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zın geçimlerini çok kıta hır za: 
man için düzeltmiş, sonra eskı 
haline getirmiştir. 

Eski muadele haUedilmemif 
olarak bugün yine gözlerimizin 
önünde durmaktadır. Bu mua· 
dekvi ancak paranın iftira ltabi-
livetini yükseltmek. yahud d!l 
bh ~ska tabir kullanarak söyli· 
~11....,_ hayan ucuzlatmak halle· 
debilir. Paranın iştira kabiliye-
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iif us dav as nı 
yaİ11ış a lıyoruz 

[Tiyatro hat1.ralar1.]· 
(Baykuş) un ilk tem ili 

Darülbedayiin eski günlerinde -
Yazan: Halid Fahri Ozansoy 

Fukaranın alab:ldiğine çocuk yapması zenginlerin kısır~ığı kadar 
tehıikel:dir. Y etiştirilemiyecek çocuğu dünyaya getirmek bir suçtur 

Yazan: Profesör doktor Sadi Irmak 

XX ırak, Moblin, ceNXlin üstüne kapan. ı bulunan Süleyman Nazlfin rnedla 
TepebOfı kıılık Tiyatro•unclcı dığı zaman, ölüyü halka karJı !UM- ve alta1't dola makaleleri un1um.. 

~AYKUŞ kelemlt oldu. alaka ve tecessüsünü o kadar oPlt 
3 perdelık manzum masal Bur d ala ,_ __ ,_ ....!'-- • _.,__ • ç 

1333 · M rt 'k. . C a •. ıı oıanı.. venaen gece mıştı la, O -roa ... gıfe açılır açtL 
.. •~nbe.,cl a hının 1 ın~L"duma temsili ~ evve~ tiyaf!ro. maz, bir saat zaırfında gala için da-

F 
~lh H lbviadekl diepame. I"' cevabi verdi• <ı "-uesılaf bileml -~ bunl. da '- -·•- uk ld ı l'Unu a e:z;zu ur •aat ıRı e nun kpısında cereyan eden gu .. rültü- .. • . a halk. • ~ • ~ aıa - çoc a ır r. Yalnız hanımlar için lii b ı hadi--'-....! ı... .....ıı _ _. __ , _ ha once elden (ve genlf miky8ıılla 
ri..'1llzde ber ı.habdım 1 yoruz da ond:aıın 1 kcn bir gün felakete u''l"arlar, az ~ uç Zôtn.n:uDCK mec t....ı.---'~•-- --•-Lı1: d ) "'--'-

f
·--" b luy y 1 .ı. k v. burJ ....... .:..d-mn Pi • t ·1!_...1_ c:uerna.ıer mu..au un e yuıue. ta-

la temas etmek u-.-.ını u 0 • uı aç.. ODUflllak lizımgelir l Bana kalsa nte9ela yedinci çocu- .7 ....... -.1····· yesm emsıuuucm hı lara ·· le ı 
l'\1lll. Bu temas b&zı esa.ıı millet se hu lııart koca aadece §ebvaniyel ia cebe bir v3ıtman karı5ının çocu· Gec~/aat d.o~uula evvel çok reklam edihnlt oJmuı ~ h:ı:.ı.::~:, S::a7:: 
cl.a"3brımızı yanlıt anlamakta ol- ıbıu:ztna habl getirm~ end~si. gcrıu devlet butanelerlnde hekim h 1 dmumlaıçrn T ve eserin okunup kabul edildiği gün meviıüer kapatılnuı bulunuyord& 
duğumuzu öğreınm-ek ~ be ·ı ie milletin batına on bir çocuk a~. 1 el.:te alclırtmek ve k.ıdını 111.ura'ıv S ~b r ",v ~lvkarT~ınat ve. epke. Edebi Heyette davetli olarak haztT (Devamı 4/2 de) 

, . · k kıwnW'llidlr ımıida m.ıız..r .,.önuem.ektedi D ı.. _ ____ 1_,_ ti' I b' -~'d ı Bfl ,.. .. ı,..ı lya rosunun n· ---------------------------nr.n lçfb1 ç.o r· · .. . . • • r. e- aan, ınenue&e zarar ı ır nc.'W en • '-- . ~ 
YAl"Jlf anladığımızı ~e nece&dir ki çocuk es.lrieme kunıınu kon.mı.ak bakımından lüzumludur. pısına yap f.lrıunıı olan bu ı!an, 

( "So~ Posta,, nın bulmacası: 30-<•4)) olduğ't.TTn davalalrıını.ıdan bira:i ele ne süne duruyor? Biz bu kurumu ı Nüfus davasında yanlJf anladığı. a:tık, bcrk~en, ~un ti!r ve ede. 
nüfus meselemizdir. Buıwunıa da yanlıı anhY.o1UZ. Çocuk esirge- ma taraftan birisi bu. Ötekine ge. j b~yaıt meraklılarından zıyade be
nüfus i;lni yanlız bir sayı iti olarak me ~u ~· atJlnııt ve sa.. 1 lince: nun lıe>:ec..:.nla b:1'1;~1ğim gÜnü ~~ 
ele alıyorlar. Evet nüfuMın saylal ytbrı, isimleri bıiie unutubtıuı çocukj Fukara ve cahil sınıfın çocuk yap ber venyordu. Çunieu .on bet gun 
bir 11\ymetıHr. Fakat İ• bu~Wl~ as.- lara mahsus b!r darülaceze değildir. mak mülcelleflye:i bine, zengin ve ı evvelA g-azetecllerle cdebıyatt;ıla!a u. Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yolhyan her 
la bitmez. Döl'l milyon İsVlçrelı Av Ç~ eı.drgeme kurumu, çocuk sev münevverin ondur. Halbuki bu sı- n~ı prova ~arzJnd.n ve hususı ma- okuyucumuza bir hediye takdim edeceğiz 
rupanın on mİ5li fazla nüfusa malik ılsl, mes'~et duygusu ölmiif a.1 nıf bu vazifeden kaçınıyor. Bu ~~e verilen tem~ilr.len ~onra, asıl So!dan wb dol' 
millcthinden daha mesvd, daha 1 d:•nhrın d~J r..et'e çocuklarını dev-lgi-iiqe FraNı3 y,tbl 1-ir kısır nı<inev. un'tı~ı timdi geçwec.ektiml Vakıa ru: 
haysiyetli ya~'Tla'kiadır. firmekle mükellef olamaz. Çünki verler memleketi ohıak tehlikesine ~umı prova ile bu . .1 k gala tem.. ı - lUe ltur bir 

1 2 3 

T 
• l Beyi bi.rk b' --..tır böyle çoeuldart Allah bil~ ıslah e- maruz kalacai.ız Bütün vercilerde sili arasında geçen • ıudd'Ct zarfın- denizcimiz ısı. 1 

ugru n aç ın ~ C!~..!~ ı e-'1.. • • ' d 1 b ek iki . I< ' ıı--ı--ı--ha'kı dünyanın en büyük hnParator demez. ~u yan 1f -~ılmasın. buem derecelerinde, tİcal"İ taah.. a. eser n ~1 1
. erı ... amam a. 2 - ince bir 

lclcb.rından birisini kurabilnıit~lr FdBra çocuk yapmasın d<lllıİyo- b""dlerde1 velhasıl devkı:lc "lgili her narak ve mn.anseıu ıde ufak tefek elliJı (3), Acemce. 2 u--ı--1--
Türk milleti nüfus lılnde k~ 1 mm. l(zi.'iyanl Bedeninin. rubunan me5elede çocuk yısını esu l\ tmak tadiller y~pılarak. yeni baştan ha~ır. de bir sa.yı (3). 

mlyet kadar da keyfiyete itibar et. sıhhatine güvenen. çocuğuna hiç ol. zorundayız.. M 1 kete olan sevgi lnılmıısa ~a henım endlfeln yme S - C :nubi A.. ' 

ti'{i müddetçe büyük ve hôklm bir mazsa ..wgl ve tefkat gö.,terebile-! Vf' bağlılığını s "yl::rkeo bir çocuk deva:ın edıyor~?· , ruulo:ua.ı bl:r Tf1i- 4 
millet ollllUf, yalnız keır . .miyete ~, cbn ı:ıd1a1ının çocuk yapması ta· yepmı~cak kadar rahatına ve ınad Nihayet ?. g~ ge.dl. (~5 Mart ;reUmlz c9 ı. 
k 

· d ğ ... : •' • ı b"idl Fakat iradı kırk lira olan a- di hazlarına di"'kü bl ·ııı .... · 1917) ve gunduz teır.sllı ikıncl per- 4 - A ıllı (4). r 
ıym•t venp o anı Y"~ı.ırme lf - ı r. -.. n r m y~ç• d . kad A ti Es ı (4) ' 

ni ihmal ~~jği Z3Jllaın iztırablı de· damın dOkuz çocuk dünyftya getir- yi ar.l~n ve eğer bu sıhhi sebeb. enm sonuna. ar arıza ız . geç · "er er · 

1 
1. l ....ll.•:w 

1
_ .L bir hüsnüniyet görür mü. let'den ileri elm;, b"' le bir F:ıkat perdcnın sonunda, .htlynr 5 - lUılıdud € 

v r.ere g ~ ... ~. m'2S nue .. g l orsa tıY babanın heyecanla karlı ormanı L (6). 

Son yıliarda niifu1ı1.mıuzun in1,i-, sünüz? . . . adanna f;ıphe Ue bakarım. ı ~ırdığı sırada, oğlu Nnilin kurt- 6 - Cenıı.bi A •• 
fa; ,eymıi takib edersek görürüz Böyle ailelerde mes~uliyet htsE;L ~em'eke~ hlzmclinde n~es'~I lar da.rafından parçalanmıı cesedim n:ıdolntı3 bir baş. 1 

Lı:i nı ::11leketln zenginleri, yüksek nln ölmesl ve bir nevı ~k ?!- yetli ~novkllere • gelmek i.stıyenle'!" getiren kö r lcr, sı..--dyeyl, türbenin ka. \'ilayrt (ıt), 
derece 1 tru!nturlnrı bir nevi kısırlık kınlığı, geçimsizlik ve alko ' dave. evvela bu fopM.,.a b frlıklıı.rın: bu vanımla ön plandaki ~ ·lvlrün önüne Tren yolu (3) ~ 
içinde hayat zevki~. tadarken fu.. eder. Böylece zavallı >·avrolar ana ~re'1.e İ 0 :t c~m .. lidlrkr. Velhasıl koydı&!:ı.rı zaman birdehlre iş de. 7 - B!r ' iurr illi 

4 

kara sınıfının ÇOC:rk Y~Ü 1a~ıyamı. baba tefkati tatmadan hayata ka- nüfus iflnde sa1ı!ll olan yolA "b!r an ~ti. Baba rolünü oyn yo.n Ertuğrul (2), Cere)an ('()r.n ~==ı-----ı' 
yacahları bir &eVJyeye ulapnakta. rıtırlar Her gün tramvaylarda ayak evv~ gelmek zorundayız: F~ırir v~ Mub hin mi:.:hi§ h:r çığlık ve a .. ka. (4), Ter ı bl emir 1 (, 
d r. Bizim Fatı'h dispanserinde on 111 ı k-$1'lm, çocuk yaşında hırsız.! cahil tabakada 

1 
çocuk .?1es ullyPtı ... ttl\n yi!reHe:- paralayıcı lni'tl ı>ri-1 (2). Ll:..:a::ıc=i::=-.-.ı::mıı::iıı=:c:::: 

s 6 7 8 9 10 

ı--ı-------

b!rinc.i. çocuğuna gebe hamal karı- lılına yakalanan veya baıka sefil 11- duy~rdu çoğafah!l:mak, mun~vvckr "e le ce3Cdm üstüne kapanması seyirci 1 s - Ekler (8). 1 5 - Avuçiçi Ol) Fena (B) 

lar d
. d -ild' Bunlerd Jere lmr ı.ı.._ ks · · bu zen~u..-.. ere ı ve ~rvetı ço ço· ha lard . . . : • • ı na ırattan eg ır. an ıpn çoaı~ın e ensı uklar d w k d ak nım an hirınm lnlr'erıni fena 9 - Blr uU.e (7). 6 - A1ma.ıı.nda bir llflblr (J) ~ 

bk tnnesine ken:ll&i."11 ölüme sürük.. z:ümr.edendlr. Bizim mballede de c a ogrJ ay ırm halde bozmuş olmalı ki. ön sıra':ı.r· ıe - Bllgi yala.G-ı (4), Geri bıralmı* l.ik (6). ' 

leyccek blr .. ~sı?:!_ı;? .. düçar ed~ bu ç~. bir hayli var. ~i:mi ~..,....-~ da nd::<ta bir pamk t lA•şı görüldü. (5). '1 - Yeni fsimlerıleıı (5), (Baatl 
bu çocuk düfkünlüğunun aebebını senelik mürehbilik v~ hocalık ıtlya. (Fitre) lerimizi Türk Hava H~nı:n b yıl nı~ı ve on~ ayıl~m~ Yuka.'"lflan aşaıtıya dotnı: yer?) ma.nasma (t). 

sordum. Maalesef bana: Çocuk sev., dile bunların birkaçını ısb!ıll çalıı-. Kurumuna vermekle üç milli c.e· lçm dı~ru-ıya, pence.rclerı açık kü. 1 - lstanbtı!un cenneti (8). 8 Da.ıblcrcl tesl 
g.iın fazla da onden demedi, çocuk. tim, itimf -1..ftm ki muvaffak ola- mivetin gayelerine bir anda var- çük salona çıkarmıık 19.zımge!mlş- 2 - Bir a2lllllız (4), ~irin kwdqf - e. im olJUıllV'a d#-* 

b
• ald w d oo __ _ı --, ., ., 1 .... bu hAdO " r• 1 ·-· (5) (4), F.skt pa.pyebüvar (3) tımı ır nev'i Zevk ıgını a soy. n&malm. dım etmek imkanını elde efmtf 1 tı. i"-e a ıse us une, aliı.~Kl • • 

lemedl. doprduklarını yetifllreml· Böyle za11m koca1•ra düten ka.. olacaiı:z. tem&ilde bu m1zanscn dcği.f.ir"ldi 3 - Bir isim (6). 9 - Blr Deri otd (5), Edıul (!). 

yeoeil-ni de iyi Jııai.vordu, Saclec. dnaw&n bubi smbi •. Maale. ~ n &edye leİvlnln ark:uına konula. i - Vi~~ (2l, FJ'Ull& lııalMkfJi (il. 11 - N• (lt), Y&lwı m. 



• --'--.:; •• ;,.-;; .e.- ";_ :::--~ Ti nun ıçin yazılarımızı değil baş• 

3/2 Sayh. SON POSTA Eylul 16 • 
«Son l'oa#Af}j .,. kftM lehlltaa: 65 

Şüca Çelebi bu lertiblcrde Ur
luya sezdirmeden birçok fayda
lar temin edebileceği fikrinde 
idi. Zaten bir gün evvel goruş· 
tükleri zaman Uduya r<odahk» 
hediye etmek surctile ihtilalci
ler içine el atıp casus sokmaga 
muvaffak olduğunu da söylemiş· 
ti. İcab ederse bu adamı kendi 
taraflarına çekebileceğine inam 
vardı: 

- Efendim, bu ademden §U 

anda fayda memul değildir. A
nın dahi vakit ve zamanı vardır. 
ll in Patrona ile aralarını eyüce 
açmak iktiza eyler. 

Diye suatu. Mchmed Paşa bu 
fikri de muvafık görüyordu. Şu 
lıalde §İmdilik dört ki,inin ö}dü
rülmcai için Sultan Mahmuadan 
ferman almak lazım gelecekti. 
Gözlerini odadakiler üzeı-ine ay
rı ayrı gezdirdikten sonra sordu: 

- Dört nefer kim esne için m: 
f ennanı hümayun ah:ı:ini İıster
siz? 

Şüca Çelebiden başkaları elle
rini kaldınp it;ra~ ettiler: 

- Yok, kerem eyleyüp ana 
dahi ithal buyurul'l aultcJ.mın. 
Hi:r.meti geçtikte veyA memul ol
dukta <•başı' elbet esircencbilür. 

- Açıkça söyfon ağalıır, be~ 
kifi içün mi forman isteraiz? 

Beli, beş nefer kimr;-ıne 
içiin ! 

-V-
1143 sene~ Cem ziyüJahir a· 

yının on ik;nci Çnr§amba akşa
mı oluyordu. Akşam ezanı oku· 
nurl~en on yedinci orta odnbaçu;ı 
Deli Hasan ağ «vezir sarayı D 

avlusundaki genit kapılardan i
çeriye girdi, Mısır valisinin ket
hüdası iken İstanbulda kapıcılar 
kethüdalığına getirilen İbrahim 
ağayı kahve ocnğındn buldu. İb
rahim ğeyı Mehmed Pata vası
tn olarak kullandığı için Deli Ha
sAn sndrazarndan evvel ağa ile 
s;:'Öriişmek ihtjyacını duyuyordu. 
1br.ı:ıhim aka ile birlikte sarayda 
H"lil pehlivana ayrılan küçük 
odaya gittiler. Halil pehlivan ge
ce Mehnıed Paıa ile a11Jaıtıktan 

ıso!1r~ ~~tık Kocı:muda~?paşay.a, ! Dedi. Mehmed Paşa odasında 
e:ur~ı Şucaın evm~ ?onmemı~, yalnızdı. İbrahim ağanın verdiği 
v_czır .. sa~~yı?.da m!safır cdilnıi~- müjdeyi sevincinden başı döne 
tı. Çunku guç beJa sadrazamla döne dinledi. Demek artık ihtilal 
goruımeğo gelebilen pehlivan, bela ve tahakltümünden kat'i 0 • 

bir dahn geldiği yere dönemezdi, larak kurtulmak üzere bulunu
dönec:ek olursa görülmesi ve ya- yorlardı !. 
kalanıp asılması muhakkaktı. Keyifli keyifli sordu: 

Halil pehlivan aabınızhk için- - Deli Hasan ((Ocaktann dön-
de arkadaşı Deli Haısnn ağadan dü mü? 
hayı~lı bir m~vaffak~yet haberi - Avdet eyledi sultanım, içe
b~klıyor~u:. Eger Deh Hası:~ ea- rüde Halil pehlivan nezdindedir? 
kı ((fedaılerınden1> bet on kışı te- - Ya Ömer efendi? 
min edebilirse ihtilal baılanndan - O yol<tur sultanım. 
beş ki1iyi bir arada yahud ayrı _ ! .' .. 
ayrı bastırıp .öldüreceğine ima- Mehmed Pata başka bir şey 
nı vardı. Delı Hasımın yımında sormo.dı Rrtık i3 görecelt adnm
f~ra~i~. ağ.~ ~Iduğu halde oda!a lar bul~nmU§ olduğu için kuru
gırdıgını gorunce hemen .. yeı:ın- lacak tuzak ve alınncal: etraflı 
den fırladı, arlcadafının uzerıne t db" ·· • d d ı k k k r . e ır uzerın e uı-up an aşma 
oşaraN e 1

1nı ~~ltu: l~ zım eeldiğini he:ıab f'!divordu. 

b -ld ası Y~ ~ım? Kimcane İbrahim ağa ynvaşça ilcrliyerclt 
u unuz mu. d •· ~·ıd· 

H w •• •• d k" • sa razamın etegıne egı 1 : asan aganm yuzun e ı çız-
g iler bile gülüyordu B k .. - Ferman buyurursnnız peh· . ay uş goz· r D r H b . 
lerine benziyen iri gözleri şen fiıv~n hv~k. e ı. asba.n cdcnfn ı dşerh': 
şen parıldadı: ı ':?ız .. a ıpay~ne ır. e a a 1 

_ Elem çekmen benim karın- yuz aurme)s dılerlerdı. ' 
dnşım, otuz üç nefer seı·dcngeçti Paşa dalgındı, tatlı bir uyku-
1 ayd eyleyebildük. dan uyanıyormuş l'İbi gözlerini 

- Kaffesi on yedinci ortadan açtı: 
mıdır? - Hna .. yaa ... Söylen !mdi 

- Y ook, eski nyaktaşlnrımız· gelsünler ! 
dand;r. - Kethüda Mustr.fn Beyi da· 

- Altçel~ri bu aktnm illetti- hi dnvet eyleyelim m; su tc.nım? 
recek misiz? - Yok, ana lüzum yoktur. 

- Anı dütünmen, sahibi dev- - ! · · · 
fot he.zrctlcri ı<katilı> fermnrr•H İbrahim ağanın gitmesilc dön-
nldılnr mı? mesi bir oldu. Deli Haean ve peh-

Halil pehlivan koynundan <ıtu- livnn Halil ardı sıra snllann snl
rnlıı> bir ferman çık rıp göster- !ana od ya girip ellerini göbek-
di: leri iizerinc kavuslurdular. 1\foh-

- İşte fermam hümııyun ! mf'd Paııa Deli HRSanın gözleri· 
Haa n ağa gülümsedi: ne d:k dik baknrak ııordu: 
-- Ahsen '' 1 -fı:tım. Ht"mcn - Otuz üç nefer ~erdengcçti 

vakit fevt etmedin sahibi devlet luıydına muvaffak olduğunuz 
hazretlerini görelim. haberi doğru mudur ağa? 

Kapıcılar kethüdaa1 lbrahim - Hilaf değildür benim efen· 
ağa kapı yanında duruyordu: dim. 
«Varup haber vc>relim mi der- - Ya anlar kımdedir? 
siz~» diye aordu. «Belin cevabı- - Ocakta, ortalarda bulunur· 
nı alır almnz veziriazam Meh- lor. 
med Pasanın yanına koştu: - Ortalatrdn veya Etmeyda-

- Müjdeler olsun suJtanım, nanda mı i~i bitürecekaiz? 
otuz üc «f cdai » temin edildi! ( A.rko.ı '1ar) 

ccSon Poıta» nın edebi ıomanı; 109 

- Bu yaştan sonra yeni bir O kadar kendimden geçmiştim ları kızdırdığını düşünmem 16.-
~acera •• Sen'atımdan başka hiç ki, ürktüm. zımdı. 
bır şeye malik değilim. Hangi - Sizden bir ricada bulun- - Hayır hiç kızmadım Gönül 
kadın aşk çerçevesi içinde bana me.k İstiyorum Vedad Bey! Fa- Hanım! •• 
mukabele eder. kat cesaretim yok! Rahnt bir nefes aldı. Birn:z dn 

Tekrar gözl ri göz) rime sap- - Söyleyin! ha sokuldu bana .. Koltoeun ke-
lanıyor; yave.ş yava~ başını önü- - Yalnız sakın gnrib bulma- narında kollarımız birbiı·inc de· 
ne eğerken kırık bir eesle: yın ! Bilme:zr.ini:z bunu ne kndlU' ğiyor. 

- Hiç etrafınıza bnkmıyorsu· arzu ediyorum, §nyed yaparsa- S h b 
:nuz, diyor .• Sizi çılgınca scve'-ı"- z d.. l b • ) k ~ u erlin hüsranla biten atkı, 

u nı unya ar enım 0 ur, ço se- nefıs musikisilc aüaJü olarak kar-
lecekler bulunabileceğini hiç dü- viodirirsiniz beni .. Sizden •• 

.. •. S t C . fımızda .• 
şunmuyorsunuz. us u. esareb kırılnu~a bcn-

Tecessüısün, gururun elinden ziyordu. Semahati. kendimi dü~ünüyo-
kurtulmah. Tchclilıeli bir snfha· _ Haydi, dedim, söyleyin ha- rum. :erdedeki s'!n'atkarın ya-
ya gidiyn'"· - ,.. .. '"'··inıizi perde- kalım! şatrnaga çalı,tağı hıaler hiç ya• 

• • A k h" ç k" b" • bancı değil bana •• 'e çevırıyoruz. rtı ıç şüp!ıcm c ıngen ır ta vur, ceısarelsız ~ G .. ı . 
yok; Gönı.u ...... nı şev.yor. bir aeaJe: 1 oz erım yaıarıyor. 

Bu korkunç bir şey... - Bir eser ynratmanı~ı ve bu-• Uzun uzun dütünüyorum. 
Semahatin kızı laraf ındnn se· nu bana ithaf etmenizi istiyece- Genç kızların aşkı korlmtu •or be 

vilmek ! ğim de.. ni.. cür'etkar oluyorlar, hislerini 
Mukavemet edemiyerek bu Cevab vermeme meydan bı- sakl~.masını. be-.-~r.~miy1orl:tr. ;şte 

kızı sevmek! rakmadan ilave etti: en guzel mısnl. Fusun .•• 
Ooo .. Vücudumdan terler ho· - Biliyorum fÜphesi:z: bir e- Gönül de ilerletirse bu ışı •• 

~nıyor. ser ısmarlanarak ithaf edilmez. Semahat zeki kadındır, b'r sey-
Ben bu kızı sevebilirim. Kompozitörün içinden gelmeli •. ler aezP.rse? .. 
Bu Semahate ne müthiş bir ithaf edilen tahııs aan'atkara il- Ve;· ben bu çocuğa mağlüb 0 • 

ihaneti ham '\'ermiş olmalı.. laalbuki lursam! 
Ana kı21 ayni kalbde ya~at- ben.. Böyle bir 4cy olmasa bile. bu 

mAk... Gittikçe yava§layan bir aeale mücadele beni yoracak .• 
Bir an, böyle bir şeyin baki- cümleyi bitirdi. Bir müddet fatanbuldan uzak-

kat oluşunu düıünüyorum, müt- - Halbuki ben, size hiçbir laımah mıyım ı 
Mş §eY ifade etmiyorum. Fakat Semahatten nasıl ayrı-

Ben kaçtıkça hadiseler peşi- Sesindeki titreyiş rikkatime lac:Ağım? 
me dü§Üyor. dokundu: . . Bir müddettir onu göremiyo-

Renim ne suçum var? - Ne bıhyorsunuz! rum. Bu hep böyle d t 
Muhatablanma zayıf mı da••· D d" evnm c mez • e ~. ~! 

ranıvorurn? B;rdenbirc diklendi. Karanlık 
Mesela, bu kıza, hntin davran ta, gözlerinden bir alev fııkırdı

sam, böyle bir ümide düşmeme- ğını gördüm. 
sini ihsn:; etnem? .• - Ooh, ciddi mi aöylüyorau-

F akat bu arzuya iradem itaat nuz ! 
etmiyor. Söylediğime o anda pi4mao ol-

Ruhumun heyecan, macera a- mu,tum. Ah fena bir adamım 
amak illeti.. filmde Schu • ben .. böyle küçük şeyler, büyük 

bert'in scvcilisi rolünü oynıyan ümidler verir. 
kadın san'atk"'r, bir serennd - Demek benim için bir eser 
ı;Öylemeğe b~ladı. yazacaksınız? 

Bir saniyede k famdaki film - İlk fırsatta .. 
değ:şti. Gözümün önüne bedbaht - Bu çok içli bir eser olsun 
Füııun geldi. Zıwn.lh yavrucuk .. . v cdad Bey 1 
Schubert'in eserlerini cok sever - Bes üstüne 
ve övle duyarak söylerdi ki.. Seıı;mdcki istihzayı 

Göniil birdenbire kolumu tu- - tleri gidiyorum 
tr.<rak, hafını b'ma yakla§brdı. Böyle ıamarlamAJ .. ·• -

anlamıştı: 
değil mi? 
'"::n'atkir-

Ben hep böyle kalb yaraları, 
üzüntüler, enditeler içinde ıni ya 
fıyacağım. 

Lakin itiraf mecburiyrl°nde 
olduğum bir nokta varaa, bütün 
azablanna rnğn1en, bunl~rdan 
heyecan duyduğum, bu hcyccam 
arzulayışımdır. 

Korkuyorum, çekiniyorum, Ü· 
zülüyorum. Fakat bu heycc:mlnr 
zevkli geliyor. 

Ne garib bir adam oldu'TI. 
Semahatte:ı sonra, kl!.dınlar

dan bucak bucak kaçtığım, kal· 
bimde yalnız bir kadın yaşattı· 
ğım icin mi? 

(Arkan var) 
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Milli piyango Hergün Yeni ticarei otlatan 1 K AD y 0 1ı '( Yeni neşriyat ) 
( Bh• taralı 2 nci .,,.JadaJ kanunu için y ... pılacık 

""" T• 1 çaq•MBA. H/9/lHZ :lawıi• ateaada sarledllmft bir .. 
tini artı~ma~ ~eya h~_Yatı ucuz- top aRl1J ..1 Uiw.8 1ıf8r '.it: 8W •J81'1. 7.U: Vhrt ın .ı - Bürik 1rir iMna Ue dDJmise .-. 

On birinci tertibin ikinci çeki:işi dün latm~~ 1~ bızım henuz halled~- Ticaret Vekaletinde yapıla • ~ Mo: .&Jaaa baberlerf. 7.55: r:11m11 elan ı.a klW.ua,... men:aa. m. 
medıgımız, halletmek yoluna gır cak bir toplantıya latanbul Ti • ı &adff aa1eıa ~r.aı. ıı.zt. suı Qa. -.nbil •Y- iki ve tol'kanı; ıı.uıta • 

Ankarada 19 Mayıs stadında yapıldı mediğimiz biricik mevzudur. caret ve Sanayi Odaaa umumi ki- n. 1uı: lta1'Jflk progra.m (Pl.ı, 12.'5: hıdantıan km1arıp, ona estiaine --.. 
~i Alimlerimiz bu mevzuu ele tibi M~ud Pekin ve mmtaka AJllm hal>erlerl, 13: Sariu Ye tirlriiler. tan~ aaııa emin ve etaba • .._ 

Milli Pi,.ansonun 1 t inci ter • biten 4,000 bilet. aldıkları zaman baait bir çare ticaret müdürü Baha Erku da - 18: M~ •-.t aşan, 18.tS: Fasıl br bir vulıJoe& m11 etmt,. olan buylk 
b"b 2 nci çekilifi dün Ankarada 3 lira kazaıatınlar göstererek ve bu çarenin <,De- vet • edilmiflerdir.. Bu toplanb,.a heyflli. 18,45: Radyo sa.fon orkestc.-.ı, (clıouis Paateur .. iin .b&3'alıdır. 
19 Mayıs stadında aaat 15 te ya• Son rakamı (O), (9) ile biten .. ~ . d ed fzmirden de zahıre ltonau ko • 19.30: Sad IQ'&rı wı aJa.n. habtrlcrl. Ba pek ıa,dala \ltn.ha ltiU.ün -.,. 
pılmıt ve çekilifİ kalababk bir 40,000 bilet ikramiye alırlar. vayı kul» olduguna ıtıma e- miaeri Cevad Nizami ittirak ,de· l9,45: Yunld&n aeslft', ıo,15: Baclyo p. oWanmıza tawlye ederli. • 
halk kütlesi takib etmİ§tir. 25,000 lira 'büyük ikramiye rek.: ce~ir. Oda umumi katibi ve ti- setewl. 11,45: Bir halk Uirkisii ötreııt. 

Bu çekili§te ikramiye kazanan kazanan 250159 nıunarab bilet Mahsulümüzü çoğaltalım. caret müdürü bu akpm ADie& • 10rm. 11: tETID ....U>, zı.ıs: Pblae ÜJldi _ Bu _: ldiUiir 
D~ralan qaiıya yazıyoruz. s· hm diyorlar. raya hareket edeceklerdir. Top- llOIOlwa (Pi.). 11.31: 'l'eıull • JtımıU 

wasta aab tbr• l b 1 t d h lanmakta lan • alleıd, 11 51 &baaeticlbah D aııııııa& 8-• ç~. ı.ı-e liıUlaı. 25;000 lira kazanan 10,000 lira 1·kralBl·..,8 '---anan Güzel tevsiye, mükemme u· ~ 1 a, azD' 0 Y~ • : 111' ............_ 
" _. F-L_ in ah l" ço- ticaret odalan kananu proJeP 12.30: 8-i ~ ""'8a ıw.erterı deli wı liiMt ,....... ftı'flr. Fialı 

250159 biletlerden 175091 numaralı bi- luş. aatat ya iZ ~ 8~_ub·ı· üzerinde prüfiileceti 'bildiri! • 'bormlar. ._ 
4

• r. 
10,INJO liret -... • ..ıar let latanb•Lla, 333516 numaralı ğaltmalda paranın iftara &A1 ı ı · mektedir. 

175091 333116 349175 bilet Cebeliberekette, 349176 nu yeti yükselecek, hayat ucuzlaya· ---a---
5,000 lira lıa;ananltu' maralı ltilet Rizede aahlmımr. cak mıdır) .. Cezalandın lacak be 'ediye 

021517 057679 19575:f 260754 5,000 lira il.-amiye lra*Uan Bu iki numanh harbden on· 1 
273099 'biletlerden bir taneai Bolclan, bir top' rak mahsulümüz memle- memur arı 

l 1uı ani taneai Maniaa, Yozsad, Diyar • ce ~ 
2,000 iro zan ar bakar ve Anlıarada aatılmııtır. kete yeter ve artardı. Fakat 91~ Belediye memurlar komisyonu 

013580 056946 087901 090487 2,000 lira ikrami•e kazanan de nauran, yahud da komşula· din beled~ "!• mm:vini LUtfi 
110469 175125 189248 312109 L·ı . t" la ,_ .. A memleket Akaoyun nyaaetinde 'bU' toplantı 
219454 219698 254362 264027 Dl etlerm 8 tanesi atanbul, 2 ta• rmuz ' R&tta vr~P~.... . yapmıtbr. Bu toplantıda hele -
307138 307999 322538 361021 Desi Ankara, hir taneai Erzurum, lerile mukayese edildıgı takdırde diye heaab itleri teıkilitında 
163972 372747 318993 380679 AdapaOzan, Buraa, Denizli, Da - ı,.;,de hayat ucuz mıydı} vazifeaine devaııı etmİyen ve İf-

day, nye, Trabzon, Orhaniye, .,.-Bir aralık tarihi tefrikaları ile terine kartı IAka,.di göateren me-
l,000 Iİrcl ~ Zonauldak, Targutlu, 2 tanesi de l im" 

001296 004582 006738 009525 Kayaeride aablinııtıT. epeyce şöhret kazanmış o an murlann ~y.eti söriifü Uf. ve 
014140 015253 015840 018977 1,000 er lira İkramiye ka,;a • merhum Kemalettin Şükrü avan 'b~lardan bır kıammm ~~y.e· 
030912 o~ 036319 051403 __ .. biletlerin 15 .. ____ ! latanL--J, törlerinden biri olarak Varnaya len hakkmcla karar • 'Yertl~tu:· 

_. ......_. vu • • O l b.zd Bu memurlann yevmıyelen keat-
067740 063096 076889 082448 4 taneai Ankara, 4 taaeai lzmii-, gitmışti. zaman ar ı en a!- leceldir. 
093951 100561 108502 109510 diterleri ele yurdumuun muhte- da 150 lira alm:lı. Bana "8zdıgı ------------
119446 135832 138255 154882 uı tehir v• üaüai&rm.ıa aatıı - mektubda: KarabDkUn yeni emni•et 
155522 155718 160805 172660 fbr I 
173445 191062 200897 206659 ... • - Bırakınız burada otura· l iri 
210932 218771 219178 219908 yım, 150 den vazgeçtim. Ayda 
224028 225924 226494 228583 )Slll .. ll BlfSISI 40 lira gönderiniz fazlasile ye- Karabük (Hususi) - Oç aJ'· 
•Ad137 2s21~a 254904 ~a'»14ft ı .; .. · D . . ' dar münhal Wunan Kara.Wik em 
.- -.o -·'""' _ .... - ...,ırl emıştı. - ni•et ~-~iıır.:...e Zoe-'dak Yi • 
264151 269258 293734 299905 B l - f tt ,, annr• •-· •~ 
328976 329820 336725 J39732 15/1/1942 .. ıı. • ..p&nl.f rlatwı u suret e yaptıgı eraga en llyeti emniyet nriiclürffltfl raer-

Elazığ Nafıa Müdürlüğünden: 
ı - BIAıai it ı*kll Mem1ıeket hut.h...a ızıas Ura 7 ~ .rSINll 

..... llıiii cere,,an!ı kalori.fer tesint&. ahhi _.. ._., dMlll ten"finl, 
llİllQ&l. Wehn ve muharrik ınnveı ~.. iellMD bpMı sarf -.MJ,e y ıJt1aa 
llbltm~mıle iallb nh• etmecl:iiblmll/9/HI ,.,......_ W--. br ar 
mMılıetle pa3l'fala •nıkılm•ır'. 

2 - Bu • &id e"fnk fllllla:dır: 

A - Ba.7mdllllık 1'Rri re-neı ~ 
8 - 'l'elllii Ye IMmltllİ ~ 

c- DıdHme~ 
D - llef1f hii.lisa. 
E - MalrMelaaıae projMl, 
F - Yapı .,ıeri kıud ,adnamesl. 
... .,, ini prtmw 'ft- G"fl'Ü1 .......... ~ d• lira ... 

..... .... .a.ıaıw. 
ı - .. ı&mıe,e 111' lllm* ~ tdeklBerin '7Sfı1 •ra ı5 karla$ m....,..U.t te.. 

_. ..-.... ,,...._ ..ar ...u wktıı6a ftJa ......._ ile vnc:ı .,.,,_ 
lıllld Si S .... ikM cim 

1 

p' ........ 

A - B*'i ~ -~ bu -. ~ atınmısı tilllyet ftdlMI. 
B - lMZ ~ tıiıt 'ltaftt. ve San.a.Ji Odw wd:-. 
t - ra.rl* &alilııleria ~ı ile EJkıi N.ıa Jıliidlirtlitlnde topıa... 

tlllı: tıemisyen lrlllıaruııda. ya.JMb.cakllT. 
WeldPerta S öncü maddede y&z1b vesflıılllıırla 1ılırlllL'tıe _. ,._ Slkai' NlLfa 

Miidürlütiinıdıe eksiltme koml8,,Vonuna .. ......._ ., ....... _. .. elmtar. dtHla 345055 347956 357987 361256 zararlı çıkmadığını göstermek ü- kez komüerl Huan ÖZgü'Yenç 
376550 381349 381704 384674 ..... AJ.." zere mektubuna bir de mukaye· ta,U. eclihnittir. Deierli emniyet ----

1
----------------------

•AA lira~ Atutt " • • seli liste ilave etmişti. &miri Karabüke selmif Ye yeni khsat Fakültesi Dekanlığından: 
'""' , ...,. 1 llel'lla 5.U B I . brr k hm A ya:dfeaine ba,lamışhr. ........-t ~ .---~ __ 11_ kiR 

Son do .• rt rakamı (4987), 13Z.ll u garıstam a a ' vru- ........... " ................ - .......... -......... FalııiiHe:aıl& sos1oloJl w ve sosyal __... .......... ya ve _.. • 
···-•.Y• ıM ne1ar '- - 'd bili ki B" ··o lli1Jerıi _...._.__,.a..•- _ _._. ı.t.eklUerbı Dıt.-1a ı lnet Per1e•be rintı saat (5784), (9419) ile biten 40 bilet. ..ew. lll lnifn ft. 11.'ll paya ne~ gı e~ r, .u~ .• - ru atılmış bir adımdır. Fakat 1 _.._, _ ..... 

100 
'

ita luısananlar ~ .._ · ız un danın bır gazınoaunda bir ogun 2 l h bl . H ae 1911anet ill t.uıumı pPdaclılmma .. etine bdar "81mlarlle ltlrltte 
• • 

1.Et rt' · . . fed•l ) b. ve numara ı ar erın arasın· •uMete Jllll'M•I L dMI• 
Son iç rakamı (801), (947) ı.ııı.a.a lM ..... u. ıı.ıı herıçınhsar. b!en fiy~a~ad ~ 1~ da Türkiyenin pahalıhk bahsin· --~--------------:-------

De Lı'ten 400 bı"let Bir ..- .. 3S.lt angı ır aay esın e ""''* sa: d . ... . .. . 111 
• ... __ ....._ L&.. .... ~ b. • ı k e arzettıgı manzara gosterıyor T b t 1 b d ·· d .. l .. ğ.. d so lira lıtaananlar - -- -- - at tam ır pansıyon o ara yaşa· ki b a e e yur u mu ur u un en: 

SOD Hr rakamı (4&l) (962) .._ at nabı'l·ır gı·yı·m ... evasının İstanbul u adım yalnız başına mak- ı - Tıb Fak--. ikmal tmuı....w-ı ..... 1 ~ ıu siinü b:ı•1 a ·J• -... ' ' · ""ıJ dak. f sadı temin etmemiştir ve ede -,- -. De biten 400 bilet. P.•ham n Taıt.,t.ı&ı ve garb pıyasa arı arasın ı ar D d h __ 1 •• l... cıal'ıtıü.n Jkm&\e kalmış bulunan Tıb Talebe Yurdu laleb•r .ıın .25.E1lul9U 
20 lira k0ananlar • ı------------~ da b . be tded' mez. er ma s~un az ıgm• .-.... 

Soa üç rakama (067), (098) s ..... Dwww L7 tılrllit it.ti kı u nıs t ır. . . . dan, yahud memlekete kıtakıt ı - ._ F&'rtilteal ._. laUlıaDlanm ıu:1lül.t4% rtını lıqlameatın4ım 
(3M), (&42), (830) De biteD Ytilde 

7 
lMl De..,... Evet. toprak mahsullerımızm, yeter olmasından ibaret değil- .. sımta ~ Tılt Talebe Yıanlu taebelerlaln u Syl6J Mı cbi. 

408 hilet. ~ -:.,,,.1• U :.: alelitlak bütün meulmJek.et mah- dir. 3 _ F·W elerdt tltftlere ı :bdne~ tMZ l'lı1lil ............... lk&ıalt 
ıo lira i,..,...,.,.,. ıu ve mam eşyasının ...__ Tlb Talebe Tınıııa taleltelerbalD • 15 8tl' ..,,,.. tu shii ~.,... 

S.. ild welram (31), (11) ile ·: ,., ._. -·. · - • a dof 



t......... __ ._ ...... ı ....... ___ ,_ ··~-: ...... _ larıntb.J i tah·'-:ı_ - - - ;:- -·· · ··-· -· çuvaı hlsülye unu imil e(Ulerek ı;a. 
=u.._at evraı;:ınn nsı?.A - &., 1 .. • • • Fabriknda bu tekilde !malafa ye-
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: M. 11 ş f. s·ı .k Fakat kapıya ve Reye hücum eden 1 sedei- Karlfl'Jt.8dan geçti. . f i 8 ın 1 9Cf • ~ın_ wkm1 kesiL~lyo~ İşte bu - Perde arasında sahneye glnnl~ 
Azılı bir terir henüz 16 YClfrnda ı ·ı · ı 'f 1 aiirüııü esnasında gıJ-"'lllll camları tim. Edebi Heyet azaları, aktörler 
'ulunan M"'fun güzel bir kız.ıoı İ ere 1 tı c:.t arı kırıldı! bağıran.'ar, IQ.vn e?enler dekorcular ve bunların arasınd~ - Ha!. Kara Ahmectdeu h\\b rağına destek olmUfbır. Adal. 

tabanca ile öldürdü · ı' ~ l!e polis karıJlı n nihayet 1 ıplak vücodlarile ikinci peni aediyoı·sun değil mi? Halil; Kara Ahmed le Herse leci 

1 

~~~.ükle kapatılarak teıns.lle ~ çı~ olan dansözler bnrarelk - Eveti... • İbrahim meydana çıkbiı aam .. 
ILAl--.J.!_ (Huı• ... :) - Evv-1'-i ae- BHecik (H~) - Milli ._......."""'~ • - O, Raz~adladı...... Omur •o""ylenı"rdı". 
, ... ~ .... e&IL .. ı ı 1 vı!•~ .. ~!,_ !.!.: • d • lronup.ıyortar, gldiyOT"lar, geliyorlar, ... \ .. • 

ce tehrimizln kale .,-kası bahçele. Şefimb sın« nönd Bileciie aKJa gunau-.r., 111Uncı per enm • lıar da hirbirl . köyünden... - Gene bu, belalar seldi mif 
rinde bir cinayet iflenmi!, 16 Y•f- teıp'lflerinde çok m.emnun kala. l 90mmd~ 1Janın1'k b&disesl bir ta.. teeı ~ ~n erıne çarpıyor. - Demek Deliorman~• hal... Meydana yalnız Hers.Jeci ki.-
wında ve gii:r.elliiile methur birı mk vili.yetünize 73 bin Jlnltk rafa btrakılırsa, eter, muva!f~ı- lardı. e ima.d Hege'nln besteM- - Öyle!. fi gelirken bir de Herselecinia 
kız öldürühnÜfılÜr. Bu had.he hak. bir Halkovi bina.sı yapıım..n. yetil hir uetkeye ulaımıştı. Fakat le, ormana kar yağa.iken p~rl rak.. - Tevekkeli dei,-11. Tam Deli· çırağı bulunursa tamam olurd .. 
kında elde ettiğim ma.lıinıa!a ~öre emir ~N'. , .... ı ~gece belirebllirdi. Çünkl, ıı_n_ ı oynay~ .olan Garden Bar'ın orman tipi var o-ıda... Çünkü her iki pehliv&N ç.ivgara 
cinayetin failJ buııd.ao 4 ay evvel Bi.\eciğln lıantul.aqunmı )'inniha gnebec9!ere veriiecı umumi prova güzel dansözlen pek çıwlıcın ~- getirmek mümkün olmadığı g;bi 
pol:s memaru Sa!ih Özsdçuku va. ci yılı miinaatıbedle Bilecik HaL te:mrlli günü, .on perde kapanırken dl. İnce bir tülle örtülü uryan VÜ· - Ne vakittenberi büyük or- onların eılenmeai bat güreş peh-
7.He ba.flnda ıchid eden Abdi.illra _ kevWn minnet 'ft )ÜlaaJL bağlı- Yahya Kem.al'ln sahneye karşı cudl&Tının )'UmUfAk ve hulı inhina.. taya güreşiyor~. livanlannı taJırbrdı. Böyle ol-
dirin kvdql Me:bmed M~J.1:4d'"ır. lık h~.n: ifade eden telgrW «foutu» diye baykırme .. •e Ertuğ-. larlle kıvrıla süzüle geçerlerken de- - Yeni daha bu, l'iİreJe' çıktı. makla beraber Hergeleci ile Ka· 
Genç po?ishni7.in §ehid od.llmeain1 larına cevaben aıağıdaki telgra. rul Mubsinin eseri müdafaa ederek koreuların gözleri garib bir parıhı - Amma yaptın ha 1 .. Büyük ra Ahmedin birçok bat süreşleri 
miitezkıb fta;IJ kıırde,ile bq~cr ka.. fı Belediye Reisimiz Y.hya Gi- nıünaıkata etmesi üzerine :lnılağı:na ile açılıyor ?e ihtimal bazılarının ortaya yeni çıkıverecek!. vardır ve hem de iddia.IH&R, ci4-
çan ve tlmdlyc kadar fjl'IU' hnlinde l ~ne ~nıderm·~~lr. 

1 
günlenlİr bir takım aca.ip rivayetler da balecandan kararıyordu ki, elle.. - Eveti. didir. 

bu"Amıt:n Mehmed Mıtrrbi çoktanbe. cıGuzcl Bllecıgm. kurtuwı bay doldıurmuşlan:lı: sözde, halka veri. rindeki keserlel'i orta dikikn L - Çok güzel gürepyor · · · Son· Ne iae, bunları baı cilıret sıra-
ri sovmeldı:, olduiu Fe_r}an kızı E- ramını lw.tbr tenuz duyguları- 1 fıeook olan ilk teııuil ecces-1 dMıa bü • ahud 1 k"'yad . .. ;,e ra ceıur bir çocuk!. Hiç kork· a1nda okuyuculanma aunanm. 
mİllf!yİ alıp kaçımıak için gwlce ka nıza tefdJdcür ederim.» · ı' "ik hücıaınb.ra kala aJan va!ere, Y 80 

• OfC ekı tur .e· muyor hasımlarından... Şimdi gelelim Kara Ahmec:le: 
le arkuında!tl b:ın--ı~ gdn*; E_ lsmd lnönü yt ı L--- •• n:~k'"rük" le ,!··nin tahtıalarına lndırecek ye!"Cie bir. - Çok cesurdur. Kara Ahmed, Yanı'- u:ı.e . .:... 

~ ""1' \ ) tım ı;ııuuuıı ıç.ın .. _,.. 0 ~yen:ıer b' ı - t • kolların ah d K" • b d ., H A ... '._ 

1• 1 a•ı'-ının '-:!tü"n ·o·· .. ı.--ı"nc ! ••rüttü• •• l k l ' rıer nm ya a y u par- - ımı va1' ura a. • emş.e- it d d' Z t b -.ı -'-m ne 9C ....,.. .. ,~ .. ..ı:ec •· ............................................. varnılf aıı yapıp ıs ı ça :ıcc:.L lar .. ·ı . f'IA a ın a ez ı. a en or-uru.-
r.wtn.en kendi "le boraber "~nek G b l"l 1 Jann .:ı_,__ bö l maklarına vuruyor bu yuzdeıı rı erı 1 an var mı?. 1 "frhı k 'l · ı H • -· .. 6 Z0 ! er e Oldrik . lf; ve acuu1 '"ye bir. takım • ' - - Yok. Onu lımail a~a hima- a 

1 
a esı m1' 0 ao üaeyuıia 

İsteın~. Bunun üzerine ~ - nvaye".ler ... Ben bunlara ma.'l\Jlla- wada bir aol sesler duyuluyordu! .. kurd kapanile de hali bara), o&-
med taooncasını -'-erek zavallı kı- ' f' 1 --•~ta '---L- d 1-- dan • di '-'~-:- w •-~LL--~-= ye eder. t K Ah d. " --' '.r'-' ıs ıyor ar UW& ~, ostııarım ma.. Şlm . Wruı;u>U agır a.~u - Hangi lamail ağa but.. MU§ u. ara me ın pr~e-
ZI ÇCD"'Sİnckn vurup öl:ilırıııüşlür. mın'ıa.r -t.... •. ~ Bakırköyündeki kaldrrıp vetlne ko~a nmae.ıyor. rinde üç dört zorlu oyun. 'Yarck. 

ı . (H A) ~ J - .. • r - Serezli handı İsmail atal. B 1 rd b' • 
Bu Mm.."'tie sevıf.lidni yere &«en ka. :unıt, uauaı - Gebzede .tmtb.<t'aırımdan bazıları 0 gece , __ .ı1. P-d-1 da dahil olarak, ı.- H una an ın: Çapraz ... fkia-
• .ı__ • kt B bebl h lk .uuu ""' "'"' ~ ani ~u me~hur ağa be!.. • • bo d n......ıo.__ 

til etrafın tenhalığın~ ve gece - elektrık yo ur. u ae e a için, mukabil bir hücuma geçmek altı adanı uflayorlar, puflayorlar, _ Ha!... cısı yun uruk... ~üdb 
nln karanlığ~ndan btifade ederek geceleri sokakların karanlık'lar ~ aralarında anlnpntflar ve adeta l~ inim inliyorlardı. Hü _ _ Neden soruyorsun bu ka- Kurd kapanı... Dördüncüaü deı 
kııçıp kurtul:nı.fca muvaffak ohııuı- içinde kalmasından ve fenerlerin --~- ed ı "...ı f •--- • t Kazık ve gırtlaktır. 

1'21.J «ıt'l:.· eser nr..ıua aaya ~aT. ,._,;,. (!._ . .ı n~ bu ı..-1_ .. ,~ ...... hiç dal' bram 1. 
tur. c::ddetle takt"b edlmek!ed.ir. k l .ı__ ·k· t -6-ek • .--..ıc-t-..1: D-'-~ nd bil ı-,,-· ,;,uıt\U &IÇT --ı-11 =.u ... Kara Ahm d h •-- '--':/' ya ı mamaaınu.a:ı fi aye ...uu • Y"".ll.11~· • • oı1 un .ıarı n arası a, • ,_.:._ im 1_.ı..ı.- b-'-I _,_ - Bu, çocuğu yetiştirmek is.- e ' asım...,-ını ._, 

tedl·r. L---- .. ın-.ı nb!...._...ı __ d müd' ı bu prcıJ.K;; o ıyan a:u~e - ı ~ zorlu Te müabet oyunlarla ee--·~ r ııuı l3an&I" a r - . • terim. U atası var mı? -... Tok tta tayin ve naki112r lunan Münir Tevfik en heyecanhsı nıK yme kızmıı: - Yok!... ondan aonra mağlubiyetlerine p. 
9· d k k ·ı b' idi. rnğer bir takını ı;~ç\erle ve be.ı - Ben evvelden de aöyiedhndi, _ İsterse Kara Abmecli çırak derdi. İtte Yanık Hüseyinde ele 

Vilayet encümen ikinci memu
ru Tnhsin Özalp Artova kazası 
hususi muhasebe memU!"luğuna 
bundnn açılan yere de iaıc me
murluğundan açıkta kalan Tev· 
fik Demirel ve Artova hususı 
muhasebe memuru Enver Gökçe 
de Vilayet Nafia Müdürlüğü he· 
sah memurlucuna, Nafia Müdür
lüğü hesrıb memuru Abdullah 
Çetin de encümen mümcyyizli
ğlne n11.klen ve terfian t yİn edil
nıişlerdir. 

ıga a aza urşunı 8 ır nim de dostl&Tunla berab~r tiyatro- yine de aöylerinı. Bu kubbe bir &Ün alırım!. bu oyunlarını tatbik ecliyord• 

adam yaralandı nun muMelif meviülcr1~n ve Sin\.. tepenize yıkılın;a biç faptıaytn! Dedi. Boyundunıkla haamını iyice ... 
!arındım bileıtler almışler, batta bit' Diyordu Hergelednin usWıiı " me- diklen sonra zorla altına alda. 

Biga, (Huausi) - Şehrimizin kımıı paradiye dağımışlardı. San-' Nlh • dek 1 •1 . bareti herkesçe malum olduğu Şimdi de kurd kapanı ile cencl. 
maruf tüfekçilerinden BC§ir us- ı lô, Vıctor Hugo'mm 1930 da Er. ayet orınan la ~ ;,:~':- cihetle onun ustalığıDJ herkes is· reye sokuyordu. Hergeleci lbra-
ta, dükkanında bir polis taban- nani ls1ınll dıramının Pariste ilk :~ tı=~~lle ~.'r p~ 1ilikek işti. terdi. Sonra Hergeleci gil1i bir h~, ~ü~ük A~~edin ba ~ 
cası ttunir ederken dolu olan si- temsil gecesi esnasında romantik- sııny ver . ı. - • su pehlivan he1'kesi kendisine çırak tabıyesmı aezmııtı. Ho§UA& ~ıd .. 
Iih kaza ile patlayarak çıkan lcrk lklasi.1<1er arasında ~ gel- lmParl gıl;J ~lislere dagıldı. !Uka- yapmazdı. Hergeleci, Kara Ah· rek: 

• • b • miı olan meşhur mücadclenın bir rıdan kar yağdıracak ve ikisı bay. medin ileride iyi bir başpehlivan j - Aferin ıu AhJnede. •• B.li 
kur§Utnhkal!'-t.ıl~ınald~~ edt ebniçş, yka- eJI de bizim tiyaEro 4arihimlzde ha..' kut gibi ötecek olanlar, tavanda, olacag· mı kestirmift,i. Böyle bir nasıl eziyor hasmını •• 
rası e :.n.e ı o Yöun an ana. • . . L--

k l h t 
• k ldırılmışt zırlmııyordu. Ben vakıa Hugo de- ıplerln, tbtaların arasındakı camu.u; çırağa aabib ohu-sa kendisi için Diye yanındaki Kanb.- H.a. 

a e as ıı.nesıne a ır. • • • • l d t · b. d ı d' Kanb ..ı_ ---o ğildi:n, esenm de &nanı yanıncbı mevldileılıne tınnandılar. de yardımcı o ur u. yı ır çırak e söy en ı. ur uaı 
bir ebl'amın. dibindeki bir ~ ikinci sinyal,. Kuli$lerde telİı§ ço. ustasına iler~~e iyi bir yardımcı-

Biga noteri Fatsaya gitti clk sayıbbllirdi, fakat vazıyet he.. O.aldı. dır ve baş ~r~şlerde usta ve çı- - Evet, eze eze yenecek oau. 
Eed'rne sa'n'>f ar okulu bu be .. k k d b kht k o v k H'" • d daha e.t 

.;o Biga, (Hususi) - YıUardan- ıı:ıen b~~ ayni idi ve ıu.e- Üçüncü sinyal .. Rqld Rı..za lle,r ~~an ~.tın~. çı b' a~ık or- , am uşeyın en s 
Edirne (Hu&usi) Edirne beri tebrimizde bulunan ve her· ~, kalbiıne belki de gunıra ~e. , &tuğnrl Muhıln odalarından çıktı- u yo ur. ! et un . ırç.o ere- glireşiyor. w • • 

Bölge San'atlar okulu bu den yen gaı'ib bir çarpıntı vermekteadl. . ur el ler Hergelecı brahım ıle Kara - Bu, çocuga ıyı balalıraa ... 
l 

. 'd d 
1 

kt 
8 

keıin itimadım kazanmıı olan Her ne ise tlyatl'O hıncahınç lar. Şımdl yan yana k ist er,. l Ahmedin birbirlerine yardımı ol- nm gibi bir pehlivan olur ... Ace-
yı ı ıptı aım a açı aca ır. u . . • O · ·· · 1 B ku 1 
hususta gereken hazırlıklar bit • noter Hıkmet Senm, Fatsada va· dolduildlan sonra temsil baıJadı ve ÇÜDcU smya · · · <1 ay f» un mu~tur. Baıpehlivanlıkları aıra- milikleri çok, uata elinden ç.ı.. 
mi,tir. Müdürden sonra muallim· ife alarak ıeçeu ay lturaduı ay· çok filsıiir ki ile perde Se>nuna b- ikinci perdesi açılıyordu. J ıında Kara Ahmed, uatasına de.- mak İlter ••• 

.7~=:~~-.. ~~~Ye • • • ~ T ... *:. :ı .. medea VO ...... ... Halül Falıri o~ te'k olduiu aibi Heı-seleci ele Ç'· 



SON POSTA 

L Telgraf, Telef'o:a. Ve Telsiz Haberleri J 
BU SABAHKi HABERLE_!! ı Milli 1 Sfglingrad:n en büyük g:rı 

Almanlar Staling"radınmerkezine Şe:r Almanlar larafmdan işgal edildi 
vardılar, şehir ikiye Lö ündü, 

taarruz devaın edıyor 
İnşaat usta oku:u 1u 

gezdiler 

. ( Baf taralı 1 inci •a •lad ) h . . 
sınde tahrib edilm· t• > a I esrnde bır mahalli zaptetmi 

Volkof cephesin~~ ı~ ff l • oldukları ilave edilmekte.dir. 
yetli mevzii bir tefebbuuva ~ u- Mos!cova 15 (A.A.) - Sovye 
sinde birçok kamp tesi J :1 t '~ · gec~. yarısı tebliğine yapılan bir elı: 

Ankara, 15 (Hususi) - Rei- rib ed.iJmi{I, Lado•a -~f"~r~. a • te JOyle denllmddedir: 
si ·· h t ·· ·· d" b d 0 go unun ce- Rus muh r J cum ur nonu, un refakatle- nu un a düşmanın mevzii mü . 11 a ı.ı arı ve topçusu Sta 

Vi,i, 15 (A.A.) - StaJingıad )arına devamdetmişti~. ~ej!k ehem. miyeti olan bir köyü rinde Maarif Vekili Hasan Ali d~fa.amızın ate•i karşısında eri • ngradın cenub bat!sında 2 diif . 
ıehri hududları dahilinde siddct- Lon raya gure ışgal etmışlerse de, di.in geceki Yüce) olduğu halde, İnfaat usta mıştır. man taarnaunu gerı afmtıılardır • 
li çarpışmalar devam etmektediı. Lon~r~, !6 . ~A.A.) -.~oyter ~ovyet. tebliği mühim bir mahal- okulunu ziyaret buyurmu~lardır. Ladoga gölü üzerinde muhare ,!~~k çevresinde nehri geç1~1i 
Berlin, çarpıfmalann, bilhassa muhabırı bıldırıyor: S~aungrad lın gerı alındığını bildirmektedir. Milli Şef, öğretmenler ve talebe- he tayyarelerimiz bir Şlebi ba- : an ~ankları Rus mevzileri 
dehşetinden bahsetmektedir. meydan mu~a.rebesı §tddetinin Kafkas cephesinde Terek n ch- Ierle konuşmu,Jar, yaptıkları İJ"' tırmışlar ve üç vapuru hasara uğ e fa~z c.mifl rdlr. lnad ı çar 
Cephe o vaziyete gelmiştir ki ta: e'!1 a~n .. ha~d?1ı bulmuştur. ~hir ~i üzerinde bir köprübatı kuı ma lerden dolayı takdirlerini bildir• ratmışlardır. pışma ardan 90ııra Ruslar, yeni ıni. 
arru2lar ancak darbe indiricı f1D1dı uç .ıstıkametten tehdıd e· ga muvaffak olan Al l mişlerdir. • Dün gece muharebe tayyare- d~aa ha~ına çekilmişlerdir. 
kuvvetler ile yapılabilmektedir. cf;ilmektedır: Cenub . bat~, bah ve Grozniye doğru ilerlenıeğz::a;.~~ l~rimiz Murmanak ile bu ıehrin cu oro~ ~ ~~~u~ 5 Macar bü 
Ru:ıfo~ şehrin her evini, her bah- ,unal bah. En t~lıkclı durum şıyorlar. Burda Sovyetlerin • cıvarındaki bava meyda11larına .. ~u._pus~rtulm Jttır. 2 bin Maca, 
çesini tah kim etmiş bulunuyor- ce~ubdadır. ~taJıngrad müdafi- kavemeti ve kartı hücum} m~ ağı1r2ç~pta bombalar atmışlaT"dır. :·~~ m ! ve 20 tank tahr·b edil 
lnr. Alman hava kuvvetleri bun· Ierı yılmaz bır kuvvet ve azimle iyi neticeler verm4 ve ik. ar~.~? ıle 14 Eylul arasında 227 · . . 
ları tahrib etmeğe çalışmaktadır, mukavemet etmektedi.-ler. Al- mahal btirdad edilmi ti:. mu ım a a Sov~et tayyaresi düşürülm\4tür. Slnya mo çevres.nde bir Ahnar. 
fakat b ütün iş gene piyadeye manlar, cepheye durmadan tak- Moskovanın timal ~ b l d ~ym müddet için de şark cephe-~v ıet merke:ıi işgal edilmİi • 
yüklenmektedir. Almanlar şinıdi vi>:_e kıt'alan, tank ve tayyare Rjev.bölgesinde General ;ui:ı~ a ı•stı•kn smde 23 tayyaremiz kaybolmuş- ır. 
şehrin merkez;ne vardıklarından yag~ı.rmakl~ b;raber,. &on 24 sa- kuvvetleri, Almanların mu~a~~ • ZI tur. Merkez cephesinde 
şehir ikiye bölünmiiş bulunuyor. at ıçınde ~ıtır .arazı kazancı taarruzlarına rağmen ileri h _ Berlin 15 (A.A.) - Asker i ~~ova 15 (A.A.) _ Sovyet 
Taarruz her iki bölüme kartı kay~etmemı! erdır. reketlerine devam et:m'ekt d. l a kay~aklardan öğrenildigine göre teLlıg nı? ekinde Sovyet kıt'aları. 
şiddetle d

5
evam etmbel~t~dir. Bır habere göre Almanlar, ~u mıntakada muhtelif e k:y~; Halkımız l k gün S~alıngradın en büyük gan şim- nın St lingradın garbfnde müdafa. 
ovyet te ıgı k şehr:n müdafaa sisteminde stra- ışga) edilmiştir. dı Almanlann elinde bulunmak- rnclıareıb leri yapmakta 0 dukları 

Londra, 16 (A.A.) - Mos o- • tahvillere büyük bir tadır. ~aydedilıneı1ctedir. 
vada neşredilen Sovyet &,ece ya- 1 fan bulun k" ıı 'ht• 1" B.erlin lS(A .A.) .._ Salahi - Merkeıı dphMinde Sovy t kıt'a· rısı tebliği: . d.. omur 1 ıyac1n1 a ak.a gösterdı yetlı Alm&n mahfilJerinin ka - ları di.İflnanı müe~nı bir mevki-

15 Eylii.lde kuvvetlerinıi:ı: uı· , . naat~e aröre Stalinarad muha • den çı.karnııflardır. Yakırılarda ya-
manla Shılingradın ceoub vM ce- f • 1 1 A Ankara 15 (A.A.) _ 15 Ey· rebesı sona ermek üzeredir. pılan brr çarpıımada 4 bin düşman 
nub batısında, Kafkasyada oz• emı n 1 çın ynnı• kararlar luJ aabaJundan itibaren tedavüle Sovyet tebliği maktul dütınüıtür. Bir i,Ok ganimet 
dek kesiminde ş.iddetli ,!arpışma- IJ çıkarılan ve satııı 30 Eylôlde Moakova 15 (A.A.) - Scwyet elde edi!m.İftir. 

'°""' sona erecek olan 40 milyonluk sab0a.~ tebJiği:5 ı· Stokholm 15 (A.A.) _ Ofi· 

J 1 S lomon birinci tertib milli müdafaa istik- un gece ta ıngradın batısı Carb istikamet• d l · apon ar ~ (Baf·tarafı 1 inci •aylada) 66 bin ton maden kömür·· de • l'a:zı tah~füerinin satıı vaziyeti ile cenub batısında ve Mozdok man lnt'alan • 
1~. en c.e en Al-

k 
t~ya~ın1u temini. sarflyattn im.. rıca gene ayni mevzua a;ıhn~ia- etrafında alakadar makanı ve çevreıinde ,iddetli muharebeler «İdari merk .fını ı Stahngradın 

adalarında f 3 rar kan nisbethıde azal~ıbnası etrafın. dır. Buna rağmen kok ıı,·· •. .• ak müesseselerden aldığımız malu • olmu~tur. Diğer cephelerde e • tadll'lar. St el~• » ne yaklaşmak • 
da ıöiiifmeierde hulunulm.u,, alın. mayı itiyad et.m.İf bulun:.U.rr:a':::ı ~a.. mat, ilk gün olmasına rağmen bemmiyetli değişiklikler- yoktur. ki çember s:~r;;::~~ın ~afında-

harekete geçtl·ıer ~ i~ eden tedbirler göz.denge- nında odwı ve odun kl:>müriı yak _ hb~lkımızın bu tahvillere büyük Tebliğde Ruslann merkez cep ha çok daralmıfhr, at IÇınde da
~~~- Topt.~ıda ~~uı za· mağa ıalıfllllf !hatta yakım vasıta. ır alaka ıösternıiı olduğunu an-

Vaıington, 16 (A.A.) - Bah- ruı:ı goruLen .. tedbirler hükumete arz !arını bwıa göre tertlblemlş olan • }atmaktadır. T obrug" a zı·raat Ba k -
riye dairesi tarafından bildiril· eclilecdı, miit2akıbeo bunların t~ - ların dahi ısrarla kok kömürü iste- ttlıidli ımahfill_er, b~. rağbe~İn n asının 
diğine göre Japonlar, Salomon blkına ıeçllecektir. İktısad Vaml melde olmal.arı hakjki 'hti va an at ann mılli mudafaa IJ• } b k t f k 
adalarında Guadel~anala karşı S~tTI ~ .~ to~la.nu ~~ ken. hiblerini ayırd etmekte \e~~t:ı: lerindeki fed~ki.rh~ hisferi~i ve yapı an as )0 asarru i ram iyesi 
geni~ mikyasta yenı bir hareke- ~ile ı~ bir muharrınmıze a _ zı mÜ{Jrlilita uğratmakta ve hüku .. ~alkımızm cum~~rıyet ma~~ye -
te g.-rmi .. lerdir. Gece, küçiik .... Jıagıdak; beyanatta ı.. .. ı .. -~ .. ~ıur-. metin bt-...ı. fed-~-Arı kla 1 ld v sıne karşı olan ıtımadını goster· (BO§ tarcJı 1 iııci sayfada) Ankara 15 (AA) T'" k. 

-,.- ı: L,.. M-.......ı-'- . ............wııut ı.~ cı.Ka ıı r a a ıgı m kt l b k d b"' .. k dnnan etmiıtlr Bu t-ı..:ı ; .... :_ hi .. . . . • • - ur ıye 
şıtlarla adaya asker çıkarmağa cc- 1=lı~etin en miilı.im lhti • bu gibi fa dalı tedbiri . tam e e o ması a amın aıı uyu b ~ • ~~~ .. ç cümhunyeti Zıraat Bankıuının 
muvaffak olan J a ponlar tayya· ya.çlarından biri olan ~en kömü- mere ver!ıesini _ _.,,_:_:m

1 
J. ..... _}e- bir ehemmiyeti haiz olduğ~nu 1~ ~!ıba ugramadan hına.na don· elli lira ve daha ziyade mevdua-

d • ·· __ ..ı_ L ! " • _,,.~r- rmö'KUKlır. b'lh t ba. ·· tf k d' ffilJf•uı bul :-e mey anını ışgale teşebbüs et- ru lnCYL.Uı11Ua m.u(umetçe maden kö. Bu zorlukları nı·· _..ı...ı • • ı assa e ruz e ırme te ır ~ . ta unan ta&arruf hesabı sahih-
. ] d k .... '--ML--'I ' • a UCau<C1e ıçın ayrıca 1 Alman tebligıv . l • d 

mış er e e, ağır ayıblarla püs· muru ısulUi&i n n emruyet altına a _ tedbirlere başvurmağa mecbur ola- er. . en arasın a. her üç ayda bir 
kürtütmü.şlerdir. lı~~~. ve ~ za~anda maden cağımızı görüyoruz. BWıındugumy uz Berlin lSY (Alman _?rdularJ baı- tevzi etmekte olduğu ikramiye 

H d · 1ru könuın.mmı ~;..-.....ı - ı --'--'- _J_ Türkı"yeye gelecek Japon kumandanlıgının tebllgıl: kur'ası ısa 1942 t ın· d ava ve enız yvetlerinden , ... ~•.ııculg -.ucuaru.a tartların her sahada ç.oğalması ta. 14 E ifil . ha • • ar m e an-
himııye gören Japon kıt'alannın kullanılaıcak linyit iımihaallnin aıttı. bti olan zorluklarına ancak hükii - am"ralları ~· . g= ·ıe v;.1e ~ı.z ka merkezinde ikinci noter ile 
baskısı. ağır olmakla beı·aber, a- r1.?n-111a, ve ileri aendet-de 1~ •. · • ıne~ organlarlle halkın ·ve L-1L t-. . . ının Y • imi. 

0 
rua: . cı· diğer ali.kadarlar huzurunda çe-

d d k • .::ı....-1t~~- .. _..ıı...ı...ı ___ tev --!!t IMUK -T (B t I 1 I d ) varında karaya çıkarılan İngiliz kilmı'ttı'r K d"I . .k . a a ı Amerikalılar mukavemet ,,__, ..,._~ t.CUV ~ e- o - kili.tının ahenldf ve fer ........ tJi c::alıt - Of ara ı ıncı say a a k 'al , ... L___ İ • en erıne ı ramıye 
k d . ı L __ .......... ..ı.. ... __ ,_ bu'---..ı--~- -..- V-....!'-- m-'A " ·· · · l ıt. arı, .1U1W1D ve talyan kuvvet. i .. •bet edenlerden Boyabadda etme te ır er. --.r-90 ... ~. .ııu>ft.RlKumuz nıa1arile ceovab vermek mecburiye· ~ aıuma .. a gore vısamıra l 1 ..... 

prt1- ~inde .ve~. t:ınpomu- tinde ~muzu Yal:ani borç ola. Nom~ ~n zamandanberl mem. ::: ar:-.sın~adyap~n sıkkı blrbllıbl~: Ayşe Torun bin, Uıakta Haydar 
za uymıyan ~ hida irlihlakin art. nJı: her birimiz her an hatırlamak leketımızı ziyaret etmek ve Cünı • uı;ı ne.ıcesın e çe ve !sa r mu Toma1 beş yüz, Sındırgıda Mus· 
~ ~ kömür aarfi. ve her bareke~İmizi buna uydur - huriyet Türkiyeı.inln baf8.J'ılarını ya_ cadeleden sonra yok edılnıiş veya tafa flhan 250, Adapazarında A
y.ı!ını tıertlblemd: ve Aihtiy~ aı. mak, hu vazifeyi birbirimize batır- k!ndan görmek ar:zusunu beslemiı esir alınını§lır. Diifmanın deniz bir. li Somay, Antalyada Türkan Ak~ 
rıJarnaık Zlll'Ul'dl de hasıl olmut ve Lıtmak borcundayız. Cümhuriyet bir zatı~ı. Japon heyetinin Ankarada Ukleri sahil ve hava bataryalarının baş, Bandırmada Hüsnü, fstan
şılmdlye kadar mümkün olan yapıl- Halk Partisinin vilayet idare heyea bir gün kalacağı ve Ayın 22 sinde isabcıtU atqine hedef olmuşlardır. buda Nizamettin Tanak, İzmirde 
mıftır. En mühim l~ôb18.k nımezl. rıeisliğihıdıe f.lglli arkadaşl.ırımızila tekrar Berline döneceği anlatılmak- Bu arada 3 muhrlble bir kaç korvet Hüseyin Yılmazer, Kiliste Ah • 
miz olan İ&tanbulun ~ sınai ih • yapılan bugünkü toplantımızda kö- tadır. ve bir çok ihraç vapurları baarıl - med Ekinci, Kınlhanda Kemal 
tlyaçları kadar halk iMlyaçları da mür istlhliklnln tanzimi itleri üze. Heyete dahil bulwıan kontrami- mı~ır. Bundan sonra tark istika • Özkan, Kır.klarelinde Fevzı Hı -

Am ~rikan uçakları 
Girid adasını 
bomb lladı:ar 

Kah~, 16 (~.A.) - Orta· ön planda tutulmaktadır. Bu ıebeb. rinde faydalı olabilecek müt.aleala. ral Abe, Japonyanın İtalyan bahri. metinde geri dönen deniz birlikleri zal yüzer lira kazanmıslardn. 
ıarktakı Amerikan ağır bomba le bir tanftan mttden ve kok kö 'il tını dinledik. Bu d~lerin ala_ yesi nezdinde daılmi mü.measilidir. İtalyan ve Ahnan hava birliklerinin Bunlardan başkll muhtefü ma -
uçakları dün Giri~ adasına bir mürü ~acı için tedbirle.- alınır • cağımız tedbirlerde bize faydalı o- t~na uğram~~lardır. Bu ~aar - h~l!e,.deki do~san. be! h:sab ~a-
akın yaparak, bılhasaa Suda kıen diğer ta.raftan da viJaye~çe 0 • lacağı •. ldlndeyhn.)) Adliya V~kA'etinİR nu neticesinde dupuanın 2 kru.,;a. hıbıne de 20 hra ıle 50 lıra ara-
körfezile doklar ..hasını bom- dan ve odun kömürii t.emfnlne ça. um • . A zörü, 1 destroyeri ve birkaç motörlü ııında ikrı\01İye)Pr 'sabet etmi,tir. 
balamışlardır. Körfezde demirli lıtılmaldadır. İhtiyacı ııraJamak • Vekıl Mıllı Korunma kararında yan1ışhk torpil:osı:ı batmııır. B&§ka küçük blrj 
~uıunan bir ticar~t ~emisine t~ menuunc1a bllVMtta v_eya c1oaru _ müddeiumumiliğinde olma~ıg"ı an'aşıldı ıil<lerde aiır hasarlara uğratıımıı _ Efgan parla t 
ısabetler kaydedı~mış .. v!: !'emı- dıan doğruya kömür sarfiyatını a. .tllı;ı-ı:ı...d Vekili Sırrı Day, dün • tır. • • "!18 OSU 
den alevler çıktıgı gorulmiiJtür. -11acak b.%1 tedbirlerin ele alın _ ıüımrük blnuına ıelmlı· bUl"ada va (Bq taralı 1 inci .aylada) Alman tarayıcı gemileri Tobruk reı >I gelıyor 
Diğer bir gemi de muhtemel ola- maaı zarureti lmtjısındayız. Diğer 21ife gÖren milli ~ Müddeiu- rmın teıbiti gibi hükfımet karar- limanına içinde 117 esir bulunan Ankara 15 (Hususi) _ Efgan 
rak hasara uğratılmıştır. meml~er tahdidi istilzam eden mumisini JJİyaret etmlp. larmın ittihazı ve mer'iyeti Üze· aeri bir İngiliz botunu ge~irmif\er • parlament'0511 reiai Abdülhad Han 

Amerika üzerinde 
yabancı uçak 

Vişi, 16 (A.A.) - San Fran• 
siskodan alınan bir habere göre, 
ecnebi bir uçak Amerikanın Ore· 
gon eyaletinin üstünde uçmuştur. 

işgal alhndaki mem
• · leketlerin radyoları 

tedbirleri çoban almıı bu1unmak • Bir ...ı süren bu ziyaret ema - rine, kanunun 31 inci maddesi dir. 9 dÜfman bomba tayyaresi dü- yakında memleketimize gelecektir. 
tadtdw. sında, kömür tevziudte kanunun suç hükÜmleri ve bu hükümlerin ce· ıürülmii!tür. 576 ~ alınmıştır. ---o---
~~ bütün yurdun ya. saydığı fiHleri lıley~ hallkında zai müeyyideler.i cereyana bat • Bunların arasında 34 subay vardır. Pamuk fjafarı 

~!n. ihıti,.aç*:~na- ~~Is edebllece • al~caık takili tedbirleri mevzuu ü. lamı§ i~en, .Ye'?'i kararn~~~lerle Bundan baıka d\qrnan çok mıktar. 
gımlZ lwk kommunwı ya.rııını Is_ zerınde kOIJIUIUHmq ve bu meyanda bu tedbırlerm · ılgası, o hukumle- da ölü vermlf~İr. Mühim ınıktarda (Baı taralı 1 inci •ayfada) 
tanbul hıaluna aytrmıı bulunuyoruz. bazı esu1ar karulaflırılmıştır. ":n ve .ceza m~e-yyide~erinin tat- harb malzemesi eli:nİ7.C! geçmiştir. Pamuk maliyet fiatlarının faz. 

Adana - Haydar-
1 

T k bık edılınem_e~ını mucıb. bulun • .Esirlerin arasında batan İngiliz ge. la olduğu ileri ıürülerek bugünkü 
tir gazetecileri muştur. Bu ıtıbarla Adhye Ve • mllerinln kurtarılan müretteba!ı pamuk fiatlannın bir miktar da

'-~l · · • · v · h 1 ha arttın iması hakkında müza • 

1 Amerl.kaya gı· ·dı"yorla - etmın tamım ettigı usus ar • vanlır. Kayıblarımız rnahduddur. 

Paşa tren eri• da bir yanlışhk olmayacağı gibi kereler yapılmaktadır. Müzake-
• Londra 15 (A.A.) - Hali ha· gerek teşkilatı esasiye prensib- muhalif hareketten başka meY- reler müıbet bir şekilde netice • 

Ankara 15 (~.A.) _ Cenub- zırda İngiltereyi ziyaret etmekte leri, gerek kanunsuz ceza yoktur cud malı satı,tan imtina, ~ mu- lendiği takdirde pamuk fiat!arı· 
dan memleketimize gelen Toros olan Türk gazetecileri yakında ana kaidesi bakımından doğrulu- hik bir sebeb olmaksızın fazlaya nın on, on beş kuruş kadar daha 
ıürat katarı son zamanlarda he- tayyare ile Amerika.ya gidecek • ğu atiklr balanduju tüpheaiz • satış unsurlan bulunması hasebi- artması muhtemeldir. 

dün gece sustular men daima büyük gecikmelerle 
geldiğinden, bu katarla seyahat 

~ondra, 16 (A.A.) - Dün ge- edecek yokulann k.artılatlıkları 
ce ışgal altında bulunan cenubu .. lükl • nmek iizere Ada • 
ıarki memleketlerdeki bütün rad guç H er:ı ye kısmı Üzerinde 
yol.ar, an~ ola~ak netriyatlannı dna v: "k.J~t arpa§& k lüzumu hasıl 

lerdir. Amerikaya vardıklann • dir. le 0 cihetlerin suç olmakta de· Bundan bir müddet evvel fz -
dan biraz sonra reisicüınhur Ruz Temyiz ınabkemeaiııin mah • vam etmesindendir. mir ve Aydmlı pamuk tacirleri 
velt ile hariciye nazırı Hull ta • kômiyeti tasdik ilinıı ve milli Bir yanht telakkiye mahal ve- de Ankaraya gelmiş ve ayni te
rafından kabul edileceklerdir. korunma müddeiumumiliğinin rilmemek üzere bu tavxihname - mennide balunmuttur. Heyetin 
Türk gazetecileri müteakiben üç mahkemenin iki karanoı temyiz nin gazetenizde ilk çıkacak nüs- yarın Başvekil ve Maliye Vekili 
ay müddet bütün meınleketi ebnesi bu esasa muhalefet olma- hada ayni sütunlarda neşrini ri- tarafından kabul edilmesi muh-

tabi etmıtlerdır. egııı ı yapma 
Pe•te radyosu, şark .iatikame- olm~t~· 

... Sö katar 20/9/942 tinden gelen tayyare tehlikesi zu geçen . Ad d 
" ·· d 't'b ana an mevcud olduğunu bildirmiş ve gunun en ı ı aren .. . 

bir müddet sonra neşriyahna Pazar, Çarşamba gunlerı saa.t 
tekrar ba,hyarak, tehlikenin za- 20,35 te, u.~ukış!adan Pazartesı, 
il olduğunu söylemiştir. Perid~ıembe g~nl~rıl saat 1 d4c4K2 ady· 
-~- ae en aynı gun er saat , e 

Biikreşte hava akınından 
14 kişi öldü 

8ükre,, 16 ( A.A.) - Resmen 
Lildirildiğine göre 14 Eylul ge
cesi Bükreıe yapılan hava akını 
neticesinde sivil ahalinden 14 ki· 
§İ ölmüıtür. Askeri hedef ve te· . r. 

hareketle Ankaraya saat 14,47 
de gelecek ve Ankaradan 15,20 
de kalkarak Haydarpaşaya, Salı 
ve Cuma gilnleri saat 8,10 da va
racaktır. 

izinli erlere mah•us katarlar 
Ankara 15 (A.A.) - Yolcu 

katarlarında son zamanlarda gÖ· 
rülen fevkalade izdihamı önle • 
mek makaadile mevcu4 yoku 

ıezecekler, harb fabrikalarım yıp bu kararlarda tedbirlere c~ ederim. temeldir. 
askeri kampları ve bahri tezgah~ 
Iarı ziyaret edeceklerdir. 

Londra 15 (A.A.) - İngilte· 
reyi ziyaret etmekte olan Türk 
gazetecileri dün meçhul asker a
bidesine ((şelam>> ibaresini ta§• 
yan bir çelenk koymu,ludır. 

katarlarından başka biri Haydar
paşa - Ankara - Kayseri - Sivas • 
Erzurum, div eri Haydarpafı -
Esk;şehir - Afyon - Konya - Ada 
na . Malatya - Diyarbakır ara -
sında olmak üzere ve yalnı ... 
i:dnli erlere mahsus kart1ılıklı iki 
katarın sefere konması kal'arlaş
mııtır. 

Yann Aktam • 

TEPEBAŞI BELEDİYE BAHÇESiNDE 
Havuım yatımırlu olması haseblle tehir edilen • 

MEVSiMiN EN BÜYÜI< MÜSAI\1ERESI 
Kanuni AHMED VATMAN'~san'athayatının 30 ncu yıh 

Bütün müzisyenlerin lfllnklıerne ..., 3 tt bdw devuı• etmek üzere kullanacaktır. 

fl.emltketia tanınmış 36 kişilik K O M E S AZ H E Y ' ET 1 
Bir çok oyunlar • Daıular. V~ •• Sürprtaı... Fııülar. '38ln yoldur. 

A L A B A N D A nl
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6 Sayfa 

Tokad ~okumacılar kooperatifi 
ana mukavelenamasi 

( Baı tarafı 4 ue 5 Eylul tarihli nü•halarımızdadır) 
Tkıaret \'ekllethıce, kooperatlfe tip m~ Ye tip bilanço tanı1e ecfi1,. 

cnti ıCakdirde, kooperaUr muhasebe ve bl.liııooısumı ba tiplere &iire kurup tan. 
ı.i.m etmete mecburdur. 

FIAT FA.RK.I DACITIMI: 
Madde 48 - Kooperatifin safi müsbet fW tBrin. p.yrt •fi hasıWındatı 

her t.ürlü masrafla.r, fa.i1Jler, amorti.::nıan ve proY'byonlar a:rrılmak suretile le.s. 
bit o!undaktan sonro., bu uflılıımi san tlat farkuım J'ÜZde altısı idare meclisl 
ve Jlriir.&.kabc heyeU aıalarına ve aunıl )"Ü.ide üçi kooperatif mrmur ve müs. 
talul~nterine tkr&mlye olarak d:ı.ğ'ı1alalıltir. Ancak iöM'e mectisl aza.larile mü.. 
raklblara 200 eır liradan. memur n müstahdemlere de lmt maaş nisbetbııde 
fada hramiye ver~ 
İkra.mi)'eterirı tenzilinden sonra cerl Ulan floaı far.lunın yüzde beşi adi. 1ib.. 

ele on ~ fevkalade yedek akçelere, )'Üzclfı biri kooperat.if propacanda n neş.. 

rt,ratı için Fon olarak aynlır, Ve mütebü:lsl ortMda.rta. ortak olma.yanlann 
cr111tetıe ola.n nıua.melei;f nlsbetlnıle tefrik elunarü ortald:ıra ald olan 'kısmı 
ltendiierine, or.tak olma.yanlara düşen kısmı ıh tevkalltde yedek akçesine ve. 
rilfr. 
~ ikra.miy~ ~ IJe miittııaslp olanık ödenecek, idare meclisi aza. 

htı t>u hnsmC& menuobahs olmayac.ald.ar. 

YEDEK AKÇELER: 
Mıu!de 49 - Kooperatifin adi -.e fe\"kalide yeddt &\~leri &erma.yen'ıı as. 

pri ,-0 50 si nl beUnde oıacaktır. Btmlıırı muhtemel zara.rlıara karr.ıltk olarak 
t.utukı.cıdrtn". Ticaret kanununun 46:? lnct maddesme teıvflkan aynlmış bulunan 
adi y~. 2999 sayılı kanan\tn 26 mcı mad'dest mudbince menkul kıymet_ 
lf:T'e ya.tırılır. Fev\:alide yedek AJtÇi!leri ise ra.yrt m<mkul ve tt'Sls&ta tahsis elu. 
na'bf.eoetl g{bl 1cooperatırce. faizsiz okl.rak ta kullanılabtlir. 

PROPAGANDA VE KVLTÜR FONLARI: 
Madde 50 - Her senenin koo~tif propaganda ve küitiir Fonları birlik 

veya F~emr;yon emrfne verilir. Yedekler ise, kooperatifin tasfiyesi sonunda. 
Ticaret Vekiletlnin ı-östereceği ~ek.ilde kooperatit bfrliiderkıhı ve1a aşnl mak. 
sadfa 1wnılmU$ kooperatlflerbı yedeJderı~ ka.tıhr. 

KURULUŞ MASRAFLARININ KAPATILMA.Si: 
Madde 51 - Koopera.Urtn 'kuruluş mura.f'bn ınlbayet Dk 1teş seıae içinde 

ıu..-t ı luak&.U'. 

ZARARLARIN KAPANMASI: 
Daddc 52 - KooperatUin zararları nreli fnkalide yeckkle kapatılır. Bu 

u.rı gclmczı;c adi ,.edi'ke müracaat edilir. ~u cb yetmMlll;I takdirde ıemıaye. 
t n n nihayet orla.Jtların mes"uli.yetlertne müracaat olunabUlr. 

Fasıl - VI 
BiRLEŞME VE AYRILMA 

BiRLEŞME VE AYRILMA: 
Madde 53 - Kooperatif, \iı.zuma halinc!e, r11D1Umi heyet karu'lle aopera.Uf 

mevzuu ile allkada.r mevcud bir birHte preceği gabi aynf neviden kooperatif 
lerte yeni bir btrlUı: kurulablllr. Jtoopera.tif kendi mmtakası chhlllnde bulu,. 
na.n diğtt bir kooperatife l\tijıK e.cleb1Jeceğl cU>I bu nCTl bir koopuatJtin ilU. 
b.akmı dahi bbul edebilir. 

Fasıl • Vll 
TASFİYE 

FESiH: 
Madde 54 - trıastan p.yrl 1ılr sebeble infisah etmiş olan kooperatifin, ın. 

flsahmı müt.eaklb t.at;fiye6i icra okınu.r. Kooperatifin feshlıre karar vermiş olan 
uın11D\İ !heyet ayni o.manda ta.._,iye memurbtrmı da tntihaıb eder ve lnUhab 
dam\ş ol:a.rı tasfiye memurlarınuı m4nferlden veya milçt.eınlan idareye me:ıu.n 
lcılmm:ı.l&n hus~unda. ela •1rıca karar verir. 

FESHiN iLAN/: 
Madde 55 Feshine karar yerilen kooperatif, keyfiyeti u:ımi btrfJr :Ufta ta. 

sıla lle üç defa il.An ettirir. İlinnamey-e şirket da.ylnlerlntn, ş!rkcttekl hukuk_ 
pnnı nlhı..yct bir sene u.rfınc1a. müraoaıa.tla. isbaıt. etmeleri lllzumu derç ohı. 
$r. Bu müddeiln meılıclel üçüncil ilin iarihtcJir. • 

TASFiYE MEMURLARININ iŞTEN EL ÇEKTiRiLMESi: 
Madde 56 - Tasfiye memurlarına umumi heyet her cuıııın işlen e& 9Cktl 

r611fr Ve bu takdirde yerl~De b~&rmı tnU~ Ve ~yin eder, 

MEVCUDUN TAKSiMi: 
Madde 57 - Ffl!lhlae tarar nıilen keopers.1ıfıfin bütün hesapları kapandık

tan 80llra •ft'm&Je me1'oudu, e~lııw aNlıSlnda hİ8.se)erl nlSbetlncle hlde ohUlur. 
Aınealt 55 inci madd~e ya.zıh oldah Yt9hfle, ,,edek akçedm w~l&.r.ın hlt;se 
~ hak1a.rı yoktur. 

TASFiYE SONU: 
Madde 58 - Tasfiyf9ble karar nrilen kooıperatitla eıırrak Te deft.eraerl t.utt. 

J"C aoııunda.. taafiye mmıurla.nnın yeya. ~kacbr ltlr tabsın mlira<?aaU iizut. 
ıM, müeııne9e me~ balımcbata mahalılcıkl T~ret. mahkemesi t&raluı. 

ı1r.n ~ olunacak bir yedi adle te-tdi oloD11l' 11e INnla.r 15 sene manfaa 

ohmur. 

Fasıl - Vlll 
UMUMİ HÜKÜMLER 

1HTILAFLARIN HALLI: 
Mııddc 59 - Or.taklarla. kooperatıf arasında bir lhUIU zuhur ettıtt takdir 

de, alD.kadcır ortak milr.ı.kıblara müracaat ile ha.lılcını arayblllr. 

VEKALETLERiN MVRAKABELERI: 
Mdde 60 - KooperaUf a.lelümum muamele ve mUhascbelerbıde Ticaret ve. 

WeUnln, teknik ~ieTlnde de aynoa İkt.ısad Vdüılctlnln kon!rolları altında ça. 
ı.şır. K~rbı inkişafını taklb Ye kontrolü k6.hil maksııdlle her türlü ma,. 
Jümat.ın bu Ve:kileUerc tevdii mecburidir. 23/Mart/19!12 
Jloca Ahmed m hallcslnden Mehme4 Rüıııtenı Çelebi ma.Jı:ılleslnc1eo Jkkir 

otlu Alt 83.hcacı.er otlu Mebmcd Alt.un 
İmm: A. BahCMıı imza.: M. Altun 

Be1b:ıtı m bıı.Lcslndcn Ali oğlu llusliba.U.ln malıa.JTıeslııden WAeyln 
Öm« Aşuroğlu oğlu Melımed Kızılöz 

i : ö. Aşurojlu imza.: Mclımed 
Hoca Ahmed mııh:.ıllı:snıden Abdullah CemaJcltin mıılh:ı.llmlndt'l11 Alamed. 

O. Em'.n Dl.ker • O. Rüştü Arıta.o 
imza: M. Emin İmza: R. Antan 

DeftCormeı mahallesinden Şii~ 
O. 1'lehm Necatı Söker 

imza: N. Söker 
'fWJme,Uan ıu. den Haua o. 

Oema.n Yenal 
:imza: O. Yenal 

M,elllltr M. den Ali o. SıMih \:çar 
imza: S. Uçar 

Gaybi M. den İsnıan 
O. Xurl Perl 

imza: N. U. Perl 
.setıakPuııa.r M. den Abdullah o. 

Mehmet Uysal 
imza: M. Uysal 

Klbe JM8Cfd M. den Osman O. 
Ali Rrıa İsprU 

tnıza: A. 'bııirll 

Cedit mah:ıU~cJen OSnt&D O. Dabaihaneı Atik ıu. elen Rahmi o. 
il 111 Bekçi Nlzamettın Tezer 

tnıu. n. Bekol imza: N. T~r 
SotukPunar l\I. den Balfl oğiu l\lustal'a Öney 

• iım.a.: 1\1. Ön.ey 

DairOO yezıbn ve okunııp anlatılan bin dolruz yÜ% kırk ik.l senesi Mut ayı.. 
nm yirmi llçüncil Paz.arlesl gilnü tarihli 'bu ~lrket muJ..~\-elen.amesl altmdaJd 
l:mz.:ıhr d:drcce maruf tliccardıın Hoca Ahmed mahallesinden j\fchmed ol!'hı 

Ali Rahcec!.er, n·· km Çelebi m'.\bllll~nılen Bekir oklu l\fehmed Altnn. Bey. 
atı m•lt~l~ı;.r.'kn Ali oğlu Ömrr Asurotlu 'l:e MıısiahatU:ı mnhalleslnden 
Hüseyin oırıu fPlım Kız•lôT.. Ho('a Ahmed rnahRl~fnderı Abdull:ı.b olhı E. 
mln Dl'tcr, Crm!IA.'t h m:ıh~1kslnden Ahmed oğlu Rü~il Ant.an, Dcvegörmez 
rnaha!le<dnderı Sukril oT:lu Ntt'Lti 8öl<PT, Giı"'bl m:ıhıtH~lnıtt"ll bma.11 oflu Nu. 
rl peri, Yaşm!'Td n m:J1tıllt'!fndeıı Hasın oi!"lu O.sınan Yenal. Sol'u.k punar mıı
ba.lleshden Abdülkadir oı.ıu Mehmed Uysal, Aceıışlr maha.llt"Slndon All otla 

SON POSTA 

~ünkü ·~ea. iliçıarı bütün dUnyada mj .. 
}'onlarca defa denenmişti ı9 • • 

~ 
'17 

.1 • ı. ·~· ilaçlan 
ı mı araşrırmalan 

. n neticelerife senelerce .. 
tec .. b ı . suren 

ru e erı kendisinde birf esrirmistir. 

Kari katur 
41bümU 

• 

(T:aYATROLAd) 
RAŞiD RIZA TİYATROSU 
HALiDE PİŞKİN BERABER 

Harbiyede, BELVO bah~inln ala.. 
turka kısmında, bu gece 

ÜVEY BABA 
Vodvll 3 perde 

ZAYİ - Yalova merkez okulundan 
"bu )'il aldıtnn dlplom:ımı zayi eyle • 
,dbn. Yenisini alacatımda.n eskisinin 
hükmü bbnıı.mşt.ır • 

Ya.loYa Siilcyman ma.halleel No. 15, 
okul :So. 1'73. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANKASI 
Jtaral11o1 &arlhl: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 TDrk Lirası 
Şube ve ajans a.ııecıı: Z65 _ 

Zlra.i ve U~ari ı...... ne-ri banka m-.mele~ 

PARA BiRiKTiRt:NLERE 28.800 . 
LiRA iK AMiYE VERiYOR 

Ztraat. Baa&as111da ~alı .,. ~ t.aaa.rrul hııea.Yl&nada en 
.. 5(1 llruı ~alııoaal&ra aenede ' defa. oek1leeek ura Ue ..-l1daJd 
.ı&aa ı•re ikramiye Wıtılacakw. 

4 A.cied 1-000 Linllk 4,000 Lira 
' • 500 • 2.000 • 
• • 250 • 1,000 • 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • ıso • S.000 • 
120 • 40 • 4,800 • 
160 • 20 • J,200 • 

DiJIU*: Bea&illanadUJ ,_,.ıa,. Wr .e- itin .. it n,..._ ...... 
ii8m11enlere llırıwa..,._ ç.ötJ '-&dinle " ZO faa.laalle ...O~ 

K•'alar ~nrde 4 d~a. 11 Mart, 11 a-lra.a. 11 biti. U BirtMA 
lılnıın tarlblrrtntle ,ekllecıekUr, 

Saçınız 06kDlüyorıa, Bqınızda Kepek Taraa ? 

MAJiK SAÇ EKSiRi 
~--- Kullanmız. tuirini derhal görüraünüz ____ ,,. 

[ZMIRDE 

ANKARA PALAS 
OTELi 

lzmirin en temiz, en modern 
ve mu.but aile otel&rlir. 

HükUınel kartısında denize 

nazır ve gAyel havadar, lokan
ta, p~ane ve kıraethaneyl 

cami ve M"t"Vlıi gayet munta • 
zamdır. 

Telef on: 3438 
Telgraf: İzmir Ankarapalas 

~-·TÜRK BAYANLAIU --~ 
Biçki • DikiJ 

TERAKKİ YURDU 
Biçki Ye dikişi hiç bllnılyflllere 

19, bJlenlere 6 ve dildşt bilip makas. 
1.a.r olm:ık isteyenlere 3 ayda bü. 
tün incelik ve teferrilaUle esaslı 

tHtrette öl;Tetir. TasdUill diploma 
verir. Taltıbe kaydına başlanmıştır. 
QumartesI ve Pazardan maada 
saat 9-12 ve 14.17 ye kadar Al 

tınbaıldta.1 nııbll caddesi No. 63 

···················································· 
Son Potta matbaası: 

Nefrl1at Müdürü: M. Sami J[ara1el 

sAHiBl: A. Ekran UŞAIO..ıaıı. 

Salih ~a.r. Ki.be mescid mahalıeslnden <>sma.n otlu AU Rıza İsplrU, Cedid 
ma.hal1eısinden <>sman otlu D&Ul Bekçi, Dabatha.nd atlk mah&ll~inden Kah. 
mı oğla :SWmıeU.ıu Tezer ve Socuk ııun:ır malıa.Heslncle mukim Ham oilu l\lus. 
tara öneyin olup yarumcla koydukları ve münderlcatmı tamamen bil.kabul lk,. 
rar ve tasdik eyl.olilderl clbetle tasdik kılındı. Bin doku-ı )'ÜZ k.ırk iki 5mf'si 

Maırt ayının ylnni üçüncü P.u:ırtes! giinil. 
23/l\lart/lNZ 

tmza: A. Z. AYıün Resmi mühür 
T. C. Toka.t Noteri Ahmet Zühtü Ayrfin 

~ 

Bu muk:ıvelename sureti dalttde saldı ve %3/1\bri./1942 tarih ve 555/92 nu. 
mara ile tnsdikU aslına UYCUn olduğunu t.ascUkı ederim. Bin dolum: fÜ.Z kırk iki 
seneıı& ı:mı.r.t a,u1m ySr.ınl ıicüncU Pazart.esı &'\inil, 

23/Mıırt/ 1912 

- E,161 18 

Devlet demiryolları meslek 
okuluna talebe alınaeaktır. 

Devlet demiryolları umum müdürlüğünden: 
Devld Demiryolb}'LDla nıulıtcur fhilsas 9llbelerl ~in memur ~ 

üzere An.kal'?da bir cıD~tJ'OI mesltk okulu» telıllı edflmltUr. Melltelıı 7-'ak 
ohıp (edrfs müddeti öç 11enedlr. Talebenin her türlü elbUe, :rf.r~ p.&aca 
ve tedris mahemesl !da.rece :oar:wz tenno edilir, 

İşbu mekteb me?-"nları devlet demil'Yoll:ırmda lise mezunla.rına ...._mut 
ve haklara sahlb olurb.r, Askerlik mükeUef'l~lerlnde "*' hlmıete ti111 ta • 
tulurlar. 

Deımlryol mcs~ onhıno iyi derecelerde .. tlrenler aruuıd& ",...... Jile&. 

ld[ hayatında Y~ elallJCt .röıslere.nlerlnden ecnet>f memleketlerde aıtare be. 
ııa.buu yüksek tahsil ve lbılsas yaptırılmak iiul'e laer 8eDe a.rnca t.aleh 1'e 111ı11-
mur seçilecektir, 

KAYID VE KABUL ŞARTI.ARI: 

l - Türk olmaL 
2 - İdaremiz hekimleri tarafından 1&~ sıhhat ~e prikol.elmlk maaye. 

nelerinde sıhha.tte oldul'u anlaşılmak, 
3 - H yaşııu doldurmuş ve 18 yaşını bKinnemle olmak. 
4 - Açı~ak müsabaka lmUbanında u•eamak, «lmUhanlar Uir1ı.te. mate., 

maUk, ve iabiat bl)&islnden 1apı1Mlaktır.,, 

5 - En az orta okul mezunu olmaik, v:bıhd ~- ortadan ytibell oıaa. 
Jardan mffildt okulunun blrfnei ııınıfın& ka.bal olanarlar.• 

MÜSABAKA htTiHANI.AIU: -Ankara, İstanbul, <ıllı&ydarJlaşa ft Slr&cc.4dıeıt Eakitehlr. Balıkesir, Afyoa. 
&mır, Kayseri, Adana, Mala.t.ya, Enunım, tebirlerinde leletme mücl8rttUderin. 
de l.Blriııeil.eşrin.942 P~be gônü :yapllaeakCa, 

Tallbltt nihayet 30.Eylül942 tarihine kadar lmUbaa o~ lst.N!Werl "
hrrlerdeJti demlcyolları işi.etme müdürlüklerine ı.a~ a1eqe lle mh~ et • 
~lidiırler. 

Dlıekoelc.re llfsUrllecet vesikalar 6unlaıdw-: 
ı - isteklinin bugünkü b&llne 11.f&"un feı&otralı taş,,..a niil9 :ııı~ 

cüzdanı. 

2 - Mekteb diploması veyahod i.asd1kntaını1911 elnmlara yapıştır-. ,. .... 
tratııa.rda talebenin ~ugüuku halini gös~ •• 

3 - :tyı huy Htıdı. 

4 - Aşı kitıdL 

~leCme mt>rkezlerlnde bala.nan tstekfiler 19kancla rie&erllen d....._ ,ıe .._ 

elkala.nıu bizzat lşlctıne müdürlüklerine ıi•awek bir ka7ıcl D .,.. &la • 
c&k l&r'd.ır. 

Diter yerlıerden ıelecek istekliler, 20 df:n U Eylfıle bctar en 7alııw ..,._lryol 
lst:iııııyonmıa ıelerek işbu dilekçe ve vesikalıuına ....,.on teflne &"W-.cek ve 
dl"*.çelerinl k.a.ydett.frdlktien ve btasyon milhBrtle m6hllrle&tlk~ Mllft 9e1a. 
hat ecleıeeJderl trenin, tarih, numara, ~ --'lal JUd••ealdar n b9 ft111ka ,.. 
~Re trende"llılnd me.,kide parasız lleJ'AMl edefıdllenllr, 

İşbu I• tf'klller müracaat ettikleri t.sta.syona ~ en Jakm -.ıetıne --.ı.. 
g'fderdt or:ıd& imtihan olma{:'a. mecburdurlar. 

Anca1' m~ tarihlerindeki inn va.iJ"IMine ıöre ıideceklıeri ea r*n ltı. 
lıetme ıneı1'edne 30.Eylül.942 tarihinden enel J'e&lıemedlklerl La.'lıclll"de .,. ıa • 
rilı4en evvel yetlşebllecek?rl dliler fşli:tme .-ederinden en yllkm ... elde • 
retı; orada. imttba.na. &h'ebllccetdudıir. Taldııe J'Qlda lımıtrol esnamMll& ~e • 
rinde buhınduracakla.rı işbu vesik3lan k.ııLaı- memarllınna ıöst~ır. 

İSbs;ronlı:ı.rda.n bu suretle işletme merk.~ l'elen talebe clerbal ~ 
müdürlüklerine müracaat ec!crek yanl;mndat.i ,_lkalan J'llk,anıla yaııaldıtı ıilııl 
bizaaıt al:ikadar işletmeye verecek ve lmyıd nmnaraa allıcıülanlar. J.taqn..,. 
miiracıaat e&ııocklerln, ı-rrek ~rf be\temr.lr. tiıMft. valıit 'kaybetmemek~ ra,. 
hııt.ıaz olmamak ve &"Cttk yukarıd:ıki tıırihlerdıe işletme meneslcrine ~il • 
na ~ tren n.zlycıt~rinl CV\'(l)den 1ahkl!ıt etmeleri menf&Mlerl leabmda.nılll'. 

İstddllerin "!etme merkezlerine mıiracM14 tıarlhlerlne ıöre müaw>eden 
evvel -,eya.hU!!l miisab:lladan sonra işletme Jllildürlüklerhıee tellblt .,._,. 
Cla.rlh Ye saatlerde sıhhı&t hcyetlerlnce m•,,.elıeri ~tır, 

Miisab-ıka lmfüınnında1.1 ve muayene~ wara ~. netlceJ"I belıi9. 

mek.sbfn işletme mUdUrlüklertnden alac:ı.ltları paraan eerahM m~ 
lıert.~ reldiJderl istasyona döneceklerdir. Bmımna ..,.... nei.lc"1l ......_ 
yapılan fclılrlerde almak IsUyenler buhmmwa H anaianna 1'e orMUI aL 
rw;lerinl dilek9Cltırinln altına )"Mıdwma.Iılanlır. 

Ancak bunlar mektebe kabul edllmezlcnııe •medderl ,.erlere ~ _,.._ 
hat haJılımı kaybederler. Sılıha.t mu:ıyellftlfı:tde w ....... lıa lmtllııu la ..._ 
sa.na.n!ann adreslerine t.ebllta.t yapılır 'l'e AJ L iV• kadar ...-..a ..,.Wlat 
a.nııca tıemtn ohıuur. 

ı.ı meslm okul.unda ta.hSll ~enler beis .-ellt mecWI hlmnete tQıı ..... 
iacaldanndan me~be ıtrerken cetlrecMttet! ..tıenlen m.....ııı11 tulllllıı! aL 

nedinin nüınuneslnl ltltıtme miklüdii'klerhwlıell ~ eıleoekletdlr. 
din • ..,,. 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Edebiyat. FaküJtetllııde Ara.p n Fan aw.Jlll dıDıoed1ti atda&ar. Dil ...._ 

banlan H.Xl.942 Cllmal'te. l'ÜBÜ J"&pılacMı&lr. NlmMııllerbı INa Wba&ea 1ııir 
batt. CYVd tezlerini venn!J olma.lan 13.zım.ıhr. ı.taıilerln lıbha& npen, nl. 
em; WlClı ömetl ile ilmi htiYlyetını gosterlr ."5 dlııııler tedria ı.Jeri blmü..._ 
lstenfıeeitırıı ve 5 tototra.fı lle 9.Xl.942 a.r!lılne bdU' &dııCıiiırlQe .... .,..._ 
lan. c993h 

T. lŞ BANKA.Si 
1[, TASARRUf' 

R&SABJA&I 
ı iklııciteerin 

l(eti41ealne ~ıl&a 
lJu·amtyeJu: 

1 ~ 1000 llralM 
ı • 501 • 
1 • 150 • 

H ı 

H ıt 

'° • 
100 • 

iO • 
15 • 

• 


