
HAL KIN e Oz O 
HALKIN KULAGI 

HAL KIN DiLi 

Sene 12 - No. 4252 Yazı itleri telefonu: 20203 PAZAR 7 HAZiRAN 1942 idare il)eri telefona : 20203 Flatı 1 banıa 
• 

serbest euıenmeıer ue bosannıaıar -
Adliyenin lıazırladığı raporda 
alınması J agdalı ve lüzumlu 
görülen tedbirlerin eSasları 

Milli Şef hava kurumunun 
çalışmalarını yakından 

takib buyuruyorlar 
Adli tedbirler: "Reşid olan kadın veya erkeğin 

• 
Sayın lnönü dün Halkevinde açılan sergiyi 

zigaret ettiler, çalışma odalarında geni 
Edebigat ve Fen /akü/leleri binaları için belli bir müddet içinde karı koca gibi 

yaşamaları hali bir suç sayılmalı,, hazırlanan projeleri tetkik bugurdular 
"Mahalle mümessillerini medeni kanuna göre evlenmeme/erine ragmen 
karı koca gibi devamlı suretle gaşıyanları haber vermek mükelle

f iyetine tabi tutmalı, boşanma kolaylaştırılmalı ve boşanmıga 
tekaddüm eden sulh teşebbüsü kaldırılmalıdır,, 

idari tedbirler: Mülkf taksimat bir tadile tabi tufulmah. Akid
siz yaşayan memurlar muvakkaten h ~zmetten çıkarılmah 

Ankara, 6 (A.A.) - Sayın Cüm.. 
burreisi Milli Şef İsmet İnönü, 
bugün saat 16,15 de Türk Hava 
Kurumıunun sekiızinci kurultayın. 
dan seçilen tallİ1ll. hıeyeti.ni Kurum 
BaŞkıanı Erzuırum meb'usu Şükrü 
Koçakla birlifkıt'E! kaıbul ederek: 

cKurulitaym çalışmalarını ya. 
kıından talkib ediyoruırn. Canlı ve 
hareketli biır toplantı yapılmasın~ 
dan ve a.nkadaşların işlerini, güç
lıtrini hır.akarak bu önemli :m€m. 

m;;taleaların özün ü ve alınması lekıet davası için kurultaya gelme-A .... ~-a,ra, 6 (Hususi) - Adli. lhaller, kanun dışı evlerunelerin ,... lerind""n çıok memnun kal.:ı·- bu 
'"!\. "-~kıı·f ~.Jı;len tedbirleri tesbit "' uıım • y e Vekilimizin Parti grupunun sebebleri Vt! nesebi :;ahili oL ·= ~ yıurmıu~lardır 

g""'en Sa•lı gu"n!ldi tıoplantısında mayan 90culkların durumu bu eden rapor.unu alakalı Vekalet- · 
~ ., lere ve u·· n1·versite profesörle- Uımumi heyıete sevgi ve selam-if d ı d' g~i gibı" Adli'tre Ve da\·.anm başlıca esaslarını teş. ı il b dil ,.1 • • b"ld' ·1 
a e eye ı J • 4-ı· ı e~_,,,1 ... ......:ı;·r. Bu :nu·· nasebet.. rinden bazılarına göndererek arı . e aşarı . e.ıuerının t ırı .ı-kaleti .yurdun ehemmiyetli bir il\. ıuu<;;<ıv11L-1.h mesm· · Ş"kru·· Koçak .,.....; bu ı 

le al""""'ası ı·cab eden tedb· irler mütalealannı istemic:ıtir. Müia- 1 u a Cm.ır Y1 • ıçıtiı.ınai davasını ele almış b~ ,_.,.,,. "' M'llt Ş f ta i h til ha 
ıı...- 1 "'1-ında ..Adlhre Vekalet,i va)i lealar geld.iıkıtcn sonra salfilı;_ ran 1 e • z m eye e -Junımakıtadır. Boşanma vak'ala. ıııo..Nl\. J ı ğ d'" ·· buıerii u·· v .., n• 
~·e müdıdeiumumilerden ald;ğı (Devamı 5 inci sayfada) vıacı 1 ıın unu., ·n-11 e y ... rı • 

(~r\llın,,11a~.-._en~ço~k~oob'_.,_.db~tll'llleşki._._.·ı~e"-d,.en__._.-ııııııv~~._.,.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ llronusu üzerinde görüşımelerde bu
(Devamı 5 inci sayfada) 

Libya da 
İngilizler 
taa uza 
geçtiler 

Alman ve 1 (Tamnmış sporcular, spor teşkilatmın Maarife] 
Sovret . devri için ne diyor_ıar_? _ _ _ 

Kahire, hedeflerin 
bir kısmına 

ulaştığını bildiriyor 
lngiliz tebliği: "Bir 

miktar esir aldık,, 

tebliğleri "işin ehil ellere 
Sivastopol tahkimatı bı ra ılması şarttıru 

ağır toplarla 
bombardıman edildi 

Tanınmış hakemlerimizden Ahmed A dem'in 
şayanı dikkat fikir ve mütaleaları 

(Y azlaı 6 ncı sayfada) 



2 Sayfa SON POSTA 

r 
Hergün Reshnli Jllalrale = Ölçüsüz hüküm vermegznız 

---
Japon dostu olan 
Sovget Rusya 
Ve japongaga karşı 
Harbeden müttefikler 
~ Ekrem Utaldı&'il_J 
A. anerlka Hariciye Nazırı 

Ch'del Hun Sovyet sefirini 
da:vet ~rek kenıdısııne bır muka
vele projesi vermiş.. 

Şaı1k seferi başladıktan bir 
müddet soma bir gazeteci toplan.. 
tısı esnasmda .Amen"ka Cüniıur. 
reısınden sordular: 

- Rusyaya ne şekilde yardım 
edecehföıiz? 

Amerika umumr efidn tam 25 
sene Sovyet ale~ fikirlerle 
beslendi ve Amer)ka gazetelerinin 
su.unları hep Sovyet aJey.adarı 
yaırzlada dok!u.. 

Amerika umumi e~cirı Ameri- • Herkes hayatı~ın muayyen bir devresi içinde kudretinin derecesi. 
ka mükellef..n.n • ceb :>den Çl!kan ne göre ufak tefek brr ;,, bir t'ser vücuda getirir. v..e yaptığı eserden 
paranın So"7etlere ,,.~llanma~uu dolayı övünür, ıurur duyar; fakat övünüp gurur duymakta haklı 
b rdenb re kabul eo.em~zıdi. mıdır? 

Amer ka Cüm!tıurre sı gaetecı.. .............. ......_... ___________________ __._ ____ ....... - ................ --.-......... ......__... ... .. 

Bir ferdin veya bir mllletin ricuda getfrmlt olduğu eser bUk.'~• 
hüküm vermeden önce o eseri ayni miiddet zarfında vücuda getlnlmıı 
olan bir ba,k.a ~le mukayese etmek lizımdır. Ölçüam verilen 
büküm ~e d,oban dokuz yanlı§tır. 

n n ua1ıne: 

- Ru~ aya parası mukc.ı.:lt.linde 
mal~e vennek sureule yani m 
ed ruz. Şei-J nde CC'\ ab verdi. ( Sehir ., aberleri J A ada.n geçen zaman zar:f•nda 

Japonya Amerikaya scı cbrmış. Tiftik ihracat B J H Jk • ~~~~~ ~~inv~;~z:: eyogw u a evı 
her yardmmı yaıp]ması gerekli ol fiatları yeniden 
du,ğunu söylem" bunun brmede- san'at ayı faaıı·yetı·nı·n niyet vazifesı olduğunu yamuştu. lesb•ıt BL,·ııd·ı Alltı'k ılk :ef.mlenn zaruri k l:iığı 

J~~:Z:;; ~~~~ın C-0rdel b • • • h ft b 1 d 
Hull' m &>vyet se! ne verd ğ: Bazı tüccaTICJTın tubit edilen ırın Cl a ası aş a ) 
mlikavele projesi Rusyava yap L liattan yiikaeie mal toplama-
rna&ıta olan malzeme yardımının farı liatlmın yükaeltilmuini 

4 senedir çıkarılmı
yan nüfus kağıdı 

ödiinç vemne ve kiralama kanunu m.:cib olJağundan dün yeni Dün Bedri Rami Eyüb oğlu tarafından 
mm tam çerçevesı ıçıne alınn ası • . • k Feriköyünde, Lalclfllhınpqa 
'iç:o lüzuımlu g6rü1en şartları ih.. lıatltJT,.tubıt .ecl!Je~e san'at mevzulu bir konferans verildi solcaiında oturan bayan Fatma 
tiva etmeıatedir ve şüphe yok k} Vekalete bıldırdı. • • ld Sola bildiriyor: 
Sovyot 5enrıne memrılMlluk ver- Ve figür sergtsl açı 1 cıEalüıebirliylm. Nüfus kiğı. 
m·şır. Ticaret Vekaleti tiftik ve yapağı dı almak üzere, 4 sene evvel 

Fa!kat bu projenin !ıJiyat saha- iıracat fiatlarını teabit ederek bir Beyoğllu Halkevi her sene Hazi. lpunda çaıhımıı olan ~eaaamlard.an Üsküdar nüfus memurluğuna 
sında ne .g!.bı tesıri olab lır? rniiddet evvel alakadarlara bildir - ran ayını san·a: foal'yetinhı halka hacları da =ştirak etm ştır. Sergı - müracaat ettim. B\Jihare Şifll • 

A:menka bütün kış esnas nda ya mİşti. Anak bazı tüccarların bazı tanıtrtrnnsı iç n seçmiş ve bı.vıun İ- deki. figürler çok beğ_enilmiştir. l . ye tqındığUDJz. için muamele 
pabildiği malzemeden bir kısmını ı rnıntakalarda teabit edilmiş Hatlar- çin C'981'lı bir hazırlığa b amıştı. kSncı hafta 15 Haz ıran Pa~aıtesı Şltli nahiyesine seçti. Vulyet 
Rus~aya yolladı ve bu malezıme- dan daha yüksek fıatla mal topla • Bu sene üç hafta sürecek olan bu günü profesör Ahı;ned Hamdı Ta~ E.kitehlnlen ~u. Tam dört 
den mahalline varamadan Rus or. makta ordukları görülmüş ve bu au aan'at fetstivali dün meraamle açıl. p:narın g~e san at mevzulu .. ~ır sene oluyor ki, elime nüfus ki. 
dusunda kullanılma yerme konul ret1e Vekalet tarafından tcsbit e • mıştır. Saat 16 d;:t Bedri Rahmi E.. konferamıle ~aşlıyac~k ve butun ğıdını almıı deiilim. Nüfus ki-
du. Bundan sonra yollaruu .. ak mal- dilen f iaıiların da yükseltihneıııne yiı'lboğ!u e:San"at:ıt mevzuu etrafın. hafta müddetınce san atkarlarımı - ildmrn limam •e ehemmiyeti 
Zf".me eğer ne va'k ttenberı hılı e- }üz h. ıl ı ' tu Bu husus iç"n da çok enteresan b'r lc:onferan11 ver :r.tn p~jları tetlıir olunacaktır. •ös&ııiiDcle tul:ul.-, ... secllıı-
d len ) az harb başlayacaksa p k . ~m as 

0 
:ııu ih · t b"ri'ğinde m · tir. Bundan sonra kalı..ba1 k bır Üçüncü hafta prof~r Leopold meclen ne lp.dar mataznmr ol. 

geç kalınuş olacak. Eğer başlarnı- tıftik. ve ?'apagll raca r 
1 

1
1 

B davetli kütlesi· uzun emekletie ha- Levy"nin konferansı i!e başlıyacak duğum anlaşıltr, makamı aldl • 
mühim bı.r top antı yapı.mı~ ır. u ' · · • · h . J ) rlesen r.erg.İsl 

yacaksa anıcak ;Rus depolıır m dol- 1 d "ftik h t fiatlar•nın zıı1lanmış ofan Jlk :-eı:gıyı gezm·~ - ve az r anmış 0 an . h nin nazarı dikkatini celbetmenJ. 
durm ya yarııyacalkt r. Hak"katte top antı a tı ra~ . lerdir. de ~i gün açılacaktır. Sergı er- zl rfca ederim.» 
MOOyıö L':tvinof'mı mtiitefikler!n- •on. şeldi ta>'!n t-d le~e1' b~r r~p~r Bu sergiye. bundan evvel müsta- gün geç va.kte kadar açık buiundu- SON POSTA - Bir nüfus 
den is'tediğ' yardım malzeme ile halınde Veki.let~ gondertlmlşt r. ki] rcsaamlar grupun.da ve «eh gra- :rulacaktır. çıkartma maamdesinln 4 111 u. 
biTlikte malzemeden ziyade mad. Mulıterf mubayaa mıntakala~ındn. zamuı bize de çok garlb Keldi. 
di yarchmdır. Da!ha ilç be;i gün ev- ki aT!§ fiatlarını gö~eren bu ı ste • Parti Genel Sekreteri Üsküdar halk dağıtma AJibdarların bu mesele üze -
vel ısrar edere'k: nin bugünlerde Vekalet taraf ndan rinde ehemmiyetle durmalarını 

- r.~inıci ceı:Jheyi Jçınız, de- ilan edrlmesi beklenmektedir. Bır .- kız lale be yur .iµn u birHkleri dün bir bekli,.oraz. IUr vatandAJ bir nü.. 
m'ştir. Yarın gene ayn· i:teği lleri Jikte.ki toplantJda ltararlatt•rılan fı. d. topla tı yapblar fm kiiıdı çıkartmak için dört 
SÜTec<tkıtir. at1ar tunlarc:hr: Eakişchir, Kütahya gez 1 sene uinftırlmaınaJıdtr. 

Söylemek kolay. ya~ .zor. ve Karahisar 210-225; Konya 190. Ta?cbe Yurdu inşaat! ~trafında- Halk dağıtma birtik.lcıinin Y.•. • \. J 
dur. Bir defa bu mütrim vazifeyi 1200; Kı~İr 190...21 O; Çaneırı; ki fı.azıtlıldara ehemmiyetle devam kında faaliyete g~ebihncsi ıçın 
kmı Ü7.erine alacak? Ankam. Maden; Keskin 200.220; .l!lm-L d' s· 'k' .. d nb i ha.ztrlıkllara chcmınıyetle devam e- Gf'.l.z·ınoda tabanca-+__ -L.-· . .. d ecı.ı cıLte ır. ır J ı gun e er eli B .. 1 d 1 k: n KT.!llt.ereni-n btr t«.ı:mınıne gore Kammonu 230-240; Gere e ve . . . dilmckte r. u cum c en o ara 
bugün elinde çbk iyi yetişt'rilm·-ş Botu 180..200: çengeli renkli 220_ ,dınrmzde bulunan Part• genel·~~ Üsküdar haJk dağı~a birliklerin in sını çekerek ·ıkı• 
ve silaltlanmış iki milyon mevcu;ı- 230 kuruııttur. reteri Mem~u~ Şevket Esendal b ,J~ rcıiı ve azaları dün Usküdar Halk 
lu bir orousu. vardı~, fakat_ İn-nıL Bu fiatlar, müstahıti1i tatmln ede hassa yurd ışı le yakından m~~~l I Partisı lbinMnda G. H ... P. kaza re- k .., 1 
terenin tam bır 2fhni)"et deg•şikli- ek mahiyette görülmektedir. olma-ktadır. Gene~ sekreter dun iııi LUtli Aksoy ve Üıkudar kayma.. işiyi agır sure te 

Haziran 7 

Sabahtan Sabaha: 

Aşk 
Sıcak 
Ve bıçak 

"'~---Burhan Cahid _J 
..,.. evsimleI'LD zaôıta vak'aları 
.lıU. üzerinde önemli tesır. 
leri var. Kış a.Y:Jarı o duk-
ça ~n geçiyor. Baharda 
ağaçlara su yürürken da.. 
rnarlara da taze kan yüruyor. 
Yapraklar filızlenira<en insanlar 
da bahar hareketleri başlıyor ve 
nihayet ilk sıca'klarla beraber gn_ 
z.i ıhararet .kencl'nı giisıteriyo , bu 
ruhi ve tabii hareket bıirçd.{ ede
bi eserlerde ve sahnede peK zarif 
esprilerle ifade edılniştir. 
Şehirle~ki cemiyet mevs.me 

uyara~ açılıp saçılma:kla ışe b .. şlı. 
~r. Fakat bu ancak dışanlak ha
rareti kesmioye yaradığı içın :çer. 
den fıŞkıran ateş gene tehlikeli 
olmakıta deva.m ediyor. Çünkü bu 
iç hararet cinsi ve uzvi b r kay. 
n*an geliyor. Bu bir nevı hum- · 
madır kfi tehliıkesi yaşa ve başa 
göre değişir. G~ y~larln vcvan 
başlar bu humıman•n ateş·n mu
kavemet edemezler. Hevecanla-J 
nır, h?rslan:cr. şa~'llanırlar. Bunun 
neticesr her mevsim görüldüğü 
gibi zabıta ve ad!liyeyi meşgul e.. I 
dıecelk .kadar faciala!' doğuTur. Fa. 
kat olgun başlarla, dol.gur. yaşlar 
hisler.ini zapt ve idare ,3lJrne\ . his-' 
!erine, lheyecrunlanna hakim ol
mayı bilirler. Ocl.ar bu mevs!.mi 
şöyle ihafif gönfü buhranlarıle at. 
latmar. 

Bunlar arasmdcı ge~in vaşlnn. 
na rağmen bahar hastalıkforının 
çıl'gınlıklaııına tutulanlar da var
dır. Fakat ta:bab..~ bunları .anor. 
mah sayar. Bununla beraber bu 
şelkilde anar.mal olmayı- candan eli. 
lPyacek yaş'lılnr tahmin edeceğı •. 
mizden ~ur! 

Son günierin a~ facialanr.a dik 
kaıt ediniz. Kaıhramanları çızd Wın 
tiplerde in.sanlardtt. · 

D.llk!kat edializ baharla beraber 
şelt.rrlerde aŞk buhranlan başladı
ğı gibi memleketin :ç köşe1crinde 
de kız kaÇlıI'lDa vak'alan çoğalır. 
Amadoluda çapa zamanı fle harman 
mcvsim"ni genç kı.zla:r için tehhkeli 
dir. Baharda çapa zamamm alla. 
tan genç kızlar hamıandan sonra 
mutlak ev'lcn'rler. 
Şehirlerde plAj zaman111a kadar 

vaziyet nazı1dir. Fak d ız 
simi gelip dalhr ::K edici dekolteler 
doyuır:ucu ve hatta bittrrıcı mayo .. 
larla yerlem değişfJrd'kıten son. 
ra tEthlilke kalanru:.. Cün'ki grızi ha
raretin alevlenıdird ·iti behimi h is..1 
ler bu şeltıll ve adele bereketi ö.. 
nünde gıevşemişlerd'r. Ruhi taba
betin keşfetıfği kaidelerden biri 
de şudur: Scbvet g&zle gönül ara.. 
c;ı,nda bir ih't'yaQl'..r-

/J3u11ha.n Ca./,ld .................................................... 
İngiliz konsolosu Valiyi 

ziyaret etti 
1ngffz geıneral lronsolosn dfm 

vilayete gelerek Vali ve Belediye 
Reisi Dr. Lulıfi Kırdarı makamın.. ğine uğramad ça bu orduyu ken- c Partı Kız Talebe Yurdunda bazı l kan;aı Ihsan Onalın ittırakile bir top 

di menfaat·ne en ~n zanıanuıı?l H d d b. tetkilderde bulunmuştur. !an.tı yapmışlard.lr. ı oplantıda ma.. yaraladı 
gelmesinıdEn evvel .kullanacağı tah ay arpaşa a ır ÖiTendiğimize &Öre yeni yurd ha:l!e biıfiJtlerin in faal!yet mevzuu.. 1 1 
milı edilemez. Aımenka ordı.ısu se . 1 O T d ·· kasa jna girecek işler ve birliklerin da - R A D y O 
heniz hazır değildir. Hazır olsa t k inşaatı emmuz a muna . v jşlerini idare eknck için muh- Evvelki ıece Sirkeci garı karıı -
bıle deıiıal nakiedilemez. ren azası yo'L1e müteahhid~ ihale. e_dileeek.~ır •. :m;ulundukb.rı bina meselesi gö. ,•ı~i Vezir ba~çeai }•imli içki~ L---"'-AZAll. ___ 7/_6_/l-9--1-3---

Bir İngiliz gaz~tesi, Evn.irıg Vali ve Beled:ye Reısı Dr. LUtfı ıüşülhnüı§tiir. gazınoda kanlı bır _v~lt ~ .ol_maf, hır 
8

.lO: Sut ayan. l.ll: Bafir prognm 

da ziyaret etımit.ıi'r· 

New; şöyle bir sual oormuş: Kırdar da dün Par.i vilayet merke. o adam tabanca ile Jkl ki~lYl yarala. (Pl.), B.'5: Ajans haberleri, 
9

: nanı 
- M'ster Çörçil ancak yanın iki vagon arasında zinde Parti genel sekreteri Memduh Dut ağacından düıtü mJ§ltclr •. h ç t d k'" .. ki ~ ..... 1'lfJ ~ (PL). 9.l:i: EN 

amalak siJ{ı:lrl altı. bin FranS!Z .. .. • d 
0 

an · ata.ca a omur oca a.. i a.fından ~a!aa edilen Matla- kalan bir adam ö/dü Şevket EaendaJı z.iyaret ederek bir Kadıkôylürıde Kurlbağalı er~ e rı işlete~ Etem adında biridir, Blr .aa.U, U.30: Saat ayan. 1%.3S: S:uktlar, 
aaraskar ad~"'a yapılSll sald"Tı :-ı müddet gÖrii§müştür. 16 .numb~alı evkded.~turaln Nt;cabt.aha- kaç gündenberi şehrimizde bulunan 12.t5: .ı\jıuım llllberleri. 13: &uitı Te tür "' ...,... ~ ---o--- dıı:n<la. ır ÇQCU un ev ennın - lk' k k' b itülur, H.30: Racbo salon cıftes!ıra ı. hazırlamak i~n üç ay çalı~dıgı.. Dün saat 11.30 da Haydarpaşa e1ı· d k · deki duıt ağacında oyrıarken. Etem: evve 1 8 şam geç va ıt e. 18:: Sa.M •J'&n. 18.03 Radyo dans or 
nı söylemişti, o hald~ Alıınan ?r: istasyonunda, Devlet Demiryolları inhisarlar kahveyi ç ır e t~ınkır.ılımış, 10 metre yükseklik- rabea:ncle Ka'bakçalı Mu~afa adın- tesCc'aaı. 13.40: iMalı.te&I manmlanJM. 
dusu tarafından 1J11dafaa ve ıkı 'd -~-·"- r"'vi2ö.r Adem halinde ıatacak d'"lc!m;;,...·· da hır de arkadaşı oldugu halde _..,dar, 

19
•
30 

., __ .... ..,.._ ft a~m hlı-
J aresıne ~uıu ... ten yere u'!Ol'·-~·ur. V . b hç . . · . _.. .,_.... --· .,,. ylldarlberı tafrllk'm ~~len bı; to~- oğkı Ali Damiriistü'min öl!.imü ile İnhisarlar İdaresi kavrulmuş ve Bu sukut neticesinde ağır suret.. ezır a ~ ıazınosuna gııtmış - Jteıılıerl, 19.45: .&mıara Bkballu aı lke. 

rağa az çok başarı ?ı;t.imalı ıle b.r neticelenen mü~if b•r kaza ol- çekılm.iş 'kabıveleri-n zama:ıla ha- 4... yaralanan Necati, Nünıune has.. tir. eutarınm oefleekılt. 19.55: Km:ışık pJik.. 
pmalt çnı ne kadar ı.. "" Burada bir masa i~al ederek 

ç ~arma ya l ~l ~ r IJll..IŞtUT· HBdise Şöyie cereyn e zırlanacağmı nazarı iü'bara alarak tanesine kaldınhmşt:ıır. rakı jçmekte olan Ererr. bir ara ayni lar, zo.ıs: (Tlllanı nr 'bakım), 29.31: rnu;ıaet ha.zır amn ıgım.ız azım mi§lt.ir: ' . . . l.kabveyı gcıne ambalajlı olarak, fa. gazinoyu Çatalcada kömür toptan- Fasıl he;rdl, zı: (JJnwııl ııaatıı, !J.11: 

dır~iliz ıgazctesinin bu suali b raz Fethi Peko~~__!~#aı-esındek~ kat çıekirddk ~linde ~yı Kongre t~hiri cılığı yapan ve iş yüzünden bir müd Temsil..Klm&«l &llesl. !l.19: Brnhms -

tP i<'d" 'htiıva etmekle beraber ha-
44oı numaralı ~·~ ~~ne~ tecrıülbe edıeıcekltiz. Çekilmiş kah. ~· GençllL Klübüodea: dottenheri dargın bulurıdukları Ali vtola Sonatı, Zl.50: DMıs mihiti (Pi.). 

k 'k e İngiliz ordusun.dan zivade Y~P~~. s~, r~ b t va. veyi gene kuru kahveciler ve ba.. 5/6/ 9'2 tııtrihlnlle lllııdl JQUkarrer •1~ itle Hüseyinin de gcldiklCTİni gör. ıuo: Saat ayan ve llJns llaber:lerl. • 
Aım riilta ordusu için variddir. O mırul stlu 1 mo ale meh tr .!1 . de .. yiler saıtacaklar ve satış fiatı üze. ı.ellilı; ~ ııısısu Cama guo müştür Ali :le Hüseyin; Etemle ar-

gon ar a nwnar 
1 ı a uzerın · .. ııcie beş ıaar alacaklardır .aa.a. 21 re tıelıh- ehlN1lııh ilan elıınar. kadaıı~ın bulundukları masaya ya-

h loı>? etm k arure. bulunıan diğer vagonların aras .:ıa rınckn yu • kın bir yerde oturmuılar, onlar da RusyaCD:u;;. s!yf~da) ~~ak. taeyik neticesinde öl. r. rakı içmeğe ba~amışlardır. . 

.u.....,..ur. 1 STER 1 NAN, Saat 23 e kadar adamakıllı ka • 

TAKVİM 

Raaı -- • Hadiseden haiberdaıl" edilen Us.. faları çeken Çatalcalı kömürciileı~ 
küds- cüımburiyet müdde"umumi. 15 TER 1 N AN M A I esk.i dargınlkları.nın ve içtiklerj rn. 
si Ali Fuad Gooıık, beraberinde kıların .teşİrile hiç yoktan bir hadi.. 

Huiran 

7 1 Anhl -
0 

adli tab~ Dr. Salih Haşim olduğu Gazetelerin küçük ilanlar SÜ • Qmwnbeyde 40,000 liraya bir ae çıltarmt§lar, bnbırlerine küfürler 
Paar !!!,! halde Hayda.rpaşaya 6iderek t~ tunları satılık evlere aid llinJarla ev; Nİpntafında 80.000 liraya aavurmaia k;oyulmuşlardır. 

..-:;: R...l •• Hızır kike.ta başlamıŞlır. dola ... Bunların birçokları (ke - bir epMtlmaD ve Suad iyede Bir müddet devam eden bu ııöv. 
Z5 1942 Z"/ Kaza maballinde yapılan bir Jeplr) .erlevhuanı tapyorlar. 120,000 liraya bir villa in.. me esnasında bunlardan Etem ta • 

11---..-..;..-----.~IM~.:s~A~ .... ':"'ll keşiilten soma a.dliye doktoru Sa- Arkacla,Jarımızdan birinin son aanın bu ralmmları gördükten bancasını çekerek Ali He Hüııeyi • 
GON~ c. eve} 1iı Haşinı tarafindan ölünün def- nüshalarında çıkan bu kabil 1 • sonra «bunlar kelepir oldukları nin üzerine dört el ateş etmiş. her 
•· D. S. l>. nine izin veırilmiŞtir. )anlarda aablacağı bildlrilaı bl. için bu flatlara satılıyorlar, ya oL ikisini de kanlar iç.in<le yere ser • 1 

l9 22 8 12 naların verlerlle flatlarJna bir göz masaydılar acaba kaça- satılacak.. m.iştİ'r. Bu kanlı vak'ayl müteak~b 
08 

11 
• " ( yeni ne•riyat ataJıpı: lardı?:. diyeceği .ıeliyor. gazinodan kaçmağa kalkıpn carıh 

_ _,__Otl~.~---=-A-k-,.-.-i--:y:":"_.------11 - y 1 s TER 1 NAN ~:ı:!~~:~dı~~bıta tarafından ya -
• D. ». D. 1. O. 

Müddeiumumi 

lstanbul borsası 
--··-

6/6/941 apt19 • lmpn.. fiailuı 

CEKLEB 

Agıh, Ye lnı>• 1Qı 

ondra 1 Sterlla Ut. 
.,~w.Yon Hl Dolu 
ennn t IO hTi.rre rr.. 

'•uritl JM r~ 
ıoJcholm 100 :bTOO Si. 

» dlm ._ 
H a;r.ll'lık .._ ımm lııiilfo 

altın 

Eabam 'Ye Tahrlli& 

1 o 

31 lG 
33..!S 



- - -- -------

Telgraf', Tele:f on Ve Telsiz Haberleri 
B u s abahki - 1 Serbest evlenmeler 

Haberler ı ve boşanmalar 
Türkiye boks 
birinciliğini 

Ankara kazandı -Amerikan 
Japon 

deniz barbl 
Ameril<ahlar 15 

Japon harb gemisi 
batırmışlar 

~l\ıııi-:.ara, 6 (A.A.) - Türki~ Bir tesanüd j esti Sovyet Rusya ile muhasım vazi. 
. (~~· 1 inci sayfada) 1 taraf boşanmada söz birl:ği ettik. bolks b:rincil!klE'ri bu.gün 19 Mayıs yette bulunmaları bu iltihakın bir 

yeıtlı rnumessılle·roen mürekk€-0 leri takdirde ayrıca ~h d ve delil . gt,adında kal:ı·bıalık bir ,;eyirci küt- Q ü:ııün son .siya~ t~zahürle- n~tıcesi idi. Amerikanın da, ken. 
bı.r 1-lmisyon .farafından mesele' lere lüzum kalmadan münasıb hir le.si ka!l?16ıntla yapıldı. Iz..-nir takı. . rındeın birmi Birleşık Aroe- di mukadderat arlcadaşı olan Sov. 
te~;k edilecek, alınacak tedo:rler düşünme mühleti vcrd.kten s~ra ma-r.ıın gelmıyeceği ~n dakikada rıka devleUerinin Mihver ortakla- yet Rusyamn d'üşmanlarile müna. 
ve ica-bmda ha:zıırlanaC"B.k k<ıııun boşa.omaya hüküm verilmelidir. Şid arJa~ıldı.ğı içiın, Tü'I1kiye birincL rından Ma<:aristanla Romanya ve sebetine bir düzen vermesı bun. 
projesi esasları 1kaleım-c alınacak- detlli geçimsi211i!t sebehile boşanma_ hkleri İ&1anbul ve Ankara şamp\.. Bulgaristana !karşı harb ·ıa.n etmiş ı dan· dolayı zaruri idi. İdeoloji 
tır. da kusur aranmamalıdır. Filen de- yonaları arasında icra edildi. olması teŞkil eıtıti. Bütün dünvada farkları bertaraf; Aım€'1'ıkantn son 

Adiiyenin hazuiadıgı raporda vam ettiği sabit olan ayrılık harle - Neticede: Ankara, 'l'ünk'ye hL pasif bir kulak lkabart.madan -baş- kararı işte burulan dolayı bır te-
1933 yılmdıa neşrolunan af kanu- rinde aynca iı:usur aranmağa lü • rincıHğ!ni 5_3 kazandı ve Beden ka şiımdüik bir tesir bırakmayan zadı gidermiş ve anormal görünen 
nundan bugüne kadar 10 yı1a ya. zum ka.!madan boşanmaya hiikme.. Terbiyesi Umum Müdüriı Gene- bu hadise'l'lin esasen bugün ıçın bir vaziyete ınoranal çıeiıresini iade 
kın b!r. zaıman .~~\1t.iğıi hakle duru- dilmelidir. Kaıbo.hatile boşanmaya .rıal Cemil Taner, müsabı1darın el.. herlıan-gi ıbir akis husule getirme- etmiş ol uyur. 
mun ıyı:leşm~ıg.ı ve .meşru olma- se.bcbiyet veren brı kocanın en az leriıni bi11er birer sıkar:ık tebrik si ve ıharb durumu üzer:nde mü- Birleş:k Aaner'ka tarafından a. 
yıaın çocuk sayısıınm gene bir Y~- bir yıll ırvlenmelerıının yasak edi.Jme ettı ve birincilere bire saat, ikın- essir olaıbdımesi beklenemezdi. lınan lbu son kaırarm, bu kararla 
kün t'Uıtımağa başladığı ehemımı- aine dair olan m.ı.dd~ kaldırılma .. cilere de birer madalya hedıye Harlb ~lıyalıberi ve B rleşik Hgili menileketler.de bı.rakt1ğ1 a.. 
yıeıtle işaret OlUınımu{,ltuır. lıdır. Boşanma davalarında «zara. etti. Annerika Iıngiliız davasının müt0sa- ikisle-re gelince; bunların lbır hayli 

Raporda alınması favdalı ve lü- ra sokmak kasdi ol'mamak diğer nid bir ortağı halinde \·aziyet al- şiddetli old-uğunu royılemck müba. 
· zuımlu tedıbirler bir teklif ve mü- tarafı terketmemek şartile 11' dava _ p •t•kt d • h b• dııkitan sonıra taranarın mü,.-,asc- liığalı sayılamaz. Gerek Rumen, 

Londra 7 (A.A.) - Japonların talea halindi., şöyle sıralanm:'Ştır: cının bulunduğu y~r mahkemesinin a )1 1 e enız ar 1 betleri filen inkıtaa •ığramış_tı. Bu Macar ve Bulgar radyolaı·ının, ge. 
Miıdway adasına hücum etrqele - Adli bakımdan salahiyeti kadın içın de kabul edil_ (B tar f 1 • . f d ) inil.."llıtaın hüikınıi bir mahiyet alma .. rek bu memleketlere aid matbua. 

· h ld P · 8§ a 1 mcJ say a a ·h t b' · 1 · t li b. ~ - 1 · rinıden iki gün geç.tıği a e a. ı - Reşid olan kadın veya erke- melidır. Re:.rni ve medeni evlenme b"ld' 'Idi<tı k decl'lm kted". V ması nı aye 1 ır 'Zaman n·ese esı ın sanı ır ıı.<ı.y ı sertür ve bun. 
siıf~k bıüyük deniız ve hava r:ıuha- ği.n betli bir müddet içınde kan ile aldığı karısının ~ocuk yapamı _ .

1 ~ı h. -a)k 
1 

k e ıd :r. a- idi. Anlaşılan o zaman gelip çat~ lar, bir medeniyet ve bir \•arlık 
rebcsi haJa devam e-tımektedır. Iooca gibi yaşamaları hali bir suç yacağı veya karılık vazifes:ni gö ,. ~:~~aner;~~&ı~;ı~airoWi~~~ler~~ mışı olmalı !ki.Aımerika bu hususta mümJdafakası1 ~rund~ ka1: daken 

Aııneri..kan amirali parlak bir za. sayılımalı ve ce-za kanunwnlL~un remiyecek surette ağır ve devamlı b. .. dd t 1 •. ~ b 1 kararını verdı ve bu devletlerle rne e et erının, .deoloJı bakı-
b·ı . ır mu e sonra gewnege aş a. k -.l· _,.:ı .ı. b h 1. nund b;· ...::l. ı.. •""" 101• • 

~~:~~anılmakta olduğunu ı - ~~;:i::ı~~~~ bu esas dahilinde ~~dt;lı:~:~~:~ r~~~~ı;~~a bk:t~u!:~ ya~ağı. ilfwe edilmelcledır. . c~di;e~~~~i~ ;~:{Bu~~~~~.:~~~ ği ka:at:;;d~b~l~nd~~ ~~~~~t 
Japonlar şimdi 13 veya ~5 ha~b 2 - B1r iki.msenin reşid olmadan boşanma sebebi olarak kabul ediL N' ~ş~ıgto~ .~. (-(:.A.) - Am;~al rilişinde Sovyeıt Rusyamn tesiri Rusya uğurunda bi1hasscı. Ameri. 

ıe nakliye gemisi kavbetmışlerdır. bk kızı ]rendi i~eğile ve şehvet melidir. ım:ıt.z:n teı lıgı şıoyle do~ektedir: bulunı:nadı.~ inkar ecı.ileme~- Esa- ka ~a~ında1: .r~. edilmek isten.. 
Baıtan Japon gemileri. meyanın- duyıgusile kaçııması veva alıkoy- 11 - Evlenme dışında doğan Mıdl\ ay ~d.asıına ta:ırıuz eden sen bıx ımudldettenıberı Vaşıngton- melerın1, hodibınlıgın ve menfaat.. 

da 2 veya 3 ta)~yare gemisi vardır. ması halinde veli ve v~sisi razı çoculdarın haklarını korumak ıç!n Ja.~ denız ku~~eri, uçak ge. da demokrasi o~<ık!an arasmda g?de.:liğin şaheseri sayıyor ve· ye. 
Buınlar tavruarelerile beraber bat- olsa bile cezalanıdınlımasını muc:b müddeiumumileıe babahk davası ~ı, . zırt'hlı, kruva12or .. v.~ taşıt ge- eereyan eden mu7.aKereler y:ılnız nı dunyayı mu:kaddesat tamma-
nı.ı,~Aandı.r. JA.ynca 2 zı:rhlınm.,. _li olacaık surette ceza kıuıunumuzıın açmak salahiyeti verilmelidir. m;ıerı bakıımıından bu~k hasa.ta aSkeri de~il, siyasi mahi)"Pttey de maz~ ııtıha:n ıctliyo;.ı~~· , • 

430 ncu maclClesinin ikinci fıkiras!, 12- Babalık davası ikame için u~.cu~a.ndı.r .. Hal~n duşman ge. bazı tedlbırlere baş vurulacagını Yuruycn vaıkıalar onn.ınae lakır-
kıruva:OOrün, 3 naıkliye ge-mısının u. -LR.""""'.,s.ı·nce vaki tefsiri d • k unun 296 ncı maddesin ımıler:nın gcrı çekı.lmekte olduk.. ihsas ediyordu. dımn kıymeti ancak netice ile öl-
batır:ı.Jnnış olduğu sa:nılmaktadır. temıytı.Z lIUdlJJA.'°•~ me enı an ı ı J y b' A ı ..s ı .. , 'h .. 1 bT B · h .. k"l1 bul hüJkm" rtadarrı kaldıracak suret- d az.Iı bir yıtlık müddet çocuğun arı sanı ıyor. aponlaı ın ugradık- Avrupaya ır nıg o a.r..<>on l - çu e ı ır. u ıse enuz şe ı en.. 

Amiral şu beyanatita unmuş. .._.... .l.-ği:11. ·ı-~Jı'dı'r e Y bakımı .ıç' in doğum tarihi ları hasar Amerikan kuvvetlel"lıtıin racınm muvaffak olduğu ve rner- mE"kten uza!k l>ulunuyı0r. Bu itibar 
tıur: ~ U>t: ""l'!'l.ıııı~ • anası ve • dılk.l ha l kı k l 'k d y '"f tt•Y• k b , 'ledi k" · · · ~ d k' 

cPearl Har.bouron intikamı kıs- 3 - Ceza kanu•nunıın 108 inci ile ve çocuk ıçin rüşL tarihinden iti- ugr~ ekaırı .J. s~ ad. Y~? -abt: ~z:~ ogr'kudi'?u uz bf! ıgd al tluı el- ~. f" rıdc pren.s~m l ~~.ıye ·n hf' .. ı 
1 

.l>J • deki ·· had b 1 olarak kabul edilme _ etmiyec uıerıec~e ır. Dun gece dildıgi ta rde u ev e er e us um ' , anca · ga eut:'nın teza 'U-
me-n almm.rştır. O zaman J~n ar ~~~ . ~1f1r.u ~~:rı~n d .· r~n sene deniza1t1}ar tarafından atıılan ve su1h halinde bulunan bir Amerika rü ile tkend'ni gfutereccıktir. Aksi 
h~ ağır zayia± v~~:~ıe~dı.. J~ d ~·nl.ı k ~ı.n f~:tel~ğı ın e~adı~ 1 

13 E li bir erkeğin zinasın _ tesirsiz kalan t'Op ateşi baricınde. ordusunun vaz ve hallinin ne ola- takdirde parayı bir mabud sayan 
'POnların denizler uzerm-Ockı 1 gı. :rı...,.,:1_ b a ~- nı aı:.d.d t· d :n-: v y tanınabilmesi Japonlar şehıre ksa-şı. yaptıftt.l:ırı ilk bi1eceği 'her zaman fkiderl isgal bir al yarınını getirebileceği 

.. h' .00. d bir c-.r va- ıt:arıııııı.t:<ıı aşırunıma~ ve mu e ı an aı0tgan çocugun h ta d . ~· .d. M"h ·ıt· k ,.,,,ı. ·ı:1.1 · f b nf 
retıaıı ıçe ı ~ en :r--·. .. . w 1 1 ak ika.bul ~ . . d • k n 292 nci mad ~ ava arrıuzuna eva:m etmemış.. eden vır mevzu ı ı. ı vere ı ı- pe ..,....- yenı Aıb erı, sır u ımc a-
pa:rmyacağımıilı biliıyn.ruz. Şımdı uır yı Mo .~. -~ 

11 
.. ıdçın. mde ~~m! . 1anul~ıd~ Jer<lir. hak eden ve onun siyasc:;tini be- at gayretile pekiı11 kabullenebile~ 

..l-, 4 _ wııtaır ve mi::lllia e :ınuınes- esı egıştırı me ır. k ·· d ı 
cyan ı""'la> vardıık. Muharebe ~-na . . ~...ı • k .. 1 14 c· • wı·· asebet zamanın Pe•wtol"l"V'y veni haberler gel- nimseverelk tıarc:ket eden Roman- ce ve ona gore a rrruru ayar ıya.. 

•• J.~ • • h sıller1 m'l:Uenı anuna gore ev en- - ınsı m v. . J'-"".:·r-- J • • • •• * 
b~~' tam adedler elimıze e- memelecine :rağııneOl kan .!roca gL da davil: oh~nan v·evli ise. baba1ıg~ W:kçe .~':~na ~erd1rılen hasarm ya. Macarıstan ve Bulgaı s1anın calkıt.ır. - * 
nuz varmadı.> . . . bi dev.anılı sureıtte yaşayan ve hükmed'ılemıyecegıı.rıe daır rnedenı çok buyük oldugu, uçak geınısı, 

«Yan yoh tabirınden ~~:tralm h€-r ikisi de bek~r bulunan kadın kanundaki madde değiştirilmelidir. zırı.lılı; kruvazör ve t.aşıt gemileri 
Mkiway adala~ım .. kasd~t~ı gı. sa. ~ vıe e·rlkekleri haber vermek mü-1 15 - Yaş ôüzdtme davaıları ko sınıfımn her bincderin<len ay.rı 
nılmaıkttadır. Çün!ku bu ·sn:ıf :~gı - kellefiyetine tabi ıtutulmalı ve bul layila.şnnrınalı ve çabuk yapılma - ayr.n bkçok geminıin tahrıbe uğra.. 
li11.rp .. v::ırı voh manasını l aue e- . . . .. · . - , , , , , 

7 Haziran 

Libyada ingi1izler \Alman ve Sov-
'"'"' ........ " nnnfilftr '1P.t tPhlialP-rİ 



2 Sayfa SON POSTA 

r 
Hergün Reslnıli lllalrale : = Ölçüsüz hüküm 'Vermeg ınız a:= 

---
Japon dostu olan 
Sovget Rusya 
Ve jo.pongaga karşı 
Harbeden müitefil<ler 

\.. Ekrem U18klıgU_J 
& ımerika Hari<*ge Naz.ırı 
.a. <lrdel Hul:l Sovyet sefirini 

davet ederek ke:nıdisııne bir muka
vele projesi vermiş.. 

Şaılk ıseferi başladıktan bir 
müdıdet soma bir gazeteci toplan
tısı esnasında Amerika Cüııfıur
reısinden sordular: 

- Rusyaya ne şekilde yardım 
edecek:Siniz? 

Aımerilka umumr ~ ıtam 25 
senıe Sovyet ale;b:Jan fikirlerle 
beslendi ve Amer.iıka gazetelerinin 
sü~unları hep Sovyet ale)~dan 
yaıızlarla do:1du. 

Aımedka umumi efkarı Ameri- Herkes hayatının muayyen bir devresi içinde kudretinin derecesi- Bir ferdin veya bir mtlletin vücuda getlrmlf olduğu e9ft' hakk.'~ 
ka mükellef:.tlin • cebinde.n çııkan ne göre ufak t•k bir İ§, bir eser vücuda getirir. v..e yaptığı eserden hüküm vermeden önce 0 eseri ayni miiddet zarfında vücuda ıetln1!11ıt 
paranın Sovyetlere J'"Ollanmasın.ı dolayı övünür, gurur duyar; fakat övünüp gurur duymakta hakh olan bir bafka ~le mukayese etmek lizımdır. Ölçüsüz verilen 
bırdcnbire kabul eciemezıdi. mıdır? hüküm yüz.de d,oban dokuz yanlıtt:.:.;ır~·------~---~-

:~:~~~1~;:;:;~;;; (···.·-····----S----e---h·---.----r--- ----ii--~-ı;;-;i"-e r i J 
edfyıoruz. Şeklinde cevab verdi. lf ~ 

Aradan geçen zaınınn zar.fmda 
Japonya Amerilkaya saldırmış, 
tıarb sahası ıgenişlemiş ve gazete 
Almanyayı yl1cmaık iç.in Rusyaya 
her yardmmı yaıplması gerekli ol 
du.ğunu söylemiş, bunun bir mede
niyet vazifesi olduğunu yaızruştır. 
A'Iftl&t ilik PJerin zaruri k.ıkiığı 
ihıtiyata lmı.mı ~ktur. 

Amerilta Hariciye Nazın Cordel 

Tiftik ihracat 
fiatları yeniden 

tesbit erlildi 
Hull' m Sbvyet senr·ne verdiği Bazı tüccarların tubit edilen 
mlikavele projesi Rusyava yapıl- liattan yüllseie mal toplama
~~a olan malzeı_ne yardımının ları, /iatların yükseltilme.ini 
ooonç verme ve k:r~ı~ma kanunu macib olduğundan diin yeni 
mm tam çerçevesı ıçıne ahnnıası • . • L 

iç.:n lüzumlu görülen şartları ih.. lıatlar ,.te•bıt .ed~leı:eıc 
tiva etımelkıtedir ve şüphe yok ki Vekalde bıldırdı. 
Sovyat sefirine menm ooluk ver-
mişir. Ticaret V eki.Jeti tiftik ve yapağı 

Beyoğlu Halkevi 
san' at ayı faaliyetinin 
birinci haftası b~şladı 

Dün Bedri Rami Eyüb oğlu tarafından 
san'at mevzulu bir konferans verildi 

ve figür sergısı açıldı 

Fakat bu projenin Iiliya.t ssha- iıracat fiatlarını teabit ·ederek bir Beyoğı}u Halkevi her sene Hazi.1 pundla çaıhımış olan ~e~amlard.an 
sınAla ne g;ıbi tesiri o1abilır? müddet evvel alakadarlara bildir • ran ayını san'a: faaliyetinin halka bazı1uı da =ştirak. etmıştır. Sergı -

Amerika bütün kış esnasında ya miışti. Ancak bazı tüccarların bazı tanıtı'tması için seçmiş ve hıınun İ- deki. figürler c.,;ok beğ.enirmiştir. l : 
pab'ildiği malzemeden bir kısmını lmıntakaJarda tcM>.i.t edilmiş fiatlar- çin esaslı bir hazırlığa başl'amıştı. kincı hafta 15 Haı:ıran Pazaı tesı 
Rusyaya ~lladı ve bu malezıme- dan daha yüksek fıatla mal topla • Bu sene üç hafta sürecek olan bu günü profesör Ahr_ned Hamdi Ta~-
den mahalline Yaramadan Rus or. 1, _r.J •• 1.1 ___ -:.:.::1 ...... ::. ,, .. ı.. ... ,. san'at fl'!:Vivali dün. m"'r.uJml~ .-~ıL'o:narın 2ene aan at mevzulu bır 

4 senedir çıkarılmı
yan nüfus kağıdı 

F eriköyünde, Lal.atahınpaıa 
sokağında oturan bayan Fatma 
Sola bildiriyor: 

cıEııkişeblrliyf m. Nüfus kiğL 
dı almak üzere, 4 sene evvel 
Üsküdar nüfus memurluğuna 
müracaat ettim. B\Jihare Sitll • 
ye ta.fındığımız için muamele 
ŞIJli nahiyesine geçti. Vaziyet 
E.lötehlnlen toruldu. Tam dört 
--- -'---- L: _,, __ _ :;ı. •• ... ~ 

Haziran 7 

Sabahtan Sabaha: 

Aşk 
Sıcak 
Ve bıçak 

l, Burhan Cahid _J 
._.. evsimler:i.n .zaôıta vak'aları 
~-üzerinde önemli tesir
leri var. Kıış ayiarı o dwk-
ça S<dtin geçiyor. Baharda 
ağaçlara su yü.niı."iten d:ı.. 
madara da taze kan yürüyor. 
Yapraklar filizleni.rfken insanlar 
da bahar hareketleri başlıyor ve 
nihayet ilk sıcaklarla beraber grı
zi hararet kendini gPst.eriyor. bu 
ruhi ve taJbii hareket h'irçoık ede
bi eserlerde ve sahnede pek zarif 
esprilerle ifade e<iilniştir. 

Şehirlerdeki cemiyet mevsfrne 
uyaralk açılııp saçılınıaikla ışe başlı
~r. Fakat bu ancak dışardakı ha
rarebi kesmiıye yaradığı için içer. 
den fışkıran ateş gene tehlikeli 
oJımaKıta dev.aım ediyor. Çünkü bu 
iç ha:rare<t cinsi ve uzvi bir kay. 
naıkıtan gcliyQr. Bu bir nevi hum- • 
ma<lır kıi tehlikesi yaşa ve başa 
göre değişir. Genç yaşlarla y-avan 
başlar bu huırnımanın ateşine mu
kave-ınet edeme'Ller. Heyecanfa-/ 
nır, h:rr.slan.ıır, ş~Ianırlar. Bunun 

1 
neticesi her ımevsim görüldüğü 
gibi zabıta ve a<llliyeyi meşgul e-1 

dıeceık .kadar facialaır doğurur. Fa. 
kat olgun başlarla, dolgun yaşlar 1 

hisleriıni zapt ve idare '3tnney-•. his) 
!erine, heyecaınianna hakim ol
mayı bilirler. Onılar bu mevs:mi 
şöyle ihaiif ıgönüi buhranlarile at. 
latırlar. 

Bunlar arasıında geç!ldn yaşları
na raf;men bahar hastalıklnrmın 
çılıgınlıklar:ına tutulanlar da var
dır. Falrnt ta-babe-t bunları canor
mah sayar. Bununla beraber bu 
şekilde anormıal olınıayı candan di
leyacek yaşlılar tahmin edeceğı-. 
mizden ~kıtur! 1 

Son .günlerin a.$1<: facialarır.a dik 
kat ediniz. Kaıhramanları çizd·ğnn 
tiıplerde in.sanlardır. · 

Dfilrlkai ediniz baharla ~raber 
~hıh'lerde aŞk bUhranlan başladı
ğı gibi memleketin :ç köşe1crinde 
de !kız kaçırma vak'alan çoğalır. 
Aınadoluda çapa zamanı ile harman 
.....,,,,.,....;TVı.i.-.i no:t"l,,.. ikl71ıır irin 'Phlikeli 



- - ----------· -

Tele:fon Ve Telsiz Haberleri 
B u sabahki 1 Serbest evlenmeler 1 Türkiye boks 

Baber l e:r b l 1 birinciliğini 
.a8erlka• ve. . oşanma ar ~~a~~~za'!!!L,., Bir tesanUd jesti So.-yeı ~ ile -haııııı vul-

. (~ı 1 ma N)'~.da) 1 taraf botanmada .öz birFii ettik. boks .O:riıncil!kleri bugün 19 Mayıs Yftte bul•IDINllan bu iltihakın bir •apOD yetli ~ııerden murekk~ ıen ıa:~dirde ayrıca .-hı~ ve delil • .sıta~mda kaı•ııık bir aeyiı:ci küt- G ü:nün - siyasi ıezahürıe. neticesi idi. Ameribmn c1a. --
g , b~ _lloD'Wl,Yal tarafından meseıe lere lüzum kalmadan munuıb bir lettı ka~ıntla yapıhlı. Iunır takı- rinden birini Birleşik Ame- eli muılradderat aıtcadap olan Scw. 

te*_!k edilecek. alınacak tedi>ırler cfütünme mühleti veTd.kten .Ara rnm1111 g.elmryeceg1 10n dakıkada rıb c:le'Ylederinin Jıılihver ortakla- yet Rusyamn cl.,.anlvfle müu-

deniz barbl ve ~c~ ha:ırlanacak kuuun b~ya büküm verilmelidir. Şıd anla.şıl~ığı ıç.in, Tiktkiy~ birinci- rlılldan Maıcarilıtanıa Romanya ve sebetıne bir düzen vennesı bun
IJCOJe51 esasları dcaleme alınacak.. del'Jı geçimııialik aebehıle bopnma.. liKleri Istanıbul ~ Ankara şampi. Bulgaristaııa lraqt harb lin etmış dan dolayı zaruri idi. İdeoloJi 
'tu'. . . ~ de kueur uaomAmalıdır. Filen de. yonaları arasında icra edıld! . olması teıjtil eki. Bütün dünyada faddarı bertanf; Amerikanın IOl1 

Amerikahlar 15 
Japon harb gemisi 

batırmışlar 

~ hazıdadıgı raporda vam •ttiği sabit olan ayrılık hafte • Neticede: Arika.ra. Tül'k"ye bL pasif bır ku1* bıbartawtan ~ kararı işite bundan mlayı bir te. 
193t3 yılında __ on..,Junan af kanu. rinde ayrııea Kuaur aranmağa lü • rmciliğinı 5..3 kazandı ve Beden ka timdilik bir tesir bırakmayan zach gidenniş ve anormal gıörünen 
nuncH;n bugune k~ar 10 yıla ya. zum luıdmadan bopnmaya hükme.. Terbıyesi Umum Müdüriı Gene. bu hadisenin esasen bugün !ç"n bir vazıyete normal ~esını ıade 
km b.ır_ zaman - ~~QC.i~ halde duru. dihndidir. K.bıahatüe botanmaya .nal Cemil Taner, müsabıkların el. heriıangi bir akis husule getirme- etmiş oluYQr. 
rnun ıy:leşmedıg.ı ve mıeıµ-u olma- sebeb ıyet veren kuı kocanın en az !erini b:aıer birer sılkank tcbrık si ve harl> durumu üzer:nde mü. Birleşik Amerika tarafından a. 
Yliıll çıocu!k sayısınını f.tene bir ye. bn yııt ırvlenmckrıınıo yasak edllme etti ve b iri.netlere bı.re saat. ikın- ess'r olabılmesi beklenenıezdi. lınan bu 80D kararın, bu kararla 
kfm t~~.ımağa ba ladı.ğı ehemmi- •İ.ne daır ol&n mAdde bldmJma - cilere de bl.rer madalya hedjve H~ başk.y~lıberi ve B .~leşik i~ili me~eme bıraktığı a. 
,eıt:le ıışa?et ot~. Ld'ır. Botanma qavalarında u.ara.. etıti. Aanenlka İngilıır davumın mutesa- killere .gıelı:nıce; buiılarua bır bayii 

Rıapoınla aluııması faydalı ve lü- ra ..,J.DMk kudi olmamak. diğer nid bir ortağı halinde vaziyet al- ficldetli oldıuğumı ~ müba.. 
- · zumlu tedbirler biı' teklif •e mü- tarafı terketmemek prtilu dava • p "'•Jikf d • h b• dıkıtan S>nra tarafların mür.ase. 18.ğalı sayılama&. Gerlık Rmnen. 

Londn 7 (AA) - Japonlanlı taleı halirıd? f()y!e •alannrştıT: CIJıln bulunduiu yer mahkemeeinin a >1 1 8 enız ar 1 betleri filen lnkıtaa •.ıtranuş_tı. Bu Macar ve BuJor ~ınm. ge. 
~iid:way ~a~na lrüc~~ etnıele • ~ t.klmdan aat'alıi?'eti kadı_ıı içın de ~bul edil • (Battanfı 1 inci 1ayfada) inbtaı.n hübni _bir maıhiyet aıma7 rek ~u mernlftetlere aid matbu~ 
nmen )ki aıun aeçtiil halde Pa.. ı - Reşıid oı .. kadm ft)'a erke- mdidır. Remu ve medeıu evlenme b"ldir"Jdiğı k yded"Jmekted V ~ası n hayet bır zama.n n:eselesı tın lisanı bir ~yli serttir ve bun.. 
silik büyük denııı ~ bava ~uha- ğin belli bir müddet iç.inde kan ile aldığı karlıının çoc:uk yapamı • ziı e-ı· 1 ~ ka 

1 ıık o1d j{" a.. d i. Anlaşılan. o ~n gelip çat.. l~. hll' rnedenıyet ve bir •arlık 
~bes hıilla devam etmek.tedı.r. kx>ca .gibi yaşa.malan halı b ir suç yacağı veya karılık vazifeaini gö .. ~e~an fik>sun~air ıı:ı,e~ler~~ mışı olmalı iki .Amerika bu hususta mudafaası ~ 1aln dOken 

Ameribn armrali ~.3ar~ birb.za..l say.ı:lnJllı ve ~ kantuı~un remiyecek wrette aiır ve d~vamlı bir müddet g)nra gelmeğe başla.. kk~~ını ~ ~erbbu. 1~evletlerle ~~n.!1ekebüt~ı .. ~mbi, ;~~~ji bak~-
ferin kazanılmakta OıuU5...,..U 1 • 237 DC.i maddesi bu esas dahııınde huta!ıiı alhhi raporlarla kat l fe • ya ğı ilav dilmekıted t."lıaı Br&SJIJJlfil u8 118 n n mev. maaıan 3.._ r ı.ca&a1.Ae arzett,i. 
di~iol'· qeğiştirilmel'dir. kilde aıılatıla.n nailerde hu durum ca . e e ır. . cudi~ ilin etti. Bu kararı.rı \re. ğı kanaat nde buluoduıkları Sovyet 

Japonlar şimdi 13 veya 15 herb 2 _ B1r Mıfieni.n reşid olmadan bopnma aeıbeıbi olarak kallul ediL N~ı..:;li~ (~)demek~~ rilişi.nde Sovyet R~anın tesiri Rusya uğurunda bühUIW ~ri.. 
ıe maliye gemieıi kaybetm flerdir. bir km brı.di iSt~e ve şehvet melidir. . ,:JY e r. bul~adı~ inliır ~ıle~ Esa- ka ~~mdan .ı~. edilmek ısten.. 

Baıt.en Japon. gemi.len meyanın- duyausile lc8çırma& veya alıkoy. 11 - Evlenme dıtında doian Mıavay ~ırıa ta~rruz eden sen bır mu~~mben Va'1ngton. ~ler~ bodbiıılığın ve menfaat. 
da 2 ve a 3 tayyare gemisi vardır. ması belinde veli ve vasisi razı çoculdarın haklarını korumak için J~ deniıı ku~erı, uçak ge. da demokrası o~akları aras•nda ~liğın §8.heserı sayıyor Vt ye. 
Buru y. 1 ril beraber bat.. olsa biie cezalarıdınlmasını muc:b müddeiumumiJere babaıık davası ~· . zımlı, kruvamr .. v.~ taşıt ge.. cereyan edoo :muzakereler yalnız nı düoyayı mnkaddeaat tanım&.. 

aır ta~are e : zırhlının. 14 olaca ~e ceu kanunumuzun açmak aallhiyeti verUmeldir. milerı bakım.Jndan bü~k hasara asltert de~il, sryast mahiyette de maz~!".~a idıam edi~~· A 

~~: A-ıyrıt:a aK1i ·sin;n "30 uncu maddesinin ikiaci fıkras!, 12- Babalık davaıı ikame için ~·. Halt;-n düşman ge. bazı ıtedbırlere baş vurulacağını Yuruyen vAkıalu oınunde likır. 
b vaa:>run, 3 n y~ g:1ad temya metılremesinee vaki tefsiri edeni ununun 296 ncı maddesin mılerımn gerı ~ekte olduk.. ihsas ediyordu. duurı kıymeti ancak netice ile öl. 
a~ oMulu an:::~ ır~ hükmü ortadaın kaldıracak suret- :i1 yaUJ hır yıllık müddet çocuiun ları sanılı-yor. Jıa.ponlann uğı·adık.. Aıvrupaya bir Angk>..Sakson ih- çüielbilir- Bu iae henüz şekillCA. 

tıu.r· ııral şu bey urunu tıe ~i}melidir. a:aaı ve bakımı için dojum tarihi ıa:ı hasar Amerikan kuvveUer...nin racmın muvaf~ak old~~ ve r~r-~_uzak b~u:yw. _Bu it~ 
· . ik· kıs- 3 _ Cella kanununun 108 inci iie ve çocuk ıçin rüft tarihinden iti. UW~ hasarla . luy~~ kabı.:l 1c~z~ dQ;ğru !'ufuz ettiğ kabuı e. ~~r ~ prenapm maıı_ıy ~ nd~~ı 

•Pearl Harbouıwı int ;rıw 1M' cW4oıdeki " n had b 1 aene ola.ı.ak kabul edilme • etuUyecek dıerecededır. Dün gec:e dildıği tab?irde bu .devletlerle ustünlülk. ancak galmemn tezahü.. 
~ alımnrŞtı_r. O zam:an ~n ••. ee A ~-u N= 00 r~ denizalıt1'lar tarafılıdao atllan ve sulh halinde bulunan b"r Amerika rü ile kendini ~reccıktir. Aksi 
bı:ı.e ağıır zay.ıat v~~~ J~ :1 =:m .=jım ~~~ 1 

13 __ Evli bir erkeiin zinaam • tesiı&ie kalan lop atep haricııw;le. o:®~un vaz ve hal~.~in ~e. ola.. ~~e parayı bir ~d sayan 
ponlarm denızıler ötrıerı . ta.tihMD bafl.-mk ve müddeU d cici çocuğun tanınabilmesi Japonlar şehre kari& yapt&ları ılk b leceği her zaman lıumien ışgal bır al YM'llllll Aetirebılecei{ 
retiD hiıçe indiımedeCl m ~Ya: lııir' yıl laıraık kaiııul e...._ . ~ ed •;:. k nunun 292 .na mad - hava iıaarnızuna devam etmemif. eden bir mewu idi. M hvere ilti- pek~ yenilideri, sırf bu menfa. 
~ı ~ Şimdı 

4 
_ ~uilltaa' ve mahalle mfünM. !fc: d~ri~dir. J.eni.ir. hat eden ve onmı s "yasetfni be. at pyretile ~ıa kabulleııebile.. 

~ ıyıola> vudık. Muha!~ claba 8iileri meııieol Ununa gıôre evlen- 14 _ Cimi münaeebet zamanın.. Pey.ierpey yeni haberlft' gel. nimseyeref!t hareket eden ~oman- cek ve ona gore adımım ayarlıya.. 
~' tam adedler elimde be- mernelerioe ,..,,,_kan ımca gL da dava olunan evli ise habalıi! dıitcıçe -~~na ~erdirilen haia:~ ya, Macaristan ve Bul_qar stanın caklır. - ** 
nuz vannadı.• . . . . bi dev.amlı Nl'e&ie yaşayan ve fıükmed'i1emiyec.eiirıe dair mede111 90« buyük oldtigu, uçak gc~Sl, 

.Yarı ~h tabıııınden ~n:ı.ralm bec ikisi de bekar bulunan kadın kanundaki madde değigtirilmelidır. z.ırihlı; kruvazör ve taşıt gemıleri 
Miıdway adalarım kude~ıji . 88 . .. vıe emekleri haber vermek mü-ı 15 _ Y 8.f C:lüz.ehme davafarı ko sınıfımın her birerlerinden ay.rı 
nılmaadtadır. Çünkü bu ·sıı~f ~dn~ı • kellefiye.tirıe tabi tıutulmalı ve hu la~qtır&lalı ve çabuk yapılma - aya·ı birçok geminıin tahr be uğra.. 
lİr1rf> .varı V'Oh manasınıı ı a e e. .. , , • , .. --• _ _,_ • • ,:ı ,;;, ""1.,.,,ıım..,.ı,.+'!>,:ı,,. 
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libyada ingitiz1er \Alman ve Sov
t!l !lrr117~ nAr.tilAr vet tebli2leri 



2 Sayfa SON POSTA 

r--------------, Hergün Reslnıli 111•"•1• : := Ölçüsüz hüküm 'lJermegznız ;;;; 

--Japon dostu olan 
Sovget Rusya 
Ve japongaga karşı 
Harbeden müttefikler 
--- Ekrem Uf8.klıgll_J 

& ımerika Harl.ai.ye Naı.ı.rı 
.... Cbrdel Hull Sovyet sefirini 

davet ederek ıkenıdisiıne bir muk~ 
vele projesi vermiş.. 

Şarrk seferi başladıktan bir 
müdıdet mma 'i>ir gazeteci toplan
tısı esnasında .Amerika Cüniıur
reisinden sordular: 

- Rusyaya ne şekilde yardım 
edecek.siniz? 
~rilka umumi e1lldn tam 25 

sene Sovyet aleyhıcla,n fikirlerle 
beslendi ve Ameriıka gazetelerinin 
sü',unları hep Sovyet aleylhdarı 
yaıızlarla doldu. 

Aıınedka umumi eflkarı Amerı·- · · inci kud · ı d • Bir ferdin veya bir milletin vücuda getfrmf, olduğu eser haklı.•~ Herkes hayatının muayyen bir devresi İç e retın n erecesı. da ti ı 
ka mükellef:n in • cebiınden çıikan. w d hüküm vermeden önce o eseri ayni müddet mrfında vücu ge n mıı 

ne göre ufak tefek brr it, bir eser vücuda getirir. ye yaptııı eser en olan bir L-..a.- --le mu'--y-e eL--'- lizondır. O•~-=- verilen paranın So\yetlere J'"OlJanmann.ı dolayı övünür, gurur duyar; fakat övünüp gıaur duymakta haklı ~ ~ - - q.- ~ 
bır<lenbire kabul edem:!ro.iı. llüküm yüzde dplgan dukuz yanlııtır 

n ;~!~~~~~:.:·i:uk::~ (!11;=:~:~~.;;!-=-==· :.-=s-=-=====e====h===.=.=r==.:-=·-=ı;;· .. ;.·;;;·-;-::·a-:.·:::··:;· .. :-==i=·ı==:::.:· -.,:-: .. -::·:-... ::-: .. :·-= .. :;:···;;··-;;e;;:~·-:-;;-;;;;r-:;;.;-:.-:. .. :.~-:.-:.-:.-:.-:.:.;.::.,~J 
malzeme vermek suretile yard!m A · A 

ed"yıoruz. Şekl:nde cevab verdi. ı.. ______ ~.,!.-------------------------------:------ı:;::::===-Aradan geçen zaırn.an zar:fmda ' 

Japonya Amerilkaya saldınmş. r·tı·k .h t B l H lk . 
harb sahası gmişlemiş ve gazete 1 1 1 raca eyogw u a evı 
Almanyayı yıkmak iıÇiın Rusyaya 

~~ui:~=:ı:.e. fr:~~~ fiatları yeniden san'at ayı faalı·yetı·nı·n 
niyet vazifesi olduğunu yazıruştır. tesb"ıt 8lr·ııd·ı At1t* ilk ~erin zaruri kıklığı 

iı~!~:Z::i~~~~ın Cordel . b • • • h ft b 1 d 
!~~ır:ıe~j~sise~~=yav~a~.t f:ı:::;':; ~e:ıb!~;,~; ırıncı a ası ~ş a 1 
~~a olan ımalzeı;ne yardımını.o lan, /iatların yükultilmuini 
ödiinç vernne ve x:r~ı~ma kanunu cib olduğundan dün yeni 
nun tam çerçevesı ıçme almnıası ma • . dü L 

1çın lüzumlu görülen şartlan nı_ lıatlar }e•bıt .e • ~eR 
tiva etmektedir ve şüphe yok ki V elıalete bıldırdı. 
Sovyat sefirine memnuriluk ver-
mışır. Ticaret VekAleti tiftik ve yapağı 

Dün Bedri Rami Eyüb oğlu tarafından 
sa3'at mevzulu bir konferans verildi 

ve figür sergisi açıldı 

Fa!kat bu projenin !iliya.t saha- iıracat fiatlarını teabit ·ederek bir Beyoğllu Halkevi her sene Hazi. 'punda çaıhşmış olan ~eıı:aamlard.an 
sınıia ne .g;bı tesiri o1abilır? miiddıt"t evvel alakadaTlara bildir • ran ayını san·a: faaliyetinrn halka bazı'!.arı da :ştirak etmıştır. Sergı -

Amerika büıtün kış e.masmda ya miışti. Ancak bazı tüccarların bazı tanıtı'lrnası için seçmiş ve ht111un j_ d~ki. figürler çok beğ.enilmiştir. l : 
pa'c:f.ldiği malzemeden bir kısmını ımıntakalarcla teabit edilmiş fiatlar- çin esaslı. bir hazır~~ğa ba§l'amıştı. ~~~ hafta .. 15 Haztran Pa~aıteısı 
Rusyaya ~lladı ve bu malezme- dan daha yük.sek hatla mal topla • Bu sene Uç hafta aırecek olan bu gunu pııofesor Ahı_ned Hamdı Ta~ 
den mahalline \'araıınadaıı Rw:; or. 1. _,J .. ı.ı- •. _:.:..;:1w.::. ,,o ı. ... ,. san'at f~vali ılüB m .. "'aim).., a~1L ' o:oarın ilene sanat mevzulu bir 

4 senedir çıkarılmı
yan nüfus kağıdı 

Feriköyünde, Lal•fBbınpqa 
sokağında oturan bayan Fatma. 
Sola bildiriyor: 

<cEskİfeblrliylm. Nüfus kiğı. 
d ı almak üzere, 4 sene evvel 
Üsküdar nüfus memw-luğuna 
müracaat ettim. B\lihare Şifll • 
ye tatındığun.ız için muamele 
Şifli nahiy~ g~I. Vasiyet 
Eskitehlnlen tcraldu. Tam dört 
--- ..ı._ __ L: -11-- _:;&._ ~ 

Haziran 7 

Sabahtan Sabaha: 

Aşk 
Sıcak 
Ve bıçak 

\,, Burhan Cahid _J 
._.. evsimlel"i.n za«>ıta vak'aları 
ııl.Y& üzerinde önemli tesir. 
leri var. Kış aylan olduk-
ça saltiın geçiycr. Bahaı-da 
ağaçlara su yürür'k:en d::ı... 
madara da tu.e kan yürüyor. 
Yapraklar filizlenirıken insanlar 
da bahar hareketleri başlıyor ve 
nihayet ilit sreaklarla beraber grı
zi hararet kendini gösıteriyor. bu 
ruhi ve taıbii hareket bıirçoık ede. 
bi eserlerde ve sahnede pek zari! 
esprilerle ifade edilıniştir. 

Şehir~rdeki cemiyet mevsime 
uyarak açılııp saçı1maık.la ışe b ... şlı. 
yor. Fakat bu ancak dışardaki ha
rare-tıi kesmiıye yaradığı için :çer. 
den fıŞkıran ateş gene tehlikeli 
olıinalcta dev.arın ediyor. Çünkü bu 
iç hanret clnsi ve uz.vi bir kay. 
naıktan ge-liyor. Bu bir nevi hum- • 
madır kıi tehliıkesi yaşa ve başa 
göre değişir. Genç yaşlarla v·avan 
başlar bu hummanın ateşine mu
kavemet edemezler. Heyecan.Ja-1 
nır, hmılan:nr, şa!hlamrlar. Bunun; 
neticesr her mevsim .görüldüğü 
gtbi zabıta ve adlliyeyi meşgul e- 1 

dıeceık kadar facialaır doğurnr. Fa. · 
kat olgun başlarla, do1€un yaşlar 
hislerini zapt ve idare ~ey;, his-' 
lerine, hey.ecaı:n.lanına hakim ol
mayı bilirler. Oll!lar bu mevs:mi 
şöyle !hafif ıgıönÜ'l buhranlarile at.. 
latırlar. 

Bunlar arasıaıda ge~İn yaşlan. 
na rağmen bahar hastalıklarının 
çı.Lgırilııklarıma tutulanlar da var
dır. Fakaıt tababet bıunları .anor. 
mah sayar. Bununla beraber bu 
şe<kilde anormal o1maYl" candan dL 
leya:::eık yaşlılar tahmin edeceği-. 
mizden ~kıtur! ı 

Son ıgünierin aşk facialanr.cı dik 
kM: ediniz. Kaıhramanları çizd ğ'im 
tiıplerde insanlardı;r. · 

Dilkik.ai ediniz baharla beraber 
şeh~lerde aŞk buhranları başladı. 
ğı gibi memleketin : ç köşe 1 erin<le 
de kız kaç:mma vak'alan çoğalır. 
Aınadoluda çapa zamanı !le harman 
....,,,.. ... ;,.....; .... ; nAnl' ~nlıı.r irin tPhlikeli 





c. s.,ı. 
Emniyet Sandığının Kadıköy şubesi açıldı 

.. 

En klymetli ve faydali mali müesseseler1mizdeın bi.l otan Emn"i -
yet Sandığı 75 inci kurulu, ytldönümunü idrak etmiştir. Bu münase -
bet'le açıfllması kararlaşan Kadıköy tuf>es.jnıin resm:iküşadı dün mali 
nıdhafi.Le mensuıb birçok gfü:ide zevatın huzuıtt.a.rile yapılmıştır. Yuka
rıdaki fotoğr.a.f, küşad resminderıı bir intıbaı tesbit edıy-or. 

SON POSTA 

DENİZCİLİK 
(Bq tarafı 3/1 de) miı olmalarından dolaytdır. Fakat 

lanmak tdhlikesine maruz kalması- herhalde lngilizlerin de Akdenlzde 
nı muclb olur. •• şimdiye kadar tam bir hakimiyet 

?u halde Alman d'Onanmas~D( elde edemeyişleri, a.z da olsa Al _ 
böyle taarruzi harekatta bulunma • mao cl(ooıanmasının şimalde tehd'id 
larl va:llİfeısi verilmiyecek ve Alman edici bir kuvvet halinde var olma. 
deniz kuvvetleri bu düşünüşümüze sındandır. TıpkJ bunun g.ibi Japon 
göre tedafii bir strateji takib ede ~ deniz kuvvetlerinin karışısına kuv • 
cek demektir. Ayrıca şu vazifeler ve~li bir İngiliz fil~unun çıkamama 
de bu deniz kuvvetlerinden daima sını gene Alman donanmasının var 
istenecektir: lığında aramak ya'Illtş olmaz. Y a.L 

1 - Şlmal buz denizinden Mur- nı:zr.uzak şarkta Japonlar kat'i ne
mansk Pimanına yapılan İngiliz nak tice arayacak vaziyette idiler; bu 
liyatına mani olmak. sdbeble but'ada muvakkat dahi ol. 

2 - Norveç sahillerine ve bil- sa, demokrasilerin deniz kuvvetle
lıana Manşta Fransız sahmerine İn- rind.en deniz üstünlüğünü alabildi -
gilizler tarafından yapılacak akın- Ier. 
lara mani olmak. Demokrasilerin ileride hazırla • 

3 - fn.giliz deniz ·kuvvetlerine nıp da büyük bir deniz mııharebesi 
kat'Şl mayn harbi yapmak. yapmadıkça ve bu muharebeyi ka. 

Admira takımı 
bugün G~ Sarayla 

karşllaşıyor 

4 - Balttkt9. RuP deniz kuvvet. z:&namadıkça Japonların bu d'eniz 
lerinin harekat yapmalarına mani üstünlüğü . devanı edeceğine şüphe 
olmak ve bu denizde Alman deniz etmemelidır. Mercan denizi muha. 
ticaret ve nakliyatının himayesi. rebesi Japonların iddia ettikleri gİ-

H •• 5 - Atılantik.Le denizaltı gemi- b~. Amerika deniz .ku.vvetl~rine bü.. ergun I · ·ı · h b' d (B" yuk ızararlar vermenu~se bıle Ame-erı ı e tıcaret ar ıne evam, ır . ._ _ ,,_1 d · .. .. 1 .. v.. •• eld 
b k d Al d · l n.ıı::aıı:ı a.nn. enız u9tün ugunu e 

(D-·•·-fı 2 ncı' ~ .. yfada) aş a yazımız ıı man enıza tı -• . 'b" b" • d ..._._,.. - ·1 · · h k l d etmeıcrı gr ı ır netıce e verme • 
ti ~ meydanda oluoca hava taar. geb~ı ~r_ı~nd arbe ~~ tdarz ~~ın) an ve mittir. Heı:h:ılde, bu muharebeyi 

,1 l . :ı-: ta ıye:ı.enn en arnıe ecegız . h 'k' f ,,ıı_. • ] l'UZl.ıarı yo una gırLlllwŞtir. F k b"tü'" b l d , er ı ı tara a muınım zay1ata ma 
a a•t u n uın ar .onanman,n l f k k ·~ . eı· 1 b' Fakat dün b~setıtiğimiz bir tel- .. d . d V'ld' E .. d • t 

9 
o an a ati atı netic ı o mlyan ır 

f h be ._,.J d __ 1 l ki esas o evıı egı il. sas o evın e __ L _ıı_ k d .. l ) 
.. .. gra a rhıuen e (Wuaşı ııyor , b" d'leibll . . . t l"t i muınareoe sayma ogru o ur. 

AıCim:iıra fu.tfbol takıırnı bugun u- Rusyamn ikinci ceplb.e açılması ha 1~ ed 1 • mesti •1?~n. n~. 1 deren n ~;- CeneıJ stratejik durum içinde AL 
çüınct.i ve sem maçını Fenerbahçe riciaıde bir ba.$ka talebi daha ola- ne . e~~ strad eJısını goz en geç - man donanmasının kıymetli ödevi. 
stadmda İstanlbul -ikincisi Galata- ~ R . memt7. ı'iizım tr. · b r 'k b t T 

-n- F bol uh- c Aıt. l ~ka sod~~-~r: . l--~i2ııerin deniz cepheleri ıun. nı ıAe ır~Lattı' sonra bdunub"? nıgıhız 
sarayla yapacd'AJtN". ut m ı. -; .. ~l' • ~~n~un sı lard'ı"!Sr.·u ve me · ı a~~ gar e .. ır cep e 
tinde det"iın lbir aLika uyandıracak yası hÜJkJÜımlerıının degışt..ir;lmesı-

1 
ş· 

1 
d . . M F n açmadık.brı muddetç.e lboyle de • 

Olan ,.ı.: "--kımın maç••nı bugu"n ,"'· .. .. ? - ıma en.1ızı. anş ve ra d ... . .. 
1
. '- .

1
. . F k 

llA..1. ·- ' ne .ııu.ızum gonrnıyor musunuz. _ rlb h"l'l . • "ht" d vam e ecegını soy ıyeoı ırız. a at 
ıtahımm.en 1-0 

1
bin<len fazla. bir iıal:k Rusya harıbden galib <,.ıkacak o- sanf° il~a (l-j8 ı .. e;;nı )1 ıva et en garhde ktt' a üzerinde bir cephe a -

lmiltlesınm seyredeceğinde ~iiphe lursa bütün .Asya'llın ve bütün Av- v_e
1 

ngı ız ,_ omİ·· deetb İna va dan çılması takdirinde İngiliz ana vatan 
yoktur. • . ru.pan.un en kuvveıtli, hatta tek fı. osunun g.ontro un e u unan e- fı1osunun kuvveti karşvsında Alman 
G~ Paıı:aır Fenerbah.çe .ıle ıkl.lJV'Ve1ili kara devle·Ü 0larak çıka- ruz a1aınl. . donanma.ısına faal bir mücadeleye 

yaptıgı maçı 2..1 kaylb~n Admıra calkıtır. Tale'l)lerini yaptırtabilir. 2 - ":kd~nlZ; . atılmak ödevi terettüb eder. Bu 
ıbakv~ı. ha.nta arasındaıkı oyunun- O halde bu hususta şimdiden mü- 3 - Hınddenıızl. - - takdirde Alman doınanması deniz ~ 
da I~~ ş~iyonu Bcşiktaşı zakereye girişmeye neden ihtiyaç Bugü.n İngilte~e donanmasının en den kıt'ayıa yapılacak asker çıkar • 
3...2 maglüıb E!'tımişti- aiYrıwıii;~;:,..? 1mvvetllı kısmı ıle ana vatanı mu. A . I k '"d . : b 

· o~~~ ... ~uı..L:.ı. • ld .. 'b" "k" · masana mam o rna o evın, aşa -'Fenıe:ı.iJ.aiılge:n~ . Şeraf .. l~vıhasına Bu sualim ceıvabı üzerinde durmı hafaza etmekt~ .0 ugu . gı 1 1 ıncı raibiqlmeık üzere lbütün kuvveti ile 
yaııd.ı:ğı b~ ~~ıyet butun SŞX'r- yalım. Sebeb ne olursa olsun, ta. derece?e ~hem~ı~et v:rtlen ala~ da kendisini ortaya atacaktır. Netekim 
cuları s~vıınldıiırdı, coşturdu. !akat leıb, henüz yalannnam.ış olduğuna Akdenızdır. !-fınclisıtanıo takvıyesJ Cavaya çıkarma yapıldığı eırad:a 
onu talkiıb. ~ OYıUn Admıran .. ın göre ortaya aıtılmı:ştır. Anglo • ve Hind' d~nız yolunu~ açı~ bulun- yalnlZ hafif kuvvetlere malik ol -
kıolay yenıhr bı~ i~ o~a~gı. Saı'.kıson al~, kendi kendisinj in. durulması !se Jap:mların Bırmanya. dıuk~arı halde İngilizler ve mütte. 
nt tsıbat eder bır §elci.ide blttl. 1.J:_ e•--...J~•-.f'ı<> All.1anıt'k d 1.1~-" YJ df'e g'elçlrtnelerı Ve donanmalarl f"kJ • b"'t'" d • k t) • t" J · l Ald..l- ı.u.uıt::ULl\:-r-- .nıw. ı eA..ld.l aS- • • .. d .. I ı erı u• un enız uvve enn a. 

.Mısafir taıkını. oyuncu. aıı:ı 11:~un yon unu deği.ştinmıez. fakat Rus. ile Hinci' denizınm dc>gu~un a u.s e- poı1lara karşl ortaya atmaktan çe. 
lbir seyaıhaıti ıta!k~b eden ılık muca. yayı rn~uın· -"1nnelk d ı...· nebi1dikleri şu sıralarda daha zıya. ki d'l O d k' t" lt'.i "ld'V· '""' ... , ..,. e ıvır zaru. - bul k d nme ı er. ra a ı ne ıce ma m, 
delede her sporeunun oı ıgı zor- rettir ve anüzatkere başlunıştır. de ön~~ kazanr~J! 'unmAa ta ır. fakat bir Avrupa çıkarmasi vuku 
lu!klarla karşıla~ardı. _ Fakat başlayaın müzaıkere yalnız Bu ıtıbar1a f.agılızler Seylan, Mad bulu~ Alman ve lngiliz deniz top~ 

Yol y•orgunlugu, saha yabancı~l- dan ırnı ibaretltir? ra9 ve Calcuttaya bu deniz yoluınu çuluğu deniz tabiyesi ve deniz sa. 
ğ~, _ve il!k. maçıın ~er yerde oltlugu İlki ay var ki, Rus _ Japon mü. koııuyac~k. deniz ~uvveıtleri gön - vaiJarı~d'alci sevk ve idare ıle dö. 
ıgı!bı k~dıne ~ahsus hey~can1:. 1 A na5€'00tleri ya içinde .gitJt.;ık-Ge 'ka.. dermek: ıstiyeceklerı heeaıba katıl - vüşçül:'iik kabiliyetleri ve gcmıileri -

. ~anın 1~ maçtakı ıma~ U- ranlığa doğru giderek nihayet malıdtT. Bu sebeble M_~d~~a~ku - nin dayanıkılıği bakımlarından Ska. 
ıbıyetuııın sebebı bence şu .kısa harb1e biteceği taıhımi..n edHmiş oı.1 daki Diyago Stivarez ussunden de jaraktan sonra ilk fakat pek Ç('tin 
i:z.a~ıua mıeıvıcu~. . rna31Ila rağmen, bu taıhrninin ak. istifade edilecektir. Her. ~e kadar bir imtihan geç;recekler demektir. 
Çarşarniba ıguınu, Beşikt~ karşı sine olaraık cfü~eldiikçe düzelmekte Amerika deniz kuv~etlerını de he. (Avrupa kıt' asına çıkarma yapıl -

asıl oyununu oynamak yolu.nd~ e- ve Kübişefte Japon elçisı Sakı Ç'Ok saba katmak lazım ıse de AngTo - ması icab edip etmediğini de ayn 
saslı ad~ar ~tm:ış ol~ Admıra- mühim y.er i~al etmeıkıtedir. Vazi. Sabonların Avustralya~a. toplıya - bir yazıda gözden geçireceğiz.) 
nıaı buguın Galatasaray Karşıs~da yetin gari.bliğine bir iki defa işa. cak1arı deniz kuvvelter! ıle taarru- S. C. 
daha güzel o~~yaca~~a kat''yen ret eı1ıti!k: rl bir stTateji kullanabilmele;i. he. 
emin km. Şdhr.iımıi2Jde ıki maç Y~ J apıonya bir tara.fitan talihini nıüz imık8ın dahilinde değildı r. Bu 
parak fu'tibol tarzımız hakkında miıhıvere bağlayaa-ak Angfö - Sak,. kuvvet1er, böyle bir teşeıbbiise ge

ıiyi bi~ fikir kaQ:anın~ olan takım. son alemini y1!kıma..ya çalışırfkeu Ö- çecekleri gün dahi bu~n. ~lduğu 
hele ıllc maçın Jıe~e?'1rund~:1 da hür tara.filan A!nglo ~ Sa.kson ale- gibi bu cephen'n takvıyesı sırasın.. 
kuı,tuLmuş oklugu. ıçın .bugun sa- min<len malzeme alan ve ikind da diğer iki deniz alanı da unutıul. -
haya pelk. raıhaıt bır şekılde çıkmış bir oep'he açrnıa1anru is:tiyen, mih mamak qa.nm gelecektiT. ~kd"'tı:,z 
olaca~l'I'. .. . veri de yıDmnıya 'llğ;ra.şa.n Rusy~ kuıvvet!Jeri dahi halen talcvıye ~~ıl. 

Suıılaır~ soyledilkte~ sonra bu nın dıosıtudur. Bu vaziye1ıte de da- mektedir. Çünkü herhalde lngılız. 
maıçın m~aHr ~ınn ~esabı~ pek ima düşü.nUlebiliır: leT Fransız doonanmasınin 2~ti~bat 
te avaırııtaJ t~k.il etmıy~n. ~ır nok- - Japonva dostlan ile müttefik deki vaziyetinden emin degıldırler. 
ta:.sıım d-a!ha ıza'h etımeliy~;ı;.. 'k. leri arasında bir köprü vaz!fesi Bütün bu düşüncelerden şunu or~ 

Galatasaray bu mevsım pe a görerek lbir aaılaşma teıminine ça. taya koyabiliriz: 
gü;-et oy~n1a~ ?~~m.ış olroa3~~ lışamaz mı? lnıgifül~r Amerika deniz kuv • 
ra,ı?Jmen lı~ brrınıe.ısı ola.mcıdt: ,. - Alman.yanım RUl5ya ile ihtilafı vetlerinden başka kendi muharebe 
lk.a.t umumı kan:~!~~~sa.I~~-n 'ltüçülk büyülk bir menfaaıt anlaş.. gemileri, tayyare gemileri ve hafif 
~u ?ereceye ha e ış 0 

U- mazlığı yü7ıüınden çılkmadı. Tari. lruvvctlerile Akdeniz cephesini ve 

Orhangazi Sulh 
Hakimrğinden: 

Hukuk 

· Orhan.ga.x.inln Yenılköyürulen Mosta.fa. 
otlu Şahin iıle İsf:aınbul Asımaa.U.1 2~ No. 
c!an J{a.ra.lyan ~ ya.wlmakta olan 

a.ıacaık d:ı.va..<ıı smasında.: 

Dava.Iuııın yeri belli oılmadı.llmda.n U.inen 
tebtil"a.1. iıeta. edilımlş ve buna. ra.,.~en mah 
ıremeye g-elınemiş ve vekil dahi g-önder. 
IM'lllit; olıihılrımdan hakkında ı-ı.ya b ka

ran çJkaııdma.sma. ve &'lı.Yab kamrınhı 

da g-ae?ıfıe ile itanma. karar ~ıerilıUğ!nden 
du11uşına.nm bırıWıtM:ığı 20/6/942 cuma.r 
tesı sıaa.t 10 da m~ gebnesi ve. 
ya bir ve!dtl göndermesi lü.zumun.1- ka1m 
otma.k ii7JC!'e llin o1mıu:r. 107 /942 

gu tdL ~ .. d f s Fe hirıı ı[1k ve OQğtrafya düşmanlığı HinıcJI OktYanosu cephC$İni kuvvet. 
Onun topyek';l~ ~a ;a ~•stürı: bugünün bir darlık veya yokluk lendirmek ve bu alanlardaki strate. (: Dr lbrahim Denker 1 

ll~ıx:Lan~ de, ~eşı ah ~. at ukı'l e meseles'.dıiır. İJcisi'llıin arasında bil- jilerinıi idame edebilmek zoru kar- -~, ... _.: Hasta..-.: Da'-'" Müt 
duır E~r lhıüıcuım aııı.ını eş - h bund . . l kl . ''-' , t·d ,......._. .......... ........,.ye e. 

• ıs~ d .. d flerin as.58. an soma t>ır an aşma şlsında 'bulundu arı gl,oJ şıma e D .. saat 
15 

t 
O.en °Y~}~-0ular .. .abomu akaırma olaıbileceğine ihtinnal vermek pek de İler zaman Alman donanmasm. 1 hass~ er!:'_ U Sake~-~~r~ 
eaırfedecegı ener1ıyıı şa çı - .. r<+"' Faık t ··k' . d b' . . d , 1 Bey"'"·'" • "'6-m , .._ac 

""dalı l gu\<'.ur. a ı ısın eon ırının dan ü:sıtün kalmak ıztırarın aaır ar. ç··-:ıı.:~•- okak N 
13 Yaca!k kadar oyuna mu a e e- 'lım · -ı... d ·ı v. • cadd$ o-eşme ı. o. 

. . . d' yenı esı, ycııuU yenı ecıegıru an O halde Alman donanma.sının 4 
derlerse Admıra ı:çın bu maç ı- laması vaziy€ti declıal deği~tir0b~ ·'k ··d · F la '9 Tıeleton: 42468. •••-"" 
v ·~-' -.J"n çok daha çetin o · " ·- en mühim s.tra~e)l o evı: az 
ger lıl\.J. oyuuıw:.ı• 0.. B . - lir. Haı"flta tersine çevirebiFr. Bu 'kt d fazla kuvvette bir İn.. 
lacaktır mer esım ı.d"rd J ıkö" .. .. d b .. mı ar a ve 

. o tal\! ı e apon prusu e ugu. ·ı· d'onanmasını ana vatan sula - Satılık harman makinesi 
Tanmmış sporcular ne nün düşmanları a:rasmda bir ge. gı lZd b vı ktır İşte bu suret1le 

• • • .:ı k rın a agıama · ~-~ yüz m:i.timetrel.ik eni im 
id haline gıelebılı~ Bu uh~,ib~e a. Alman donanmasi, Akdenizdeki ~- Y • 

diyorlar? 
(BaJt.arafı 1 inci sayfada) 

mi kaptan muavini Ahmed Adem 
CöğdUı.'ün cevabınJ. neşrediyoruz. 

· e Ahmed Adem Göğdü -

dar u2ak olursa .o~u~ ıçı ı~ Zll- İtal an filosu ile uzak şarktaki Ja- YL<;Jıa.rla miicehhea: Ma.caa- ma.rkalı 
man b_ertaraf edılemıyecek bır ıh- po: donanmasına da en büyük biı işler va.zVetıte bir BaJIDıan makinesi 
timaldır. hizmette bulunmaktadır. ltalyan ıırıwtılıktll", arzu edenler Canakkalede 

Sonuna kadr harb kararın<lan fi) Akd "ıze haklm olamamışsa Avraım Demiırkra.pıhya taıhriren veya 
'b · ·· · 1 osu en i>:zza.t müracaat ~bıili:i1er. 

kim !bilir d~a rı: gı ı surprız er bu belki İtalyanların kendi kuvvet. ~------------..: 
nün likirleri: 

« 1 - Spor teşkilatının Maarif 
Vekatetine devri hakkında düş~n -

ve a~ıla r dogaca'kı.Jr. l~e;:_ri~ru~· _:t~e~h~li~k:;ey::e::..._:k~o:::y~m::a:k:.:t::a.:n_.:.çe:.:k.:.:i-:n_. ----::-----------

& k•• m ZL.,afztı9i.l ld · d 
düldeııim· Türkiye Büyük Mıllet zannetmem ki yüzlerce lira olsun. 
Medfıs:inde sayın millet vekillerirun Fakat muhakkak olarak bildiğim 
iıaret buyurduklarını teyidden baş.. bir şey varsa; ehil bir elde lduğu. 

dur. Eh~) ellerde olduğu içindir ki, 
kıa bırşey olamaz, L"- k 

Maarif Vekaleti bir kültür mü • 31 bölgeyi ceoine oymuştur. 
k «3 - Mekteblerle klübler ıarasın esseseısidir. Beden terbjyesi pe ta-

b ii olarak mekteh programlarında aaki münasebat takviye edildiği 
1 v takcfirde; yüksek randıman alına -

Yer a.bnııtır. Vekalett.e; i>u i.ş e. ug- H l k' \ 
b v 1d cağı kanaatindeyim. e e teş 1 at 

ra.şan. bu işin ehli hır ay ı ~~ Maarif Vekaletine bağlanıp da mek 
Aşir tamrım. Yücel, herhalde bu ışı tdb1erle k1ühler birer öz kard~ 
de yücdltecektir.» 

«2 - T eşkilatJn sakat tarafları olduktan sonra ... » 
b «4 _ Teşkilatta teşkilatç adam 

çoktur. saymakla bitmez. En aşta lazımdır. Verimleri ~tiba rile kendi -
gelen sakatlık; eıhil olmıyanların te.. d 
razinin kefesinde ağır basmaları _ lerini herkese sevdırmiş, be en ter-
d'ır. Bu sebeble; işin ehil ellere bı • biyesi ve spor işlerinde ihtisa~. Y~P
ırakıtıp ,rnüıcerred bilgilerinden ed~ - mış; ilk teşkilatımı.z olan Turkıye 
lecdk istifade, yürünecek en emın İdman Cemiyelllerl ittifakını kur • 

muş bir Ali Sami Yen ilk akla ge-

Belediye Sular aresın en: 
ı. _ Osman.bey _ Ma~ cırasında Rumeli ve 1'1santaş caddeleri lmtid.ı. 

ılın ~ su bonııluı ~in hendek açı)a.caiatır. 
ca h ta. m"liıma.t almak lstlyenl« td.a.remh Ieva.za dairesine mü-2. - Bu usu ... 

raoa.a-t ed'ebillırl.er. 

3 _ Hah1iyat iş6ni üerine aJmak f!rtiyeıııJerln Ul/IH~draıns·~~~__,, Cuman
1 

esi 
g~ü saaıt «lZ» yıe wadaır bir mektııh'ta fiatla.rmı Ta.kı91ıDl ... _,,,.v ..... edek.I da. 

~ merke2line göndemneleri. «6~50» 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ila.nları 
Deniz müess-eselleA için torna tezgahlan .ilıe buna mü'Leferri a.lit ve edevat 

satan atm:ı.oakıtır. Oins, m'r.ldar ve cvsa.fbı-ı hakkın:b her giin komlsy&ndan 

ma.liımat alına.bilir. Bu malzeme üe alikadıa.r oı'hMılarm en gi!Ç 10.Uazıran.942 
çarşamba günü akşamına kaıda.r Ka.sımpaşada bııtunan komlsyon.ı teklilte 

bulumna.lıa.n.. <r6135n 

1 Askeri Fabrikalar Satmalma Komisyonundan 1 
iha.le ecli4eoeği 21, 23 ve 25/5/942 

Haziraa 7 · 

~UPONLU · VADE;LI ·MEVDUAT 

VARLl61NIZI TE .N EDEQ 
.~ 

J.CE~ AV1N QIRiND6 ·PAAANIN · ~AIZl·VSQtliQ 

TÜRK·T(CARET· BANKASl·A·S· 

Devlet orman işletmesi Karabük revir 
amirliğinden: 

5000 metremikap kayın ve 
meşe maden dlreğile tOOO 
metremlkap kavak ve 500 

metremikap kayın tomruk
larının nakil ve istif işinin 

açık eksiltmesi 
1 - Devlet omıa.ıı işletmesi Ka.rabiik l'eV'İr imfriiiioe bağ'lı Koca.noz böı&e.. 

sinin Erikli lbahç-e ormanuıh mevcud da.mı'alaD&D ve kesilen ta.hın!.nen SOot 
metft ..-ah ka,yın ve meşe m~ dlrekl..lki af~larm.m Kozcuhza. n.ıkil w 
direk ~~ Cıa.kSlm edilerek Astiti ve .rbıe &1111 Ol'DlJIDib da.ın&"&laaara.11 
kesilen 1000 metre ım.i.ka.b kavak ve 500 metre mlki.b ka.ym tobrıftb.nıun l.sb.. 
lan · m~e ııevJrce depo lt1li.baz edil.en mahalle na.idi ve istif işi SO.AÖUS. 
TOS.942 tarilıJne ka4aı' 1ama.mlanllllf olmait flLl'f.lle MI' iki iş bir arada. aç* 
flkSUfmeye kıonuhn~Ul'. 

2 - Aç.* eUS.tıme 9.llAZİRAN.94Z tarihme rastla.yan Salı günü saa.t 14 de 
Kambük devlet. orm.a.n lşletmesi revir lmldlıit bfnasında. topia.na.c&lt ol.an 
komisyon hmuıımıda yaı;p~tlT. 

3 - Bfırinci maddedle yazılı şartlar ~ maden dlrelderln.ln beher 
metre m.tibma muba.mmeo bedel «OD ki» n kavaık, ka.ym t'Omroklarınra da 
beher metre mtibma mllıbammen bedel cyedi> liradJr. 

4 - MııvaJdta.t tem.inat a.kçes.l % 'J,5 ~ 5ı87 lira. 50 kuraşf.ur, 

5 - Bu Jşe aid açık el'Asılltme şartnameleri Ankara.da Orman Umum "'Iü. 
dürlöğü ile Zonguld.ak orma.n çevirge miiılü:rl:ii.ğün ve Ka.ra.bü.k devlet or,. 
man işl.etnni?Sf revir 8.mirı\lğinoo cörü.lebllir. 

6 - İ.stdıı1lleri.n ekSIItme gününde muvaaaıt temhıa.t a.k:ııelerlle birlikt-e re. 
vir i.mbtiğinıe müraeaaıt etmeleri lüzllıD:ıu ili.o olunur. (604.9) 

Deniz Harb Okulu ve Lisesi 
Komutanlığından: 

ı - Ankara Musiki Gedikli Erbaş Jıa:ııırlama orta oıııuıun.un blrinct sınıfına 
tlenb: baııdnsu içdn talebe kayıd ve kabul ohına.caktır. 

2 - Kaş1dlara. 1.Ha.zlraıı.942 de ba.,ıaına.rak 20.Atusfıos,942 ye kada.r ~vam 

edilecektir. 
s - istıanıbu!I ve civann.da.n müra.oaat. edeeeltkriıı istanbuı Deniz Komu.tan. 

hpna, Men;Wn ve ctvarmda.n müraeaa.t edeceklerin Mersinde Deniz Gedikli ET. 
baış hazırlama cıırtıa olral Müdürlü~ü.ne ft bu m.ın1akalaı" d~ bu.hma.nlarıa 
bu1uııduJdan maJıallln ~etilk eubelorine müracaat etmeleri. «612'Jıo 

Türkiye Cümhuriyetı 

ZiRAA T BANKASI 
KurulWJ tarthl: 1881 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
8ubc ve alıma adedi: 185 

Bni ve Ueart b.er nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.BOO 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Zln&t Banlraaında kumbarab ve Oıbanıa taaamaf beaablannda • 
u &O liraaı buJuoanlara eeuec19 ' defa ceki'eo«* kur'a ile af&t1dald 
pıaoa cöre lkramit'e datıtılacak&a r. 

4 Ad.ed 1·000 Liralık 4POOO Lir• 
4 • 500 • 2.000 » 
4 » 250 • 1,000 • 

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

Dikkat: Besablanndakl 1111ralar bir ıten• lolnde 50 liradan aeall 
dtilmiTenlere Uaam.i.Ye çlktıiı talı:dlrde " H fazla.sile verilecektir. 

ıtur'alal' ııenede ' cJefa, 11 llatt, 11 Badr&n. 11 Eılal. 11 Blrl.Dd 
an tarihlerinde eeldl~ktlr. 


