. s - Sovyeuerın mü!nt ınerltel.fyet b raktılar Slateıni gerek kuşatm:ı, gerek tıombar. 1 '' 

~~an Yolu ile mllhiın idarl ınerkrzle_ 
1 ·ilin tahr~bi neticesinde felce ugratı. 

Koyu siyah 'lulutlar nasıl Yangının ne suretle çık:ığı henUz Vali yangm yerinde Son dakika: 
acaıctı. 

bir fırtın.anın yaklaşmakta olduğun malCım değildir. Sl\bııha k.arşı devriye 

Valinin 
beyanatı 

le~erıının jyi ruwer alan bazı mahfeı. 
n nde bu J>llnın M mühim Jı:ısımları. 
a~ taha\'k\ılı: etv.tine dair müteaddid 

Rl• ga koyunun ~--~~ ... ~ır:~p~!~~ i98:,1'~ .. .!5e so gezen Fener bettçıerınden suıeyman 
,..._,....., - - .. a ...... ~l.Mlllllllf-4il•~ ~ille: patrikhane bina ının 

OJ d •k • an tarzı da öJ"looe Xızılord pencerelerinden tMff dumanl:ır çıktı. 

Beyoğlu ltfaıyesı köprU açıık oldu. 
tundan geçememiş bu yüzden ıı .. kal. 
mıştır. Vail ve Beledly~ Reisi Dr. LQtfl 
Kırdar. yangını mahallıne gelmlı; ve 
bu hAdiaeYI öil'enır öitrenmeıı aJAJra.. 
darları milahaıe etm;'t r. 

rneuer m-'\•cud oldutu kanaati 
Vardır 

agzın a 1 1 u cePıenin olmal vo cenub mıntalta tını görmüş. der?ul Jçerldeldler. haber_ 
rmda marua bulundutu l'enı.s tehU dar etm1ştir. Patrikhanede bulunıuılar. 

d 
• ) d•ıd• lteyi adeta elle ıut.ı.ılacalt bir sure ftlhaklta koca bUADm lınaa bir zaman Vali Ye Be'ecl>J'e ReMi .LQUi 

Sovyet1erin bu 
sabahki tebliği 

a a ışga e 1 1 gösteren derin manalı bir ima ve bir içinde alevler arasında kal:fıtını gör. 
ı . Bu aebeble idi, ki Lenlngradd.ı müşlerdlr. 
lordu için devam eden tehllk .. yt me Ateş buyuyor 

Patrikhanenin kapısı 
geç açıldı 

JıAcUM mahaUJode •Soa Pmta• • 
Jıarrfrlne fU beyanatta bulunmııttur. 
•- Yangından zarar gor nlı-rln qe 

ve iskAnlan icın tedbir alınmışur 
Bunlara bugün Bcled ycdc:-ı ~ 

verılecektlr. Kend ıerı de camilere 

So M.oskova, 21 CA.A.> - Bu sabahki 
Vl'et tebllA:ı · 

te ı:~Un ceptı~ı~e \'e bilhassa Kiye! 
lnektC<I~etıı nıuharebler devanı et: 

~ina_nlar Kiyef i 
sun i sıs sayesinde 

a~mışlar 
Lon<tra 21 c 

da.ıtı hal1J v A.A,) - Bovyet Rusya • 
haberlere sör azlyeti hakkında alınan 
detıe <le\'aın e ~:ırb boydan boya ş:<L 

ltl1ette f1d eo.nıekted r. 
bubn&.ktadır detıı muharebeler vuku. 

Dün • 
beıertntıı~ racty<>du Kiye: muhare. 
lllUc.1> oldutun §i;ld~tu ve ağır zaviatı 
tiler .nın t k u blldlrınış ve harb 

0

mev :Oi· nı~i':,1' riteker za.ptı lAzını geldi. 
7'Unlltuıv"?'et e~tl~•eııon dem!erine kadar 
durı aun l bir aı.. rinl, nllıat taarru -

S
unu bilıdırnı· 11&1esinde yapılmış ol_ 

'Ştır o . 
•retlerin 

lı Yarma 
aerıı~~eketlerl 
19 Ey}~ <A.A.) - Havas: 

lcuiatı'an lı gece.,i Klyefın şarkmda 
taıar Ya ııs kıtaatı müteaddld de
etnı.ş!erd~ hareketlerine teşBbbÜB 
teyakkuı · Llkin Almaıı kıtaatının 
raknılJtır u bu teşebbil8Ierl akim bı • 
ter te · .A.Ynı bölgede yapılan dl -
ratıı bf bbfi.9ıerde Alman kıt'aları sü 
l'e llliih~ llerleylşle 9 Sovyet tayraresl 
fünı 

1 
•ın miktarda malzeme ele ge-

ş erdir. 

Biikreıten bildirildiğine göre ra.lcla taklb etmekte olan ııa~rlar. bir 

R k ' l K den Gomel ne D.nycper maıu.abı ara 
umen '! a .arı ırıma sında.ki cephe üzerınde be~iren dah 

gırdıler bUyilk bir tehlıkeruı mahıyetlnl. hudu 
- ve şümulünü araş~ımıak üzere derha 

Berl!n 20 CA.A.> - Alman orduları u tarata teveccüh etmekte en kileli 
başumıandanlıı1ının tebliği: ;r tereddüde bile dUçar olmaınıslardı 

FevkalAde bır tebliğle bll~lr~lmlş ol- "u yeni tehlikenin hakikaten QOk bil 
duğu vel.'blle ııava kuvvetlerının yar - yWı: olduğunu ve Kııılordunun. ~ğe 
dınıile hareket eden Alman P yBde UL tı::endlalnl bu tehl!keııln husule getır • 
menleri ıünlerce 11Uren mücadeleden eğe başladığı mahut g!rdRbın ~ 
sonra K!yefin ve Dinyeper nehrinin Urllcil sarsıntılarından kurtarmak . 
garb kıyısında kuvveıli aurette tahlt:m tenıe ara.zl te.1akı\rlııtına hiç t'heınm1 

edl'-'~ çemberi YArm&A:a muvaffak t rmı.·er~lc ve en kllçilk zaman 
Uü'9 ı · ilr'et e ve " · ü h...,I O olmuştur. Bu Alman tümen erı, c - ile Jcaybetmlyerek bilt n. cc n L,, • 

klr b.r hücumla. dün, geri çekilen dilş. rinde hE'681>lı. mUv.ızenc.ı. hal ve v":
manla beraber Gehre tılrmlş ve kaleye ziyetin icablaril"' aIAkadar ve lı:md aı 
Alman harb bayrai'ını dlkmıştir. ne muktaZl yeni tertibi verebilme 

B adaki Sovyet ıut•atarının en bU.. azere dil.şmanla arasındaki mEsafcyl 
yilk ~umanda.nınm ka~dan 80Dl"A, azlaea acacalc b!r geri çekılme hare 
Kiye!i işgal eden kıt'alar mukavemete etine derhal karar vennt•i ve başla 
devamdan vugeçerelc si!Ahlarırıı bı - ıAzım a-eldltfni de farketmlşlet" v 
ratmıştardır [DeY&IDI s lnl'I saJfadaJ 

Gene fevkalAde bir teblltle blldfra.. '-------------~ 
[l)eftllll 5 illel UJ fada 

OrlplD 
mikroba 
ve a,ısı 

balaadama 
Cenubi Afrikalı bir r---·------....... 

doktorun çok Doktorlarımız 
mi1him keşfi d" I ? 

20 CA,-;:;-:._ Cenubi Afrıka ne ıyor ar • 
Le cap "d " .. dok . k fiyat bürosu mu uru • 

tıbbı 1 e'J r .bugün yaptığı bir tebliğ. 
tor O uve ı k nflo 
de tıb tarihinde Jlk defa o ara e • 

Pro!esor Ekrem Şeri! bu husus. 
ta diyor kl: 

•are,al 
Budyeni 

azledilmiş .. 

( ip hastal•ğı) mıkrı.>bunun tcc 
enza gr • ld i til' 
id di'miş olduğunu bl ırm ş . 

c- or.p, buvuk salgın yapan 
ve zaman z.ım:ı.n bllhassa ıhtl!ii.t. 

larile be~erıyeı ıç n haklkl bir 4-
let haUni alan h;ıstn.lıklard ndır. 
Bunun ıÇin dunya tıb lı.lemınde 

buyuk dikkat ve nlfı.ka ile taklb 
edıllr. Ted.ıvi ve b.lhassa b ı has. 
talıktan korunma ~o.unda mu • 
azzam emek er ~ar! dı m. ı r Bu 
meyanda tablltl e but ın dlkk t 
grlpi yıapan amllı bulnı:ık hu. 
susuna hnsro.u m uı:;tur. 

:Udapeşte 2ıO (A.A.) - Ofi : 
,_ Udapeştenın gayri resmi mahfel
~r ne 
I> tore mareşal Budyenl Dinye • 
r er hattının kesllnıesı uzerine vazı • 
.,~inden a Iedilm.şUr. Mareşal Bud • 
9tı1nın hı\.Ieti tay n edlllnceye tadar 
~nub Orduları grupu kumandanlı • 
tlt na. nıaretaıı Timoçenko getırllınli-

r B: nettce ca.p ıehri tıbbi araştır -
malar e:nstltusü tarafından elde e • 

dil:;=;malar 1918 senesinde butun 
tahribatını saımış ol:ın bu 

dunyaya ı ksadi 
Jıastalığın tekrar etmcmes ma : 
le ınJll mud:ıtaa nezareti lin h~usı 
talebıle yapıtm14tır. .. 

cap 20 (AA ) - Do tor Olu -

ve1: grip mikro'Junun ·~~ uld .. , 
da rı-· mlş. 

beyanatı sırasın (Devamı 6 ncı sııyfad.ıl 

tir: 
5 

, ......... - • 
(DeftlDI .. ..... 

Hadiseden ıt!aiye haberdar edılmlş, 
yan&'ın manalllne ilk yet~en J<'fı.•fh ıt. 
taiyesi derhal Uwm gelen tedbl?lerl 
almıştır. Fakat kı\fl mlktard:l su bu. 
ıunamaması ve rüzprın çok (1ddetll 
esişi yangını körü!clem ş ve muhtelli 
Jfıtikametıerde etr.ıfa sirayet. ettirmiş. 
tir. 

Yangın. patrılchane clvarlle Kubur_ 
beli camlim. Abdisubaşı mahallesıni, 

Sovyetler Bulgar 1 

topraklarına 8 O 
paraşütçü indirdiler 

Bas-Bulgar 
bar bine 
dolra •• 

Münasebat gergin 
Sovyet 
Bulgar 

denizaltıları 

sahillerinde 

Diğer ta~•tan talıklka •" baş'ıl an 
nöbetçi milddelumuml muavınl yangın 
görlllilr görillmez haoer verl!d!~i hal. 
de, patrikhane kapı~ını çok tC açan 
patrikhane memurlannı sorguya çek. 
mtştir. 

insanca zayiat yok 
Yangında bu dak kaya kadar ölü 

teebit edilmemiştir. Alev!er arasında 

leştırllmekted rı.-.r. 

Nütıısça Z&ilat yoktur. h!alye ve 
ğer a!Akadarlar yan:rıın sllratle önle 
mek için lcab eden tedb rlerl almışlar 
sa da rüzgarın saniyede 22 metre g'.bl 
bır sürat.le cs:nesl 200 c yakın büyüt 
ve küçük evin y.a.nmasına sebeb olmuş_ 
tur.• 

Gayrimeşru evlenmelerle mücadele 

Fikir adamlarımız 
neler söylüyorlar? 

Suphi Nuri ilerinin üstüne parmağını koy· 
duğu bir yara: "Eskiden kadın metres o ,arak 

• 
ya~<;l 1 1ğını ölse ikrar etmezdi,, 

Oayrımeşrıı bu • 
ıeşmelerle mücade. 
le ve dolayısile bu 
birleşmelerden do
ğan nesebi gayri sa. 
hıh çocukların hu. 
kuki ve içtlınal va_ 
zlyenerının ~ah1 

yolunda Adliye ve_ 

vayı bir af kanunl 
le kökilnden hal _ 
JettJ ve bu a! ka _ 
nunundan istirade 
eden nesebl gay _ 
rı sa.hlh <:ocukların 
ınaları, babaları ._ 

Bulgarıstandan gelen haber.er bu 
memlekette b r huzuı-suzluk olduğunu kaletlnln yeni ve 
göstennektecllı. Bulır.ır gazeteleri bir mühim bazı karar
takını Rus paıaşüwUlerının b' r tayya. lar ıalmakta oldu • 
re tarafından Paıarclk civarın.! atı. _ ğunu yazmış ve bu 
dıklarını lblldırlyorlar. Sofyn p•Jlıs mU.. mevzu etı"nfınclıa. 

darı makamlara 
ınuracaatıa bu gay 
ı-imeşru iftıralt 

mahsullerini nese_ 
bl sahlh çocuk ar 
haline getırdiler. 

düril Drakolof bu hı.:stts hakkında §U bir de anket aça _ Bu de!a aynı za • 
.zahatı vemılştlr; rak ilk sualleri ıa _ ruret hasıl olmu.ş. 

- 13-14 Ey!:.tl gcccsı bazı paraşüt - vukat.arımıza sor. tur. Oörüluyor k.l 
cülerln Pazarcık toprnkiarında yere 
lndırildlğlnl görmUş, derhal jandarma, muştuk. :hiık\ımet nesebi 
polis ve halk l:uvvetlerın n yardımı tıe Munevverlerım ıı gayri sahih çocuk-
bU{llar sanlarak hepsi ö!dllrUlmUstUr. ve halk arasınoa ların adedlnı az lt_ 
Müsademede blr üstc&mrnl Paz rcık; derin b!r allka tle ınnk ıçdn bir kere 
polıS mtidilril 6lmüş. b rkac kişi yaıa • karşılanan ve ba. Suphl Nuri fterl daha kanuni ted .. 
lanmıştır. Milte~:ı.,1zlerdcn cllınlze cc. zı neşrı.yata sa k olan anket c s.rıı 1 birlere başvurmak üzeredir. 
hcnnem makineleri. yanı d nıımltıer. şımdi tanınmış fikir ve ilim ad:ıml.:ı- Bu vak'anın sebeb ve tetrllıiDe P. 
radyo cihazları. Bu'gar vı- ecnebi pa • rınııza gelm~tır. lince; taııunu medeniJDıa. ertet a 
raları, sahte nllfııs cUzdanları grçmlş. Yuksek İktısad ve Ticar~t mektebı ancak bir karı almak ıtıatkını tanı.. 
tir Maal~e! bU•ün bunlRrın Sovyet devletler hukuku ve siyası tımh pro. yor Anadoluda .ı.ae sırt Uct.iııadl H 
mamulAtı oldu ıı an1:ı. ılmıştır. feaörü Suphl Nuri İlerı d yor lı:l • beblerden dolayı aile re•lerınin bil' 

Sovye& denlıaaltlan c Cümhuriyetln 10 uncu y ldö kaç 1tarıaı oktutu görulüyor Bu kar 
nter taratt.on Sovyet. den:zaltıları nümünde gene bayle blr muele or. ıarın bir nfk~h. dljfe le 1 nıkA.b.I 

bazı Jcaucuk sandallarla uhlller mise ... ya awldı. HiiltWn t. ve Meclls da- (Denmı 5 inci UTfaa&J 
Llievıunı 5 inci ~')lad&J -



2 Sayfa SON POSTA 

Her gün 
Fransanın çilesi 
Henuz dolmadı 

\...---- Ekrem U.-ldtsilJ 

:E ransa4a son &'UDlcrln kaydettlii 

muhtelit asay~ldik vak'alan 
muuascbeUJo lJahillyo Na:t.ın reni tc
ya.natta buhmdu 

Mu:.~·o Puchcu dl>'or ld: 
- cKonıwust sıanisl. kanon m11Ci... 

binco liğvedllıulş be de. Fransa.da la. 
aliyetiııdc devam eden.il ecne i bir deY 
ıeı hesabına ralışmnktadır. 

l\lo kova, ıtonuinist :ııartisine, Sovyet 
ordusunun harekatına. miwıhereUe bu 
lurunak üzere işfal altında bulunan 
Fransada daımi bir lhtilil nzlyetlııl 
muhafaza ettirmednl cmretınl.ştlr. 

Ilükümd.. ecm~bi bir melek~ tara. 
fmdan emredllrn bu tahrik h:\reket
lerlnln netlcelcrfnclen Fransız milletini 
kurtarmt)'a azmetmiş ve komiuıis' lerin 
faallyctlcrlni d11rdur1n.ıya a7.Dletml$.. 
tir.• 

l\fösyö Pacb'!u'nun bahsettiği lıu fab 
rlkit hakikatte enelJl serbest sahada 
b:ışlamış, p.li bcyıınnamelcıin tab'ı, 
neşir ve tevzii Jle kendini göstr.rek 
Frıınsız poll ini uran müddet utraştır. 
mış, buan kl:ı bırakmış, nihayet r:uıı 
yanın harbe ı;lrmı:sf üzerin= işgal a1. 
tında bulun:ın sabaya ela ira3•et et. 
mlş, son giınlcrde ise muhtelif suikasd. 
Jer ile fidlletini arttırnu~1ır, 

Frans:ının ~yrlmeş~ 5ahasında 1 
dutu kııdar meşgul sabaS'ında da asa. 
ylşin idame 'le muhafazası umumb·eı 
ltlbarile Fransız poli5ino mevdudur. Al
man askeri idaresi uzaktan naur Ta

ıı:lyetindcdir. Lüzum görürse müdahale 
eder, işbirliği yapar. Yardım kuvveti 
verir, luzum gönncı.se 61".J'irci kalır. Ko. 
münlst suikasdlttl Alman ldaresinln 
ehemmiyet vererek lflen mcş"ul oldutu 
bahistir. 

Resimli lll&kaJ.e ı 

Bitaraf memleketlerde çıkan gnete. 
Jcrde cördüğümüı taf"Silata giire sul. Okulların erken tatili Jolayı-1 Dün Fiat Mürakabe Bürosu me -
kasdlerin ö~dne ı-cı;mek için Fransız sile ""arım kalan kısımların bu mur!arı k tc b1 ih•·ı.A. 
polisinin muracat ett.lid usul ile Al- " • _ _ ço en resan r ~ 
man askeri makambrmın tatbik ettik.. aene tamamlanması curmumeşhoou yapmışlardır. Fiat 
ıer1 usul 7ekdlterinden iaritlıdır. kararLQ§lırddı Mürı:ıka~e şikAyet bürosuna UnkJpa_ 

Fransızlar her ıeyd~ e\·vel ubıta nındaki Hul~ eczanesinin 14.5 ku -
teşkilatım kuvvctlendirmiye başlamış. Geçen sene okul arın erken ta.ta e- ruşluk m~tahz:ır b.r ilfı.cı 300 kuru. 
lar, bu hasu~-ıa Amerikan teşkiliitmı dllmesl dolayısile blzt derslere ald §a satmak lstedlğl hakl:ınd3 blr Ih -
model 1!1mışlardır. !Cısı_nen ta~lk .~~v mufredat programları ikmal edileme bar yapılmıştır. Bunun rızeıine kon
klin~ gırellsn proJ~yel cdorcbl bctcrlslzbuyurk dlğlnden bu derslerin bu sene telafıs1 trol memurlanndan ikisı, şiUyet e_ 
şehrın po mern.cz n e r mc • !1-1 kezi bulunacak, ayni r.am:ıncb cfa tel- .,...n Maarif VekUllği okullara emir dilen eczaneye giderek mevz:ıu!baJ18 
siz t isatını muhtevi yüzlerce ııolis o., vermiştir. l!Acı bir müşteri sıtatlle almak is -
tomoblli catı.sa.Mki.ır. Şehir müteadd.id İlkokullarda; i:>ğtetmenler yeni ders 1 temiş!erdir. Eczanenin kalfnsı ilkönce 
kare ıere ta ·m ediluıi1tir. Her kare. yılma glrerken aldıkları sıntfların u. bu Dlıcın ~ kuruşa olduğunu söy -
de o Jtnre'nin nıımartimı taşıyan bir mumi scvıyeslni yoklıyacaklar ve lü _ lem~. fakat lçerlcle birlslne sorduk -
polis otomoblll lıulunur, polis idaresi zum görürlerse yeni bene m\lfred.D.t ıan sonra da ancak 300 lrnru~:ı ve -
bir suikasdin vukua ıcldığindcıı haber. programına geçmeden bu dersleri tek rl ebileceğinl blldlrmfştır. Bu ıvaı.lyet 
dar u.unuı. ~k:u~ı: &ha olan kare. rnrlıyacaklnrdır. karşısında kontrol memurları evvel.. 
nln otomobılinl telııa de lıabcrdaı" eder. Ootoınobll de ~zanıi & daklka. ıı;ımde Orta öğretım, mesleki ve telmlk ce numıı.rası tcsbit olunan ki).ğıd pa-
vak 

3 
) erine )'et~. ö~retim okullarında: bütün sınıfh.r. rııyı vererek ilMı satın almışlar ve 

hemen zabıtııyı haberdar ederek cür. 
mümeşhud yaptırmak ı.stemişlerdlr. 
İhtik.A.r htı.dlsesinin kat'i bir şck!lde 
~it. eclllmek fizere olduğunu sezen 
eczane kalfası hemen klğıd par.ayı 
yırtmağa !başlamış ve kontrol memu. 
runun yırtık paralan yerden topla -
mtunnsı lçıln de kollnrmı ttıtmağa ça. 
lışmı.,tır. Fa.kat bu esnada zabıta ha
diseye mudahale ederek yerden, pa_ 
ra.nın evvelce tesb\t edilen :lumaralı 
kısmını bulmuıştur. HMı.5e Müddelu • 
mumll!ğe haber verilmiş, suçlu eczacı 
heın mll11 korunma kanununun bü
küm!erine aykırı olarak ihtikfi.r yap. 
maktan, bem de vazife halindeki me
murun çalışmasına manl olmak .su. 
çundan dolayı ctirmümeşhud mah _ 
kemesine rverllml.ştlr. 

lnönü gezgisi ve bura- iki bacaksız hırsızın 
ya yapılacak binalar marifetleri 

Alman askeri ldıırcslııln kullandığı da öğretmenler okulların açıldığı 25 
u ulo gelince, ()pi a.U.ına alınan uıgcr EJ."lfilden 1ttbaren 3 gün 1çinde tale
ba~ı memlcketıcrtlc tatbik edilc.mckte besinin vaziyetine göre e"VVelkl sınıf. 
olan usulün aynldır. Bu usul de o 6clı. ta. okutulmamış kısımlan tesb't ede
rin tan~ ve sevilmiş mıılıim slnıa..ı cek ve bunları bir programla. 28 BL 
larında.n k&Smın• . lht~1ate.n te\J;,.ıf rln Itn-'ne kadar iknuıJ ederek ne. 
etmekten ibarctUr • .Nıtckim son ~un. c ~·· _ • 

Belediye tarafından, ~ehlrcillk mü_ Zabıta büyük blr ustalıkla hırsızlık 

lerde Parlste 100 ldşlri nezaret aıtma ticeyi mekteb müdurlerille blldlrecek. 
almqlardır. Almanlar komünist ı;u.L. lerdir. 

tehnssısı Prostun hazırladığı plAn yapan ik1 kilıçük çocuğu yak.alıyarnk 

dahllinde İnönü gezg1s nln tanzlml • adlıyeye tesllm etmiştir. 

Terakki ölçüleri = 

r-············································, 
oı'D!" mu? 1 

Bir vatandaş böyle i 
dolaştırıhr mı? 1 
D ün ınat.baamua, Tcı>ebasm. 

da, Günul s~~tı 41 nwnıı. 
rah evde oturan 1 mail Güneysu 
lsınlnde, lkJ ayaktan mahrum bir 
vatandaş münıcaaı ctU. bu n. • 
t.anclaşm derdi pdur: 

llükılmctin, arzu edenleri Ana _ 
doluya nakletUtf sırada, bu vatan. 
das da bcyanuanıc doldurarak ai. 
lesini Orduya gonderm~. bu arada 
BeyotJu 29 uncu ilk okaldır. okuyan 
oğluna. da tasdikname almıştır. Dlr 
müddet evvel, Ordudan avdet za • 
ruretJ basıl olmuş. ,oeutu tekrar 
mektebine koymak 13.zım gelmfs • 
tir. Fakat bu dd:ı. başöğretmen 

müraeaa.ti kabul ebncm!ş, bu ka
darla da kalmamış, tddlaya &'Öre 
bu sakat vatandaşa diirüşt mua. • 
mclcde bulunmu,.. Çocuğunun ka. 
bul edlimcmt."Sl ve müracaat ettlti 
mekteblerden de feVrilml:'SI üzerine, 
haklı bir ye'se du!icn ism:ıil Gü -
neysu soruyoı·: «Yarım ı·ücudumla 
evlldmıı memlekete ba;nrlı bir u. 
:r;uv yetl.ştirmek istiyorum. Buna 
ra!men, focufu mektebe koya • 
mıyor ve 3okak sokak dolaştırıh -
yorum. Bu rcı-:ı mıdır?» B~ bu so. 
raya bir le'Y ta.Te etmc!t iste.mi 
yoruz. Vaziyet cidden acıdır. 

Olur mu? kaııdluınln her bC)'d~o e\cl )':ı.hudi 1.ah Sene .sonunda. her talebenin kanaat 
rildnden dol:'makıa oldui'ıuıa inıı.ııdık.. notu tesblt edlllrken bir ay :çerisinde 
ı . • .. uı o.ı t.a k.ı.ş •. n y .. uudilerm ara- okutulıan bu derslerln müzaltere1e ~ 
sınd&n 5eçmlşlcrıllr. ı~ıeriııde birkaç rlnde verilecek not:ar da. nazarı itL 

ne başlarunıştır. Ta.kaim kışlası sa _ Hüseyin ~lu All lsmlnde 1a yaşın.. 
hasının tesviyei ~ürablyesl ikmal 0 _ da a>lr çocuk Beyoğlu, P>angnltı ve 
ıunmll§tur. Ta.ltsimdekl trlbtln.den 1 _ SultnruıJııned semtlerinde pencereler_ 

ı .den girmek, kepenkleri kırmak su - \..·-·········••••••••••••••••••······-·· ... ··-' 
tlobaren Tı.ıt:.sııı_ı b&hçeslne kadar u - ret1le 10 ev ve dükkanda hırsızlık yap pzetecl. muharrir, .ressam ve musiki.. ıbara alınacaktır. 

31.na.s vardır, ancak muh!U"C~c.ııln 111- Yüks k öıı.retlm okulla.rında.: İs -
nına tekaddllm eden yıllar içınde Fran. e 6 

sız illmi l,akınarıık :ı-r.ıns~ ga:ı.etclcrln. :tıanbul 'O'n\verstteslle Ankara Dil ve 
de :razı yazmış, hllh:ı.su Alman alPyh. Te.rih _ Co~rafya, Bukuk Fak~lt.el~ -
darlıtı yapmış Olan yahudl muharrir- rinde ve diğer bütün yüksek oğretilll 
ler Almanların l'Arisl işgal etmelerl.n.. okullarında geçen ders yılı içinde gÖS 
den CYVel ıusmr.n lncUterc:re, kısmen tcrllmes1 ıcab ed\p de -zamanın mU -
de Aemrlkaya kaçmış oldııklan l9J11 saadesi.zlığ1 do1ayıs11e bırakılınlŞ ba • 
şbndl rehine olarak tutulaula.r arasın. '"--' h . tl ~ e ve 
da ra~la shrilınl'J olanlıınn 5&) ıları bls'er o ...... un ususrye ne g r, 

zana.cak o1an Inônll t:ez:glsi 100 met- mıştır. Fakat çaldığı oeyler dal\11. zi.. 
re genişliğinde olacaktır. yn.de çocuklann hoıuna gidecek ne-
oe~ etrafında inşa edilecek bl • videndlr. ~Oçlik hırsız \;mumiyetle 

§Cke:rel dükkft.nlarına dadanmış 'Ve 

Karısını öldüren ve 
aşıkını yarahyan katil 

mahkum oldu 
naların wztyet.i Prost tarafından k ""erleme rı'ko1Ma 0 .... l fe er, şeA • :ır· .. ...., ıey. B' 
tetkik olunmn.ktıadır. Bi.na;!arın Cin ler çalmıştır. ır müddet evvel Deyazıdda So • 
oephelerl port.Uc ın!maı1 tarzında ola. Aynl yatta. İsmet. iml.lnde blr ba ğanağa mahallesinde !l.§lki!e bir ara. 
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Sözün Kısası 
Bir terbiye bahsi 

E. Ekrem Talu 

Ti en küçük r.ışımdanbf'J'l taJll
dıflm bu ana _ bab.1 dostlafllllı 

(l'çeode bir &ün ziyarete ı:ltUm. 
Yalların ve b:ılum. .. wı;ın, vahşi bit 

ormana döndilnlıltu kocaman b:ıhr9" 
nln ortasında J'eşİJ p:uıcorhı. eski kM
kiın kapısın:ı Tardıı;'m zaman kal1a.. 
laşhğ"ım derln ·zllk yilre!imi bit• 
denblre ezer cibi oldıı. 
Endişem Fcnizmis.. az sonra, itin• 

lle muhafaza cdılmlş asırlık eşya anı. 

smda büyük halUDlc!'eudl ile konlJ$11. 
yorduk. 

- Torununur.ı görmUyonım, teysf'" 
el'de yok mu? Diye sordum. 
Gözlüğünün arka mclıın biisbulün 0-

facık görünen yaşb ufnlmtş gbzler· • 
anda dnmanlanıvcrdi, fçlnl Jılcranı. 
çe.ktf, ve: 

- Yok! DedL ctttL büsbütün. Vlt. 
den ayrı oturuyor artık? 

Bu torun, bu bir çlCt ihtiyann ~ 
roğu, tutar eli görür gözu idi. ytrıısl 
dört yaşında verr.mden ülcn binrOI 
kızlarllc {Tmumi Harlıcle esaretten dt>11 

mlyen damaıllıınnm yacllı:n.n" otuz ~ 
üstüııe Utremişlerdl Onclan b:ı,.ka te.. 
sclll bulmamışlu.r, onun varıı:ınaall 
gnyri iı1kü ta ım:ıınışlarıh. Yası yctJl'llf 
beşi nştı!"ı halile, (EcycJendi) nln 1ırı1' 
calışma111, didinmesi onun refahJJU .., 
mfn için, (Danımercndi} nln gece .,._ 
hahlara. kadar urlrastn Jcalnıası grof 
onun huzur TC lstirah:ıtlntn tam olma. 
Si içindi. 

Bakıslarırrula hayret Sf'Zen muhte
rem kadıncağız beni aydınlatmak lıs.. 
hancsllc, ömrünün on güıllerlnl zeblt• 
ley en derdi dilktll: 

Onu bugüne kadar, )lif 

,ı.ir çocuğun gürmedltl, emss1 .. 
siz bir refah ve rahat i~ 
s·nlde bı.iyli'tük. Jier lstrdllinl ynP -
tdı:: bir dedlğlııi iki etmedik. Şu c1'111 

içinde hfi.klm o idi. Dedesile ben bili 
ona tabi idik. Uusast hocalar tutup ._ 
kuttuk. Piyano öh'enmck :istedi, pfya. 
no aldık, en m~hur ustadan meşk ti# 
dü. Otomobll dedl, otomobil ald~ 
kotru. dedi, itotr:ı. da aldık. vrrı.etrı> 
plijda. bir kız tanıdı, cvlcndL ıı•taıt 
kınlmasın, üzülmesin diye, kansuıs ._ 
ayni muameleyi ettik: el nstUnıle tıı'
tuk. Meğer yaranam3.l!l~ız. hfcb~rl~ 
Çıktılar. gutiler.. cidi o :'ediş! ŞiıD""" 
ayd:ı. yılda bir, kapıaan: •Cc!• dlYt'! 1; 
ı-örünüyorlar. o kadar. Rev c'lr., b n 
pek yalnız kalClık şu ihtlynrbk r.ı~ 
nımızila.. • 

Bu ı;ötlerl dikkatle dlnlf'diktcn sn~"; 
yilzümü kızdırarak şöyle cevab vrr<l dl 

- Hep kabahat izde. teyze! ~ 
culhın yerinde olsaydım ben de art'(I 
hareket edcriliın .. 

Zavalh ıriiilcrfnl hayretle ~e sıterııl' 
ü:ı.erlmo diktJ: 

- Neden? 
- Onu en lcna taftda büyütıniit' 

ıünüz de ondan. Ucr aıızusunu benıe; 
cecik :rerlne getirmekle onda an:u b 
bırakmaıl".ıssmu.. An:ıı, mıel, bu ufll'• 
da bir bıımle yaıım!ıdık03, emek fif.1• 
fetmedikçe Jtıymetsis kalır. KencJJPlll-
den hl~blr emek f>lo..klenm1;ren, b~ 
şahsl teıebblis lU'llDMJl'll.D, miics'I 
ye ahştın1mayan, bayatın r.tb~tıe" 
rinden habt'rsb: bırakılan çocnktıın ; 
dl', cnnjl, hat.ti his namma /bir 
'beldenemer. Halbuki ba De basııaııı' 
llçü de insan için mutlak birer fbtl~ 
tır. Tornnunumıı lnııf.yaln bl.rdeJ\ 
bunl:ınn yoklutunu duymuş, ve o ~ 
onl:ı.n arayııı eillnmel:e ıttmiş. J3o$'11 

iizülmcyfniz, tt'J'zı'., 
mahdudur. profesörler mecllsinde tesblt o.una • 

vazlyeUn h61as:uıım tamamlamalı' cak bir progrnm dahilinde tamam -
için il.Lve cıle1lm ıı;, Frans:u'lıı :rnınlan hnacaktır. ·Lüzum görllldültü takdir. 
ve yapılmakta olan solkasdlerl komü. de mecburi tatlller dışında sömestr 
niııt eseri add~ruektc l•rans1z1.ır ite veya dcrs yılı tedrısatı uzatılacak -

ce.ktır. Bu tblnalar ayni yUksekl!kte caksl'L da Çaraıkap1da Aza.le apar: da rastıa.dlğı knrı:ıı Ferihayı bıçak -
inşa. edlleıoek:t.ir. Belediye tarafından tımanının ikinci tatma. :tınnannrak hya.rak, öldüren •. karısının fı§ık.ı All-

mutfa~a ginnlş ve 8 kno fındık çala~ Y1 de ağır surette yarallyıın Hızırm f;; ı:;; / ,.,- l 
rak kaçmıştır. muhakem~ 2 ncl ağırcezada dün ' <..,..... Gkı111.,_ • L,....-a ~ inşası düşünmen Mabbun.t klübü de 

İnönü eef@sl üzerinde ::yapılnea'ktır. 

lOübün İnönü ge'lgislnlo. Taksim kış~ 
Dlin adliyeye vernen ldlçük suçlu-

ne tlcelenmi'Ştlr. ••• •••• ••••••••••••••••••••••••• - ............. -""' 

Almanların lıtifak etmiş olmalanna tır 
mukabil İnı:"lllT.tcrlc, inı:Utereye ~·erle$- · 
mlş olan De r.aul taraftarı l raııs:ız. 
ların fikirleri bu cleğlldir. Onlara gore 
bu harckeUer lılr vatınun:verlik CRrl. 

lktlsad Vekilinin 
şehrimizdeki 

telkik,eri 

ınaına baknn köşede inşası muvafık 
görlilmüştilr. Ayazpaşada jandarma 
kl\rakolu sa.hasında inşa edilecek bü. 
yük Şehlr Tiyatrosu binasının da 

lar &lltanahmed blrlnc.i sulh ceza Mahkeme, suçu sabit oln Hızırı hA. 
hfı.klminin ta.rarlle tevkif edllml dlsedekl tfthrik sebeblerlnl de nnza_ 

lerdr. 

Annesinin makası 
üzerine düşerek 

yaralandı 

ş - ra alarak tahfifen 12 sene ve ayrıca 
64 ny müddetle h:.pse mahkftm et • 
mlştır. 

dir, J'aııılmalıilır, yapılacaktır. F.sasen 
her ak :un l..ondra4.ı vcr11m ı·ransız 
emiS)onu Fr:ın ızl:ın bu barı-kete teş. 
vlk etmektedir. 

Fran 12. lıükiımetl ile Almıı.n işgal 
makamları tarnfmdao alınan tedbirler 
suikıısdlcrln 6nüne gcçmiye ldfal"et e. 
debiler.el. ml? 

Bu suale ccvab TCJ'Dlck artn Fransa. 
da lıaı'bde.n t.VVc:l ikomdnist rn'kaslnın 
bir mil.yona yakın aı.ası bulonclutunu. 
bu azanın a.1elerl cf'radlle birllkte :ta. 
nrtar sayısını d:ıba f:ıTla 7filtscltliğt. 
nl, ve nfhayd b\uat Fransı11:ırın 
FranStz 1tonrl\nl~te.rinln tlotnuhn dot-

aldıkbn y ruya Moskovndan emir m so 
IP~kte olduklarını bdırlıı:mak lcab 

eder. 
(Devamı 6 ncı sa)'fac!a) 

•··················································· 
TAKViM e EYLÜL 

Rumi KDll 21 Arabi llODO 

1S5'7 Pazar 
1860 - -

Eyl61 Rcs:nl .. ,a Huır 

8 1941 189 

lıl.Nt..;> Şaban 
tM!:iAı< 

::::ı. u. ::i, l>. 

6 ,6 29 ' 03 

11 36 9 fı6 

Ô~le cdi A~ıım Yats.ı 

::::ı. o. s. 1) :;, "· s. &.>. 

v. 12 07 1~ 84. ıs 09 19 '48 

E. ~ G7 9 :H 12 - l 81 

Dün sab:ı.h Ankarııdan şehrlmlze 

gelen İktı.stı.d Veklll sırrı D.ıy, Ve -
kfilete lbağh b:ızı mUes>esc.erde tct
kikatta bulunmu§tur. Vek.11.ln bu ak. 
gam Ankarayn. dônmesi mı.ıht~cl _. 
dlr. 

MES'UT BiR IZDIVAC 
Gazetemizin tevzi memuru İib. Karo.gümrükte, HacılO.tfullahefendi 

rnhlm Osm.n.n Kazmanın :t.nrdeş1 sokağında oturan Ceıtı.l ndı.n.da 12 
H'a5an Kazma ııc muhteber ar. 
matörlerlmizden KalkaYan zade 1 yıışlnrındıı blr çocuk, odada oynar -
Ta.bslnin kızı Mlhr~nh Kalka. ken ° sıra.da dlldş dikmekle meşgul 
van'ın düğünleri dün ı:ıkaam Tak- olan annesinin üzerine düşmüş, ka.. 

Slovakyalı bir doktorun dının elinde bulunan makas göğsü _ 
tcberrüü slm belediye gwnosu salonunda ne batarak a~ır surette yaralanmıŞ-

güzide da:vetıilcrl huzurunda. tes'it. Şelırim1zln t>üylik otellerinden bl _ tır. Ccl~l, ifa.de veremiyecek bir haL 
edilmlştir. Genç evlllere saadet_ 

rinde ikamet ~tmekt.e olan Blov•k de Haseki mstaneslne ka.ldırılm~ -
tebaasından doktor 8tefan Ker~ ler dllerlz. tır. -V&li ve :Belediye Reisi Dr. Ltıtfi Kır. ····················--·························· ... ··············-···-·•••••••••••-...· .... ·-···· 
dam bir mektub göndererek emrine ( 

600 lira tnkdtm ettlğln1 blldlrm a. I i 5 TER İ NAN 
bunun "5<> Ura.sının Türk Hn.va Ku- • 
romuna. ~ Urasının da tatir, 1ht1- l s T ER i NAN M A 1 
yar ka.dınlara verllmeslne deHUetını 

riea etmıştır. Giızckuılzcle bir lıl\ftad.Jr, Adliye 1 
Vdı:iletinın, ıayri meşru blrleşmt'le... 

rln iinllno ı-c~ek Oure tedblrlc.r 
almak lclo tıazırl:ıdılı proje ml.ina_ 
sebetlle blr anket çıkıyor. l\lütdck-

kata müracaatla İnı hususta fikrini 
rica etti. Aldtiı cevab aynen şu: 

11- Bu ı;fbl mesaU, gazete gı"bl 

C"nlTI chldl :rcrlerde mlinakas:ı cdl • 
lemez.ıt 

---oı---

Saatler geri almdı 
Memleketin her tarafında dün ge_ 

ceden IUbaren y.az .sa.atının tatbikı_ 
na nihayet verilmiştir. Dün gece sa. 
at 24 de bUtün saatler tir saat geri 
nlınnuştır. 

Resmi daire ve müesseseler yarın
dan itll>aren esk.l31 glbl saat 9 dıı me. 
saiye başlıyacaklardır. 

---01---

Orozdibak aleyhine açılan 
dava 

Orozdl>a.k mücssesesı aleyhJnde fa 
hiş flatıa i>avuı satmak Iddinslle ih
tIUr suçundan yapılmakta olan MU 
tnhldkat bitmiştir. 

Suç sabit görlildüğünden nıiicsse
senl? müdürleri hakkında. nsUye 1 _ 
kincı ceza. ma.hkemes:.nde dava :açıl. 
mışttr •• 

ÇOCUK F.SİRGEl\IE EURUMU 

Çocuk Baklcı <Mürebbiye) okulun 
dan: -

Vail ve Beledlye Rclsl dlln 1>n pa • 
ranın 250 lirasını Hava Kurumu is. 
tanl>ul tubes1ne, 250 Urasını da. fa. _ 
kir 'kndmlara tevzi olunmak üzere 
nırlllficeze MUdUrlfiğüne gönderm1ş. 

tir. 

klrler, tanmlllll aıbml:ır bu Qllketc _ ıuatbuatm clörtdüneu kuvvet sa. • 
cidden ~anı dlklta& ce\•ablar verl. Ydd~ bir dilnyad:ı, ı:azetcclllğln ı.-ıy. Yeniden. talebe kaydınıı devam ed!l 
yorlar. Dün anketi idare eden ar'·-. metinin takdir cıdlldlğf 'l ilrldye ı:lbl mektedı.r. Ist.eklllerın on sekf 

Şubeye davet - bl mlek tt d Z YllŞUl-clasunız, oldukça tnnmmış blr avu.. r mc e e bir müneV\'erln böyle o.n aşağ.ı. ve .sakat olmııması ş:ırttır 
Fatih Askeri.lk Sube 'nden: diisilnüp böyle 13yllycedine: Nüfus kAğıdı, 6 vesıka fotoğrafı, aın.: 
S. 7. He. Me. Ömer oRlu M. Sabr1 1 STER l NAN, hat ve ruıı raporu, 1lk mekteb şehıı _ 

CS?l..25> :ve Yd. P. As. Tegm. Hasan 1 detnamesı, hüsnühal varakası ve bir 
~ (40094) ıubeyc mtım. ,

1 
iSTER iNANMA dilekçe ııe Ankı:ı.radn Çocuk F..s1rgeme 

"'--------------------..:.. _______ ..) Kurumuna mektu"D a müracaat edil mesl. -

RADYO 
PA'l.1.lt 21/~.'911 

a.~: Sant :ıyan, 8.33: Hafi! :nı°! 
ve marşlar CPl.), 8.~: Ajans habel' > 
rl, 9: Hatif müzik ve marş'.ar ll' ~ 
9.45: Evin saııtl, 12 30: Saat JUll 
12.33: Karışık şarkılar. 12.45: A~ 
haberleri, 13: Türküler, fariWar ,.e 
yun havaları, 14.30: Radyo salon ; 
kestrası, 18: Sa.at ay.:m, Hl IJ3: JU e, 
caz Ye tango orkestrası. 18.40' Muııt11; 
lif şar:kı ve ta.ks'lnler, 19.30: aaıı e.1 ~ 
n, ve ajans h~berlerl, 19.45: S"~f 
10 dakika, 19:55: Haydn • 1'U r» 
CPU, 20.15: <M~lekler lkonusm'° 1' 
20.30: Fasıl sazı. 21: Ziraat takV n'l~ 
toprak ma.JısuU~I borsa.sı. 21.10· o,,ı 
:nşık şarloJar, 21.45: Berlloz - senf., 
PMtatlk CPl.>. 22.30: Sa.at ayarı 
ajans ha.herler!. 2'.l '5: Sp:>r sel'\"~ 

lstanbul borsa•ı 
-···--İstanl:ıul ixırsasınm 20/9/941 fiaU 

--~~-CE_KL __ ER ____ __.-" 

Açılış ve p.patı1' 
Londra ı Sterlin 5,23 
New-York 100 Dolar 129,69 
Cenevre 100 İsvlçre Fr. 
Mıı.drld 100 Peçeta 
Yokohama 100 Yen 
Stokholm 100 İsveç Kr. 

Bir altın lira 
24 ayarlık bir gram kll!~e 
altın 

12.&!1 

3~ 
-----------------------Esham ve Tahvllit ,____., 

% 7 934 Sivas Er:ı:u • 
rum 2-7 



[ Garib şeyler ] 

(2). 

5 - Orta (3), Do~ (4), Beraber, 
raıbıt edatı (3). 

6 - Tavlada kulla.nı!ır 
hanesi <4>, .lıAve <3>. 

7 - Ayı evi C2l, 

rı (3). 

(3), Birler 

8 - Niyaz, tamıya. yapılır <3>, Ya.. 
9 - Vazife C2>. 
10 - Bir me:vva (4), Dört köşe m. 



SON POSTA 
Benim o vakltler orada btr yar:ıhanem 
vardı. Mşamlan gazetem! Hafız Ab_ 
dtıllah getinrdi. Bir gtln melül ve ma.h 
zun ıraldi. 

/ ,.··-·---.. ·-···········---------.. 
Sayfa 3/Z --............................................................................................. . 

Şeyh A bdullahiilfeleld 

- Malbmud Saim Be;y! Dedi; ben 
Bağıdad& gidiyorum. Babam ora.da ho_ 
cadır. Bana biraz P!Lrn ıröndeımlş. İl_ 
le (gel) diyor, Bize allahaısmarladı~a 
geldim, dedi. Ben de hesabını gördüm 
ve: 

- Ha.ydl ulurlar ol.sıı:n Abdullah 

-99-
~'tareke) ni.n ilk ailnlerlnde Be

J'Ollw:ıd& c.A4'acamı> solı:.ağmda (Şeyh 
Abdullaıhül!eleltl> nlLDble b.tr (falcı ve 
büyücü> tilremlşt.:. Neşrettiği el ilA.n.
larile kırdı: 80ktz derds deva bulrluğu_ 
ııu <Sihir>, (Celb), (l!:nvaı büyüler>, 
<İ.spritizme> ve (Ma.uyat:zme) ya.pt:ı.. 
twı ilAn eden bu zatı ıidıp görmek :ı& 
ıedim. 

Acaba bu da Erzurumlu hoca gibi, 
blzlm SUleymım Tevfı'ic Bey gib: ve nı_ 
ha.yet benim gtbi remll!n kat<ıkulli u.. 
lemasından mı, yoksa b:zim daha kur_ 
na.zmuz <EbUlbilda> makulesi bir km 

med.) yamııştım, Bt: adam b efendi, Allah ,şlni rast getir.sin; dedim. - 84 - Yazan: Nanel Sala Cotlaın 
<Kallmud Saim> d!.Ye hlta.b e~= Bu duam saatine mi gelmiş. Yoksa B ir müddet gözlerini aydınlığa - Yaklaşırsanız baıtınrımı Y-e .. sevdiklerinizin, oıı.lunuzun b 
HalbU:i adam.lan ara.mıda. ben1 . o mu kurna.z çıkmış. A.ı.-Ma.n yirmi. alıştırm.ağa ça1ı.ştı, ovaladı. Ba_ Diye tehdld etti. r. 
yan hJç kimse JOktu, tanı.. Y1ımi bet ııene ıeçulden sonra <Alim .fı yastığa mıhlanmış gibiydi. Kaldır_ çin bırakın beni .. · d 

oturdum. ve fazılı şehir Seyyid Abdu.ılahillteı1e~ [mak istedi, muktedir olamadı. k Bdaşı dönüyor, gözleri kararıyor, Yüzünü buruoturmuştu: 
_ LQtten .,1 ellntm uza.tınız? tı> olup bl'IJl~ gelmişti. O .. gidişe, i Nereoeydi? en ini müşkülat.la dit tutabiliyor _ - K.an§tımla. keratayı .. oA!luın 

uzattım. bu geliş araamdaki fark ıözfunun önü.. : Ni . du. Mücadele edemezdi bu insan arı- b&fl iÇlnm1ş k d. 1 Kendi kendime: ne 1re1dl: : ıçın bu yatakta yatıyordu? Ya- imanı adada .. mukavemeti .. en ın ona ver ;, 1 
- DQnya ödilnçtftr. Çalma. kapıyı - Talib iaterse neler ohaor? Diye f'a.ş ya~aş hafızasının ışıklar! yanıyor toplıyarak haykırdı· sesinde hazırlanıyorsun değil mi? Amma, mi 

çalarlar kapını. vaıctııe b.m a.ıenın a.. dilşihıdüm. 5du. Gozlerini kırpıştırarak b51.4ucun.. . · vaffak olla.mıyaca.ksınl Evvela be -s 
vucuna ba~. Şimdi tu gültlnç Mazi ~ dakikada gözUnıtııı ön~- ~d~ insana baktı. AJar e<f1lmemiş n;.: !;!;8:1;:~ diydrum. Bağırı.. nim, istersen sonra onunl... ı' 
hale t1ı:er:ıd.lm düştüm: den geça:niştl. E3ase.n Abdullah.\ CaZ.illl :bır -ObJektitln fot.oğra.f camına &bet Ellerlle yüzünü kapamıştı· 

Diyordum .. Şeyh Tercümanı Hakikat Abdullaıh oldutunUJ tanıdıktan sonıa ~tırdiğt bulanık hayalıere benze en- Sesi de, Iste<iiğl kadar çıkmıyordu. . _ _ ·. 1 
put.esi okur aıbl avucumu okumağa tekerlemelerini dlnlamiyordurn bile.. : . · Y ' - Bağır bakalım kim gelecek? - Neler söyluyorsunuz mudür beY?! 
başladı: z:.hnlm gibi •özüm de maz.ye dalmış .. :tekiller, kata.sının içinde tamamlle . mzi bey bana karşı temiz bir d:.1 

• . . :te ·· dl . - Madam Janet duyarsa rezil o ae mi? - Sen çok meşaku.t çekti, çok sa.. tı. Bazı t.ılıık, :tıyafet değ.ştırenler var- ı: ress~ e nce dehşetle yerınden 1 - uk.tan b1t4ka hiç bir şey iZba.r etme 
Gittim. Kaıpıda uşaklar, ka.pıcılar, 1 adet gördU. Se·ıdi, sP.Vilmed!. Aldı, am dır 1tl bu deg.şınek dolayısi\e dünü ha_ :fırladı, genel direktör, pijamalı ola_ ursunuz. j 

numara veren mııdınazel; müth~ bir ma velAkin sen k!m~ye bir şey verme_ tırıamamaJr ve dünküleri tammsmak 1 :rak kar~.18ındaydı Ellerini kalçasına da.yamı.ştL GÜ _ mlştir. Rica. ederim, çekilin bura ] 
.A..- .. di .u;~tü k l'-• · t 1 Ben · b la ··t -· : · ültül' ·· ·· kll b. k hk ha tt dan .. bu hA.di.seye olmam•,. naııarile!1 <aıu.n:) tertibatı vardı. Kurnaz &·.ıam. .. "'"'9 , a uı. kalktı, gen~ düştü.. ı6 er er. kenc.Jrmce un ra rsu suz : Yuvrlanırcasına karyoladan lnm·ş r u ve sure ır a :ı. a ı: .. . -. • 

gelenlerin, ne .stediklerine göre evvel- Söylerken gUltlyordu. Kmdi kendi_ adamlar") derım. Çünkü <ba~a~> h·ç 'ti. Fakat ayakt ... ıY ff k- _ Madam Janetı. Ay hrÇ' g"lece bakacağıma soz verırim size... ! 
b. -·•·;t belli B d ( > • a "'urma6 a muva a "' ~ Oe l d1r ktö. ·· ·· .. g1 tıı.... k • ce ücretlerini peş:n alıyor, ondan son_ me: ır .,.,...,. oımaz .r e ')'ann var ~olamadı t kr t ğ .. k ü ğim yoktu. Ha:n.g.i madam .Janet! ne e run yuzu t ... ..,e or-: 

ra !çeri girllrolUntyoruu. - Yarabbi ben bu sesi ta."lıyacağım dır. Deiıl mi?. Halbuki bazı temiz in_ : ' e ar ya 3 a ço t · - kunçla§ıyordu. Alır yükle yokuşu! 
Ele baktırmak ın ııra Id!. İçeri gC amma t:imdir? D'yordu:n. sanlar da kılık kıyafet değ'ştirseler ve : - Rahatsız olma.. Selma.. niç!.n Yavrucuğum, bumda senden benden . : 

. . ·· :k lk . tırmanmış bir beygir gibı burnun -: 
reblmek ve Şeyhefendinin s1mayi nu_ Ziluıim.i ture&la.iım. Zekamı yokla- bir saadete ıta7uşsalar bı!e tr·vazu g.l.S_ :. a ı.yorsunl 1başka kimse yok. Blşbaşayız. Inadcı- d 1 d G"zl ~· d k! hşti 
ranllerlni gôr.)bi..:ınt-k için bundan da- dım. Bir tilrlü aklıma gelm YO!'ılu. terlrler· düne ve dünkU'rre bürm"t e. • K an SO uyor u. o e.m e vaı. • 

ı J . d 1 'Aıbd 11 h d b iki . " . .., ı : onuşmıyordu da .. ağzının içinde lığı, yaramazl'A'ı bırak. pa ıltılar zi ad 1 •. ti T kr h.. : ha ucuz bir .JeY l:ıu1 'lnuı.dım. B P l ra - Sen camı! çok ısever? .. er er. u a a u ncı n .. vı..rn_ :sam ru~arı . ti kl k . ı y • r y e ~mı.~ . e ar u 1 
verd' .. Ele oak"ırm:ı•i üzere san bir Onun bu sötieri bana bir an cami_ ı:niş ki fal bitince ha'ırımı sorarak: • . esmış san · u~~ur ,~y - 'Yalvarırım sae beni bırakın!. cuma geçtJ. Selma, kendini tekrar; 
bilet aldım. İçeri glrd m. teri hatırlattı. Bir ancla b ' r ı rım ı g'bi -;-- Nasılsınız?. tnsall~h atyPtteı.iniz , du. Dilı damağın,a y~ışmış donmu_ - Peki.. fakat sabahleyin... pencerenin önüne atmıya muvatrad 
Kadınlar ve eıkekler odası ayn ay_ bUtiln tanıdığım hocal.ır gözUmün ö_ Sam Bey? Dedi, lordu, peltek, pe etk. _ Odadan 9J,kml Ayağınızın altı.. . i 

n idi. Şeyh ıçer glrenıerı çabucak de_ nünden geçti. Evveli. tanımam1ş gibi ya.ptmı. : Rica ederim Müdür bey; i§lniz .. . olm~tu. Komodinin üzerindekı su 1 
fett.tı halde, aıramı iki buçuk saatten N'ihayet yakıı.1Adtm: _ Sizi tanıyıı.mad.ım hocae!endı?. Erıe ıburada? nı opeyim. 'lJu ahllk&zlıktır. Sizerahlyi yakaladı: i 
fazla bekledim. <Müezzin Abdulhh) efendi. Dedim. i DiyebildL yakışmaz. - Yak1ıaşırsanız başınıza atarım. ! 

N hayet benlm de ma.m geldt. İsmi_ HaJıc-ıtıBE.an c..1m·3i:ı n ~-1\,. blr mil. o güldü • rr· ! ellerile Bel ·-• d Git+ıı. dizl r1 ı.. -"' h ıs·zı•»j · : Sarhoş olmasına raıı.-en, genf'l dl- m<ıyı omı.u.ıann an ........ çe e a.eo.uıyor, a ı ıe. 
mi <Ahmed> d1ye yuc!mnıştım. eım:ini vardı. Ramazanı şerifte mii'ead. Ev • decf hıt.kk ~ ı;u• s 

_ Ahmed n- 27' numara diye 8"8- dld '"-"ızlarm hanımlar.. mukııbeı-= - e.., 1
• ınız var .. 0 11"- frektörün odaya iyi maksadlar!R gel~'yakalamış, kendisine doğru çekmişti. artıyordu, boş kalan elini alnına gö .. : 

UÇJ ,,..,. ~ .. dişle bu 1reliş arasında dağlar kadar • 
lendiler. olU?'du. Ben de vat:tlPmle b0 raber mu.. fark vardır. Beni klmsz tanıyamıyor. :memi.ş olduğunu hlssetmlştL Deme Selma, bütün kuvvetini tophya.rak türdü. Ter içindeydi. Son bir ümidle! 

Belki başka bir (Ahmed) daha var kabele dinleme~e giderdim Kapıda Fa.k.a.t ben tanıdııtwunı, hela sizi na_ 1,genel direktör, Madam Janeti de kan silkindi, elinden kurtulmuştu, kapıya tekrar yalvarmab ba.şladı: 5 
dır ~e elimdeki numaraya baktım. genç ve bir l;jintı kör bir müezzin var_ sıı unutaıilir.ın. Maziyi, Halıc:ha.san d:rarak maksadına bu yoldn gitmeğe koştu. Kilidliytll, yumrukl:rlle kapıya _ Bu hareket sizin gibi adama Y8-S 
b n'm numuam idi. dı. Hanımlar b-;ına: camı.sini, Raıınaz.anışerifi hatırlayınız! .• tarar vermişti. !vuruyor, avazı çıktıgı kadar bağrrı_ _ . : 

_ PPnim! Dedim. - Abdullah efendi dE>rlerdi.. Benim gözilmılıı önUnde· 0 gün Kara- : Ge 1 1 k:tö. . k t d kışmaz müdur bey!. Belkı sarhoc;su-; · : ne d re r, çenesile, kat a yor u: • 
- Buyurun, ded ler. Kapıda lA.sti.k; pabuç toplar; hanım ldhtlseyln Celebi imamı Hafız sWey_ 1 ~gerdanını t 'k d k ıntr d. • nuz. Ne yaptığınızı bilmlyorsunu•; 
F''ll'anm odasına girdim. !arın el~rlne blrer numara verip son_ man efendinin dırnsı vardı. Si21in las_ : azyı e ere s yor u. - Madam Janet, madam Janetı.. Sonra nadim olacaksınız. i 
Her taraf, duvarlar, tavan, sandal_ ra. camiden çıkarl,uk0!1 h~rk~s!n pa.. tJcler ~l'b?lmuştu. Ben zavallı faca_ E - Seni yoklamağa geldim. Rahat- Sesine gene kendi sesi r.evab ver- Korkunç gökgürültüsüne benz yeni 

yeler, hat.A yerm ta.htaLln turbe gıbi bucunu, lAst.ğinl numarasına göre ö_ ba polıse gidecekirr?.J dı:ve korkarkrn 1 ~sız oldun da.. mlşti. ' : 
kıuu yeşiHııe boyanmı.ş~ ı)ç dort tane I nüne cevirete.K onhrdan ona", yirmi_ va~tdeni.z ~e teyzen z Allah ra~et ey. E Gözlerinde korkunç parıltılar, yü- Aklına Güzin gelm:ştl. O, fabrika bir kahkaha. atmıştı: ,, 5 
yuzcr mumluk ampul yanıyordu. Oda_ şer para alırdı. Hattd ben1m bir giin le5ın büyük bir vlcd.lnhlı;< goısterml6- Eztinde iğrenç tebessümler vardı Ağır .. .. .. .. .. - Sarhoş?. Budala, sarhoş s-tli 
nın me!ruşat.ı :la JcoYu yeşıl idi. yeni !Aıstltlmi nasılım ba•·k'l çocuğa !erdi. GUldihn: =aıı. d • 

1
, 1 1 b İ.a ldlrektörunun tecavuzule uğradığı za_ asıl daireye geldilS'in gündenheri gö.: 

Koyu yeşil ile koyu !kırmızı bi"rbirne 1 vermşl: onun yerinde yırtık, yamah bir Ta ıdım D ,. o da gtfdil • 6ır' ona ogru .er em ye a.ş mış_ k · .. "' : 
karıŞIJllş, oda tuhaf ve g~leri kamaş_ IAstlık ı·rnımıştı. = Ke~imi· cı.z:C:~ıt.mak~ bı~ ~ak_ ~tı. Vahşi bir hıtyvan görmüş gibi, ei_ :an pe:eereye Akloşmıış ve ıı:endısini zümde tütüyorsun benim.. bu gec; 
tıran bir şekil almıştı. Orta yerdeki bü 1 OradaJd. hanımlM, validemi hayU sadım 1a.r hocam, dedi. Evv~ıa. kapıda ~erini ileri U'&S.tarak geri çekilm1ye ı.şarı a mı.ştı. ına birdenbire ge- mutlaka benim olacaksın anladın: 
yUk bakır manga'ın :clııd:? ödağacı ve 

1 
kışkırttılar. CHiç olm<ızsa ımamefen_ vermlş oldugunuz şu liranızı buyurun. foaııştı. Ilveren bu fikirle pencereye koştu, mı? İ 

buna lJ~nzer k..Jlrnlu kabuklar yanıyor. 1 dl.ye şlkayet etJ dedUer .. fakat vali. Çünkü si.2Jden alma..< doğru dı-ıtildlr. ~ _ Gdin buradan müdür bey!. çift camlı pencere sıkı sıkı kapan - Ellerini ileri uzatmış, dişlerini sıt.j 
rlu. Bır taraftım bu ağaçlamı dwrınnı. dem: C:Bir kaza.dır olmuş. O yeni !As. Saniyen sizin ~u ilme az. çok aşinaiı_ E _ Niçin korkuyorsun kız bu kadar mışt.ı, dışarısı görünmüyordu, üste_ mış l!erli;ıordu. se:ma, bütün kuvve; 
tl fer taraftan bu rcnkl: tertibatın man, tik o çoeuğun kısmet.! imjş. Ne yapa.. tın.rz var .. <ya~aşc.a) aman ba:?~ neı.~ $benden?. lik bir de demir kapaklan vardL tile surahlyi '"'""ine doğru fırlatt.ıf 
zar sı in~ana haşyet veryordu. j 1un. yann bir tane daha alırı:>:. Mflba_ gelıyor neler .. ıcenld odaları gClrödünuz : .. ,, __ bJf 
Hocanın yanına yaklaştun. 

1 

re.k Ramazan gününde mUezz:ne söz ya! TJklım tıklım dolu. Oe<·e yı:.:sı za- : O da kollarını uzatmış, kucakla - Genel direktör llkayid, onun bu Fakat, genel dırektör eğilmiş, surJ • 
trı siv•h gözle!:le keskin keskin rU- işittirmek doğru de!Ji!dir.> diye ş!kL manma kadar böylP. bl.ab'llık. Biraz :mıya hazırlanmıştı. tel9.şını aeyrediyordu. Selma öıxıidsiz duvara çarparak büyük bir şangırtlİ 

Bfime baktı: , yet etmemişti. Bm de yırtık 11.stıkle müşteri azalsm. Nefes alayım diye fi_ i Bu sakil yiizlü adamın m&ksadını arkasını kapıya dayadı: ile paramplu'ça olmuştu. 1 
- Buyurun Mahmud Batm Bey!..

1

1 eve gelmiştim. atlan lıki misUne çıkardım. Geııe do_ mütiln açıkııflle anlamıştL: _ Aaeıyın ~ana .. yalvarıyorum al- (Arkası varı : 
D di. CHa!ız Abd'Jllahl sonra: BabıAll cad ıu. Sizi ~~ ve konuşmak Wcrlm. : / 

B.rden.blre ~şa1.a<lım. Puııula;ıra <Ah- d.ee1nde ıazete aatmata baal&Jlllftı. (Devamı 9 nc:ı 11a7fada) '\.__ .................... - ...... _ ............... ____ ........... _ .. _ ---·-·-------.. -· .. ~· -·"' 



Bilc&ye 
Sayın Üsküdar halkının 

nazarı dikkatine s--. den • ._ Kan.ik W••n 22 E.,mt Pazutesi ıiariiu-
him ~ Oalriiclarda Balahua iskelninde kiia ı..... 
mi 1u • • m ....ı...laat depaı ... ....Uende ...tile ve 

i ........... -- _.._ - 23,S l!__.ı__ hlacaktır. ......._ - .............. 

4 



4/2 Sayfa SON POSTA Eylul 
\~~~~~~-------------

( Memleket H-c1-60rreri Tarihten sayfalar «Son Pos!a> nm tefrilc.uı: 107 

Zafer. ba:vramı bQtttn 'YU1'°dda ~ tezahilratla kııtıu?annuştır. Resimlerfmll T<*ıa.tta, Ant&k.Yadıı ve R!zedekl 
bayramlardan güzel lntıbalard.ır. X6şede Rize ta.YmaQmı C&IW! Ol:yazı.yı .ııutc.una l'erlrJten görtlycırsunuz. • 

Adanada ihtiyar bir kadın 
parasrna tamaan öldürüldü 

Tirede 
Bir ku meselesinden 1 kiıi 

öldii. 2 kiti yaralandı 

1:ııı:nir <HususO - Tiredt' Akçeşeh 
Adana <Hususu - Evvelki gece Ali 1 :vitı ve ~e öldürillen tad:ının hemşire köYünde kız meselesinden bll' cmayet 

dede mahallesinde oturan altmış ya.ş.. si nezaret altına aimmıştır, olmm}tur. Ha&aa oğlu İ'bralıım Esmer, 
laruıda Sıdıka isminde bir kadın uç_ 1 Vak'a büyük bir titizlikle lneeıenmek Abdullalı oğlu Ali Yıldırımı taba:ıca 
kurla boğulmadt suretııe öldürülmtış_ tedir. Gerek aıüd.deıumumiliiln ve gc_ kurşunu ile .'!ldının sol tarafından 
tür. Maktulün bıışt ucundıı. bekleyen reme doktorun vermiş oldui'u ra:;ıor .lta~a.y-a kanşaa Hasa.n oğlu Adıbelli 

lu H~ln. cinayet mahallinde tun.. la cesedin detn.ne iz'.n verilmiştir. -ıile Musta.fa Ali oğlu Hü.seyin c·haru 
lan anlatmıştır: Kuyu folnile bir adam bokuldıı da muhtelit yerler.nden bıçakla yara 

«- Evvelkl gece bir arkadaşım ve CWna.rtesi qünü Kl.reÇOcain ralam~ır. Alt Y•ldırım h.3.st.anedde oL 
b~r de kadınla 2-3 ~at ka:1ar. cğlcD. sında Celil Ballı be.Anıda kuyu n:::: m~. t:atll. tutulmuştur. 

i.kten sonra !ta~ gıttl·k. Esasen ben llyen Sa.nyakub mahallesinden Mah- İzmirde blr cesed balonda . 
annemd~ a.yn O•U?'te'Orum. Ona. ara mud Teikdemirkoi'un kuyu içln temiz DUn gece Kahramanlarda Jrllfıl köp 
sıra erzak ve para da gönder'rdlm. Ha. led1ğl ve su k.ovasmı doldura;ak bağ rUsü denilen mevk!deki derede blr k&
yatta benden başka hiçbir kimsesi de saıh"bi Celil Baılıya w:a.ttığı sırada ko_ dın ceeed.i bulunınuştur. 
yo~tur. Son günleroe -ihtlyarlığln 'J' vanm iJ>1 çözülerek Mahmudun başına Yapılan tahkik.a.tt.a. cesedin Sı.>rczli 
zafıvetln verm.{4 oldugu kırgınlıkla ~ öldüğü a.nlaşılmışhr. Alinin Jtat~ı 42 yaşında Ha.ticeye a!d 
?ek bitkindi. Celll hakkında adlJ tahkibt devam olduku, kadınm fuar münasebetlle 'Ii 

Bana clnayatı 12 sııat sonra teyzem ediYor. reden İ2.ıın1re b\~ldiği ve gece karanlı 
haber verdi. Annem m<chul blr şahıa ta demiryolu köprtlsl\nden geçerken 
tarafından uçkurla boğulmak suretlle iOımaniyede bir adam tren ttvaızenesinl k:ıybederck dilşüp öl 
ö1diirülm.Uştür. Ben h~en kOfllrak I dilğü tıeııbit edllml!f.ir. 
me1".uız karaJmluna ve mUddelwnumL allındn. ka dı 
lığe haber vel'dlm. Annemin kolunda Bir adam Osman.lye ile Bahçe ara. toru, MUddeiumuml ve Jandarnıa ku-
20 altın kıymetinde iki altın bllez:ği &mda işleyen ve !slahlyeden A'<lanaya mandanı vek'a mahallliıe giderek IA.. 
vardı, canJ bu c;nayetl herhalde p&r& gelmekte olan tı•enin altmda t'~- zımgelen tetkik ve takika.tı y~ışlar 
için işledi. . .> tır. Adamın hQviyetl henüz a.n1a.8?Ja.. zım gelen tetkik V.? tal:U:i.ltatı yapmışlar 

Ayni evde otUTnn kiracı H.aydann mamıştır. dır. HMise ha.lckındaici tafallAtı ayrıca 
ol!lu Mehmedlfl>, m~ktullkı ~hı Htıse. Oısman!ye ve IteJı.oe hWcOmet dok.. bildlrecetim. 

(Baş tarafı 3/1 de) 
kere oluyordu. Harb istıyenler o gece 
Ba.<iralılara ba.s!nn verdiler; Basralılar 
da Hazreti Ali ordusuna saldırdıla: ve 
dövü.ş başladı. 

Hazreti Ayşe bir deveye bin1.!; kapa_ 
ıı bir taht için1.c bıı:unuyordu ve as_ 
kern ardında d•ıruyordu. Talha ve Zü.. 

usu 
Ayvahk zeytinyağı bulu~du 

beyir at ilstüncie önde yer almı;lardı. . 
İki taraftan ham!e ederek müııferld Nilucyet; mukavelede alafranga gü.. 
dövüşenler de vardı. Zübeylı·i oğlu Ab reş ~ıy~ bır ıkayıd ve akid yoktu. 
dullah da Eşter oğlu Malik'lr çarpış. . Mo.syo Pıyer, düşünceli ve kederli 
tı. Abdullah dil.')tU; Malik 011 u bldü ıcL. Alafranga güreş meselesini peblL. 
recclcti; AbdullP.h ya:v:ırdı ve affedil= van~ra nasıl söyly!eceğıni şa:;;ırmıştı. 
di. Alıp götürdüle:; otuz yerinden ya Pehlıvaııların, belden aşağı tutması ya. 
rah olduğunu gördüler. -ısa.k olan bir güreşt ko.ay, kolay razı 

Hazreti Ali askerler ne demiş~i ki. olarak icra e:meler!ııde şüı;heleri çoğal 
- Onlar s~ saldır~ıkça siz bir mağ'a başi.a.nııştı. 

masaJ yapıp birbtrlerınin vücudun• 
ğan pehlivanların zeytlnyağlan b~ 
mişti. 

Bir gün Yusuf, Pi.Yere elindeki 
zeytinyağı binlit..ni uzatara.ıt: 

- Çorbacım; şun.ı, zeyt-inyağ'ı 
durt, fakat; dlıkkat et nA.li3 
yağı olsun.. Fena yağ olursa vilc 
muzu bozar. Ma.lılm ya; sabahl&l'I 
yağdan blrer bardak da içiyoruz. ŞfY'! yapmayınız! Bir vnrduğunuı..a blr Par.Lse ııe.dlklerindr n b :rkuç gUn 

daha vurmayın17, öldürmeğ,! niyet eL sonr~; yol YQrgunlugunu dinlendiren 
meyiniz. Onların kanlan heıa.ı oe-ğil pehlıvanlar odmana ba.şhyacalclarmı 
d.ir. - Pi.yere söylediler. 

Dedi. Piyerde, oa.fa.k a~tı. ı-::.er 
hatırına ~lm.lşti. Lô.k:ln, zt>.ytAlıY 
di.lşünım~i. Şimdi ne ceva.b ver• 
cekti. Hiç se6ini çıkarmadı. Binlili 
lara.k otelden uza.kla.5tı. 

. Ta!hanın ayağına bir ok bam: çe_ Hattı\.; Yusu~ ~iyere1 şöyle demi.şti: 
k P çıkardı; ıtanlar akmaib ba•tarlı. - Oorbacım, b!ıe b.r çayır meydanı 
Kuvvetten düştü ve kil'eslne emretti: bul ba~alım, idmanlara baş!ıyalım. .. 

- Arkama bin ve beni kuca"<""lıı. ki Piyerın aklı başından gitmişti. Ey_ 
dilşmlyeylm ı BP.ai bir u..rafa gö~llrl vahlar olsun Yusuf; idman için çaşır 

KöleAi onu şehre dt)ğru götürdü. yol isti.yordu. Kispetleri de yanlarında ve 
da öldü. ' zenbilde idi. 

Ziiıbeyir ka:;tı. kovahdılar- vetic;ti Piyer, Yusuf ı>ehl!vanm bu sözleri 
l 0 r ba!'lın1 kf'"•ercf\: TIAzrP.tı A:lyı:." getir: ~rine sarardı, soldu, olduğu yerde 
d1ler. H.azretl Ali kızch VP bu c!navet1 titredi. 
kleyeq1n yeri cehennem oldulhmu söy Parlste, çayır ne ıır.ırdı? Olsa bile; 
ledi. - kispetle idman yapmanın neticesi neye 

Bir deve üstünde kapalı bir mahfa vara~ktı? Yusuiu cevabsız bırakma. • 
zada bulunan Hazreti Ayşen1n üzerı: ::naık ıçln mukabele etti: 
ne ok: yağıyordu; Hazreti .Al! onu harb - Peki pehllvarum ... Evet; artık ki_ 
yerinden uza.iclaştırmak ıstfdi; fakat ~lar~ başlamalıyız .. . 
devesini yularmdan tutanlar vardı.ı Pıyer; ne yapacağını şaıp.rmış bt; hal 
Malik'i gönderdi. J\ta!ilc Yl1l9.rı tutanın de Yusufun yanından. uzaJı:laştı . .Adeta 
elini testi, bu sefer b~kası tuttu; o-ıhasta olmuştu ~u derd~en ... 
nu da .kesti böylece birçok kimselerin Aradan üç gün geotı. Daha bAlA 
ellerlnl kesti; ruları yaka.adı. LAk1n P..yer, bir. şeye karar verememişti. Peh.. 
deve gitmiyordu. Ha?.reti Ali: llvanlar ikide birde: 

- Vurun şu mel'unal - Çorbacı; idman yapacağız, haydi 
Dedi. Devenı':l. bacağını bir Jnlı<;ta !»Yll"a gidelim ... 

kestiler; Hazr~tl Ayşe telA.şa dümıüş_ Diyorlardı. HattA.; İ.stanbuldan bera
til: - berlerinde getirdikleri ıeytinyağı ile 

- Ey Hasan'm babası. artık e:Inde. her gece yatarken otelin odasında SO-
ylm. bağışla! . yunaraık vücudlarmı yağ!ayı.p ~saJ 

Di:vordu. Hazreti Ali b:r1nc1 halife yapıyorlardı. 
Ebubeıkltin oıtiu ~uhammed'i ça!tırôı: Pjycrin, başına bir derd daha çıktı. 

- Ha~i. :rız kardeşlnl .şehre gö_ Zeytinyağı meselesi... 
tür! CUnkü her akşam yatarken yağla 

. MUhammed elini mahfenl"l perdesi. bir daha kim.>e bu terbiyesizliğe ces&
nın arasmıdan soktu: Hazreti Ayşen1n ret edemedi. Sonra Hazreti Ali, Abba_ 
gö!tsüne dokundu. llazrctı Ayşe oıkış_ sın oğlu Abdu.ı.lahı göndererek şıınları 
tı: söyletti: 

- Bu kimdir ki HA?.retl Peygamber_ - Hazreti p9yga.rnber bana demiş_ 
den ba.,,kırnmın eli clokunmıya.n bir Y~- tir ki, seninle benim zcvceler:mden bi_ 
re el uzatıyor? rlsi arasına bir iş olacaktır; ona karşı 

- Ben, sen:n kardeşinim, korkma! z.afer bulunca evine gönder! · 

t,in tuhafı; Yusuf üste de; AY" 
ze:rt1nyağı 1ıstiyordu. 

Par.llııte; zeyt~yağı bulunamastL 
böyle şey yemezlerdL 

Pi;ver; kabah11.tli insanlar gibi, bl 
zillere« caddede yilriıyordu. Yaıl 
reden bulabilirdi? Birkaç baldtala 
racaat etti. Düldı:An salıiblert pı 
suratma baJcıp gülüyorlardı. Ba 
da.: 

- Marsllyadan alınız. 
D~ alay ediyorlardı. Evet; "14-' 

silyada zeytinyağı vardı. Çünkü; 
transit yeri olan b:r yerdi. 

Piyer, elinde binlik sokak, soPk 4ıl' 
laşb.. 

Nihayet; aklına bir şey geldi. ,,,.. 
lJÜt ve mubaDrka.k Osmanlı setaret.116' 
nesinde zeytmydı bulunurdu. 

Her halde; sefir paşa hazretleri~ 
olduğundan rıeytlnyağsız yapaDl...-
Tabanlan yağladı. Osmanlı seraretıı"' 
nesine geldi. Koltuğunda. binlik sefa: 
hanenin kapıda .:ıöbet bekliyen P 
sına sordu: 

- BUl"f.Sı, Osmanlı sefarethanesi -
tll mi? 

(Arkası J'llr:?
ga.zaısı idi. Burulan böyle hiç k~ 
ba.şk.a&na. karşı kin be6letnesin. li il 
nız benim oğullarınısuıız. Bir1blt.IJJ. ,., 
lcardeş olun. Hazreti .Ali lle beJJı~ı.d> 
ra.mda. eKlden hiÇJ:>ir dargınlık ~-~ 
Böyle kavgalar kadınlar V"! kal>lleleı' 
raaında da ~ilş&ür. 
Ra.zr~ Ali oev a.o verdi: 
- Doğru söylüyor. O müslüıJl~ 

nn anasıdır ve Hazreti Peygaınu"·-
Muhammed onu Basraya gôtürdü. Hazreti Ayşe tanınmış adam!Arm, 

Hazreti Aliye biat edilmişti. Bazı kJm. Jtarılanndan kırk kişi lle birlikte Me
seler hel' gece Hazreti A.yee.nln kapı_ dlneye doğru yola çıktı; Hazreti Ali de 
sına gld~ alay ediyoı·larclı. Hazreti Ali üo mil uğurlad\; beraberlerinde birçok 
bunu haber aldı. Bu gibllerln cezalan_ halk vardı. Hazreti Ayşe onlara bir nu.. 
dırılması icfn adam gönderdi. tk:t ta_ tule irad etti: 

EVCesidir; hakkı QOkturl "' 
Tabeı1'nlıı rivayetine göre cenıel " 

hanıbeı9i işte oöyle olmuş ve har~ 
~ haya.Wl& atılan Hazreti 
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mukadderatı e ra!ın a cereyan etmet• ne kap !arak milnferA h r sur tte fu.. mlz de maaıeaet sltclde dellflyor bunların ga)'rlmef?'ll paklan dlD• 
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Prol. A. R: Thompıon ve irfan Konur 

58 inci ders 
Les F"fl ı· hl ! A man let the boys come on t.ııe SOn 1 Y - ıg shlp. <Bir adam çocukların gemiye 

Exercue /rom Leııon F ilty- çı:kmasına ıZln verdi.> 
1 When tıhey had a look ovcr the rall, 

•even: ıt secmed very high. <Küpeşteden ba.k-
A man saw a boat with a sal come tıkları zaman çok yüksek görUndU.> 

into the haıt>our. He was \\-aıtın~ by The youngcr boy had great fear of 
t.ıbe haııbour wall wıth an lron chain a fall, but the man kept his arm !n 
1n his hand. The boat came m h.S a tlght grip. The man saıd, d! you 
directlon. When it got qulte near he oome wlth me I wıll be your gu de and 
saki to the man in tlıe boat, ..:Every. let you see every pıırt o! t.be fthiP.• 
tb1ng Jı; res.d.Y>. The man in the bOat He took them down into a dat1k 
put down ıthe sall and took the end , pı.ace ın whioh w~re great boxes of 
of oh.ain !rom hım. He put the chai~ !rult. They saw two brlght eyes in 
tlırougth a ring on the boat. When Uıe dark. They were thn eyes of a rat. 
was fixed he tock care that Uıe boat Then they wcnt with thelr gulde .to 1 
was in a good Position and got out. the engine _ room. This is tlıe most 
He sa d that t.he sea was very rough. 1.mportant part of the shlp because 
and that a wa.ve came over the boat 1 the cngines mnkc tr.e sh.p

1 

go, The 
but that nothlng was broken. engine ıS a structur~ of wheels. iipes, 

Crammar: and rods. They saw a man put some 
Th past t of ckeep> iS o:kcptı> oil on a wheel. 

· e ense Oil makes the englncs go smoothly. 
tk~~·past tense of cmake» is ımade> <Yağ makineleri pUrüzstiz 1sletr.) 
CmE:Yd>. , Tbc engine • room had a smell ot 

'11he past tense of ıseenu is crsecmed• on. 
CSİ'imd) 1 While the boys were on Uıe ship the 

T.h n~ ... t of elet> s alet • <let> . wlnd got stronger and made üıe sea 
e ~· ense rough. (Çocuklar gemide oldukları sı_ 

V ocabulary: rada J."lüzgt'ı.r daha ş"ddetıendl ve denizi 
canvas ClkEnvfs> = yelken bezi. dalgalandırdı.> 
grlp (grip> .,. ~utma. The motıon ot the sh p !rom side 
guldc (gAyd) = rehber. to side made hem qulta ill. 
\mportant C.mp()tintı mühim. When they saw the wıı.vcs ali round 
motlon <mOuşn> c:: hareket, tmııl. them they were ha.ppy that they had 

dama.le. something soild under thei.r fet. <Dört 
oil <Oyl> = yat. taraflarında dalgııarı görünce ayak -
rall <rEyl) == kQpeşte; ray. larının altında yekparr., sağlam bir şey 
rat <ret> = fare. bulunduğu için bahtivardılar <baht! -
60lid .sölki> = som: mUee.!sem, yarhk hissettiler>. 

Jekpare. Exerci•e: 
structure CstrAkçlr> ..,. yapı; tesisat; Bu dUne dair lıir konuşmadır. Doiru 

heyet, manzume. olması için zaruri gördüğUnUz deği -
thick <ttk> = kalın. şlkUklerl yaa>ınız: 
thln <•tın> :ııc: ince. In the dlstance the sh!p seems s:mall, 
engine • room. CEnc'n - ruml -= ma but when the boys get near they see 

tine dairesi. that it Uı a grea.t sh'p. They see a mass 
T ext and tran11latfon: ot cords. Some are thlck and sıome 

When the boys got near the steam_ 
shlp t.hey saw that the shii> was of 
lron. Boate were hanging on the side 
of the shlp. Every boat was hanıring on 
oords trom an lron structure, and had 
a oover of canvas over it. Canvas ıs a 
strong sort of cloth. 

'J'lhe oord W'hlch kept th,. canvas on 
was thin. but the cordo; on whlch the 
boats were hanging were verv th\ck. 
<Yelken bezlnl saran ip ince !di. !a."kat 
sruıdallann ac:ıTı olduğu ipler <halat. 
Iar> ook kalındı.> 

Doktorlarımız 
ne diyorlar ? 

[Baş tarafı 1 inci sayfada] 
Bu aradıı hakiki birçok keş,flcr 

ortaya atılmıştır. Bunlnrın içinde 
en mühimmi Umumi Harb sonlarında 
Alman alimi Payfer tarafında.n keş.. 
'!edilen -ve kendi ismıni taşıyan mlk
robdur. 

Bu mikrob u~un zaman grip ıı.mııı 
telO.kkl edllm.şUr. Fakat hayvan ve 
inSan toorübelerl bu mlkrO'bun grlpi 
yapmaktnn ziyade, grlp e.masındo. 

çok görülen b:r mikro!> olduğunu 
meydan:ı çıkarmıştır ve grip ibtlifı.t.. 
larında. pek mtlliim rol oynar. 
Bundıın sonra llerlıycn tetkikler, 

bilhassa son senelerde şayanı dtkka t 
netıceler vermiştir. iHele Amerlkada 
yapılan tecrübeler. bu meınlekettte 

are th:n. 
A ıman is by the rctil and he sees 

the boyı;. He lP.ts them ıtet on the 
"hiıo and he j[eeps themt.here for twe 
hOU'l'6. 

Evervıthing on thr shln Is veTY 
rJean The man m"~~ th<> bovs !!'et 
m> one of t.he oordıı. Th<>v keao n tlght 
grln of the e<>rd wlfü the' r hands. 

Thr" en,.lnPS make a frren+ po'se nnd 
the smell of rı'l Is e\•e!"V'Vlı"l'P. Th0 sh ıo 
i!'i rPtHlv. At th 0 s."'l ••n~ of the wh'stte 
tıhe bovs get of! 1hP o:h'p . ------

Mahmut Saim 
(Ba.s tarafı S/Z de) 

Akşama Ba.bı!Uı caddes.ndtı tMeser. 
ret otelinde) butuşsatt. 

- Nlıye orada?. Bı.; tarafta o•s~ .. 
- Ben orada. yatıyorum 
- Bu taro!tn niçin yatmıyorsunuz? 
- Bavulum fıUm hepsi o~a?. 
- Peki akşıım!nn ornynu ... adar ln. 

mekten maksadın ned!ı- Abdullnh efen 
dl?. 

- Ne o1acak hocam .. bt~miyor mıL 
sunuz?. FOyam meydl\na çıkıp dıı nnt 
bir takl>e u~radım mı? Bavulları alın. 
ca Sirkeci Lstasyonundan şimendifere 
atlayıp savuşmak????? 

- Peki!.. :tşıer m•z arasında fark 
yok. Bu cihetle anlasma~ kolay .. ak. 
şama buluşalım. 

(Arkası var) 

'\lahm•ıtl Saim Altınd:ıt 

Her gün 
(Baş tarafı ! inci !!ayfada) 

Görülüyor !.d. Frans:uun çllesl lıf'nüz 
dolmamıştır. Ucra.,ınıık mecburiyetin.. 
de bulundulu meselc\erln savısı git. 

ÇADIR ALINACAK 
Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezinden: 

Tek direkli ve çift direkli beşer yU'Z aded çadır alınacaktır. Talib. 
!erin wım kıSım ve her kısımdan elllden ~ağı olmamak üzere tekli_ 
fi ka.bul edilir. Tesllrn müddetleri ve !iyatlıırını ve mallarının evsafı
nı bir mektubla 18 Birinciteşrln 941 t.arihine kıadar Ankara.da. Umu_ 

Devlet 

mi Merkezimı7.e bildlrmelerl. 

orman işletmesi 
amirliğinden 

Çoruh revir 

İhalesinin • ~Jü.1 941 gününde yapılacağı Ulus ve Son Po.sta gazetelerL 
nln 22, 35, 28, 30 Atustos, Yeni Asır gazete.sinin 23, 26, 28, 3-0 Ağusto6 

94ıl. tarihli nüshaları.nda Uln oluna·n 308 adede muadil 139 metreküp 181 
de~t.reki.ip uı.cıın tıonıruğuna mezkür günde ta.lib 'ZUhur etmediğinden 
ihale ayni şerait tahtında 3-0 Eyiill 941 Salı gününe bırakılmıştır. İlfın 
olunur. c'7945ı 

Fırınlarda kullanılan mötörle işler 
ve 50 kilodan fazla mal alan 

Hamur karıştırma 
mak~nesi (Melanjör) 

Aranı.vor. Eıınde olup sa' mak lstiYCnler Yenl 
Kızıln.y hanı Yılnında 26 nwnara.ya müracaat. 

Postane 
Telefon · 

Devlet orman işletmesi 
amirliğinden 

Çoruh 

kanıısında 

22615 

. 
revu 

İlıaieslnln 4 Ey.ifil 941 gününde yapılacağı Ulus ve Son Posta gazetele. 
rlnin 22, 25, 28, 30 Ağustos, Yen! Asır gazetcsin.n 23, 26, 28, 30 Ağus. 
tos 941 tarihli nüshalarmda ılfın olunun c733> o.dede muadil 123 metre
küp c576• des.m.eta'ekup !Adin kalasına. mez.kür günde talib zuhur etme. 
dl.ğlndcn ihale ~ıi şeraıt t.a.htında 30 Ezylül 941 Salı güntlne bırakıı.rnı.ş_ 
tır. İlan olunur. c'1946• 

NİŞANTA!jINDA KARAKOL KARŞISINDA 

;::ı~~ IŞIK LiSESi 
Ana, ıllk, orta, llae. 

KIZ 
ERKEK 

'I'ürldyenin en eeltl hususi lisesidir. Ka.yıd için her trün müracaaıt oluna.bilir. 

Devlet 

Tarifname istwinlz. Tcle!on: 80879. 

orman işletmesi 
amirliğinden 

Çoruh 
. 

re vır 

İhaiesinin • Eyfül 941 gününde yapılacağı Ulus ve son Potr..a gazetele
rınln 22, 25, 28, 30 Ağu.stos, Yeni .Mır gaz.etesiııin 23, 28, 28, 30 Ağustos 
941 tarih1i ntlShalarmda li.An olunan 3318 adede muadil 3a4 metreküp 
059 desfmetrekiıp llıdin kalasına me:rıktir gunde tali.b zuhur etnıedlğln. 
den ıhale ayni şerait t,a.htında 30 Eylül 941 Salı gıinüne oırcı.kılmıştır. 

u7948o 

Bursa Nafıa Müdiirlüğünden: 
ı - Bursa San'lıt okulunda yapılacak (28800 lıra 35 kuruş) keşif be _ 

dellı iki tes\'lye ate!yeleri inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Ekslltme 10/10/941 Cuma gunü saat on altıda Bursa. narıa müdür
llığü eks·ltme koml.syonunda yapılacaktır. 

3 - Bu işe aid evrak: Proje, vahıdl rıat listesi, keşi! ve mesaha cetveli, 
bayındırlık işleri genel şartnanames •• yapı IJJlerl umumi fenni ş:ırt 
namesi. hususi fenni şartname ve eksiltme şartnames!lc mukavl'.e 
projesıdlr. Talipler bu evrakı nafıa müdürlüğünde görP.bll:rler. 

4 - TaUplerin münakasa.ya ıŞtlrılk edeb!lmeleri içln (2160 lira iki ku. 
ruşl muvakkat tçminat yatırma·arı, bu iş ıçln vlla)et makamın_ 
romdan tılin tarihinden sonra ehllyet vesikası almaları, 941 sene. 
sinde ticaret odasına kayıdh oldu!ıuna dıur vesika ibraz ey:eme~ 
leri ve üçüncü maddede yazılı munako.sa evrakını görüp kabul et
tiklerıne d-nlr imza etmeleri ve 24.00 sayılı kanuna uygun olarak 
hazırladıkları tekil! zarflarını 10/101941 Cuma günü saat on ~e 
kadar Bursa Nafıa Müdürlüğüne makbrı mukabilinde vermeleri 
llizım oldn!ıu ll~n olunur. 

Pootada ıvukubulacak geçikrneler kabul edllmez. (8338) 

Devlet orman işletmesi Çoruh revir 
amirliğinden 

:l!tıaiesinln 4 Eylül !Mıl gününde yapılıı.ca~ı Ulus, Son Posta gazeteleri. 
nın 22, 26, ıs, 3-0 Ağ'.ıstos Yenı Asır gazetesinin 23, ~. 28, W Ağustos 

9411 tarihli nüsha arındn llln olunan <11985> adede muadil ı275a met _ 
reküp 14'>4> de&metrekilp lldin tahtasma mezkfu gıinde t:i.llb zuhur 
etmediğinden ıhaile ayni şerait tahtında 30 Eqıül 941 Sah gününe bıra. 
kılmıştır. İlAn olunur. c7949a 

domuzlar arosında sal~ın yapan ~r1p 
ha.ııtaiığlle insan ~rlpi arasındaki ya. 
kınlığt ve chlSi beraberllği meydana 
çıkarmııı,ıtır. IBı.Ahare grip mikrobu, 
fare:er ve gelinciklere aşı1annıak su_ 
ret.ile mühim bir terakki elde edil -
mt.,tlr Çünkü bu sureUe hekimin e
ııne tedariki kolay bir l~'boratuar 
hayvanı geçmiş oluyordu. 

tikçe artmaktadır, bu mcsle\erden l>a. -----------------------------

Btıtıin bu tetkıkler şu netlceyı ver. 
mlştır: Orlpin mikrobu suzgeçten 
geçen, gözle görU:mesi lmkO.nı olmı. 
yan bir virüstür. Bu virüs elde edil_ 
ml.ş, ha.tta gene son yıllarda beygir
lere şırınga edilerek, lbunlo.rd!ı mu
afiyet husule getırıne!t ve bu beygir. 
lerin seromile tıpkı difteri ve kızıl -
tarda olduğu gibi, Ş•fa. verici bir .se_ 
rom elde etmek çareleri dahi aran -
mı.,tır. 

Butün bu izahat. gösterı~·or ki; e -
sasen grip mikrobu !hakkında yapı • 
lan tetkikat hemen son merhalesine 
va.rmuı ibulunuyordu. Oel~n telgraf 
hruberi katı derecede vlı.zth olmndı~ı 
için, bu hususta l:nt'J bir hlıkUm ver. 
mek henüz kabU değildir. 

Bu müellif, herh:ı!de yuk mda lbah 
sedllen vlrUstten b:ı.şk!ı bir rnlkrob 
bulmuştur ki; bu MkikatC" gr pi ya. 
p:ı.n ıunll.'le pek mfih m b keşlft r. 
Ynhud şimdiye kadnr devam eden 
tetkikatı, yeni ve daha müsbet bir 
şekJde tesb1t etm çtlr kl; bunu da 
be rlyet tçln bUyiı~ h!r kazan.o ad 
ve tel!\kkl etmek lca.b eder.• 

zıları, muharebenin Vf'rect'il neticelere 
rörc muharcb<'dcn sonra da df'vam e.. 
decektir. 

Eh.rem Utaklıgil 

Adapazarı ııulh hukuk lıi.kioıUtln. 

den: 
Adapaozarı Sulh 3 üncü Hukuk Hi.. 

kimlftlııden: 

Yirmi sekiz lira madeni altın para Ada.pazarı Kandıra caddesi SAkarya 
mllkabillnde Adap:\Zımnm Semerciler mahal~de 16 numaralı hanede ölü 
mahallesinde kAın şarkan tarıkl am; İsmail Hakkı kansı davacı Sabrcye ve 

1 
garben ibra.hm ba.hçesl ve şlmalen Adapazarı !cra. dıılreslnln 2916/932 ta. 

Atinada talyanca gazete Raif Qa.VUZ ve cenuben 1'bı:ahlın bllh. rih ve 932/1816 sayılı talimatı ae bu 
Roma 20 CA.A.) - Atinada it.al • 

yanca Oiornale dt Roma isminde gün 
delilt bır eazete intişara ıbaşlamış • 
tır. 

cıvan Ue ma.hdud bulurum arsa ti7.e - davada mUddeıaleyh olan al;;cıı.ktı ıs 
r nde bir bab hane ve mUstenıılltlle tantıulda Vasll aleyhine açılan ve ınüd 
b.rllkte ha.ricen satılarak bedeline nıah ~~leyh Vasi! n davacı Snbr.ye kocası 
suben yirmi lirayı ted ye etın~ ise de olu İsmail Hakkı tarafından bu bor. 
gayri menkulün feJ.'!'ğını \•ermemiş ol. cun ödenmiş olduğunda:ı bahisle da 
duğınıdan mebllğı m~Orun yirmi lira vacı Sabrıye tarafıııdan mUddelaleyh-Adapazarı Sulh Hukuk Jllkimlltin. t.a 1 rna<lent altın paranın tu n o an 200 Vasll aleyhine mahk"mcmtzd den: . . - e açııan 

hl 1 i Arif k"" Uranın ta.hsillna karar verılmesi :illek. haczln fekkı Ja•:s.smı:ı cıuı-u•ın:ısı ~ 
Sapanca na yes n n . ıyc 0

A .. ces:ıe Ada.parorının Kuyudlb• mahalle. nasında. • -
yilnde K.oCa mezarlık mevJ.ılnde kuın ,. -- .. d-'-d · 

_ , . rb sinde iKıı.ra.a .. nç ......,. ,_.. e polis Ce- Mtiddelaleyhl::ı ikamf!tgııhmın 
şarkcm Ş;ıkrü be:' . tor ası~ı·gaıme:11 lM hanesinde muicım Al~ kızı Ayşe Er_ ı hul olmam naseblie füu~cn tebllga~e;~ 
Arlflye koyü enstıtUsü bina • .. ş - do~anın müddeı.nlcyh Scmerc\ier ma sına karar verılmlş olup Son Posta ga 
len Musta.façavuş ve topal H~~~: hallooinde Gazhane caddesinde İbra : zeteelnin 29/7/ıJ41 tarih ve 3949 68-

tnrlaları; cenuıben ! 01 ile~ d k' hm otlu Abdurrahman hakkında ya. yılı nUshası ile miliide!aleyh va..: ; 
b r pa.rçada beş dönum mi rın a ·ı pılmakta olan duru mada: MUddclo. ıl(ı.ncn davetiye tebilf{a•ı yapılnııcssa da 
tarlanın 25 sene evvel ÇJlılı~t:ın aç.. lcyhin 1kameteıitu meçhul kalmış olu; muha'keme günü oıo.n 19/8/941 Salı 
rnak suretlle namıııa tcsçllı davası ha.kıkın.da davet.ye ve glyab kararının saat ıo da muhakemede .sbatı vUcud 
dllekçeslle Arlfiye köyünden Osman Udncn ~llgat ifa edlldıği halde gel etmodiğl gibi 11:end "slııl tems.•\en bir 
o~lu suleyman Ad yamabın açtığı menı!ş olduğun.dan durnşnıanın glya • vekıl gönderrı:ıed1{:1ndcn hakkı:ıda gı_ 
tesçıl davasının yapılmakta olan du. ı bında devam '!dilm kte olı.ıp nıüdoea: ynb Jtararı ittıhazın:ı ve b,ı g.yab ka. 
ruşmnda; tesçllı tstf'nen nr.azlnln baş blhln lsbat.i zımnında csilabı subutlye_ rannın da Wmen tebl ğtne _kıı !·.ır ve. 
kalarının tılr hak ve n tıkası bulunup lerl mcvcud olmadığından müddei ve. rUmiş oımnkla muh kl'menın bırakıl. 
b lunmadı~ının mudahllı dnv.ı sıfa.. kili •--#ından tck1if edi•.eıı yemlnı ıfn dığı 24/9/ 941 Çarş:ımba s.ut 14 müd_ 

u & , .....,...,. detalej•hin ya b ZZ.l t b ı' unm:ıı.ı ve:va 
tile duruşmanın ınual.ak bulunduğl,ı etmek Uzere dunu.manan mmıllnk bu. bir vekil gönd rmek sure•ııe Adnm;~n 
3/ 10/94Jl tarıhlnden evvel Adapazarı lunduğu 26/9/ 941 Cuma saat 10 da Sulh Hukuk M<J.h '·rm" 'nd b • 

1 ü , ı e u uruna. 
sul'h hukuk mahkemes ne m raca - Ada;ıla.utt ıruUı hukuk mahkemeswe sı ıııyab >kararı nı:ıh.yetınde ıı ın olu 
atları UA.n olunur. No. 8'13 ıelınmes. w:ı.u olunur. No. 316 Dur. 20 8 911 Esas _ t'09 -

SiZİN DE T AKDiR 
ETTİÖİNIZ ÜZERE 
Asnmız modasının zarafet ve lnceliğinc inzimam etlen 
iistad terzllerw mehareti, kadında gençliğe matuf şa
yanı hayret bir betlt'n tenasübü a.ruder 

Fakat yüz ve onun butıuu gnezedirl~r. Eter bu nukt:ı. 
ya lazım gelen ilıtimam ;rösterilmez.se, seneler bu hatları 

ba.şkala.nna pek ç:ıbuk faıkettirlrler. Bu, sizin bir sırrınız. 
dır ki, ufak bir dlkka tslzlik veya ihmal neticesi rakıbeleri

nlzln dikkat nazarmdan Qtak ka.lanuı:z. işte senelerin (bil
hassa naz& ve hassas cllcliere musallat olan o tabribkar 
senelerin) cHniniıe çlzmeıtıe olduğu on binlerce (bidayette 
ra:rrı mahsus) tnc~ çizgilere lhmallir kalmayınız. 

Zamanla cildinizi soldunı~ak olan 't'e sizi pek çok def& val..iL,,ıı; ha• 
rab ~den bu i.rızala.rı akşam •e sabah KREM PERTEV'le )&pacatı· 
ruz ufak bir masajla refedini:.ı:. KRE.\I PERTEV'in bıı mucizesine yuı 
binlerce lhemcinsinlz gıbı :siz de hayret ve memnuıtivetle 'i'\hld ola
caksınız. Göreceksiniz kl slmanıh. ebedi ccnrlltiniıi herkese matrıı· 
rane söyliyecektir. 
KREM PERTEV'iıı terkibindeki faal anasır en derin çlzgllerı bill 
izalede geci.kmlyecektir. Bugünden itibaren siz de bir tup KR&\I 
PERTEV'! tuvalet ma.s&nızda bulundurunuz. o, ayni ranıanda sf!rt 
rüzgarlann ve kuvvetli guneşln en iyi muhafızıdır. 

İstanbul Levazım Amirliğinden Veri~en 
Harici Asker.i Kıtaah ilanları 

Beher çiftine 34 kuruş tahmin edllen 50,000 çltt yün ve pamuk karı 
çorap 22/9/ 941 Pazartesi güniı sııa. t 11 de Ankarada M. M. V. Satın~ 
komıSyonunda p:ı.zarlıkla satın nlınaCaktır. Ta.Ublerın 2450 lira ko.t'i 
mina.tıarlle belli vnkltte komisyona gelmeleri. C1009. 7S26) 

........ 
Aşağıda yazılı mevıı.dın ;kapalı zarfta eksı tmeleri hızalarınd~ yazıll :: 

saat ve mahallerde askeri satın alına komı.syonla.rıında yapılacaktır. ııl' 
l"plerin kanuni veslkalarlle teklif mektu,plarını ihale saaUerlnden 
saat evvel nid olduğu 'komisyona vermelerı. 

ClntJi Miktan Tutarı Teminatı İhale gUn, saa.t ve ~ 
kilo lira lira _____ _.../ 

Kuru ot. 
Kuru ot. 
Kuru fasulye. 
Saman. 

600,000 
600,000 
115,000 
600,000 

30,000 
30,000 
25,300 
36,000 
16,800 

2250 
2250 
1898 
2700 
1260 
8437.50 

29/9/941 16 
29 1 • 15 
30 • • 11 
26 • • ll 

ErzıtıeaJl
~c.ıı· 
~ 
Tr~ 

29 il • 16 KatS· Yeşil mercimek. 
Sığır eti. 

60,000 
250.000 112.500 3/10/ı 11,30 OetlbOIU. 

(1039.80~ 

Bir veznedar aranıyor 
İstanbul elektrik tramvay ve tünel işlet

meleri umum mücürlüğünden 
Elektrik iş1 etmelerı müşteriler dairesi K:adıköy şulbesl için 2,5 Urll :; 

mlyell muvakkat bir veznedar a!ınacaktır. Tallplerin bin lira nakıd ir • 
iki bin Ur.alık şahsi kefalet vermek şartlle ve evrakı müsbitelerlle b-ıe~ 
likte 2'l/9/ 941 tar hinde saat 9 da idarenin Metro hanındaki zat 1~ 
müdürlüğüne müracaatları lüzumu bildirilir. c8370• __/ 

Eskişehir Tayyare Fabrikası 
Direktörlüğünden 

ı. - Eskişehir tayyare fabrikası kadrosunda münhal talbrubet yerııı' 
b1r tablb alınacaktır. ~ 

2. - Bu tababete istekli olanların diploma ve yedlerllldeki vesa.tı ~,. 
mllen dllekçe ile fabrika genel direktörlüğü makamına mıiracao.~ e 
lerı iltl.n olunur. c8327» __/ 

' 
Ankarada Harb Okulu I, oınutanlığındat1~ 

1 - Askert liselere askeri öğreLmen yetiştirilmek uzcre iki tı:ıb.lye. ilet 
fl.zlk, dört kimyıl, altı rıyaziye, bir Fransızca, iki İngll.zce. iki A.ln1' 

olmak üzere cem'an 20 talebe alınacaktır. 1"' 
2 - Bu tale~elerden lisan öğretmenı ye.tiştlrilecekler Ankara Vil.JIJtf 

rih ve Ooğrafya !akıilteslne ve diğerleri L>tan'bul fakültelerinde 
okulu talebesi olarak yet~ceklerdir. 

3 - Kabul §artları : ı 
A - Harb okulu kayıd ve kabul şartlarını aynen haiz olı11'1 
B - isteklilerin branşlarına göre yabancı dil ve fen bilgiler 

derecede olmak. 
4 - İstek ılerdcn seçilmek suretile alınacak talebeler 

9411/942 te<lrısatınıı Iştlrak edeceklerdir. 
5 - Kayld ve kabul müddetı l/Teşr!nıevvel/941 de sona 

ıe' fakulte ' 

erecektir· 
,. 

tarihten sonraki müracantJar kabul edilmez. t•ııll' 
6 - İsteklilerın evrak ve vesaiki ıle Ankarada Haro okulu kontU~ 

ğına derhal müracaatları. Cl~ 

Devlet orman işletmesi Çoruh revir 
airmliğinden ,e 

İilıalesinln • Ezylül {141 gününde yapılacağı Ulus, ve Son Posta ı;~ 
lermln 22, 25, 28, 3-0 Ağustos. Yeni Asır gazetesinin 23, 26, 28, 30 tr J 
t(lıs 941 rorlhli nüshalarında ilan oaunan 188'7 adede muadıl 66 ırıe ~ 
900 desimetreküp ince kalas 2402 adede muadil 57 metreküp 424 ~ 
metreküp kadron ki ceman 124,224 metreküp 10.din icere3tcsınes0 _. 
kur günde tal b zuhur ctmed!~inden ihale ayni şernit tahtında 
lül 941 Salı gününe bırakılmıştır. İlan olunur. c'7947• 

Tekirdağ beden. terbiyesi bölge 
başkanlığından ~ 

1 - Tekirdağ şehri içinde yapılacaık şehir stadı futbol saht\S~t)I 
pl.stl dn-enaj kanallarının yapılması ve saha ile pıstın tert.ıb ve f f.JI 
işi kapalı zar! usulüe ekslltmeye konulmuştur. ~bu ınşaatın keşi 
11 «13'760> lira 29 kuruştur. rjı..-" 

2 - Eksi!tme evrakı hergün Tekirdağ beden terbıyesl bölge 08' 
ğında görülebilir. ı1e ıı" 

3 - Eksiltme 22 9, 941 tarihine müsadif Paznrtesl gUnü saat 15 

kirdağındn beden terbiyesi bğlge baŞkanlığında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat temınat mikdarı cl032.03• :ıradır. <1t ~ 
5 - İstekliler teklif evrakı meyanına ticaret odası vesikası?~rıtl~ 

diye kadar yapmış oldukları bu kab.t iŞ!ere ve bunların bede 1 
~ ·ıe başında bu lşle:dıen anlar bır fen memuru bulunduruca&ına ttlııtd•r_, 

bankalarla muamelede buluntiuklarınn dair vesikaları koyacıı rıO iY 
6 - Teklıf mektuplarına aıd zarflar kapall o:arak ihale gu 

14 de kndar Tekırd ğında bo ge ba1kanlığına tes im edilecektir. ır 
'1 - Posta l':e gondi!rL'ecek tekllflcr n hayct ihale saatınden~ 

evvelınc kadar gelmiş ve urfın kanuni şekilde ka.'P:ıtı:mı.ş 0 / 

Zımdır. Her türlü geçikmeler na~rı itibare a.lınmaz. ('1896> , ....... ·-····-·················· ................................................................ . 
Son Posta Matbaası: Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Em~ 
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