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haberler 
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Bar kola 
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Amerika da 
barb 

cereyanı 

"Bitaraf hk 
kanununu derhal 

ilga etmeliyiz,, 
.Amerika Bahriye 
Nazırı yeni bir 
nutuk söyledi 

Bot azlar 
bakkında 
şayialar 

Berlinde 
ileri sürülen 

mütalea 
,, rürkiyeye tevcih 

edilmiş bir 

Bulgaristan 
lıarbe mi 

hazırl~nıgor? 

Işıklar 
karartıldı 

Bulgar protestosuna 
Sovyetler kat'i bir 

cevab verdiler 
Fransız askeri 

hlünekkidleri Rus 
ordusunda inhilal 

a~anıetleri gördukle-
" .. , 8 et ta.TY•re mt'ydanmda Almanlar tarafıncl&n ta'ınb edilen ftl ele 

.... r • '7 l'et:frllen tayyareler 
Musa Chus.set.s 23 <A.A.) - Bah

rıye nazırı albay Knox, yenı M:ı.ssa 
manevra,, Sofya 23 CA.A.) - Sovyctlerın 

Bulgarlsta.n elç ı M L vrltchef, 
19 EylüI tarJtl Bulg r protesto. 
suna dun hukfunetı ııamın:ı k t1 
itadelı bir tekzlbname verm ş v 
şoyJe demiştır: 

rıni iddia e.)iyorlar ıc hı· ..,. JI 
ı.ft~4i. 24 lA.A > _ aovyct Rusyada1ı:i Alman te ıgı 
-...,,, vaztyeti halı:kıada Havas • Of1 
~~erı nıUnekkidl şu tefsirlerde bulun. 
-.lt14i<fır: 
..\lınanıarın Kıye!te elde eyledikleri 

:er kat•ı b;r z.ıfer olarak telikki e
,:ıektecıır. Ru.> ordularında inhilll 
ha lınJ &örülmektedir. Done:.Z ısınal 
~ı Harılcota yaklaşmakta olJ.n Al. 

:rı-n lı:ıt'alannın tehdidi altında bu.. 
:nıakt.adır. Odesa v~ ~nlngrad mü. 
ı., faa.ya devam etmelı:tedırler. Bunun. 
ıs bera.t>er Lenıngradda vaalyet gi.ln. 

••nışaıan 
arasında 

IDbllAI 
alAaıeOerl en güne fenaıaşmalttadı:.-. 

.\lnıan ~arelcri Blltil::ta cronstadt 

l&ııanında buıunan Sovyet donanınuı.. 6 ildi,, 
:- •tır daı1>el~ ındtrmlştlr. Bir kru.. g r 
aaör, bir ınuhri:> batırılmış, bir Jıru. 
~ Y&Jtılınış, bir kruvazör. Jki mub.. - --

8.Ubtrd tıo~ lwı•r• ııtramb ışdtır~n ''Esirlerin sayısı 
yenı çem er o 380 b .. b ld 

kurtuldu, ordusunu mı u u,, 
yeniden teşkil 570 tank, 2.100 top 

ediyor zapt veya tahrib edildi 

lR.ondraya göre Sovyet Sovyet 
usyada bu sabahki gemileri 

vaziyet batırıldı 
~ndra, 24 CA.A > _ Sovye~ Rusya 
!er ı hal'b vazlyetı halı:ıtındn şu haber-

alınını~tır · -8o v • 

k&bııvy:er diln bütün Ctl>helerde mu.. 
A.t rruzıarda bulunınuşlMdır 

berı llrnı&nsktan Moskovaya &elen ·l.ıa 
ltaa ere nazaran bir Alman piyade fır. 
hını bu nıınt.aıcada bir taarru~ mı: 

ınuş. bu taarruz Pll.skürtüınıüş v 
~nlar 700 dlU bıralcın~larıtır e 
ıA~ nıngradda Ruslar arazı kllz~m•a 
~~ ~-

Pührerin umumi kararg!hı 23 
<A.A.> _ Alman ordu!nrı t>aşkuman 
danlıtı tebllA' ediyor: 

Kiyetın şark tarafında mengme içl.. 
ne aıluştırılmış olan Rus kuvvetleri ta. 
ra.fından yapılan ı.eşet>bü.slertn at.amete 
utraınaaından sonra dasman kuvvet. 
lerl arasmq. aıtfılde artan inh !Al a'i. 
metleri ıtrai'almete başlamıştır. Birçok 
Dl&hallerde Rus zal>ltlerıle siyasi komi. 
ilerler kendıler·nl emnlyııt nltına al -
mat iÇln kıt·aıannı terketm•ş:erdlr. 
Buna ratmen b:ı.şlarma gelnıc;sl mu • 
k~ olan A.klbetten kurtuıamıunış -
lardır. 

BUDYENi 
ORDULARI 

ÇEKiLEBiLDi Mi? 
Ukraynanın 
beşte dördü 
işgal edildi 

ondraga göre Sovge 
ordusunun bir kısmı 

ihata çemberinden çıktı 
Şark cepbesındekl harekaıt~n 

iııklıatı bütün dünyada büyük 
alaka uyandırmı§tı. Kiyefln Rus_ 
lar tarafından tahrlbinı Alman • 
lar da ııaklamam ktadırlar. An • 
cak bu tahrlb lşl Almanlara göre, 
Alman hareketlerine engel ola. 
mamıftU. Yalnıa &ahribe utrl7Ml 
bul 7erlerde halkla ao blmul.. 
na ve tırılmuına aebebı,..t Yer

mift.lr. şımd.1 b!ltttn d ünyada ao
rulan sual şudur: 

Budyeni ord..ı!arı çekılebildiler 
mi? Yoksa .imha mı olund•Jlar? 
Bazılarına e-ore bu ordular im. 

ha edilmişse .'1lman orduları çok 
1lerilere kada.r gidebılecek, Har. 
kof .şehri de düşecektir. 
Kurtulmuşsa bu ordular mu -

k f önlerinde uvemetlerlni Har o 

yapacaklardır. .,.uc1ı 
~tc dördü lfıal 

Ukraynanın . ıızıer vazı 
Dığer tara.ft!ln Jngı aöylemek.. 

yetin nazik oldutunuutraynanın 
ediyorlar. 

te devam duları tarafın. 
5 te 4 ü AIJJlsn or faelal 

<De..-ı s mel su 

Ohusset.s zırhlısının denize ind rll • «Türkiyerı.;n sakin hattı hare
mesl mtinasebetile bir nutuk soyle _ kelini değİ§lİrmeai gayri muh
mi.§ ve ezcumle, b taraflık kanunu ~ 
nun, hArbl Bırleşlk Ameıikadan u _ temel telakki ediliyor'> 
zakla.ştırmak lstiyenlerln gayret nl 
hiçe !ndırdlğinı söylemiş ve cbltaraf _ 
hk kanununu derhal Jlga <'tmeilylz• 
demiştır. 

"Şayialar bir diplomatik 
şaşırtma manevrasıdır,, 

Almanyaya ha.rb llı\n eclllmeal lslt>niyor .Berlln 23 CA.A.) - Yarı resmi bir 
Vqington 23 (A.A.) - D. N. B.: kaynaktan olldlrıllyor: 
Cümhuriyetçllerden Flah, bu haf. 

ta içinde mümeaslller mecliBlne Ame
CDenmı S inci 1&7fadaJ 

MUıver devletlcrınln, Bulgarlstanın 
yarounı ile haı1> gemlerin. Botazlar. 
dan ıeçimıek lç!n sbııde teşebhü Itri 
halı:kındakı ~Urü sürü haberler, şayia. 

CDenau S lnot a7fada) 

cBu meselenin lcad cd ldlği o 
kadar aşıkardı ki, tek"2ıblne bl e 
değer yeri yoktu .• 

İhtiya,r &eclbirll"r 
Londra radyosu Bulgaristanda 

ihtiyati bir takım tedbirler daha 
alındığını, bqlı.ea şehırJerde ge • 
celer! ışıkların karartılmakta ol. 
duğunu haber venn ştır. 

(Radyo gazetesi) 
CDeYaDU 5 incin sa1raıır., Londradaki Rus 

elçisinin nutku 
Londra M (A.A.> - Dün Londrada 

bir toplantıda söz alımı olan Sovyet 
sefiri Malsky Ukrayna ve Kıyet mu.. 
harebelerınln Sovyet Rusya ıçln pek 
büyük bir ehemmiyeti haiz olduğunu, 
buralardaki ve Lenlngraddaki muha
rebelerin şiddetle devam ettiğini bil
dirmiştir. 

Ma!Sky Almanların bu muharebe. 
lerde çok ağır zayiat verd klerlni 
bütün Rusların günün birinde Al • 

Gayrimeşru evlenmelerle mücadele 

Fikir adamlarımız 
neler söylüyorlar? 

Doktor Yavuz Abadan, zamanımızın en 
manların matlfıb olacaklarına iti - müessir silahı telkin ve propagandaya 
madlan bulundutunu söy emif ıe Al- • • • • ..ı. 
mau bar11 mülnM!nlıı Mı& ook hY- •ÜJ'ac._t odlJIPUIDI tatr~ •••tflrii•• 
WUl oJdatuna w OOk ,.uı.ır llÜ' ..-.. 

rib kudretine ma'Jk bulundatuna Oeyrımetru bırJeıme erle mfk:ade.I te, cevab verme vazzyetlnde olanlan ı 
blldırmJftlr. le ve dolayı.sile bu birleşmelerden do. muşkül mevkide bırakıyor. 

Maisky, Almanların Rusyanın mü- tan nesebi pyrl sahıh çocukaarın Memleketımlzde ev!Jık b::ı.ğı olmak. 
hım sanayJ ve ziraat mıntalı:alarını hukuki ve içtlmal vazlyetlerınln .ıs • sızın karı, koca hayatı yaşıyanları 
zaptettiklerln! blldıı:dlkten sonra Jalıı yolunda Adliye Vekdletınln yenı ve bunların mtinascbetınden hasıl O-

Rusların ve Rus halkının de. ve mühim bazı karArlar almakta ol. lan çocukların miktarı, endlşey1 da. 
mokratık milletlerin yardımına muh. duğunu yazmıı ve bu mevzu etra • 'et edecek anormal bir IUBbete yük • 
taç bulunduklarını ve bu yardımın tında bir de anket açarak ilk suall semı§ midir? Bu hususta kat'i rakam. 
yalnız Ruslar için deill ui!J'unda avukatlarımıza sormuştuk. !ar ihtıva eden istatistiklere malik 
harbedllen başka mlletıerın yaşama MünevverlerlmıZ ve halk arasında değllız. T.ıhmıni b r "ek lde bu nlsbe. 
hakkı ve sülı:iineti ıç!n yapılması 1cab derin bir alaka uyandıran ankette tin te!Aşı muclb o!acak bir mahiyet 
ettiğini sbylem!şttr. sıra şimdi tanınmış fikir ve illm a. arzetmediğlru zannediyorum. Bunun. 

damlarunıza gelmiştir. la beraber aUikadar makamların bu 
Bu sabahi Rus tebliği thı!verslte hukuk fakülteaı fıkri yara uzerıne parmaklarını basmış OL 

hakiar ve hukuk başlangıcı ve tarihi malarını şukranla karşıla)or ve ala. 
doçenti Dr. Ya.vuz Abadan diyor kı: caldarı tedbirlerin muvnffkıyete u -

Londra. 24 <A.A.> - Bu sabahki 
Rus tebllti: 

DUn bütün cepheler bo;yunca ş ddetıl c- Anket mevzuunuzun hayati !aşmasını dileyorum. 

.M erlı:ez CPphesınd~: Mareşal Tmıo 
Cenkonun mukllb ı taarruzu de\•aın. e( 
tnektedtr Rus ar smolenskı.n 40 kılo
ınetre kadar yakınma gelmlşierdir & 
tnınt.akada 96 ktıometre boYtınca Rus 
lar b r hayli llerlem ş!cr ve Almımlar
<1.an b rçok arazıy ıStlrdad eylem•~ıer
d<l.ir Burada 10 Almın fırkası imha. e-
11.ın~ır • 
Ceriub ·eph sind 

enny, Kiy;fin şark e: Mareşal Budi. 
da &eri celı:llm~tır. tan ihatası esnasın_ 

Almanlar ta arır.<b,n ı 
lan Polt.a.va ~ı .buetınşaaı edllrnl.ş o. 
altında bulunmaktadır Rus taarruzu 

Bu mUhareb~e Alm<ın kuvvetleri ~ 

u·C~A:kerı ~azi7:.e! =ı 
Harb tarilıinın en buguk. 
. lı meydan mulıarebesı 

muharebeler vuku'l gelmiştir. ehemmıyetı haiz muhtelif cepheli bır Yukarıda da söyledlğ m gibi rnev_ 
cemiyet meselesine temas etmesi, zu, muhtelif cephelı bir !çt m ıt derd- _ 
intlhabdakı .s:ılbetı gosterdiğl nlsbet- (Devamı 6 ncı sayfada) 

Çoban Mebmedi dovmiye 
kalkan adam mahkemede Budlenny ıerıde as~ı 

kil etmekte bulundu" ordusun14 te., 
rattan da ı\lmanları~ıı halde bir ta: 
~ olınakt..v.tı.·. Herı hareket•ııe 

"Sa b r buçuk 
n ddetıe ltıtidafaa 8l'dantıl'l'ı kendisi_ B ~edir. ......... , 
tekilbıin 

ll&tka • 

''B -k ulgarların vaz"fesi 

ım a l . l . 
mulıteme netıce erı 

ve Emekli general K. D. 
Yazan 1 

da sılı:ıjtıwan dört Sovyet or _ takasında muteaddld imhl\ meydan mu 
t.ı. ıuııaldarJJDlD f&l'ltlD un inıhası keyfıyeU çok kısa bir lıan.belerı icra etın.ş ı ve Bıyaı sı.ok • 

Son ,yitJDJ dört ua dun1'll yuıauzda duaun da b ilk bır ınkışaf .:os ererek M.nsk imha meydan mulıarcb .smde 
aksett.irdi61 haberler, o.duıııı:nuz milta. zaman kta~ ;,ao.ooo e ı;ık.Lıgı ıılbl ii. Sovyetlerden .ıldıgı esır ~edı bUtUn 
bahiS mevzuu et!Dıf teY <! edecek ına. üsera mı !u b eaılen Sovyet tank diğer lnıhA muh.ıtebes.ndCKılcrdeıı da. 
ıea ve mUJAh.ı~~~lka ·Mareşal Bud. tınam veya ta~ ~~et t.opları da 2000 ; ha yüksek olm~i< üzere 321J,OOO e baliğ 
hiYeHedirler. 1'1 m~' ,"rupunun K•yet ıarı 570 e ve oMahsı.u SovYet ordu olmuştu. Oörü!Uyoı:, kı bu ordunun bu 
yeni orduları 11d.ı ·yani Dinyeper ıle baliğ olmuş~r. , •ıp kurtulmak mak: detn IC.iyet ~rkınd:ı lcrasınn muvaffak 
prk nıınehtairlkasrlm•r~ındak.. sahada m:ı. ı ıarınm, ı;emt kelrı )a.ş dde lı toaıruzlar olduğu imha meydan rnuharebetıl bun. 
""""a n e d Us sadlle yap ı arı b ~-· ı hezımc:. tahmınin e - il r olj:.ıklArı zayiat da !arın heP6 nl gende ır:ıınnış ve mu.. 
ruz JtaldüıA'Uk 0 d""li gib Odesa ile Le. ~asında dl ç.ı 11 ıha v• e ır edılen harebe daha t.lnıam1onmadığı halde a. 
tünde b Y - d m hesaba katı ır:;:ı 1 "' • h '-n b ta i 

Kısa boylu ve zayıf bir adam olan suçlu : 
" Rica ederim Bay Reis bir ona, bir de bana 
bakın, ben onu nasıl dövmiye kalkarım!,, dedi 

Asliye 4 tlncü 
ceza mahkmıesine 

cidden meraklı bır 

dövmeye teşebbüs 

ve hakaret davası 

ın~kal etnıiş, du .. 
ruşmasına. başlan .. 
mıştır. 

kışıırak onu b r ke_ 
nara ç .. kmek iste. 
mlştlr. 

Fakııt o sıra:la 
büyük bir asııb yet 
ıclnd~ bulwunnkta 
olan Ahmed. bu 
dela ha~ını bır.ı. 

karak Çobanın ya 
kasına yapışmı.ş: k 0 rnünist felaketine 

Cltşı açılan mücade
leye iştiraktir,, 

'lı.ıi'°t a. 24 (A A.) - Başvekil M. ~
nar ıeş;c ıatı n.ümcss !l~ıne h -
v rdlğı bır nutukta. Bu gur mll

b rçok defa.ar t hd!d etmiş hl<.. 
J tı ltı \·e Bulgar t:ını.ı sulh ve refa~ı 
be lll um olan bolşevıit fel~ketı~ın 
~ l'tarar ed im ı hususunda bil un 
l~ı arı r n gavr_. ler!nl Avrup.l ınl!letİ 
~}'a~ b rleştlrmcl.ri Jazıın geld ğıll 

in radın ma.lısıır v.ızıyetlerı e~a t lı:uvvetlerı 50 tUmeııin muac:lll iman 380 000 e-5.rıe c. an ,.,.r r • 
n g r mocenko ordu an Smo.

1 
Sovye k fnd" cdllebll.r b r şe hının en büyük i.nha meydan muhare. ederken ve ıan b r Ti' am :ı .. • • . 

k ısıı:ıda sovye ordu.sunun bu- 0 k d İşl.n d kk:ıte• ş:ıyiln o. besi sı!atını föraza lıyakat kesbetmlş. ıcnsk arş ıtaıtıtr kil alma ta ır. 
Unkti tehi .<el 'az yet n" pek o diğer bir c'heU Is bıı rakamın tir. 

~a'idası dokunam yaca ı ar~ık anlaşıl. lan ur Sovyet. kuv~etı r nın hepsine Budyeni ordularından d. er bazı 
ba lıVRn taamı· ve tııZY klerJe- mahs d ğı çt':nl> r dahi. nde he • gruplar, her halde Alman .seri teşDk. 

mağa ırken ş mu •ef.k oıdulann r.t'nub şa.mııe~!::ı ~ c 'ııcc. s:nye· km'Vetlerı küllcrinın horc.ı:etlerln! b r parça ol _ 
uS'ra.ş Dın 'P r dırse ı şaı kındıı ve nüz bunların d.ıh ımhosıra de • sun durourarak bıı ordudan bakiye ka. 
kanad~enııl Y oh •ıcı·in. c Budyenı ordu. bulun~lmelı:te ,.e bu yuzi n bil:l'rilen lan kuvve len gcrılerd ıt: bır hat üze. 

Mağdur ve dava. 
cı, kuvveti d.ılere 

destan olan maruf 
gilrcsçıle .. 
rımlzden Çoban 
Mehmeddlr. 

İddıaya ve cere. 
yanı muhakemeye 
nazaran, bir nıild .. 
dr.t evveı Fatihte 
oturan Ahmed a .. 
dıncla zayıf, nahif 
bırl sokakta halası.. 

c- Sen ne Iuın_ 

şıyorsun be adam .. 
Doğru dUrUst yolu_ 
na git, başımı be • 
!Aya SOkIWh d 0 m s 
tir. 

Ahmed b•ı ihtar. 
la da ka nıaını , a. 
iır 61klet ŞtılllJ> yo. 
nuna üstelik mey _ 
dan okumağ». kal. 

tnılş ve dem ştır ki: 
l'lttı~ I<oınUnıstı ğ'e karşı ır.llc.ldele, dev. 
ıtıun n en bUyUı< b r me~l'les dir. K0 · 

'-<it t ok desi Bu ıtar mfl!etlnln iktl. 
G~ ıc1kU!ttirUne ve mefkQrelerlne u~ıu? 
'Unlr Bütün Butgularıa vazifesı, 
eeıe; ' feIAketlne karşı açı!an mile•. 

' lttlrak eımektır •• 

AZllk ıb:laıı d clı mm:•; e•!p t h. vom ela dana d:ı artmnkt J olduğu_ rinde daha e':>lslı bı:- surette y rleştl_ 
la •nı rem "" B' ra<am rm · . k 

1 · "k bir duruma 3e4rv .ot• r. • • b'lğde ayrıca z·kredı mlş olma • rebılmek maıcs:ıdıl~ o;,aca • Po tavaya 
d d eclec h:ıv ~uwe er!'b.hn Ka. I nun te • karşı ooı şldd~tl b:ızı tnarruzl u yap_ 
hassa. Alman ~ Bnltııc d~"Z·ndek~ Isıdır. n ordus.ı. ırmde ya adıt.ımız mışlarsı da 'l1r hayli z:ıy nt1 uğratılR. 
raden zde. ~e:...,tı.c;ı:·c.!f'Elolanna yrnı .alma başlangıcıntfal'b"'"• sıraslle Po _ rak püsklirtlllmUşlerd!r ve bu taa:T1.1z. 
sovyet ~ar d4!fi · har? na Ho'ln1ııdıı Br'c J;..ıda. en n. tar buıı-Un iç n ne~icesız kalmıştır. 
ve ağır <iarb~.· '\iün'lclt" t• Al. ton,~d s~vyet Rusya harbinin ha•Jama. Alman hava kuvvetlerinin Sovyet ıe. 

Bu satırları. ~ut.iti erek Jtzıyo. tıaye üteakı. sıyal!stok • Mlnsk ının. [Devamı 5 inci ~~>,&ılaJ 
man teblitlımn~ 

1 
,_,., ıc;yet ınnı m 

a •-allı eblit er._. ruz. Bu n.uu 

~ 

le kavgıı. ederke:ı, kışmıştır. 

araya Çoban Mch • Coflaw M~ Coban Mehmed 
men kar~mış ve ha iddiasını ve hfı.dl • 
!asını dovrnekte oll\!1 Ahmede: 1 seyi şu auretJe anlatmaktadU": 

a- Ya.hu a~'!b edl~orsun .. :ıoka~ or. • - Pazar ıWıü evde uyuyordwn. 
tasında 1'adıa 4iıövüblr 111111- dıye ÇJ.. [DeY&m& 5 ine~ llQlaclal 
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Üsküdar tramvayları 
şirketi ta4ifiye ediliyor 

Kapalı tramvay 
yerleri ihale 

bekleme 
edildi 

Elektrik ve Tramvay İdaresi, §eh_ 
rin muhtelif semtlerindeki tramvay 
durak yerlerinde kapalı bekleme ma_ 
hal eri ~a ettırme~e ka.rar verm ı 
ve faallyete geçmiştir. İlk o?arak Fa.. 
tıh, Beyazıd, Sult.anahmed durak yer 
lerlnde kapalı bekleme yerleri lnşaa_ 
tı müteahhide ihale olunmu.'jtur. Bu 
durakların yapılmasına ouc;ünlcrde 
başlanacaktır. 

Bundan başkn Emlnönüode bir ka_ 

palı bekleme yeri yapılacaktır. Bura .. 

iSTER 
ıs-rER 

iNAN, 
iNANMA r 

Dıin rece Anbra rad1owna dln_ 
lertı:en bi:se öyle geldi ld raG)'OllUll&UD 

sevimlı apikulnin bir dalgınhtı var. 
dı. Bunu lld noktada coı1terdi. Birln_ 
cil:l: 
Almanların 1911 ele Brcst Llt.rıvsk 

muahedesi Ue müstakil bir l!krayna 
devleti kurml)':l çalıstuını Mytecllti 
zaman. 

ıilıinMI: 
İtalyan d niz kuvntlt-rinln Cebe,. 

lu'tanlı:ıı g-id nk h:ıv mu~affa.k.lyet
ler ku:!llldıklannın ajans ta.rafından 
blldirlhneslne rnfmen bu haberin 
~yüd etmediğini söylediği um:uı. 

Zira bizim batınmnıda kaldığına 

ıöre Ukraşna dcvldılnin Jruruhna. 
sına Brest.Lftovsk mu.ıhf'd~inden 
evvel calışımşiı, hatta Biest.Litovıı. 
ta Ukrayn:ula.n kücilk bl.- murahhas 
ht'.yetJ gelmişti. fakat nrest.JJtovsk 
ınuahedesinln akdi lıu yeni devletin 
yıkılmasına sebeb oldu. 
İtalyan ~nız kuvveUeri tararan • 

dan yapılan teşebbüsün ajans ha • 
berlr.rl tarafmdan blldirllmlş iken 
teeyyüd etmedl':-i mutateasma zelln.. 
ce. bu hab r diin ıı:clı>n İtalyan teb
liğinde mcvcuddu. 

Bu vaziyette arkaıln3ımızm dün 
rece bir datıınhtc g~lrdlfiui düşün. 
mekte h:ı.klı olmadıbmız.'\: 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA ! 

Şehrimizdeki resmi lJselerde blrka.ç 
gündenberi devam eden devlet olgun_ 
luk imtihanları dün sona ermişti?. 
İmtihan net1celerı bugün bütihı okuL 
!arda ta'ebe~ llln edllecektlr. Ya _ 
nn sabahtan itibaren de §ehrlm z _ 
deki resmi, hususi bütün ilse ve or _ 
taokull&rla, a.an'6t, tkaret ve öğret

men okullarında tedr&Sata baflana _ 
cattır. 

Petrol ve lastik har 

' E. Ekrem Talu 

Vazifeleri ha~tnda bulunmı "' 
yan belediye doktorları 

Belediye müfettişleri tanfından ta 
pılan teftl§ler sonunda bazı be1ed1,

şubelerinde ba.şdoktor ve doktorıarıO 
mesai saatlerinde va.zlfe!erı b:ışınd• 
bu:unmadıklan görülmüştür. Bele• 
diye reisliği ka.ymakamllklara yc.ni bit 
emir göndererek va.zıfesi başında bıl
lunmıyan doktorlar ve memurıarıO 
§'id®tle tecziye edilmelerini bildir • 
mıştir. 

Dün okullarda. öğretmen mecllsle_ 1 .,fi .Sk erfiJı iŞ / e T j J 
rı toplanmı.ş ve umumi ders vaziyet_ _ 

leri e1.1"8.ffllda müzakerelerde bulu - ... 1 1 ... 1 or 
nu muştur. Okul idare!erl öğretmen- 337 dogum U ar Ça]rl IJ 
lcr mecllslerinde vert!en kararlan bi_ · Kadıköy ı-erli ve ;yabancı askerli1ı: ,.... 
rer r porla Maarif Müdürlü~üne bil besinden: 
direccklcrdlr. - ı - 337 doğumlu ve bu doğumJatl• 

muamele .gören erat Ue fill Wzmetıol 
Maarif \'ekilinto tamimi yapmamış olan yoklama taça~ı ve ll~ 

Oku !arda yeniden derse başlanma kayalar mUsllm ve gayri müslim <b 
aı dolayıslle Maarif Vekili Hasan Ai tün sınıflar dah!.D erat scvkedllecekt.lt• 
Yücel öğretmenler tarafından ilk 2 - Toplanm.ı. günU 28, 9/941 l"" 
d zar gUnU saat 9 dur. 

erste talebeye okunmak üzere blr '3 _ MUkellenerin s5zil geçen ~ 
tamım göndermiştir. ., .. ""' 

ve saatt nUfus cUzd!Ullan ile b rı-• 
Tamim alakadar öğretmenlere da- şubede hazır bulunmaları. 

ha önce dağıtılacak ve öğretmenler 4 - Gelmyenler hakkında nskcrııJ 
bunu talebeye okumadan evvel ne mUkellefıyeti kanununun 89 cu mad ' 
maksadın gönderildiğini açık bir li- desi tatbik edllect>ii. 
aanı:ı. izah edeceklerdir. 5 - Bu ılimn davetiye yerine kajljl 

olduğu 11An ')lunur. ~ 
Tebll~ ilk derste ta~beye okun _ -------------

duttan sonra münasib yerlere asıla_ 1 R AD Y O J 
Tak talebe taratından tekrar okun 
ması temin edlleeektir. .._ --------------

---o,--- ÇARŞAMBA W9/Ml 

Müşterilere müşkülat 7.30: 8a1lt ayarı, 7.33: Hafıf ~-
•• çalar <Pi.), 7.-«;: Aja.ns haber:erı, :• 

gosteren ÜÇ ŞOfÖr Hafif par.çalar (Pl.), 8.45: Evın sa& ' 

k 1 12.30: 83at ayarı, 12.33: Saz e.serıetL 
ya a andı 12.45: Ajans haberleri, 13: Şarkılaf• 

Emniyet Müdürlüğü U.bi şoförl~ _ 14: Karışık müzik <Pl.), 18: saat ~ 
rile açtığı mücadeleye ehemmiyetle yan, 18.03: Meydan faslı, 18.25: CP ~ 
devam etmektedir. polUika hfi.d;seJefü, 18.45: Radyo ç 

Dün şehrin muhtelit semtlerinde cuk klübü, 19.30: Saat ayan, ve __ ~,~ 
yapılan teftl• v Ü n haberler., 19.45: serbest 10 ~,.., 

.,, e c rmumcşhudlar 
5 

gadr 
sonunda m- teril ka 19.55: Karışık şarkılar, 20.1 : ..,,, 

OOte - uş ere rşı ınüşkii!A.t gazetesi 2045: Bir halk türkUSÜ u.. 
g ren uç §O!or daha. yakalanmış_ 

1 
' · .,..A .. ft t.ürkusü, 21 · 

tır. ren yoruz - ~~nın ııerl 

Haklarında. tAkibata ba•Ianan Ziraat takvımi " toprak mallS~ .. 
..,, bu borsnsı 21.lQ: Taksimler ve saz ııL. 

şoförler şun ardır: leri, aı:so: tPosta. kutuaul, 21.45:sa" 
2050 numaralı trutsı fOförü Sırn, yasetıcnmhur bandosu, 22 30: .. .-: 

1740 num.a.ra.ıı U.ksi toförü Rauf .,. ayarı. ajans 1'.aber:erı. _.. 
153e numaralı taUl .. ,,.rn..:~ t--• 

- '6 - De.Da aüıdii (lll.). 



Okuyucularıma cevablarım 

Yazan: Halid Fahri Ozansoy 



24 Eyla& SON POSTA 
- s.ıı.cılaASam l:yi.. Haberin yok mu ~,...... ..................................... - ............................................................................... _._ ................. . 

-
Yahudi kızın.n başı~a gelenler 

.b.Ocam?. 
- Yot. ne oldu? 
- Ne oia.cak. Bızilll ll;)IZikayı kan_ 

d:adılar. Bir ~ onu Bey1ı:oza go. : 
~. Uşak t.Qt.&..ae ç karayını, Yu •• 

1 
sa ıe~ çıka.rayım demş? Almış 
daga çaarmıs. 

- Ey? 
Ben; btııın <Hind şurı.ımuJ na gali_ 

ba yol açılıyor diye dlkirn.tle d n1eme. 

DÜIVTA 
-a7 - Yazan: N•srd Sala Cof te bqladını. ı 

- 112 - :sa naıJMdı, lt1 mraz ettl, nihsJ'et. - Aman .. aman .. aman hocamı Alr .. ! - Geçmi§ olsun .. böyle günde oı_ ayran itra:ı:n ediyorlardı. 8edad, bul Sedad hiddetle aiylendı~ 
Böyle ile ~-,ılunm. '.lt'eler ki: itin hoca betli Jmma aldı. fl'Dl. b1zıın 11.öbekkadan ~ttim. Az. da. ~ab7dı amma.. biUüo köylfilerln canlı, samlıni teahiirat ~17 temiz ın~ - Ben bu hayvanı kimseye ver 
~ aıüa&l ~ ol.ıND. Şu ihtlya.1'. O caıu, Ytistl. mlitecavla m~l gel_ ha ölüyordum. Naıda sabah oldtı? H.ç :gozu sende .. onların da nefesi kaça-'sanlar ara.sında, ba..ş.ardığı işin saa_ melerini tenbih etmıştim. Hatta 
lıkte. 'bile &Pımm suyu akar?. nıl.şiı. Bir ihU1ar J:rnıeııı tramvayda tarlt edtmem hocam. Aman .. aman .. :cak korkarım! ~deti içinde bi.r:u açılır, ı:lt.Jrbau unu-'memesini Ecved Beye de si:)ylemtş 
ATıW.... belli lloklar )'tPe badel.. meçhul b.tr n:ıt~e cnzdanını b:p_ aman. ! Batak.lığa Yakla§ıyorlardı. ur gibi olmuştu. Etrafını bir mu- Fahınud ağa endişe ile S~ada 

• ...... , ıırtaı3. ResUn ne ıeıtlııs edemed tı için - 61md1 amanı btta.k ta sen meııe_ 
Jtend,i haliwie .rnel'llen lliv1Aae •I.. mU'1iri.7nte ılJUıaot fallı btJ1amamı~ıar. leyi anlat bezirgan. Evvela ,smin De?. ! - Maşallıah, diye bağırdL. Ç.ltıik-,habbet hruesile kuş.a~n l:Ju iyi kalb. kıyordu: 

._, Bize gel.mis: _ M.l.şon. Usta. Mişon.. ~ten .rnlsa.firie.rimiz var. BöJtr günde li, sevimli insanlar arasından - Beyim, Allah muhafaza bu 
A ı.e.ı. to•lNI ı•••- •:ua • - Abba.rl diy0l'dtı; hıç böyle ayakta _ San'atın :-ıe?. :bizi yalnız bırakmamışlar... ayrılmasını canı istemiyordu. La . .sun blr kaza çıkacak .. bu deli lııı 

1'e11Mldrm. uyuduğumu bıleıntyordum. Galatadan - 8-0bacmm?. ! Muhtarın işaret ettJği noktaya b kin, Mahmud ağa, Celil Beyin/atar §imd! üzerinden .. 
Kendi halimde ıezel'ken divane .ı. t.ramraya bineltm. Ben de yüz klşi var_ - Bvli miltJı, beklr mısım?. ~kınca, hayret etmekten kendimi ala. dön.mele üzere olduğunu söy;eyincel Davullar, zurnalar, oyunlar durnı 

dom. dl; ben ctiyey,m yiJz em k~i vamı. Bıs - :BetAr olsam Çt>etlklanm nereden ~madı. Çift.lilin a.raba.u oradaydı. Na- anlarına gitmek ıneclıurlyetlndeıköylüler grup halinde toplanarak 
Hert:esfn btr zevki vardn', de~iI mi?. derece kala.b&Iutı. Y~vı1.9 yavat-, aalla- olacak? Hırtst.:yanlano taaıo gibi gbk •• :Zan hanım ve Nevin atla gelmişlerdi. ka.l:dı. müthiş koşuyu takibe ba§lamışl 
Bl?;:m, Şeyh 8bdulıahülfelrld efendi na .sallana T!!l>eba$Ul:.ı. çıktık. Bahçe_ kil aenbil ne inece~ defi! yal. l ,,_,., bat. 

üıtadmıızm Z:?fki de böyle baJJyolar nhı karşısında lAnk ett.t durdu. Herke_ - Anladım .. yani famllyaıı aat mı EBiraz daha yaklaştıkları zaman ara_ Bir müddet onların da yanında bu d)elikıu yo dan ayruu..ş, a 
tert b etme:Cınls. P"ıl ve rem r ocı:ıı:ma si ite k:.ıtka .:ışağı inji:n. Ga!atas&.ra)'l,.. demek Jstiyorum?. ~banın iÇinde Celil Beyin bulunduğunu unmak lüzumunu duymakla. bera. ğın arka tarafındaki tepenin kena 
bir yttklttk yaptmm,. Oraya bir banyo na reldftlı. Acııb b!r Jam~mıic nfayım _ Allah ıst<ıne ııddır. :gördü. Celil Bey onu ne k:ıdar mem.. ber, Nevinle ve Hazanla karşıl~a- dati patikaya sapmıştı.. . 
koJdun:nUf, ıHind'st<Ul $Ufll.bU) nda 

1 
dedim. Eliml ::eb!ıne att;ım. Çantayı _ Kaç ooeo.ıznn nr? : nun etm~, Nazanla Nevır.ln ge:i§l mak !.çın yanlrına sokuimamıştı. ce_ Muhtar sakalını sıvazııyorau: 

gene. kızlara l:JRııyo yaptırıyormuş!. aımı.ş. Yerine eskı ~ir _paçavra pa:ça., _ Uç tane kızım var. tle o tadar canını sıkmıştı. Kafıleden U1 Bey, Sedada tebriklerini ~e tak_ - Böyle giderse, çaml.~ t~penln 
Böyle hoş.cıohhet, gönfil aşina bir Us_ sı. sıkıştırmış. Ne büeyım be~. abbar?., - İsımleri ne?. 'ayrılarak atını onlara doğru sür<lü.,dlrlerini h.a.raret.ıi cümlelerle ifade et

1
çurumuna gideoek~er! Ustundek.ı 

ta{!a mttrid clunmıı.z mı?. Ben ömrti- Bırk.aç defa. paramı ;vankec.sıye k.ap_ 1 - Nüfus kMıdları cıkarac.ağız?. Çok şükür F.cved yanlarında yoktu. tikten sonra., çiftlikte yapılacak gece cemi galiba? .. 
mün eonuna kadar böyle :mUrşkilere Urdmı:: :u~ır_.ye!.e . ııittım. Tanımao. - Hayır canım. Evlidlannın is m_ Celil Bey dizlerine bir · oattaniye çek eğlencesinde, köylülerin ağırlanmasıj Sedad Nevine baktı, gozgöze ge 
hizmet ederlm. Ya s;z?.. 1 rum ı. esım;er go.>terdUer. Tanıor_ !erini sormak IA.zım de~ .... mi?. 1 -1 . 1--:,o,b· fL . lma ' k 

<Mfttareke) nln llk sı:neteıi ıkıınn.a~ sun?. dediler. Tanıyaca.k olsam alır_ - Hepsini ne ya.pac.ı.lcsın. K a 1 mlş arabanın köşesine b'..izülmüştü. çın ""'.t ır masra an .ıraçını ması- diler. Genç kadında kocıısının a ı 
karlflk) bir d~rd\, Bu hoşsohbet mtir _ ken a~ı SUrpl!~ ha.nımı:ı aşure kA. uğrayanı sor. ..azay .Sed<'l.d, yanlarına yaklaşınca seslen - nı söylemişti. Bugün onun baya_tındaıune k:ırşı bariz bir endişe yok. tu. ~ 
şid de fınldal'ı böYle kurmuş~u. 1 sesi gibi açar' onu seroest bırakırım? _ Onu söyle. ~dl: bir değişikliği teşkil ediyordu. Insan kat vaziyeti ieabı böyle göziikmiY 

Ertesi gU:ntl bir <mukavclel yaptık. Ne tanıyacağım?. rI'Rnımaorum) de_ _ Dedim ya. Rozi~.. ~ _ Sen beni daTet etmez.sin amma iç.ne karışmı.ş, o temiz lnsanl~ın se_'çalışıyor, hareketlerinin sun"iliği d 
Gelen para d61'de t.aks'm edilecek. Bir diıme öyle ise ~b'z btılurs-ıiı. s.an& )la_ _ Kaç yaşm:h?. :dellkanlım, bat. ben gelirim böyle.. vinQlerini görm.iq, sem1>2:tilerile. ·k.ar.

1
nk. bakışta anlaşılıyordu. 

parçası masraflımı. bir ~arçası mobtı_ ber ~rfr!z>_ de;tller. - Tam on yedi. Elli defa ded:m. Kl- : Nazan h-anım lla'\'e et.ti: ıılaşmı.şt.ı. Nazanl& Nevuı atıanna •Celil Bey: 
ya vesaireye ımrşılılt ayrılacak; kalan Abdullahülfe.eki fala baktı. zım bu yaşta adamı &···m tepes·ne. : y 1 . Celil! Sedad blnm}41er, Mahmud ağa da arabadaki _ Ne yapsak acaba, Sedad BeY· 
ik mil!ui muçaslnt da ben~le A~- - Evet. F~lvaki t:~ı .meçhulü sen eriğn tepes~e cıkarırur." Sonra ba.şı .. faey ,,_:.;,7.r~m~~n d~:~; =~edl. yerine geçmi~L Tam h!lreltet edecek edi.. 
dullahtilfeleld tablnı edecektık. t51n ' taıımuyo~. t&ı_ıım.yorrun amma bu , na b ir felaket gefü. Kimse ile düşüp uıy 1 k"' lül d blr 
Jçlnde m.ahud. (Hlnd~tan &W'Ubu> var para kendı ke:ıdinı~ ortsya çılt<ıcak?. I kalkma. Kırık bin defa nasihat V"'-td!m. E N:nanla Nevin arasında.ki hissedl- eri sırada, oy er en ı; Nazan hanım heyecanından yerıtı 
ya: para almasa-m ne olu?. - Ne olac<ı.k. Para kendi kend.ne ı Büyük sözü, 'l:ılJa sözü d;rıtcın~yenin ~lir soğukluk Sedır.dın gözünden ka.Ç- - Bakın, bakın! de duramıyordu: 

Bana da rtlul bir ods uırm!41ardı. (ben buradayım) d?eyip ortayı.. çık.ar?. sonu böyledir. D~ğil m·?. F'akat ne ça~ bnamıştı. Fakat ikisi de vaziyeti ~ok: Diye haykırdı. .. .. - Allah sa.klasın, düşüp parçala 
Fakat t&llhlm midir nedir; bana ilk - Elbette çıkar·· Avucuna Dllb- re ki baba katb'., ana kalbi onunla :Zekice ida.re edlyorlardl. Hepsi gösterilen istikamete dönınu.ş nacak! 

gUntı tertoıı memuru. elektrik mrm.1ı_ yım.?. beraber ağlıyar. ~ Sedad, mütemadiyen gözlerın! Ne- lerdl. Karşı.dan bir a.Uı tozu dumanaı Sedad, bir an lÇinde kararını ver 
ru. veresiye alman y.n7.ı mak:neshıin - A~curoa ne bakıLCak:sın?. Avu.. - Kızın çot: mu ağlıyor?. Evinden k~ınyor, onunla hiç alaka.ID:tarak g~Uyord_?. F'a.kat bu. g~yrıta_ mişti. Etraftaki atları gözden geçil'-! 
tah5!lcları. mUsahdemle:- !cin Kırmm c\UDun ıçinde rra o~k~ ~ B - Sana olsa ağla:naz nusm?. tJQak ~dar olmuyordu. Celil Beye, yıı.pıl:ı.n blı bir ge1ıŞti. Suva.ri, anlatın üsttunMae hu- dikten sonra Nazan hamına.: i 
Horozdan alınan elb'aeter:n tahs'ldan - Elfn~ uz~J·,. se1! :nera e.me. u tepesine çıkarmışlar. Orada rıı.kı içiI_ ~. h kkında bir alü t d"k'~ zarunış ve boynuna s m~ ı. - ~ d e ! 
Y<lllımdı. A~n.:n Ustü d~ blr Ermeni çizgiler g-oısterı.vo-. E;...t. kBııMpar~ bir_ mişler. Zavallı kıza te~vaz etilllşler. :ış a az m ma ver • ....::n - Sizin hayvanı bana musa e -
papazla. iti Yahndl S1t1'Tll-f geldi. denb~ meyd:u':~ C~ ~~a bir ~=pı:e~ _ Yapanlar klm?. 'sonra, mü.5aadelerini istlyerek köylü.. mud ağa: . . diniz! ' 
Akşam Ustll surat bende blr tarı.,: lls bir yankesıcsı bdş üstilnde..Yl -senin - Kim olacak. Ventoramn ile oğlu. ~lerin yanına döndü. Mera.sim bast fa - Bu bizim cDelikız>l Dedi. 
- Hocafendi! Bana ~le mfl::teri yak.alıyacak. on:nt-t; bum. b~rdenbire _İyi ya .. sen dı onunla evi!!nt11r. ~kat çok samlmi olmuştu. Muhtar di'i.. Dedi. . Çünkü çiftliğin en iyi athnndal\f 

mI yoıııvacalı:tm? para çıkıverece · d ~ l - Hangisi ile evfondi.rey.m. "Ö'ı;U de ~nln döndüğü kadar birkaçı söz söyle- Sedad derhal bu hayvanın ~1·- biri Nazan hanıma aid olandı. HeP~, 
- Üstad .. llt gUnUdill'. BnelA anı .. me:vdana çıkma, er er. tecavüz etmiş. ~di. Çirt' ik sahibine, Sedada köyün kız> olduğunıı anlamheıştı. Faltb~ ~~-s·,· merak.la sordular: • 

hasebe islerln:len b~la!. - He.. öyle .. B"rrlenh're meya:'~a - Şimdl sen ne ist!yol"Sun?. t" d ki k' d"" At ce nnem ır ı:..,. 
- Muhasebevi en sonraya bırak. Ev. çıkma. İ'yl. Yalnız. iıısa.nın tal:lı.nın - Evvela kim tecııvüz ett.i? Bunu :şükranlarını arzetti. Sedad, lılrkaç un e ım ı. . t' i d iı - Ne yapacaksınız? ! 

vela şu senin (.Hindistan şurubu) n<'len alnında yazılıı o!duğunu b:ı.bamda~ ötrenmek istiyorum. Yasef; La9.ll. 1. rkısa cümle ile, onları dalına toplu ça ratle 'koşuyoro~. Isti=e ~n :ta.:- . Beygirin üstüne atlarken cevab ~Ti 
.. ftşlasıı.k. ıe:tm:Ştlm amma.; tramvs.yda yankrsı. Elışmağa, bu mes'ud hadiseden istifa_ tirmiş, bataklı5ın ar .ın an, . - . • 
,,.. da zak. Acaba han;ui? : _ .. yona giden yola teveecüh etmişti. dl. : _ o tn•llab ~Jı: hafta Usta,,. 1 ctye çarptırdığı pal'~-;)ID .avucun _ Daha başka?. :de ederek daha buyuk iŞ1er başarma_ . . .. .. _ Aksi oldan önlerine ç1kmd9i 

- Sen beni bir hatW. kendi odan& yazılı oldu~u h!ç .iş:.tmcmılit!m. Bir - Sonra bu oğlımın kalbine bir :ı_ :ğa davet etti. Müteakıben kurbanlar Şlmdl ~~ ıyı ~.ıyorıardı. «De- al a~ Belki geri çevireb·l~rltxlj 
a1. Enell Sğrenroybn. yasıma daha girdim. teş yel61n, kıza ayı1sm bayılsın. Kızı ptesildi ve kanalın dereye bitişik son likız» ın. ~eki Ec~- A~~~rLP- ~ :S. U"uruma doğru gidiyoılar. f 

- Sen t>u ıŞ\ttde u.st.Uındı:!'. Zavallı adamcağız tramvayda kay_ alsın. Bunu istivoııun. 'kısmı da blrkaA} kazma darbe.sile aç tedemedığl, dii.şmemek !.çınde u.r,c o y tinde; 
- Ustavım •mma beninı !Hindistan bettiği paranın ü3~üne bir lira. daha - Peki!. K.!7.1 b!l.na yann sabah ga_ fıarak bataklık atıtılmağa. b84lanclı. ne kapanıp boynuna sarıldığı an~ı.. Ba.t.ak1ığın mukabil ıstı:;:~e JL.İ 

fUI'UbU) ~da mllmaresem yok hocam'. vererek ç.ıJap gitti. at yedide yolla?. roavuııar, zurnalar çalryor, delikanlı- lıyordu. Hayvan, bu va~etten .b~- at.mı tırbaA;1adı. o da son 
- Kolay. Ollu da i>Çet~ğiz. Arkadan bir Ye.hml.i geldi: dl ı kil •--- '" ~:,-r millt oyunlar oynuyorla.r, ko· ylu- bu··tün huylandıMnda.n alablldığıne diyordu. 
_ Ne vak:t? _ .Aman boc·1fendı. .Aman, aman. - Ken ye me.e ve e....-u.ı..e ,.,.... .rır. ~:==~ı>~·:::~::_==:::~~~~:......--------~-------

Jtarıp be1l yel:rem? • · tJlkte 1 :.... kQsınU)rdn _ Birk... gön aal>ret hocam. Ma- aman.. · ..._& _.__ _,ft kızlan çil n e en 
..,. _ Ne 0 baiı'ab! SancıJandıu mı - Olmaz!. Bu ;, .,..,,..,.1.,.. ... ma -

tfim ya? Sabreden clenit. JDUn,dllla 
el"lllif .. derler. 
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~ Memleket Hafierreri 
Bartrnda çeşme yolları 

• 

temizlettirilerek sular çoğaltıldı 
Bartın {Hususi) - Çeşmelere ve Turan, Orlaı okulumuzdan yet~en 

umumi helaJ.ara gelen suların yolla_ gençlerdendir. 
rı be!ediyeoe temlz!ettlrilmi..ş ve su 01---

mık?ırı böylece çoğaltılmı~tır. Adanacla ekmek pıfırme ı~ı 
Dığer taraftan Kavşak ı:.uyu yolu Adana (Hususi) - Yamı.z buğday

.çın ısmarlanan 1000 torba çimento dan mamul olan yeni tip ekmeğin on 
gelmıştlr. Su yolu şimdiki halde Fer_1beş gündenberi çıkarılmasına rağ _ 
mld Kadı köyünün karşısına kadarlmen, gerek pişirme lşine ve gerekse 
gelmiştir. un imalatına bir düzen verilememiş_ 

ijwusi Muhasebeden ~u yoluna 3 tir. Adananın hemen her fırınında 
bın lira yardun yapılması hususun-
da da vıı~ tç lr . . 1 ~ çıkan ekmek başka ba§k<l.dır. Ayni 

~ye e em verılmış o dugu zamand h f b 'k d .. ··t··ı 
öğrenilmiştir. a er a rı a a ovu u en un 

. da b~kadır. 
Kaymakamın koylerdelti ft>ftişlerl 
Kaymakamımız Muzaffer Kuşakçı- Toprak ofisinin her fabrikaya aynl 

o~!u, bu hafta içinde, K.ozcuğaz veci~ buğday verdiği muhokkak oldu. 
Karapınar mıntakala.rın.a giderek, bu ğuna göre, Adanada oazı fabrikala_ 
mmtak.aJardaki köyler muhtrlarını rın muayyen nisbetten fazla ıkepekli 
toplamış, maden firarları, ziraat iş_ un çıkardığı anlaşılıyor. Ve keza fı.. 
leri vesaire hakkında konuşmalar rınlarda pişirme işine hlç riayet ediL 
yapmış, köy kanunu tatbikatını teL mlyor. Alakadarların bu :!}!erle ya -
tJ.ş etm:Ştir. kından meşgul olmaları pek gerekli_ 

CezaJanrlırtlan lljOförler d1r. 

İzmir de 
K öylülere ihtiyaçları nisbe

tinde buğday dağıtılacak 

İzmir CHusU;;i) - 1zmire, kazalara ve 
na.hlıye merkezlerine verilen unlara na._ 
veten gecen seae olduğu gibi iht:yacı 
olan koylere d~ buğday teniatı yapıl. 
~ı hakkın.da villl.yetçe Ticaret VeH. 
leti neminde teşebbti3Ierde bulunulmuş 
tu. Gelen ceva.bdı\ bu gibi köylere de 
buğday tevzi e:ı.Jmesinin esn.s itibarile 
muvafık görii:dilğU bildirilmiştir. Bu 
köylere derhal tevziat başlanacaktır. 
Mevısim münasebetile pide ve slmıt 

cı.karmal&rı il;in de fırınları. aynca un 
verilmesi ve ba.kkaJbra halkın böreklik 
ve sair hamur isleri 1htlyacla.rını kar. 
şılamak üzre perakende sa~ış yapma.la_ 
n icln un tevzi edilmesi muv~fık: görül. 
mtıştür. 

Manisada tob.umlnk tev.ıiatı 
Seyla.b dolayısile k~ık tohumluğunu 

temm edemiyen vaayet d._ahilindeki bü.. 

tün muh~ zürra.ın tohumluğunun vak 
tinde temJn ve tevzii için cedvellerin 
hazırlMma.sı f\iAkalılara. ehem.myetle 
bl.ldlrllmt:ştlr. 

Ek.im zamanının yaklaşmakta olduğu.. 
nu gözönüne tutarak tevziat mesele. 
sinde acele edilmesi yerinde olacaktır. 

971 numaralı otobüs şoförü Meh.. -:;;:;;;;;:;;;;;;;::;;;;:;;;:;;;;:;;;;;;;:::;:::=;:::=:;;;====:;;;==:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
med Ara.bacı, emir hilafına muavini_ 
nt otobüsün ürerine bindirdiğinden 
ve muavin Mehmed Kaymakçı da 
bındiğinden K.aza İda.re Heyeti kara. 

le b*r lira para ceusile cezalan
tlırılmışlardır. 

Şoför Rasih iKap1an, otomobilini 
faz~a süratle sürdüğünden. 13 numa. 
ralı kamyon şoförü Ali Arığ da fatla 
yük aldığından gene İdare HeyetJ 
kararile be~r lira para cezasile ee_ 
zalo.ndırılmışlardır. 

'farinler 
Satranooluda yeni ihdas edilen P. 

T. T. baş hatbakıcılığına, 20 Ura as_ 
li ma&Şla Zonguldak hat memuru 
-eski Bartın hat memuru. Hasa.n Er 
tan terfian tayin olun.muştur. 

Orta okul jimnastik öğretmeni Sıt_ 
kı Şanoğlu, Ankara Hasanoğlan köy 
enstitüsü müdür muavinliğine tayin 

fakir yavruların 

Tiyatro hatıraları 
(Baş tarafı 3/1 del 

- Ne var elinde? 
- Tahtadan bıçak .• 
- O da ne iç!n? .. · 
- Minaky~n repertüvarından 

rol aynıyacakmış .. 
- Yok canım .. 
- Vallahi öyle.. hani Aleksan, eiin_ 

de hançerle, karanlıkt::ı, cinayet i$1lye. 
ceği sahneye girmez mi? fşte o oyun_ 
!ardan biri... 

Ansızın, k:a.pınm aral!~indan bir rL 
dir uzandı ve Aleksatı'ı."l halefı. ipi çe 
kilen bir kukla gibi içeriye alınıverdi. 
Arkasından dahi\ blrka~ tale~in 

imtihanı.. n'h•ıvet, ben de kararımı 
verebildim. Haydi bakı\hm, girelim şıı 
imtihana ... 

Sahneye ay:ık att1ğım zaman adeta 
gözlerim kararmıştı. Karşırndak! jüri 
nin içinde valnız Uç başı seçebild.m: 
Antoine, Abdüli'.ıak Himl1, Y~hya Ke_ 
mal... Bu ile heybetli bastan maadası. 
nı sanki görmemiş gibi idim r ••ı. Bir 
an evvel parçallrunı okuvup grrl dön_ 
meğe can ntıvomuUl. Hat•!, it'rn.f ede. 
rlm. bu mUsab~ka:va girdiğime o anda 
nadim bile olmnştum. 

İlk olarak Nestren'den birkaç mısra 
okumuştum kl, gür b!r ses kulaklarımı 
yırtarak fl'ansızca bir cümle hılylordı. 
Bu ses. Antoine'l"l sesi idi. 

- Otez vos lnnettes, monsleur! 
Eyvah! Gözltiğü.ınü çıkarmadığıma 

kızdı. Bu korku :~e elim derhal burnu. 
mun üstüne gidiyor ve gözlük. Hızır'ın 
kül!\hı gibi cebime giriyor. Artık ar
kasına sığınacoık bir camekAnmı da 
yok. Kaş, göz. btltUn benliğ1mle mey_ 
dandayım. :vraıımafih belki ıyi de oldu. 
Zira şimdi. ilk gördftği.tm t;<.'hrelert de 
seçemiyorum. Btr sis ve bulut içinde. 
yim. 

Hani Yunan nıltolojfsinde bir efsa_ 
ne vardır: zıya ve musıki ildhı ApoL 
lon, bir g!in, şöhretini işltt!ğl Mıtrs:. 
ya.s'ı karşısı!la getirtir ve ona kavalını 
ca.lmasmı cmr~der. Marivas öyle hilzin 
bir kaval çalar ki bu tesir a1tmda de. 
reler susar, ıcış!q,r su~ar. Y<\Pa"klar su_ 
sar ve tabiat vecd ıç·n::ıe 1'a:vgın bit 
hale gelir. O Z'.\man bımıı kıskanan 
A'POllon. hem'"'l yarımd::ı kilere: 

- Yürlln ~nnun der:~;nı ! 

:::::::::ı 

~ - ---------..-..-- .. 
Türkiye Cü~;eti~w-..-

Z i R AA T BANKASI 
'Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100 .000.000 TUr k Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zlrıü ve ticari h er nevi bank& :ınuaınelelerl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiVE VERiYOR 

Ziraat Bankasın.da kumbaralı ve ihba.rs1z tasarruf hesabıatmda en 
az 50 lirası bulwıanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile a.şagı.dakl 
plA.na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 )) 
4 )) 250 )) 1,000 1) 

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

Dikkat: Hesabl~rındak.I paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikra.mıyc çıktığı takdirde % 20 fazlasile verıle(:ektir. 

Kur'alar ~enede 4 defa. 11 Mart, 11 Haziran. 11 EyJQl, ıı Birine ) 
kAnun tarihlı>r!nrle çekilecektir. \ 

---~..-.._-- -- ...... ........_ ........_......_.-_ ................ ...-.._ .............. ..-.. ...... .- ...... ..-... ............... -Jlltll# _. ....... -~.,.;, ... ,.A...,r~94F......-~ .... ""~~~47----

Devlet Denizyolları 

Müdürıuau 

işle tme Umum 
ilan ları 

İstanbuı Şehlr hatları içirt verilmiş olan 194<Udl41 senesine nınhstıS 
talebe hüviyet varakaları l/BirinciteşrinMl tarihinden itibaren tebdil 
edilmeğe başlanacağı ve geçen sene verilmiş o:an taJebe hüvıyet varıı· 

kalarının da 10/Birinclteşrin/941 den sonra. hükmü kalmıyac:ı.ğı ıllin o-

Emrinl verir ve zavallı M.arsiyas'ın 
bağırta ba~ırta derisinı ytiz.dlirerek. bu 
deriyi oradaki bir cam ağacının tep~
sine astırır. İşte o tarihtenberi, rilzgf\t 
estikçe, çamın tep<!'Sinde Marııiyas•ın lunur. (8518) 

Mahfazayı da, yarı inş~ yan teıJlSU 
ederek bitirdim ve soluğu korı:ıordôlo 
aldım. 

Birkaç gün sonra netıceyl öltrend!J 
6. kışt muvaffak olmuştu. Uı.yre.ı ?.lıl
vaffa.lt olanlar arasında Hakla T11h"1ıı.. 
le ben de vardım. 

Halul Fahrı. (iı;an:;of 



SON POSTA 
Sayfa 5 

'l'elgraE, '1'eleE011 Ve Telsiz Dabe 
Sallı /Japonlar, Almanyayı! Aşıkı ile birlikte kocasım Askeri Çoban Mehmedi 

tmdan 

Alın pae&eei bU Atale ~llis ve AJDerltaD tında öldllğü zannedllt:n Ovacık kö - boiukluh ahit olmuştur. Kauner 1~~~ Sovyet sah ılerı.n.a K.ar..a ~l':~c Sokattat.ı gllrfltf.!lylc tJ.Y&nmı ım &'r 

an I• •ıtereye ~ alt llst olduPDR. ADsJo.. ;vtmdm Rıd9a:uo clna7ete .kurbaıı git_ ~eti ııtıJemeic ınakııad e R d~a!lm Yet llman!arına c!a.ha Y.lk.uı Yl'r!e:r nde kadın C)'etışhı llnaadh <Ly baaın 
Ya nr 1 Sa.,..Jarm Balları tendi meafaat!eri Ufi td>lt editml tlr. dam altında kabrak öldWHinü ös Osleneb!len Alnıa.'1 h a kuvveUer Cu.. Yordu. Acele ~ 7 d nı, tok.ağa flrla • 

... ,_ ~tUrdilklerini Mtytemekie ve: ~ıu .bnsı 28 Y&r.nda Beh!ce termek Jste ... • .. terdlr. g - martesı !1lnG dmı. Bir de n" ıror Yım, bu dua et -

S ıh t k(•fi d ....... ~ id ~- Yan fıç gtm evv Kırı_ mette oldueum suçu Ahmed ... _:-: U e f n e - C'çIQ ;>attta balh oklufmın12 e_ mın «•rbfndc Sovye erin r m•an ev sahlb i .. ft__ • -
.nerl ~ıecet '"' AlmaDP71 B Er J J T D 25 000 IDn hacm.nde bır tnıvu.örleı e .n a-....aı.ı ı P6taklanu.kta 

h r k 7&Jııız ~· demektedır. • uen " on ra nen 2 muhra>Jerfnı 'fe 9 n ki.ye ımıılerin1 ra ~=:~ g rdim .. Ahrueclı "ır k~ u unaca mış J--- ----~~-~!!) .,., batırdıklan g.lb d!ğ r 1k harb 1 mı.,i y ---- - ·-- - • .1 • • • 1 A '1 d ııe iki bfivilk nak Y gem s ne de bom •- apma, r.tme k~rctcş!mü ayıbcfır. 
lJk Roma 2S (A.AJ _ Popola d1'tatla se, lTlmlzte tmanga an balar :fsabet et ;:r•?"<'::C yangı.,lar "'kar· sokakta kadın tiö.,Ulmezt d dm Pa 

r 2 fak "I .. _ t-- .,_...et mışlardır. ,... - kat Ahmed bu ı?.fl'r kadını bıra:ttı~ .... ynada mu""s J --teai. .ıaponyao.:ı ...,.re .,..., .. ~ ... -- - - t .. bana çat-al'. b >;.__ • 

~ .,eldttlai eGy!emettedtr. Mua. gor UŞ U d f /f • Baltık dmtzın.ıe ""' Kmnşta:i ad sı. -..-a !lŞ!ıı.dı. ~· vaıuv ııer 
bir hu"" kuA met :lfntnfn ~. JaıponJanm. Ae,ra av e e l nın gamfnde ts• :>5 000 t n uk .-Br il.. takındı ki. fı<l b bir d VDlMlit 

... ,ı., .____... ,_,.,.'"l clteşr n ht JAI • f~•m ,· haıtJ harb • '""" kaldı ve thite k fena !cM d.1 kUCUrlcr 

k plADmm ta_... ~-....... -r-· Londra 23 <A.A.) - Edm b"-"ll .. _ " • .,, .. --. savurnınb b k 
U f k tn Pndi eot müalu blr •a _... ı.ıstanbul 23 CA.A.> - Aman bi.iyUk lı.s le 9000 tonluk ~ır •K ro"'• ı.-. .ış ı, enci Sı?lden dava,. rU i!SC .l artınnak iç ! .si1nn k.ted r- Tilrttyentn Lwıd:'a ae!irlle gBrüşmQş, e~iıllf von Papen, bugün öğleyi zôrün ,... " - CJYUn.• 

&Iyette bulunduılaDU Der e •. miltealdben dün Yunan kralı ile blr • yare i1e ve r•fa!aUnG zevcesi n tay_ va e &ITTr ~:aT>t'\ lk.ş r bomba. U>a- Suçlu m vkl nde buluııan v Qoba_ 
llugn 1 - llkte gelen YWlan baS\·e.kJlni kabul et_ b&!de lıtaımuıa ce~~. oidctu bet e•ttrtim ş V" d ~ r b zı kilçUk gc run 1anmd b r kannc:ı çe!lms zı itinde 

lebbiis: erdf afyıu.f mWıim bir te - Esk·ı Şahın bu··ıu··n miştir. m: detl haaRra t•ln' •ı'mı ır. - kalan Ah cd de· 
~te n balued.tlınesl ayrıca dık - Eden bundan 60nra SO\'Yet. sefiri A • d ne erin Y-.a:"'ld n7.d•ki tuu'b f c- Rica t'd run ba' re . B r ona, 
telı......taya.n bır talı:ım nıti lhazalara MaJak ve Amerıka sefiri Wmant Jle menka a :ıarı 23 OOO t nluk b r hııt•ı h.,ub bir de b:ına 1J kuı. dyc k l C san • 
~-uıyet Yerm!ftk. La Sera psetea- servetı• mı·ııete de görıQşmllştür. v rhJıs.le 6300 tooo tonu dört hı.t - da esn heyi) t vü udJ' kap J n e 
~~Ulb t&tebbiidntı ileri .sürme h b 7 aaörden. &Ynca muh• ınel!??l inı:a arı vımu pehl Tanımw g t-nnf;ı ve: -
~~'""il aon •'---• H k ! B 1 . t ar cereyanı cnı b tnı• 900(l er!')., uk tı a r kru.. ·- o ban.ı . t:>J<v e bır f'··L ... ,_ .. :--ı;o ra .a.aı.uuuarın ar o , k d•ıd• u garıs an vaz"nferı ve b ş! 1500 l8i>O t vu .._ .... _ 
hır t l'e Leninsrad Jst1llmetinde fer e 1 1 re.a. tarafı 1 inci Jla7fadal nıfnde oot Yeni olm:ıJt Qz e ~~ ~~ - benJın J>e6tilım çık.ar .• Nasıl <Nur da baı 
..... Cephede <hırmalar1le :r.ıtihim si - harb "".., mı• rik b-~ torpido mUhrıibi Jl b r ona meydan okıınun. ... .. ...,, b .. a UAumetlnln Almanyaya harb dOda e JT mlkt:ır t.orpt_ Denı~tir . 
.,.,__ lr İ.efebbü.te bul~~an -ı.• n.... Pdılffi JJm ·ı• •· tal b ed n l'eaa.rı.ırJe::ı mtlrekltmdlr ..,_ a.~ı '""n~ ilik! tran ı:-~ ..- • 1 ~n e.,mesını e en b r karar su- <lenizıdeki de:ıJzllltı em . · ~1a - ..,..,, unım bu ıt:aret l'e ifadesine et • 
4lerı or. Bunun ~n de iki tbtJ.maL dWan& nakladilmıŞtir. Şah bUttııı ac. h 1 tı reti vereceğini beyan etmiştir. Mu - 1000 er tonluk olm~k ~ de 12 al 11;ırımen Coban, &t"lr atır unt!a '1• -

l babsedmJ"Ol': vetiııl Ye paralarllll oi111Ill\ terutcı!ş, azı r anıyor r malleyh, bo teşebbusünu mevkıı ie. 15 1 500 650 re büyük. sinde dotnılm:.q ve fUDl&n SÖYlemlttJr· 
tek}; .Alrnan1a .tnıtı~ bir sulh yeni ,.ıı da bmılan mWete vermiştir. raya koymak için 30n derece muhlm ta ve ıi' i 2ı':: tı:ınluk olmak Qzere or_ •- .Haydi ban:ı meycJ.w okuma~ 

.. •lld~ bulunacstıır. Yalnız Rıza fah :ı& bln lirMml Delhi. (Bq&arafı l bıci A'ffada~ kil flk 38 $ ·r tonlu!!: olmu üzere dlyelını . Ya o et~ n kUtilrler ..• Hay. 
• aı-- ,. _ _., .. __ de ııtr bankaY• yatınnl.itır. Yeni paraşii'cblcr inm;, olan bu ~le hakkında. umuml mu ~ ~ ....... ~an:ı&dan ibarettir. lOO kadar dJ bakalım ırel ş!m.li de onuın 1nkAr 

()!- - .... uanya ~" ile metial zakerelere yol ormnk ·ft~avv"runda sert nuııı;;uuıbo.u dah1 varsa da bun - et .. • 
""lk !atemiyere.t 1-' ettifJ bl1ıl - ı.- ~nıter!nl prt ptrrıyer Budapeşte 23 (A.A.) - Sofyndan '°Y .,..., .. ?ardan Pek n ı t-0 I k • 

~&eter-ete ,,...ni ..,_ _::_:._ kuracaktır. Tahran 2JS (A.A.) - Pars ~jansı - aldıklan bır habere atfen Macar ga_ oldufunu turlh etmlşt.r. • rp ovam •le ma - Duruşma «elmt)'PIJ şah dl "in tekrar 
~.. uu •u-.uı i h-kfuneti Pb1biar filei>!nl batraıı k-n ®beldir. D ierlerlndc ya 3,'l lik kiıçlilt calınlmalan çin ba,ta gllne bırakJl 

b Yanın bu arada utraynada btr nın bildtrd1tine göre, ran " . Bete:ert, Bu}garistanda kdin Trevna toplar veyahud atır mak.inellt.U!e.tıcr m1'ır. -
tikfbUet --..... -·Jddir. .,_...,.,... b.alya ve Romanyadaki a1. n&hlyesi clva.nndakl Balkan d"ıo;.la _ ,-emisl aranıyer vardır. 

•urw..,. ..... ~,,_, ,. ~ Vaşbıgt.on 23 ( :4..A.l - (Jtı: 

(Ridyo ~) yui JDlmeMfllerlnt geri ça&ırmlf - nna yeniden Rus parnşütçillerinin 1n Atllmtik devrıyc kuvvet;er.ne Sovyetıerfn en s~n zaınanlards bu B \J 1 h kk d 
ttaJnn ~ Pn tir. dlğini bı1dlrmekteclirler. sub Amerllta muhrfb er,, truvatd.ı:ı~I: hartı gMn'IP,..n n adt'd nl artırab idik ogaz ar a ın a 

ta'&ern 23 (A.A.) _ MD&nonun ba1fı- nlannl araştııua.Jı:\ır Bulgar topraklarına inen paraşüt- zırhhlan ve ~ayyarelerı p nkstar şi_ l~ri pek tahrn:n edilemez. Onun iç~ 
'1 h.ıetea; olan La ser. ,a,!e ,a _ etmek mılı:A nla llA t.meıcie ~erden l1 f yakalanarak tevkil e _ Jebinl batır&:ı .torM.'1 gcml.!ınt, Kooxm ~ ~~~ ı;~' g=e E~~u:'a~ şayı·aıar 

l'or: Bil ır.-e ıa rı ve e - dilmiş. yalnız bir tane.11 kaçmap em.rlerine n Ruzvelt n den;.zl~ ser. cerek:se Karaden zde dOçar old4kluı 
t.ıı.~ın :ausya«a elde ettikleri dlr: . . muT&Hak olmuıtur. bestlsini muhat.ı~ slyaset:.ne te\'ilkan, ham geınlsl zayiatı ntsbl'tlnln chrnı. rıs.. &aralı ı illd ..,., ... ] 
;:~t nıuY&:ttakı,e!l•rtnden sonra. 19'1 &enealnde AJ.ıiıan llerı hare - Balpr bafTııkiHntn natk11 ta.tı.rJJ etmelt üzere, la.al yeUe arast.ı - mfnWce olduğu bu sııret.ı tebarüz e_ lar ve idd aı.a,-ı.n, B rl n, bir ker da.ha 
""' ~J zaınau bir .sDU."* M'Y- Jı:et&'Din LeJıinCrad. Moskova, Barkof Sofya 23 {A.A.) - Mealeki &eşek. rırlarken, Vaşıngtonda., hilktlm!"t. .Mıh der Tilrktyeye karşı t. h cd m ş b r nıa.. 
~ne rıru -...ı hteıneldir Bu ve Rmtof ıebiı'lerinl birbirlerine bağ kililerin mümessll:er1 huzurunda bır ve crevletlerlle milcade;~ haı..lndı' b.ı • Bovyetler de h ~ şilpheslz ha.sımıa11_ nevra oldlllıl'Uau ll4n ı>der. 
bıtıdd mwıı. mu · nd1f b tt .... "'"''d edil lmıan meml~tt::!$ e: B rle .. H: Amer ım_ ,, .... ,_ . • Bu man ,_,, 
l.. ~ - et •rtında Almıınya aiya.d aa - lıyan fhne er a .• e ~ - hı'tabe lrad eden ba~vckll Filo! de • nm yardmnnı artırmak tlzere b.tara!. na muowı WYt:L• vcrd rmrkted rl r. evraıa:m ç Y1u.uııdcn her 
-aa. rn tlf d mesı muhteme1dir ışı· ki Fakat, kendller n:n knrsıda, denizde ve halde tendis1 de h'.1.'.>erdnr bu u:ıaı. Tür 
~ftaldyctlerınden ia a e • . m ır : bk kammu;ıun ilgasını veya biç ol - havada ctticar oldukb:ıı znylatın an - ldycnm, bunbrcb.n do:.arı. alt n \e dil.. 

cHer Bulgarm vazıfe.si memleke _ num;a tadilini temın çarelcrni ı:raş _ lardan pak daha !azla n!ır old C'u mO- Günceli hattı hıu-eketınl d şt.1"1ll51 

, 

Bu Cuma 
Akşaını Y Sinemasında 

timlz1 bir kaç ke:e tehdid eden ve tımıaktadır. tevali ratamla:-ta ve cereyan eden hl P)Ti muhtem telfı. ı1 ed ır.e ·ted r. 
Bulgar sulhu ve refahı ıtın meş'um diselerin ifade etme e u raş ık arı ma_ Yakalanmış olan p rıı. ~u rın rn.a_ 
olan bolşeviklık yarasını kaldırmak L Alman teb)ig"' j nalarla teeyyüd ctm ktedi ... nu sebl'I>. ı et h kkm".bki haber, Sovy ertn b\l 
çin Avrupa nılllet eri tarafından 63.I'- ıedir, k1 eğer h:.ı son ünlel'n Mdtulerı tün 1nk0.r toş'.!bbU:ı er ll" ra m n, s bit 
!edilen gayretlere iJLirak etmektir. [Baş &aralı ı ıucı sa)·ladaı ara.sına Lcnaıgrııd V" Ode nın yakın o muş btr vakı~ ola•ıut k ın kladır. 
Bolşevizme Dl'fl mücadele zamanı _ 380.000 kişi.ye ba1.li olma.kt&dır. Alman gibi görünen s·1kut!4r1 keyfiyeti de !n. Bilhama tar.a tara!._, ... aınaıııana 
_ _,n bir haçlılar muharebelJdU. JWaat.a. ..-d.ye kad.u ıno tank ve 2100 .dmam ederse Sovyet o.rduau bundan hA.IA Tan - Bul4rar •,....beli 
- Cop ..,,, &&bı1b __ ,_.__.,_ ernıMı:i .... .. ... ... ...... .... n.ıle ... toD:la -

Beriiıı 18 (A.A.) - Almepıer. Bul. ..U.. .a":....JWJ ~: BU m ftllılllle .ba aten ..at 1111' hale lı 
gar btlk6meUnan komAnJatlen bql ID11 8o9T9& tıdtuma a.mamue JJDb& plecıek - .a~Jkls oe• malrt.elDd ~UJerfn Bu gar _ Tü k hudud 
aJd.ılı Wclblr.ler 1tar11&1ndakl semı>a- edihlUt naaan.ıe balu.:abillr. bir kış eeterinln tevlid edeb ıecetı e:ı _ mmtataaında d3 boZgUUcu Ccal~t:tte 

tllerlnl ..:""ememektedirler. Elir.ler arasuıd.i ~ca Rus ordwnl.. dlteier de o nl.lber;te azaıaeattu. bulunmuş Jllll3 &n mılhtcnıel telü.k 
&- b 1 ta K. D. edilmektedir. Londra haberleııne rağmen, Ber - nun başkuma.."ldanı u UlUll&k dır 

ıın. Baltanlardatı alyasette blr de - de~rv=l.f~~ ~~~ln ..,~ B d . Bazı ra,yretre:~~e~~e11ııı '11i:'kl!'rJe 
fifit:lik betlenıemek~edlr. nice 1IUrak etaıif olan orduların ;ııanı_ u yenı ordusu .Bulgarlar arasında hidlselcr çıkarmak 

bafmda Oeıır.raı Baron von Wesck ile çekilebı"ldı· • ? ~ı ~ bulteDJAsı 1ı c te hayret 

Emn:J8f amirleri 8r8SIOd8 plyAde generali von StuelpngreJ•ı.n or. mi \!YandlJ"JCı olmıyacalttır. Bunda, ıız co.t 
• dul&rı da .!:ıart»e nümunaf imtisal ol.a.. l~tı l had s:nCadal Jl'rde Ye bu arada .fnırtuaıer ve- a.,. 

.Ankara. 2J (Hu:ıu.sl>- hmır t:ınnı- cak bir oeltllde .Iştfrat etmiflerdfr. da.n tamamile lteal OOllınl§ bulun _ :vetıe:r tarafından pek 1Y1 görü ır. ye.;; 
yat aıqkomiaer.lerlndell Siret .AkUD Deniderde maktadır. Harkot'un ı.şgal 1 ise aov _ Bulcaıilltan -: Ttlrklye iyi kom uıut 
H&tkAc. İ.st.anbul :smnlyet b&fkouıl.- 8oT7eUeriD Gıımil .ıuane&Jerine Ye nat yet arıaJti içl:ı cok buyült bir bJtb mflnuebe!.lerını :ihlal maksad ıe nu _ 
--ıerin~ )fn•tfer Bal.ar ÇaDtJn. lire l9DiJa'IDe kal'dll ... ~~.aıı•-~a.. t,eokil edecektir. Çtintü bu tehirde ıarfstanda da kArgaşalıklar ı;ıkıı matı 
- ..... ı.QlllilerlerıD Alman ~ e ...... par--. m glin fıstlhd&f eden İngll z _ Sovye .. lş!ulıtl. 

Yarınki ~- stın-.. -- ·----~~ oaziantıeb ~ -- 811D1Jet ~ 1ı:avnm11l•nhr. Alman de lO tanlı: imnl eden harb sana.. nln yeni bir bilrhanı görilleb ır. 
ı.t.n ~ lUDueıı 1 den Mebmed Oncell ~--14 Krll.. ~ pike ı..nareıert. Ode _ yU fabritalan b'.llunmattadu. Bodaı>et&e u <A AJ _ Yan reamt 

ı buiuıı iki Dazndar 8hı AıalrlikleriDe terııan; ~- umn emuban.:la bir .truvullnk 1Wl- <Radya rueteal) Plı9&er Lloyd eaaet sı. Berin muhabiri 

M L L 1 emua n!Je' Amiri Bal6a 897JD« Jmed.k. llD pbnnJtlanbr. Btr torpido mab _ l.oodra :J3 <A.A.> - Londranın ea. Din Ttlrldye Je .Bu ızar .. tan anısında - A L E M D A R ala sı:ıaniJe' Amiri Şah&beWn Al· rtile bir kal'.üol semilıne 'Ye bacam • Wı~ mableller nde be7&n edJhH • .ııme m~ ıergıoUti balı 5 meQUU 
Çor :t.Ynbal ı:ıauıı,e~ &mlrlıe - ııarı JetQna cm bet blu toa oran dl>_ #ıne enre Kiye! mıntaku.ndatt So~eı edm :razunnı n~r ve diyor ki: 1941 - 1942 kan om•. cleOMt.l xa,.eri, SL ns pıwara eiddl iabet.ıer kQdediL ltunıetıerlniD bir kıamı kmdlf!'rtnt !ha. '11b"tl7e ile Bulgarıstan lı&kkmd& :va.. 

+~- ·~onuna 6 l gar riDdeD Nail Bel' .A1mi SeJbUl -- t& edelt oent~rl!l tçlnden cıkmata mu pdan ~. bir dıplomaUlt ~;rtma ....ııbulda it B f l • ird ıı:ınniyet lm1r1 Atı! Sırn a: ~t dmb mmtakulnda Al _ vaffak olm .ı.ş1ant-.r. Bu mın1at&d& mu.. m&nenaudır. .Alm&ııya büyük askeri 

3 P 1 
defa olar~ 1UTz bir&derıertn pbeaeri ol•• İzmir Eınniyet lmirlerlD~yei lm1ri JDAD ~eri, b r lırunuıör Ue bir harebe şiddet.le devam etmettl'dlr. mU\'aff&klye:Jer elde eltili ı.ım uı. bu a a ... ac 1 A kan J)en.1sli. xayserı aıntJeı m~ ~ır. Diler 1t1 kru.. Budyml tuvntlernln mQ!eı.Jcla; AL sibl f&7ialar, anc:J.k Alm&n L r hare -~ .. &} .. ar,,._~t Yarışlarında S&liıD .Nazıni AkdolaD ile Ylllllrie w ıorpdo mubnblne iubetJer man h&U&naı vamıap ça ışmakta ~ keUnfn doturdutu ıntıtm •r.altm.'l..; ..... -·-ı . -~ 1 Miidi1rlÜ4'Ü Bmlli.Jet AınJr.lerlD Tiki olmattul'. bir muhribde 1anam de bu kune lum ne derr.l!lcye kadar çalışmak maku:tU' diln7anın nuan 

])Oh ... _ umum Tiiztln tmıır. YOIPd Bm - ~- IJftl.lnıradd•..Jti aakt'rl te_ muvaffak oldukl nna dall' heı Uz b:.r dl:kat!nl bstlta mevEular ttz rtne çek., 

A S R 
.- ~"ısı ~ den Asis. Ya r .A.lbaraa Kaili. lıla... .uaı ile BrJl&nU:i ve Harkıoıf etr !ında haber alına:n&mlftlT. mı,ıe matuftur. 

1 A M 
1 

ırlJet lmiı1 t"' lmiri ret.ııı Vardar ft kes& :Kınmd~ demb7ollanııa karşı Bmolerıfdı:fn 75 m!J ttnubıı ıark lnde &rl n bu 'ıa.ber -?r ha.ktında mutad 

D A ıat,a BıDili.)ııe Müdürlölil Bmn • da mDemlr bava hacumlan 7a;:ıılmıştır lı:f\ln Ohılcot ekAnnda BovyeUerln mu ilhtiyatkflrh~ mu:ı1fnza ettr. kted!.r. 
l'llm'ert bu ikı bÜ7üt EmnfYet Umum yet bıL Leataı'tü eeplt'9iırMle vatfa1dvl'!tli n t e ı r v rm mukab ı ı Bırçok Alman tUme'l n n Bul a,. • ·rork 

iF:~::---:~=~~~~;~;-:-::~~;~~;:~:::: -t AnurHfine, Denislı Bmnı -.a.: ... blr Balln J3 <A.AJ - D. N. B. ajansı- turnll'J.arda bulundukla!"UV\ :f&1" hl. hudndu Oz-rln• tahşfd cdllm ş oldux..· .. -~ın ilk •"fen oıa--·. ,,- 1 11'aı.f-blr ~ in -" .. _ ,_.,,_ li" 
- -- ~ r1 Ltitfı TUnce _.,.. ;.._ YOi nm Jlüdbdli e ... re: vrı er aımm....... iddJaaı asılsu.dır. 

r iyet Amiri 8a}lbatW1 ~en ~ lsLihklm:&n fbafınd& ce. ------------~ ---------

8 
:Su 1a2 eznsaıaıı ;:n Eruh kaJllD•lra!DJ R&meun Dinç re'YAD edm muıı.retıel~r.:te Alman bt'a 

eyazıt M Aıaze.ı.ıı ile ıı.:tımımı ra~ ka!NlaD Bm~lyet vmam ~:=~·=: :..:,_::~ ~c"ıl~~ ~ Sabahtan Saltahaı r-!r~u~;or~~ :=~itr:,~ 
H .. , L R M A İ'( A Gazinosunda bulUoaD .. ~.. ~er top W! tankl:mn mllaaheretıle 1 f.ur abalıya.' marttr.ı. Bir otomoolle rinde Yf'dl il&. 

Jı4~ "' a.: ıa,tn ~-· mabıblı taammar yapmışlardır. I>Ot- I' ~ re lıeubt veriltyft,., Yedi lllre ilen.. 
ur ~ Jıın ıaat 7 den itioate.l DlllDl bu te~tısıer atim k'\hnıstır sinle 1ııtr o&omoMı ancak 7etmls kilo. 

ve ltoı~ 1-J~ MEHMET Ye '3.Vı:b!JaiD e.i OdecıG ,AbVali ııa:11raaım m~ıarı.. BolleYlkJer bu muhu!belerde bil _ :ee..a. uaklıqa sue&eei aru.aa... metre sidehlllr. Ba h~Wa bir şoflr 
~ bı;,w.a ._ .. erııt.n ~ :lıW _,...g raiJllen nıaddl bQJtlk fedatAI'- ..... 52 eer tanhk Jedı alır tank lartD Wi«aii ari1J,10r. Bir Wtadan. 6tle7e kadar _ me9el& Şlfllden 11qa. 

t.,._,. oı.aa ~ yapı.:·ak ,ALK.AZAR ~ ~erdir. beri lı:arlkatüri.itlerdr.n fllı:ra mahar. Pda iki 9flfer yapg artııll ötl,,._ 
Ve ~ l<eınanı A M A R E C E P JIMl6I.. MJ-942 aınem& :a. K. Pla Wıllil ıtrlubıe kaör fltförlere Uı1I w.. aonra malt bir mesafe.re rldemes. 

OkllJuaı ~ ittirade 41M• ~lf'dell mlnlrMb l&.'"llll ParamuDt - llerUn 21 <AA> - Rus ~l'Sınln 7..,-11m .... &tabaat "'111DU7•r. 1111/ Yolda kalır. Artık onun t:ekeceti 1._ r N c E s A z H E Y' E T ı N ı N ~mırsal - coıamı.la w Re- eım.ı b61ceelnde h&."Hl~..a bulurum Meta bir propapıJd' ma.hanl»al lfbmd Bebek bahoesl deiil, Garaj. 
peİ.Üc sJbl Aaıeribnm • bGJUlt P:.n tıt-.ı.rı mn sdnlet'de yeniden bil - eet.Hnl aldı. :,oför dediflıniz vatanda. clır. • 

t__ . ... ~ ~iller!& tum mOeı!8eeeleriDdeD tedarik M.. J1lk aferler hunmışlardır. Pin kıt'a .... .._ .. __ •--'ı .. _, __ ..,. ..,._.. ___ o, Bu .. .:.,e"- '"lr ı..... taL-ly• l••t''" 
"" ~ahenk 9lleoel9I mı•ıe:- ....,.._ -- ~ ~ lan 1 --~ ·-~urnnu --.ı--ı.. bun_ .. - ...... -- .... _ .. __ ·--.. • .., ., ~ ..,. '" ..... 
.... - •it e!.dııl'Ulll 111 

_,.,...,...,, ..., ,...., .... "'~ sa)'S'lllS •· ıouhame~ıı o. fll"S&ttan D.hıam harici beş mısll para versents 
'Qa ee Diyor ki . möşterJarlne ~eder lan tamamftı bDba etm~ muvaffak isıif .. e edem •• '"' hoaılııanhaa.nm kımıldamasına imkan yoktur. İş ba _ r Ola Hasan Y ....-.. .......... ---= oım...ıan1ır. l\IU!ıard>eden eonra ası:arı aellebı •e .,., ..,Öl" ••ilttut:.rı ı.ıe:!lıtı 1tacıar sade. Y'Uiy,!t ba 1t:u1ar Qfık 

Af kazar Sl•neması 3000 8ın7et öttıstı s!lvılmı.,tır. :ren ıitürmüyrw. Her nı~if...riyi al. ohtnh hah!e ıraıeteeı a.rkad.'\Şlana 
nuyor. Niçin almıyor diye ıonnak toforlere n..,. udeta IDiicadPle ac., 

Yeal me-.e Kırklareıı·nde 7ok. Otomobtl dt>Cil mi, ~il. Pa~ lllalan babulık nldn~ kadar Clik 

Ü j de!il mi, '"'5 gua. katsldllrtir de. O şoförler ki bcn?inl.; 

ÖL M SAAT B lk Ba J'&lıDlca& tjf.klyeilerl 7apanlar bol zamanında ble sevml'dl~ın vldL a an panayırı beJ'siba cknllcrınl cllnlediibnb lı.an de kaınlarmı ~r. ~Up noc-ne b._ 
JlOBE&T PAiGE - lar olsa ıwn!miyeUerlne vcrnıct yar edr.rll'rdi. Dodn mfi$ferlc1f'll ka.. 

J.ı\CQ' ELL"lE WELLES 1 ıniimtdlaılür. Fa.k..l& toförlerl anı ta.. tlYIH'larn ~l>i lmtmah m<'Cbllr 0 tan.tından b:nblı h vecan Ye yarın açı ıyor dile 1'UI yazar:ık )l'.l"C ft'eittnlc:r bl. lılflannda'"ldır. Otomobil sandal, koL 
sergti!:nşt fll:nUe başlıyor. A;ı. r.lm meslekta tar, onhr ki mottrlln ra.. llihiicü be.rcfri drill lı:l, ;) ıirümeık 
rıca: Kırklareli Z3 CA A.) _ Vlliyetlıniz nasıl lş1edlfinl, mesafenin ne elduta. lf,in bendn lstrr, vat Mer. n,.vrlr 

Ha..cıa:ı Bey - Tabif •- ı (J Ü DÖ / merkezınde önümU2ıdeki Perşemhe na, pl7asanın ela. ltallnl lıibneleri 1''9 ı bile ;rem l~r. sanılal kürek ister 
.... Onfian iQlU'a ~v 3iltm. suetelere ~.. / m nemeC ıunu Bakan panayırı nnmlle bir em.. Tek. TablJ'i çc'ririp: kotra rilza:-!lr fOJt"r. Vl'rmeyınce rna' 

sahibi kirR Wn dam - .. fth nra Ö r _ .... __ •• ha - Cek ArnallNlköyüue: demdi ko- bud, nr:rlesln Mahmud. • 
dl. Sen bunlanD hepsine n.6, rece ıo ....., 30 CBABLES STAR TT tara.ı ........ ; kıa ve yV&n panayırları açılacak -

rürilltti cıtarmıM ,..- ..._ : ur. l&J'. Fakat ArnavadkÖJ'ilnün tı"hlrden . rJl J c / 
ıea:? sut oodan IODl'a edildi. "W bo ldlomeire oldatuaa bu meaafcJI '-.,...(,JMa.tıQH 4,ı.id 
plmelerlnl 911Ied=in=J:...._ __________________________________ ~----------------~--------~~~~~~~~~~----------------------------~~~~~~~-------
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6 Sarfa 

Gayrimeşru evlen
melerle mücadele 

SPOR 
Lig maçlarında yeni 

bir hadise 
(Baştarafı 1 ind l'NlYta.dAI 

dir. Derdın köku yeni ç:ığ Ubernliz .. 
mınııı ferdi hurriyet hakkındaki ynn .. 
lış ta avvurun<ia aranınk lazımdır. 
Bir zamanln.r ictimıı.l ve siynsi naza. Beden Terbiyesi Umumi Müdürlü-
rıyeciJer, feroin biıtün mı ve hareket. ğü tarafından geçen hııfta gonderllen 
lerlnde ve lburuardan doğacak net.ce- lıg mnçlo.rı talımatname.~ı k..ub ere 
lerde tasarruf serbestlslne malik ol. tebliğ edilmiş, fakat talimatnamenin 

bilhassa mali kısmı büyük dedlkodu
duğunu iddia. ıle bu geniş hiırriyetl ıara sebebiyet vermıŞtir. 
evlilik münasebeti sahasınıı. da teşmil 
etmek ıstemi.şlerdır. Bu iddia bazı Yeni tallmatnameye göre lig maç. 
yerlerde oeınlyetln temell olan evlL larındakı kapı hasılatının yuzde kırk 
lik muessesesin1, seııbest bir cinsi mli- beşi stad tasakhlbi olan klübe, yüzde 

otınu mın aya, yüzde yırmJsl bi .. 
na.sebet rabıtası hallne tereddi ettir .. cine& ve ikinci lige d hl! kl~bl ü 
miştir Ayni yanlış hürriyet tns:ı.vvu- a u ere m -
runa. istinaden çocuk d~ürmenln 1 tesaviyen taksim edilecek, yüzde be. 
serbestliğini istiyecek kadar Jleri gt §l de hakem ücreti olara.k sar!olu -
denler de olmuştur. ı nacaktır. Bu taksim şekli:ıe göre ge_ 

Blzdekl evllllk hariel münasebet _ çen sene lig maçlarında elde edilen 
lerın böyle nazari b:r esasa. lstlnnd hasılat bu mevsim maçlar.nda da tu. 

·tutacak olursa b h kl .. b .. h " esi ettlklerınl iddia etmek ıstemeill, Malt- • e er u un iSS -

sadım, masum görünen yo.nlı.ş tasav .. ~e azamı ıo Um. ~bet edecekt r. 
vurınrın JÇthnai menfa.nt ve nizam albukl geçen sene Istanbul futth1l 

birincisi olan Beş ktaşa 950 ıır· a ve 
aleyhine tevlld edcbl'eceğl net cclerc 

1 
-

işaret etmektir. Devletçı Turklye cüm rllm!ştı. 18 hafta d:vam eden lig 
hur yetin<ie bir!HUn rzara.rmı mucib maç:arı sonunda. klublere verilecek 
her~ "" bo:zguncu bir harekete ce 70 lira ne hiçbir İŞ yapmağa 1mkfın 

• ..,. - yoktur. 
vnz vetılemez. Buatinkti Türk ccm1 -
yetın n ı.stildbalı namına, alle mües - Talhnatnamenln diğer bir maddesi 
sesesiııe karşı gost.erllen her hür -ı devlet mu:sseseıe~inde JençUk klüb-

. _ lerı teşekkul etmışse, orala:da vazife 
metsızllg , bozgunculuk s;ıym:ı.k va - gorenlerln klüblerde OJn malarını 
zlyet ve ıztırarındayız. 1 . . menettığlne göre bu sene lig r.ınçları 

Bunu önremek f.Çin hatıra gele~ bir hayli karı.şık olacak demekt'r. Bu 
tedbirler muhteliftir ve yalnız zecrı münasebetle bu akşam klübler vazi -
vasıtalara mura.caatıa. iktifa edllme.. yetlerini tesbıt etmek üzere bir top _ 
mek lzımdır. Zamanımızın en mü - ıantı ynpacaklardır. 
es.c;ır sılO.hı ola.n telkin ve propıııganda 
ya da mürnca.at olunmalıdır. değlşlkllkler yapılması lüzumuna ka. 

Bilhassa halkımızda esasen mev- nı değlllm. 
cud olan evllllk birlllU haricınde karı Evlllik münasebeti haricinde doğan 
koca hayatının a.hHl.ka aykırılığı ka. çocukların 'bugünkü kanuni vaziyet_ 
naııtini her vesile ile kuvvetlendir - lerini onların lehinde değiştirmek 
mek. yu.ymak, .şiddetlendirmek ıçin evlllik harlel karı koca. haya.tını teş
elden gelen yçılmalıdır. TA. kl met. vlk etmek, aleyhlerine değ ştirmek 
res haya.tı yaşamak :ıstiyenler, her ise ana ve baıbalarının hareketi:ıden 
şeyden önce kendi yakın nıuhitlerııe mes'ul olmıyanları haksız yere fena 
efkarı umumlyenln taıkblhlnden ürk_ bir akıbete ma.hküm eylemek olur. 
ailnler. Bütün lbu sebebleı·le mevzuuballs 

Bu hususta bugünkü mevzuatımız derdin bertaraf edllıne.si hususunda 
harıcinde zecri ve cezal müeyyldele- alınacak tedbirterln hukuk! hüküm. 
rın faydalı bir tabblk şekli arzedebl_ !erden ziyade, fikri, ictlmal, iktısadl 
leaeklerinl zan ve ümid etmem. karakter taşım-ası iktiza eder kl; bun. 

Medeni :kanunumuzda aile huku - larm teferrüatile izahı, anket sınırını 
k.una aid lhükümlerde bu bakımdan aşan geniş lblr sosyal etüd işidir.• 

1 İstanbul Belediyesi Hanları 1 
Talunin B. İlk T. 

620,00 46,60 Arnavudköyünde tkinci Elçi sıo!cıığında 65 kapı numa. 

576,00 43 20 
ralı evfn satışı. 
Arnu.vudk.6yünde ikinci Elçi sokağında 61 kapı No. ıı 

evin satışı. 

648,00 48,fiQ ArnavudkÖ')'ünde LQtflye sokağında ıı kapı No. lı evin 
satışı. 

480 00 36,00 ArnavudköYünde İkinci Elçi sokaftında 69 kapı No. lı 

evın satışı. 

480 00 36.00 A.rn&vudköytlnde İkinci Elçi sokatmd:ı 57 kapı No. lı 
ev.n satışı. 

237,50 l'l,82 Aksaray y.angın yerinde Mimar Kema'ettln mahalle_ 
stnın I.Alell caddesinde 28 ııci adada 755 huitn mı .. 
maralı arsa ı:.rkasında tıulun'l.n ~3. 75 metre murabbaı 
sahalı arsanın s3tışı. 

5;2 37 41,42 Fatihte Kinnastl maha.llesinın Boyacı kApısı soka!;ın .. 
da 75 ncl adada. 78,91 metre murabbaı sahalı arsanın 
satışı. 

60 oo .ft,50 BeyaZtdda Mercanağa. mahallesinl:ı Tar.hane sokağın .. 
da 266 ncı adada 6 metre murabbaı sahalı ı:eşme ar .. 
sasının satışı. 

Tahını.n bedeller ıe !!it teminat miktarları yukarıda yaoıılı işler ayn ayn 
açık arttırmaya konulmuştur. Sartnamelerl Zabıt ve Muamc1 !'ıt MUdUrlUğU 
kaleminde görülebilir. ihale G/10 941 Pazartcs günü saat 14 de Dııim1 En. 
cUmende yapılacaktır. Tallblcrin ilk teminat rna~uz veya mektublnrlle iba. .. 
ı nU muayyen saıı.tta Dn mt l<::rtcUmcnde bulunma lan. (8397) 

Kocaeli Vilayetinden 
Her kede Avcı bağlan mevki:nde on dekardan ibaret Hernke taşı namile 

maruf ta oca •ı ıuı.palı zarf ıı uılle beş sene müddetle ruhsa.ta bat anacaktır. 
:thale Br nclt. şr.ııin 6 ncı Pa1.artesl gtıntl saat on birde vl! y • maka • 

mında yapılacak ır Senede çııtanlacak taş miktarı yüz metre m lbdan vıe 
beher m re m kubı için verı:ecck l·esim mıktan altmış kunJ,ftan atalı ol_ 
mıyacııktır Senrde en çok tnş çıkamıaıtı ve en ook reelın vcnneğl t.a.ahhUd 
edenr ruhsat vertlecektlr. Ta blerln teklif mektublarını Ticaret odası vesi • 
kası ve yapaoa.ldarı tek'lf,. nauıran yüzde yedi buçuit hesab le muvakkat 
teminat mekıtubunu hal • sa:-ı inden bir saat evveline kadar vilı\Y« ma _ 
kamına verme! ~ı ı ve ı-;ar nameyi görmek 1st.-.yenlerln encümen kalemine 
müracas Iarı. c8186• 

-lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 
940 2085 
Emı yet sandığına borç1u ölu Ali Mahir varislerine ilan yo1lle teblığ 
Bay Ali Mnh r, ttskUdnrdo. İhsaniye m hallesinde Sultaniye .sokağın .. 

da eski 25 yenl 41 numo.rnlı bir nhşab evi birinci derecede ipotek gö.s.. 
tereı ek 5 6 930 tarihinde 2C2 87Z3 heso.b numa.rnslle sandığunızdan al
dığı 1000 ııra borcu 18 9 !i40 tarihine kadar ödemediğinden faiz, komis_ 
yon ve mnsar!fı He beraber borç 633 lira 33 kuruştur. Bu sebeble 3202 
nuın r k:a nıJD mucibınce hakkında lcra. takibi başlamak üzere tıı..n_ 
zim olunan lhb:ı.rname l>orçlunun mukavelenamede gosterdlii lkıı.ınetg!L 
hına önderi ml.ş t' de borç u Ali Ma.h rln öldüğü Qnlnşılmış ve te!bl ğ yapı. 
ıamnmı.,tır. Mezkur k!lnunıın 45 lncl madde ı vefat halinde tebllga.tın ilan 
suretı e yapılmasını fı.m\rdır Borçlu Ali Mahir m r çıları l bu ilô.n ta
rıhtndcn itibaren bır buçuk ay lçınde Sandığımıza müracaatJa murlsleri-
n n borcunu ödemeleri veya \; n nen kabule Ş.'l-yan bir tt.razl rı varsa bil .. 
dl ,. lfızımd r Mir ipote"ı kurtarmazlnr vey hud b ş1ıynn 
tn~ t ul daire nde du:-durma?.larsa ipotekli eayrimenkul mezkur ka .. 

e S 
ndıkça sıı.t1'ac:ıkt r Bu clhet·er al~kadarlarca bıllnlp ona 

nuna goı 
0 

e h:ı.reket edilmek ve her blrlne ayrı .ayrı ihbarname teb iği maka. 
g k m olmak ur.ere keyfiyet. il~n olunur. (8473) 
"l'}lll.l a 

SON POSTA 

' Anadolu içinde işi olan mü-
esseselerin nazarı dikkatine 

iyı ve sal{ıhiyetli bl::- vazl!e He 
Anadolu içinde seyai:ıa& ile mc~gul 
bulunan o r zat, d.ğcr müessese. 
lercc verilecek işleri dP. resmi ve 
hususı müessesıı.t nezdinde taldb 
edebJooektir. 

Eyl61 ?4 

tstlyenlcrin ~on Posta gazetesin. 
de Bay .Lem'ı elıle <H. O.> ad':'e. 
s:ne mektuola mUracaatlaı.-ı. 

\. J Ş, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZ A 
ZAYİ - Adana birinci ort.a okulun.. 

dan aldığım nıık 1 ilmühaberini zayi 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan eskı .. 
sinin hülanil yoktur. 

N'!vralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 
icabında günde 3 Kaıc Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan lsrarla 

Fikret Alpsiı 

Antalya Nafıa inşaat Komisyonundan 

Kapalı zarf usulile eksiltme 
ilanı 

1. - EkSlltmeye konulnn iş: Mano.vgat - Akseki yolu üzerinde Ahmed .. 
lerbükü köprüsü keşif bcde!J c12354ıı lıra c6h kuruştur. 

2. - Bu ışe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A. - Keşıf hülasa cetvelL 

B - Sılsllei Fiat cetveli. 
C. - Ölçme cetveli. 
D. - Hususi şartname. 
E. - Mukavele projesi. 
F. - Eksiltme şartnamesi. 
G. - Kazık ataşman. 

H. - 390 sayılı proje 
3.- Eksiltme 15 Teşrinievvel Çarşamba günü saat ıı de Antalyada 

Yenikapı caddesinde Nafta Müdürlüğü bınasında kurulu <Antalya Nafıa. 
İn~at Komisyonunda yapılacaktır. 

4. - Ekslltme kapalı zarf usulile ve vahidi fiat üzerinden yapılacak
tır. 

5.- Eksiltmeye gırebllmek .. ~ın isteklilerin 926 Ura 5ı9 kuruşluk muvak.. 
kat teminat yatırılınası ve bundan başka aşağıdaki vesikaları ibraz et. 
meleri şarttır. 

1. - Bu işe girebilmek lçin Nafıa Müdüriyeti ehliyet komisyonundan 
alınmış müteahhdlik vesikası. 

2. - Cairl seneye aid ticaret odası vesikası.. a8'4ı62> 

Devlet Demiryolları işletme U. M. dan: 
Tarsusta ya.ptırılaca;ic \sta.<;yon bınası i.n.Şaatı kapalı mrr'usulill! ve vahl

d! ftat üzerinden eks.ltmeye konın11ştur. Bu inşaatta cWşeme ve lentolar 
lçln mUktazl demirler idare,;:.e verilecektir. 

1 - Bu .Lşin mubammen bedeli cıuOOOO• llradit. 
2 - İ.stekll!er bu işe aid şartname ve sa.ar twra:kı D. D. Yollan Ankara. 

ve Adana vermesind-en ~300• kuruş mukabilinde alabillrler. 
3 - Eksiltme 3.10.941 tarih·nde Cwna günü sa.at 16 da Ankaııı.da D. 

D. Yolları Yoi dairesinde toplana.ca.k merkez birinci lıooml.sywıun 

ca ya.pııaca.ı-tır. 
4ı - EksJ:taneye glrebılmek için isteklilerin teıkllf mektubları ile birlik.. 

te aşağıda yazılı teminat. ve vesaiki a~l gün saat c15> e kadar 
Kom~n Reisliğine ,·ermeleri ltı.zımdır. 

A - t 4250J) liralLk muvakkat t.eın1nat 

B - 2490 suyılt kanunun tayın ett..ği vesikalar ne bu işe mahsus 
olmak üzere Miinaltalat Vekaletinden nhnmış ehliyet vesika. 
sı, ehliyeı vesiknsı iç n ihale 

0

ta.rlhIDden en az sekiz. gün ev
vel bir ı.stıdo. lle MunakalA.t Vekfi.'.etlne müracaat olunması. 

<BM2> ca177> 

lstanbul fiyat mürakabe komisyonundan 
114 No. lu llrın: 
Kayıkta müstehllke yerli mangal kömilril peraıcende olarak 6 lnıruştan 

satılacaktır. Ol517> 

Koçuk tasarruf hesapları 1941 iKRAMiYE PLANI 
~er: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 ~. 3 İkıncl~riıı 

tarihlerinde yapı.l.ır. 

1941 ikramiyeleri 
ı aded 2ooa liralık - 2000.- lira. 
s il 1000 il - 3000.- 1 

2 750 • - •1'300.~. 11 

500 - 2000 - • 

••..--..--..--

1 
8 aded 

S5 a 
80 il 

300 il 

250 liralık - 2000.- lira 
100 • - 3500.- • 

50 • - 400<ı.- • 
- 8000- • 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilan 
Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Bı.r a.ded anbar inşa ettirilecektir. Aç.ık eksiltmesi 25/9/94ıl Perı;e~ 
gunü mınt 10 da. Bolayırde askeri satın alına komisyonunda ya.pılncak· 
tır. KC§lr bedeli 4890 ı..ra ilk tıemffiaU 33() lira 75 kuruştur. Taliplerın belJ 
vakitte komıS~na gelmeleri. (1031-7961) 

** 420,000 kilo saman alınacaktır. Kapalı zarfla eksı~esı 27/9/941 cu.
martesl günü saat 11 de Snmsımda askerl satın alma onılsyonunda yapı. 
lncaktır. Tahmin bedel! 16,380 lira, ilk teminatı 1228 lıra 50 kuruştut· 
Tallblerın kanuni veslkalarıle tekli! mek.tublarını ihaıc saatinden bir saa.' 
evvel koml.syona. vermeleri. <1033-SOlll .... 
Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmeler! 29/9/9U Pazartes günll 

h izn.lannda yazılı saatıeı·de Gel lnhıda askeri satın alma komis;onund' 
yapılacaktır. Tal blerln kanuni vı>s!:rnlarl!e tekil! mektıublurını ıhale ııaa.tle• 
rinden bir saat c·nel kom syona vermeleri. Evsaf ve 93rtnameleri ıı::ım s • 
yonda görülür. 

Cinsi Mıkta:-ı 

k:Jo 
Tutarı 

lira 
Teminatı 

Ura 
İhale saati ___ __,_ 

Kuru Uztim.. 77,000 
Saman. 3,410.000 
Kuru ot. 5,12J.OOO 
Odun. 6,750,000 
Gaz yağı. 145.000 
Sabun. 82,500 
Toz şoker. 66 000 

819.000 

28,490 
187,550 
358.820 
135,000 
46.250 
40.425 
33,660 

4,273,50 
28,132.50 
53.823 
20.250 

6,937 
6.063,75 
5,049 

51.597 

15 
15.30 
16 
16,30 
17 
17,30 
18 
18,30 Sığır eti 343,980 

0037.8005) 

Dalgıçların nazarı dikkatine 
M. M. V. Deniz Merkez Satın Alma 

Komisyonuhdan 
1 - İstanbul, Çanakkale, İmroz ve İzmir limanları mıntakaıarıod• 

bulunan batık dem!r, zincir, şamandıra ve eınsall malzemenin denlı • 
den çıkartma işi eksiltmeye konulmuştur. · 

2 - Eksiltme 26/ 9/ 941 tarıhlne tesadüf eden Cuma gunü sa.at 11 df!dit 
3 - Fenni evsaf ve şartnnmeslne gore denizden çııkartılıp teseuurıı• 

ft.made kılınacak olan ınalzemenln beher kilosuna • 6P kuruş flat tall

mln edilmiştir. 
4 - Bu işe aid şartnamesini aımıı.k istlyenlerin hergün ve eksatrne~ 

girmek ıstlyenlerln de telli gün ve satte M. M. V bınasında muteşe1'lt 
komisyonumuza müracantları c8376• (6858_> _______ __,-

Eskişehir Tayyare Fabrikası Genel 
Direktörli. ğ ·· nden 

Otomobil lastik tamlri ustıısı ·al:nacaktır. Talib olanla.nn aş:ığıdaıd 
evrak ile beraber ve hlçb;r taahhüdü tazammun etmemek şarUle ırnti • 
han olmak üzere fabrikaya müracaııtları. c84.ı1611 

ı. - Nüfus hüvıyet cüzdanı. 
2. - Hüsnühal kağıdı 11mahalll emnıyet mudürlüğünden• 
3 - Varsa. Bonservis 
4. - Askerlik vesikası 

Eskişehir Hava Okulu Komutanlığında:ı: 
1 - Eskişehir Hava Okuluna bir nazari motör, ve teknoloji öğretnıerı1 

ile blr radyatör, leh m, kaynak ve lfıstikiçıi öğretmeni alınacaktır ücre~ 
her ikisi için de 100 - 170 l radır. Ta 1b olacaklnra ya pılacak ımtıh:ınd, 
gö.stereceklerı bilgi ve llynknt derecesine göre lmt han heyetince takdit 
edılecek ücret er verJect.ktlr. 

2 - Aşağıdaki vasınarı haz bulunan lsteklılerin okulda teşkil edile.. 
cek bir heyet tarafından ııntıhanlo.rı ıorıo 941 tarihinde yap.l c ktıt 
Tallblerln 8 10 94ıl tar hiı~e kndar Esk{Şehlrde Hava Okulu Komu nl 
ğına müracaat etme erı ve ımtihan g .. nu olnn 10 J() 94ıl tarih nde ES1'1.. 
tehir Hava Oku u Komutanlı ında bu unmalan. 

A - Türk olmak ve ecnebi k dınlı\rla evli bulunmamak. 
B - Askerliğini blt rmiş olmak 
c - Medeniyet hak~arındnn mahrumıyet cezaslle mahkum 

devlet lçın muzır tc-şk lfltlara mensub olmamak. 
D - Iyl ah ak eshabından <ılmak, haysiyet ve namusu muhl fl 

ler;e ve alelıtlak &.ğır hapis veya o derece cezayı mustelz t# 
blr flıl ile mahkum olmamak. 

E - Sıhhi ahvnlı •mzlfe görmeğe müsaid olmak (rapor1 aı. 
F - L:Se veya muadili tahsıl görmüş olmak, veya De~!et mertıO

rlyetlerlnde hlzmell mest uk olmak ve bun:ara a .d ves k!I at 
ibraz etmek. 

H - En aı uç sene hlzme ederd ne dair 
______ tanhhüd senedi vermek (1119-8508) 

Ankara~ HarbÜkuiu o,n-u-ta_n_l_ığ_t_n_d_an: 
1 - ~kerl liselere ask. 0 ri oğretmen yet·ştirt mek uz.ere iki tabılye, ilO 

fizik, d~.rt kimya, altı rıyazıye, bir Frıı.nsızca, lkı İng!l zce iki Aim:ıııcl 
ol~ak uzere cem'an 20 ta.ebe al.nacaktır. 

- Bu tale~e erden l.san oğretmenı yetlştlrilec2k!er Ankara Dil, 1:; 
rlh ve Coğrafya !akultesıne ve d!ğerlerı htanl>ul fakülte.erinde ıııı 
okulu talebesi olarak yetı4ecekle:-dlr. 

3 - Kabul şar ları : 
·A - l_iarb . ok~1u kayıd ve kabul şartlarını ~ynen hnıZ o!ınllk >'1 
B - I.5tek ılerın branşlarınn göre yabancı dl! ve fen b l ııer. 

derecede olmak 
4 - İstek ılerdcn s çll~ek suret.le alınacak ta.ebe!er fakUltelerltl 

94.11942 tedrısatınu iştirak edecek'erdir. 
5 - Kııyid ve kabu: muddet l/Teşrın evve: 9'11 de sona erecektir ~ 

tarihte~ sonraki muracaatlnr kabul edılmez. n ı. 
6 - I.ste.klıler n evrak ve vesaiki ae Ankarada Hilrb okulu komut ı 

ğına derhal muracaatıarı. (1077.SZ?!.; 

··························,.·········-·· .. ·······-··· ... -·-········-····· .. ··················--
Son Poıta Matbaası: Neıriyat Miidürü: Selim Ragıp E.m~ 

SAHlBLERl: S. Raıııp EMEÇ. A. Ekrem USAKLICU.. 


