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Qusabahki 
haberler 

l~ndra bildiriyor: 

Fener yangınında 
4 76 kisi evsiz kaldı 

,, ...... 
"kraynada 

'V"aziyet 
karanlıktır,, 

Acıklı bilô.nço:94 ev, 2 cami ve 
bir mescid yandı, 70 yaşında 

bir müezzin yanarak öldü I<ırırnın bütün muva
sala hatları kesildi 

~Rcıal -
d cır merkezde taarruuı Sovyet bc1ın• alkerıerbuleıı ud.ı cepbode 

Harikzedelerden 1!1uhtac olanların giydirilmeleri, yedirilmeleri ve 
oturtulmaları Beledıye ve Kızılay tarafından müstereken temin edildi 

ev1aın ediyorlar, Smolenık , ............................................ ... 
el · "" \ 

errne ge,mek üzere!>> J r Al f ka1,. d 
~ndra 22 (~A.)-:_ Sovyet RUS- man ev a e Kiyefin işgali 
neı.t harb her tarafta büyük bir §ld.. resmi tebıı· gw ı· 

[) e <levanı etmektedir. .... 
tindün ftece neşred!len Sovyet tebli. ... _,;;:.__,, 

ler e dahı bıldlrdlği veçhile gün - •"50 binden 
au ce suren Ç6tln muharebelerden ve - A 

Amerikada büyük 
akisler uyandırdı 

de ve elektrik ıhtlya.çlarını temin e-

l{ı n rabrıtaıarın tahribinden sonraı ı . zla esi•, ,='' I TQŞl·ngfonda Ye Ye! şehri Ruslar tarafından tahli.. A I' 4 
~edllnııştır. 

c o.oıkovadan alıııa.n haberlere göre 802 top -e i:: endı·şe hu-ku··m 
:henin merkez kısmında Tlmoçen. W 
lci kuvvetleri Smoleıukin şlmall §ar-

ve cenubu ıarkislnde mukabil ta- 151 tan•• ı· 
:uzıarına devam etmektedirler. AL D 

nlar yeniden arası kaybetmiŞler_ 

~· Sınolenakln Rus kuvvetleri tara- alındı., 
dında.n 13tirdad edilmek tlzere bulun- • 
tığu da bildirilmelüedlr. 

•• •• surugor,, 
İtalyanlar vaziyeti 
nasıl görüyorlar ? 

\' Şiınaıde Lenlndrad muharebesi de. ' 

~ etmektedir. ''Alman kıt'aları Nevyork, 21 CA.A.) D. N. B. Nev 
desayı ele geotrmek iç.in Almanlar york gazetclerı, Klycfln Almanlar 

~en. blr te§ebbüs icra eylemişler ise A k d . . k d tarafından işgnll ve Alnınnların 
~Unda tnuvalfak olırmannşlıırdır. za enızıne a ar i sair muzafferiyetleri VC Alman or. 
va Ynllda ve Karadeniz havzasında dularının Harkof ve Don sanayi 

ı Yet kaTa.niıktır. ·ı 1 d•t İ mıntakasıruı. takc.ı.rrüblcri hakkın ... 

t a göre Kırımın muvasa.la hatları " llklar altında nt:Şretnıek~edırls. : - .. 
rn:tlman menab11nden .gelen malıi _ 1 er e 1 er 1 daki mUtalealrmnı muazzam baş. : 
anıamııe kesılmşt.ır. Nevyork Post'nın muhablrmin. i 

Führerin wnumt Jtarargilu, 21 CA. Vaştngtondan blld.rdlttne tröre A- f Aae.in r.ıktlfı P11trlkllane bUro n fllametdlı lmmı J'aJll1JldU ...... 

B b hk 
A.> _ Alman ordulan ba~kumandan. , merftta ile .hıırllcer"' Sovyet Rusya : u sa a ,. Sov et lıA'mm tebliği: ya deıtıal OD jyı harb malzemeıe.: 

Y a~r.'- ceph""' nın cenub cenahında • rlni eöndenn:ık hW!ııSunda muta. : 
._ ... - k d bık b.Jmışlardır. : 

resmi t b I • w • Alma.n kıt.'alan Azak denizlne a ar ! Arkangels'k.e avcı tayyareleri ne: e 1n1 :ilerlemişlerdir. el bir Al- ı· hafit tankl.1!"''l gfuıderllcblleceğ: u_ ~ 
::J Bu netJce her şeyden evv mld edilmektedlr: 

-Fr-------.-d-.-, 
salkasdler 

r bl man piyade tırtcasmın kahramanca ha • [Devamı 5 inci sayfada] : 
e iğ Kiyefin tahliye reketlle elde edllmiştir. B.u fırJta en : ./ 

olunduğunu bildi yor ~~!~ir:S=~~ın~!ı~~~ ıc;:;:,~~ıv!~ 'L .. ······:··· .......... d ...... O::·n···U::·n···d···a· 
~OSkova '>2 (A l'lll<ia aşağı Dinyeper geçidlnl zorla.. enıngra 

Sovyet · - .A.> - Bu sabahki mıştır. DUşma.11n biltlln mukabH ~ar • b·ı 
Dün ~eb~iği: trauzalaertmın~·tlrb.u !11k:ı mevzllcrlni mtida~ Sovyetlerın muka 1 ca Şddetıu :r:'°c biltün Cl:phe boyun. 

09 
Bırcok e e~.ım ctnıtştır. [Devamı 5 tncıl s.">l•daJ 1 

lel'den gün suren !!edld muharebe ~ -~ taarruz arı 
taratmct:n~~.Yer şehri kıt'alarımı; '-ı - • - • 

lia.va hıildını·'Ye edilmiştir. Sovyet erın yenı Moskova 21 (AA.) - Rus cephe. 
~etıeranız yetlnl tenıln eden hava sinden bu akşam alınan bir telgraf. 
nıuharebelertn~un vukubutan hava leşebbüslerı· ta bildirildiğine gôre, Leningrııd ö -

Mareşal Petenin 
işgal altındaki 

Fransızlara hitabesi 
"Suikasdler caniga
nedir, geni felfıketlere 

sebeb olabilir,, ~ et.nı.şJerdelr llO Alman tayyaresi yarma nunde !bulunan Alman kuvvetleri bir 

Ptn·:n «.yd'"aıbık~ 34 tayyaredlr, Berlin 21 ıA.AJ - D. N. B.'n!n kaç gündenberi şehre bir adını bile 
t y urfCL[ --"eri ',.ayna" .. U öğrendiginc göre ya'""°"'maıw. muV9.ffak öJamamışla;r. • Yanpn~ bir ~ôrünflt eın nıaYne • n~e b'r Pin harb .,_. ... ........ ph .......... e;a i Al V.lşi, 21 <A.A.) - Marep.; Pet.en sa DUn Fener yangınında H ev, 2 ca. la oldutu yazılmıştı Yang•ınaan aon 

- ca~arnk batmıştır. Dl:nyes>er ve Desııa arasındaki ce e. dır ŞlddetJl bir .topçu ate§• mnn at 18.30 da r~oda şu nutku &öylem;ş mi ve bir mescidin yandıtı icat'.! ııuret. ra yapılan tetıcikld ~nunda yanan b!-

kl• ' A deki :ına.h.sur soryet kuvvetleri, 20 EY- kıt;alarını a!elAcele kazdıkları siper. tir: te tesblt edilmiştir. Dün yangın devam nalanın 4 -ye imanların Uflde muhtelit nokt...ı~rda >ıtrma ~- ler ve sığınaklara dönmek mecburi- İşgal mıııtakasında bulunan :Pranııız ettiği sırada çıkan gazetem.zde, a ll. laşılınıetı:. ;~ı:.~ı ~:;~~oğra~ı:~ 
şebbltslerlnde 1.ıulunmıtş.arsa da bu • (Dnamı 5 inel ııayfada) lar, (Devamı 1 nci a)'faclaı Jtadarlann ilk yaptıktan tahınhıe na. malOmat şudur: 

~tine tahrib (De ..... 5 ·~· .. ,.... --, ........... binalsnn "' yflulen faz (....._. nd ....... , 

~~~~~~an geçti C Askeri vaziyet _J ·····ı::ig-;aç~ıa~i·~·dii~····iki······ 
nılş o• ' ~Oısıtovıı, t- Popolo d . Roma d l k J h d b 1 d 
~~t~~~b~~:~~ı:~~e~~~= Alman or u arının -ya ınua sa a a aşa ı 
kt ık6joıueJttecıır. ,81 lın~ olduAuna ışa_ 
6nUnd ler, Alınan Ys.tı topraklar. da- s • t l k 
:~e~~l~er.neJc=ın:ın:~:;~ ıvas ono a arşı 
SUre lerıne olan· . Fakaç Moskovanın r 

1ı.ı: Itiyene 
1taaWzıfk, en belli l b k l b •ı • 

~.~~~~·~::J=~~~·~;::'m~~ taarruz arı e ene ı ır 
~it rUes VVlj Oldutunu anlJyan tıol- E klı· general ...... D rnış OldUk:ı kacrnaktl\ istical göster. Yazan: me ~- . 
~~:laın ~~~~ h~~~esıC::~~ı~ . t müstahkem mevkilnl, Kiye! mlşlerse de ondan sonra Kiye! so - tün bu teşebbüsleri gerçi fimdlye ka_ 

Kıye ındaltl büyük sovyet kuv _ kaklarında ciddi muharebeler ver - dar akamete uğram~tır ve bu kuv -
mıntak.aSlblrllkte tam bir şekilde ku- mek mecburıyetlnde kalmışlardır. vetler, mukadderatın kendileri için 
vetıerg;ek i.Çill .Krenıen~uk ve çer_ Kezalik, Klyet mmtakası dahlllnde hazırladığı acı akıbeti belki de değlş. 
şatab .. 

1
,,. 

1 
inden mühim kuvvet_ bulunan dört Sovyct ordusu ric'at tıremiyeceklerdır. Fakat, biz bu ha-

s - =u 

Uriyede · kabine _ yenı 
nlkof bö..,e er - ı · kuruldu !erle şimal ve cenuba hareket eden hatlarının kcslldğlnı görmuş oma. berlcrı _bu suretle kısaca. kııydetnıek. 

~lldra 
1 

tıt.tefiklerln ıı.yni zamanda Kıyef ıarına rağmen paniğe kııpılmamış - le, lş gormeğe kabiliyetli, cesur ve a. 
~I ve h, 22 <A.A > - surıyeden a ı.. m .. tabkem mevkllnl de cepheden ıar nizam ve ınuznmlarını kaybet - zlmkAr kıt'aların sevkulceyşın esaslı 
tl' enUz ~yid ed!lmşen haber. mus ' · bl t l özü ı · · • dl I' ' ttöre 

8 
Elhakimın lamaıan üzerine SOvyet cenub memişler ve mühım r a a ar s ita delerıne rıaye., e lmemek sure _ 

~t\!> Ul\Yede, Hasan zor · • d turuna 't tll k 1d 1 rt h ti · Ilı tı altıncıa bir hük(Unet kurul- orduları komutanlığında husule gel. olan colan olmuşı.urı> us 1 
- e sev_ ve are e cı e ne gldildı-

~lur. . tan ani telAşın :biraz yatışır gıbi tıba ederek halin isUlz:un eylediği ğl takdırde ne kadar elemli vaziyetle. 
ın~111 !Partiden maada diğer parti :ı:u;u anlaşılmaktadır. Fllhnkika, tedbırleri araştırmı:ı.ğa b~lamı.şlar ve re düşürüleceği hakikatini bir kere 
~('~lan dahi JtabintYe ~tir.ık et. telAşm bir eseri olarak Kiye! tah _ bu tedbirler cıiml~nden olmak üze. daha tesblt etmekte fayda gördük. 

Fenerbahçe Kasımpaşayı 4- O, G. Saray Tak· 
simi 7 - O, Beşiktaş da Beyoğluyu 8 - O yendiler 

r 
l 

lfU<la~~ ili affarül ~lma.,tı td ' tmckte olan sov. re de muhasara çemberini yarıp şa_r- Hattd, bilvesile, bundan evvelki ya _ 
h~, nezaretine Abd g - acele bir tarz.. ka doğru kendilerine bir yol ı.ı.çabıL zılıu-ımızdan ıbirlnde Lenlngrnd hak. Beşiktaş • Bcyo~luspor ın:ı~ından heyecanlı bir safha 
~tıdra~ei~~~· -- surlyeden alı. Y l uzerıne Al- mek matsadlle iki gündenberi. muh- kındtı serdentliŞ olduğumuz bir mü- Yeni mevsım lig maçlarına dun ve ~iktaş başta, dığer takımlar ise 

~l b r ha.bere gö;e yeni sur:ye hUkft- ri tarafından te!lf istikametlerde çok şlddetlı taar. ta1eayı D)iraz değiştirerek burada bır Fenerbahçe ve Şeref sahalarında baş mutad yerlerinde yer almış bulun_ 
lıı1ltt bır beyanname ne..,retmiş ve bunlarla bir_ ruzlar yapmakta bulunmuşlıırdır. defa daha tekrar blle edeceğiz: c E. landı. Takımların umumi vaziyetine maktadırlar. 
~ eftkıerıe te~lrl mesai edecetiP1 va §ehrlne gir. Mahsur S<n7et kuvvetlerinin bü - (Devamı 5 ınct sayfada) göre gene Galatasaray, Fenerbahçe (Devamı 2 nci iia)'Cada~ 

~leautur. ll 
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.------------------...1-----------------------------------------------------------------------------H e rgü n Resimli lllakaleı ;;;;;; Fikrin önüne fikirle geçilebilir 

inhisarlar .. idaresinin r 
Eksik taraf /arz 

\..- Ekrem Upldıgil 

G cçenlude ecnebi bir cazetcci in. 
hJsa.r İdaresiııln )'apbiı liJı.ör 

ve şarablarllan b.al.ısed:yordu: 

- dçlcrlııdo 6ılelcri var ki, bbJm 
memleke&imhuı ) ı.IUcca tecrülNı cir. 
muş en bi fabr.İkal.atuuD mamulatı ile 
muzarrerane l'Ckabd edeblllr» cillllcsl 
onundur. 
Meslektaşım likör ve 6:&rabmın nefa. 

seti ile şöhret bulmuş bir memlclı'ct
tencllr. Bu bahis&en aııla4ığuu sawnm. 
Uanun içindİl' ki cibclliii ~e :ıarafdi 
ile giae çarpan '11clerüı muhteva iti. 
barlle ele lYl olcluklarını bir yabancı. 
dan, hele bllen bh· yabancıdan dinle. 
mek hosuma gitti. 

lleihlyeye ~ ta:ıllii.t ettıit za
man omuz Silkmek, sebeb anıma.k 13.. 
&ım, fakat memkkcte taalluk edince 
lns:ının zeYk lluymaktan nefsini alı.. 
koyması mümldlıı değil. 

.. 

= 

YabanC'l guetcdclen dinledikleri:n «Neron> asrının en kuvvet sahibi hfiküma1U"17d1, hiklmlyct1ntn hududu bir İnsan cllmata mevcud o1clukra, nnt insan mevcucl olaukça &-omn corup. 
inhQr idaresinin lehine kaydeGIJecek fiehri sırf ırevki lçln :rakm:ık derecesine kadar vardı. Bir gün maqetiııe: dimağın clüşünmr. l.nln önüne ı-~emes. Filllr öyle biiyük bir lronettir ıı.t, 
kısım, ckslflnl ~osıereıı listeye ka>'dt:.. - DÜD.J'aıla fa_p,ımıyacatım oe vardır? D!)'e sor.nuştu, eoa: gözle cörilıunez. el ile tutulmaz, gtrcm dUH yer yoktur. Zorl:ı. tehclid ile ö_ 
dilecek noktalar da var. - UJç, diye ceva.b verdller. Bununla bera1»er yapamıyacata, yap:unadığı nüne geçilemez. fikri durduracak ~ bir kunet vardır, o da c-ene mulı:abil 

Eter yıınılmıyonıak inhl..-ar tdaft.Sl blr &eY vardL Ona defek'kür lıürrlyeth derler. fikir, mukal>U düşünce, mukabil pttnSJı>tlr. 
ş.arab yapma.ya 1930 )"ılınldil ba~lamtş, ........... - ................ _. ........... -••••••••••••••••••••• .. •••••••••••-----••••••••• .. ••••••••• .. ••••••••••••••••••-••••••••••••••••••-•••••••••••••••••• ... - ............. ·--··--......... - .... . 

Eylul 

Almanlar 
Özel adasını 

merkezini 
işgal etti e 
Bertin, 21 <A.A.) - Neşredilen 

kalade b:.r teb1ıgdc ıkaxded.ıci.ğ'..ne 
Alman kıt'aları E:;.;(Wyaya aid ,'jsel 
das.nm .mer.kezı <ılm Erenburg ~ 
.ş;;al ~erdir • ----o----
Bir Bulgar ticare 

gemisi i~ fila 
netices·nd Ilı 

Sofyn 2l (.A.A.) ~ D. N. B: 
Dün gece İstanbu u mu e exi 

haratet etmiş oı.a.p l58 tonluk B 
<Rodina> tJcaret gemisinde ıkı ıntl 
lflk '<>lmu.ştur. Gemı birkaç da 
zarfında batmı.şttr. Murettebattan 
kışı eksı'ld.fr. Gemi lıamıı.esız ol 
seyahat ediyordu 

Fran ad 
suikasd er pi ıısa)·a ilk olar.W bir ııi:vah. bir l>e. f s h • il b 1 1 

bir de tatıısın• illve etmiştir. rna t.ararı 1 lncl ımyfııdal _ .... 
)'at. şarab çıkarml'J, sonu bu tkl cinse "' e 1. r a e r e r 1.· 

1941 )'ılının şontanndayız. İlk şara.. • Bu akşam &lze büyük b1r hcyeCll":' 
bın çıkanlclllı ailııt1en lnıgiine kadar -Y • ve bütün unıınıiyetim!i! bir.kaç ~ 
ıı sene ~U, :prab rcsidinln ~yısı V tadanberi ;.şgaı ordusunun mJn!~ 
gene bu 3 :rau.mıncbn ibarettir. .ı arın Fe er y d 4 7 6 unsurlarına kn?il mükerreren ~.!1:.:ıt 

Fransada t&nUUDl$ olarak belki Hl n a n g 1 n 1 n a 6Uit.asdler hakkındı. -dü.ıilmuek~ 
den fazla şarnb peşidi vardır, memle.. R Uizımgcldiğlni söyltyeceğlm, bu ısıo~ 
ketin her mmta.kasmm ~bı ile ~r amazan ler canlyanedlr. Yenı !elAkeı.l~c; $111": 

cins ,.apılmas, aonra her m•nta.kanın k 1• ş 1• evs 
1
• z ka 1d

1 
otabmr. Banları ccoeol ajaı:larınıı!.!' 

şarabı dıter btr aımtakanmkl ile muh.. !etmek lflzmı1ır. Cttn'kil verlc-.ı ~ 
telif nlsbetıerae 1ı.anstırılarak IDf'J-d"'- Fırınlarda pide Iere lttaat eden askerlere 'kamtıl fJf. 
na yeni ~eller eı'lı:an:mı'Jı, üriimiin -+-~ taamız etmek F'ra!l'ltZ an'anesfne -' 
cinsi kal'l$bnna nlı.beU, ınılisa fol'. çıkarılmasına <B&l&anl1 l inci sariada> .ı.sıanbul grup1annm hepsini yangın için ica.b eden tedbirler! almıştır. gun ib!r hareket det.!d!r. Htlkfinıetl 
miilll sa.bit kaldıtı ı~tn p.rabın lroneti Ankaraı 21 CAA.) - Bu .sabah •.fiO yerinde faaliyete getlrmış w pnsJ.t bu ıhamketlel'i tat' yeUe ır!.'ddettn~ 
de yıllardanberl tanıamea sabit kal.. müsaade edilecek de İsta.nıbul Fener Patrikhanesinin korunma su de,pola.rmdan da i.stlfa- Yanan evler dir. Hüldhnet e'lndeıı:i bütün p~--
mıştır. büro Te ftametglUıa m.a.bswı ehşab de etmiştir. İnsanca. zayiat olmam~- miler.imler; ımı.ınüUı ıve &lzl ke~ 

Blz•e --'dln m:ütaud kalmq, ba7l. ..,...,_.. Ram ...... ,,ın ük . ..n..nAnr. •-tan lcsmm.dan elektrik konta~ı netce.sl tır. İlk taıhmJne göre ıoo e vakın ev Ankara. 21 tA..AJ - Aldığımız eon tamıımne milzahir olmak.ı davet ' 
.. __. ,,._... _., • ~........ ;et & .1 hQ)erlere göre JS..anbulda Fener yan_ mektedlr B t h ~e·ıerjn 

larınıa iddlalanna côre de Juzeiln de- bul MürtüUlğ11 ve Evb! İdN"es1 bu mfl blr yangın çıJcmqtır. Bu yangın sa - 2 camı, ı meseld ve Patrikhanenin i. ıgınında. ~4 ev 2 camı blr mescld ,.e . u can yan" nr!.' 1'°" 
lişmi.ş elmasını bir Cksikük sannz. oasebetle •--.. eden hazırlıklıın amal niyed.e 22 metre stira.tle esen gün doğ k.amet'€!Lh kısmı yanmıştır. Vali ve PatrJ.klıanenin bilro kısmı ,.,.n .. mtır. tişaflna mttsaade c~Pcı:"k cılurs3t ~ 

'J'enklcle uğ'rayan bir ikinci nokt&Jl ~ tıerJn. ..r.~ ,,,_ lann önüne geçme\- 1çhı a1m:'!ca'k_~ 
daha hatırlıyoruz: etmişlerdir. Şehrin muhtelif eem rusu .. .._irile derhal bir atlama ya. Poli3 Müdü.rll yangın yerinde bizzat Bir müeuin yandı birlerden, bUtU:ı g'l.yr + '>t1mn rtP'' 

1931 dan lti~rrn Jıtor >"il yapılmq o. deki büyük camilerde vA.zedecek T~ parak 150 - :200 metre ilerideki bi.r tertibat sı.lmı.şlaTdır. masımııarm da mutaz.u:rır oımaı.tl 
lan şarablarcl~n 1blrer sJşe bulmaya te. ler teablt olunmuştur. "" id evi tutuştur.muş ve mratle büyümüş. Jtk d ' Atik Subaşı camlsin!.n mfiezzlnl olup timali vardll'. _..a, 

. ii Ramazan gece.erinde ha.va m .... a t"- ı·...... pal'- d hal yar ım ar m~r ~" .... ide vntan 70 -"'"rında + ... _, mınt.ak"~·~ ... - bul"~""' Fl'Jlpr'" febbıis edlnb, emciinız boş:ı. rık.ar, f n.. olduğu ıtakd1rd eıeıctrİlcle abyaJal w. • o.MUye ve .., yangına er C'UAu ..,...., o1~ J_... .l.l)t>Al -~ .......... 

kü s:ıtılmış, ıamsmcn tii. kr..~miş'.:ir. in- ,_ ___ , ___ ....... e m yetlşmiş ve icab eden söndürme tıed. - Belediye ve Kızılay müştereken fa 'Mehmedln ces~i ÇlkarJmıştrr. lar, * 
tcı de ü u.. a.uı~w. H te f ınıretı ğ A kf k 1 1 d msleriD1zln h.:C b1r1ne vab'lnrı d~ hisar areslnln mahRWCl'lD D m Beyaz..'.(1 camtsi avlusunda her yıl ol_ birlerini almıştır. Sultanselim camı - a ye g~rek yangın e ne U • ÇI a a an ara yar ım lfm. Geçlrcli~lnfz ı.mt'hnmn g('l1!1~ 

ne olarak sakl:.ı.nıntan var mıdır'! o. dulu gibi bu yıl da bir Ramaz•n ser_ si ~methıde tevessü eden yangı _ rzyanlara. la.şe yaıdımı yapmaktadır. uıP 
nu da pek sanıazyorum. Halbuld.: ""'-"' 8 - ..... --ır. Ram.aza ayı içbıde tı.. nın ahşab olan ge"''· mmtııkayı sa- Evsiz kalanlar muvakkaten -yerleştlrl :tnsan1:a ba5ka zay!;ıt ,,oktur. Evsiz ~emr': ~~rinm~:nu~.-~vC'ot~tm1~~1Paf~e.:·._~ '.,, rnnsaaa b t b U<afan şohrdl IS..,. ... ~k ~ talanlar 1ı9 aileden f76 ık~id!.r. Bun_ • ,., ..., ..... L u.ıu-· 

F &ara - a r . ~ nnlarda pjde çıka.rılma.s:ın mtısa.ııde ruak t buçuk saat devamdan son.. leccktir. Kızılay umnm1 ır.erkczl de !ardan muh•~-- olani~n11 gl,vdirJlmele_ bfNln mUlete kacsı ~11.!Sa ş~ll'rt oldu~ kadar (.'D buyuk kazancı aa hu , a~ı.-- ll J k ........ 
sene .. yaptıktan prabın en mühim L:ı5_ O!unacaktır. ra daha. myade genlf}emesine mey • ~adım, bu a e ere çocu eşy:l8ı ri. ycdl.rilmelerl v:: oturt.ulınala.rı bele- dell:erli b r m"'3·u1~"'· t>:mn il' 

ını saklıysr.ık esld~kte. bilahare da.n verllmeden önü almml§tır. ve ~ır. büyük eşyası ve ~rı. - diye w Kızıla.y tanfmldıan m(lştere_ B~ııca ~fe.:ı·n shv.al v ,;e12·t ~ 
: flalına her yıl için bir fah ve ita. Üniversitede imtihanlar Polis bt\ttiin tertıbatı alm11, itfaiye fırı.. batt.a.ntye vesaire ı;önderllme.sl ten temin edilmektedir. lul'Sa olc:ıın Frnnsı.,. Jtt1hıtdın• .ın· 

:Ur!ı:~u..!!::.r~d;~~k2::'-::r: ~ ttnivem~uZ':~:ibaren mı .. Lı·u maçları ı·kı· sahada bı·rden başla ı FA etme;:·T' i naf' 
selk~ıRn~c~ıi1sık :d::eb~ .. cra~:~;~n :;~=ı~:: =~~. tıtıcl ~~~eH~~ • 1 'il 

.... •. .... b'-' --·~ lıanlıı.n ~ .............. r. pıyasaya __ ... 
aJ16k ed~ bu.~ mnşahıoue ""' en~, Bugün Hukuk Pakfilteslnin b:r;ncı, [Bqtarafı ı bıel RYfsdal ta.saray hücum battı çok fa'lla pas dakikada. İstanbulsporun bir trilrlk K:arabUk df'tll'.r ve pcllk fııb. k~.,.iı 
inhisar iclaresınm clin~ bnlwıa~~ ikinci. üçüncil suııf taıebe'!erl mede_ Dünkü m~hrda. en çok golü Be - yaptığı iÇin tam'.'l.mlle hlLklm oyna_ &t~nda topu direk kestı. Bu yüzde da tall mahsul olarak .sı.h.>a• '"~ 
mayeain ber sene klkı T-L? m nı tıllıkuk. 4 ünoU mut talebeleri de ılkta§la. Galatasaray yaptı. ılığı ilk devrede tula &ayı ~ıka.ra - yüz gol olalbllırdl. l )"erli naftallnler piyasaya .c:.k r~tll". 
luk şarat.ını elldUhaniae lu~7et ecle. Ucaret h1*ukun:hn eleme 1mtlhamna Fenerm..bçenin 1kt1e QJTtlmlk ime. madı. İ.klncl devrenin mlihim kısmını İs- tır. Bu madde.er, ılıud ye kadar ı ııı 
cek mlktanla elmı&datmı 41iişiiame:re glreceklerdir. C&r&amba gilnil de nın_ 1 . lrilrıurım . Jeketlmlze ithal ed.lme1cte olan fC 4' 
sevketiJ'or, Wahll ~ra -~ :hıhisar ci eleme imt.ihanı J'-.>ılacak. bU tmtl_ re olduğu llakkmdaı gıkım şay\alann klncı denenin 29 da______ 1ek ~lapoır hi.kim oynadı. ~elanın4 mamulAtından kaUte lt.ı'b.arile h ç _..ı 
i4areslmle t.keal' dhn~tiaia. tlcarri h&nlal't1a muva.tta\ olanların ishnlerl da aslı esası olmadıtı anlaşıldı. Dün- tale oynıyan Galatasaray kornerden tektük 781>tılı hücumlar :müıstema.. d~ değildir. Bundan doi.ayı b'l .,, 
Jmlia ft TUJt&lar:nun kiti 9'M9dl'1. bir hafta ama. ~.,ye bild!:ril«'ektir. tÜ maçlar aevalmin ilk oyunlan ol_ Ari!ln .ka.fa VUI'U§lle 4 lln~Ü aoHl yaj) her iti taraftan lı:arner çeken, 6'". lar piyasada faz asile rağbet g~rJli ili' 
nı SMl17.... 1 El e smtaıa.n~amı:ia bzaaanlar .ı;&ıü ma.sı itibarllıe o kadu cu:lb ıdetikll. tı. Hücum ha.ttı o kadar lüzuJ11.Suz b1r ti.ste frikik atan istanbtilsporlulu Wr. PabrıKa bır ton nattaı.In! ı~ı.t ,ıt 

MMsaA••m• &)'laltJ anU.'=e=ee im~ ~dir. K.aılılı.ö Nhcuuula pastapıaı tatbik ediyordu ki ib• ara.. dlinkti maçta Vefa kaleclsin1n iyi tızerindcn sa.tma.lttt\dır. ncrh:.m~ 
için tasrih elellm ld. -~ Naral 1 Diler fakWt.elerde de :tmtıııeıılara )' v -· O da sayı yapa.bilmek esasen ımU.nsız.. oyunu karfwndıı beral>erllğl boza_ nıtıu.ra. yol ~ç11ma.ml\S1 tçln de ,; 
ticari sillaiJ'e& n ~ -1lk ol.. ba.&la.nacaık. ibQWo bntBPnlar ~ 'Brln_ Feneri>allçe 4 - ~ımpafa dı. Uzaktan bir şitle Etfak beflnci madıla.r. olarak 5 tondan !nzla satış -yııP' 
makta. senit Wr raat7aet. =::-: ~ bd&r bU.iril«ekt.lr • ."Paktllte- Fenerbe.hçıe ne Kasımpa§~ ~ra.sı~ saıyıyı 31 inci dakikada yapt1. Artı't Vefa • istantıu]apor maçı dün Fe. ma'ktadır. 
apıi ~ -~ seUr: Jl!te~ ıer ıı ~~ ~tır. daki m~m !Dt dnoresi en küçük bir oyunu a.çmak liizumunu hisseden Oa nerbahçe ~a.ha&mda yapılan en iyi ----o----
~:•:"'.: ~lerde eklMI;., Te.. _ •• • ektebi heyecandan uzak olarak g~;rlb blr ıatasaray lıu ~ık .oyun 1~ iki da. oyun ola.raJt ı _ ı berabere b'tti, Mekteblerde ders yılı 
kirclat prat. tMrlkumm ~ we &e•. Yüluek ~M~hendu M mücadele ~ geçt.1. Daha zıyade Fe - tlka. sonra Musta1anın ıütlle altıncı öi.er Bellm hazırlığı ti" 
ail ameU7eanı 'bl''""9. faaJlnte ıre.. ımtihanlan nerba.~nan blklm\yetae dnam e - go1ü de kazandı. 38 inci dakika.da Ş f h d Ortaokul ve llseleree namz..."'1 
eirmlı -.e ba 711 ır~ ~ amna Ytlbek .Kilbendls ~e cırmek den eynnun 3tı üncü dakikasında Fe.. Mustafa. yaptığı blr sayı ne oaıata _ •• ~e aa aıın a be kaydına bugün son -verııeceıı:tif , 
daha .t7&Ck • saraw. iiWM :aııil9Q'aa !st.6'en talıl>el~.n mUl&b8h inıt..'ban. ~rbahçe 801 açıtı Cemn b1r gol yap. saray go1 adedini yediye çıkardı. oa. Sal~anıye 2 - Beykoz 2 Okullarda fötiyaeıı göre -yen P 
et~ıl$llr, Tekin'btmcla o1hh ırt1ııl h- lan blr ~ ~~· tı. Kasımpquıın llltllferid hücum - 1a.t:asaraN bUt.Un oyun dcvaım.nea. çok . Qok silratu başlıyan tıu maçın 11 beler açılacak ve ta!ebe1er bU ~~ 
mircle ele faaliyeti varilır. 'Bu, c1unna. :tmtihAnlar yazı.ı o arak yapı a • d hlçb. etice çıkmadı Dev adı. lOCi dakikasında. BeykoZdan RAcl ilk Ö~1'P-
7arak blirokas1ye dalmayarak ~ ae cÖD clıııaln e~ecektir. larm an ır n . - bfi.ltlm oyn golü tı. fil }ere tevzi olunıu:s.klnrdır. ~ 
tını ~österlr, ancak bu, ikiıfı aetildtr. re ı_o Jl'enerba.hçalln _ leh:nde l»ltti. Vefa 1 - 1. Spor 1 ede ~ap 6 eymantye mukabele kadrolarındakl no1'..,nnlar tbtn 

Harb yılları önıimir...e r.u'k l'f'UİS ti. Liatik tıevziabDa baflanıyor iklneı deıvrenln üçüncü. dak~- İki takım a.ra.suıdaki oyun :top 'kon de: et ~evre 1-0 Beykozun lehin_ mıştır. Mekteb!erln açıl·şı.ndt e·...ı 
cam ufakları açmqtır. barb 3ılmı ta- edırlm tıdekl otoblls ve taba1ere t.r.v da Esad :frikikten Fcnerbahçemn trolü ve §Üt atmak bakımından uvk.. ttl. ~ne! devrenin 8 inei c!akl- Öğret.men .kuru:Iarı tap'ıın. n r', 
kib eıaen sulh seaelerhıile, aıJatı ~u'b. Zi 'CdUecek. olan :ı&st.ikler hakkında ıa.. iklncı sayısını ya-pb. 91 dakika de - ll ola.rak !ba.şla.dı, Rüzgar:a beraber k~da Sule!.ma.nyedcn İbrahlnı be_ !-ders -yılına aid kararlar verec"# 
n tamamen narab otma, ltır Avnı:: 1IC mUdilTlutüııoe yaptırılmalct.a olan vam eden mtlcadeleden sonra Fener. f 1ıla ra erliği temın eden go'.ü yaptı Bey 
karsısında. •l111dl cörd~~dmliz t\ca ~e sona e~lr. Bug\in bu Ustelerln bahçeden AJıduı iç.üncü golü y~a- oynıyan V~ a r oyunda. d~ha hA - kozun sıkı tazyiki neticesinde Şahab dir.. ı rı 1" 
uf•ldan 4elalaı'ca cca~cr.ekhtlr. t ~°:;i mUfredatı tetkik ed11ccek ve !llldan blldl. Devrenin nlha.yetinc 2 dakika kimdiler. Ist:ınbulsporu ciddı bir su- 34 üncü dakikada ikinci ve ca1lbtyct Lısele~de olgunluk imtihan c 
aı otdllia nar n zam.ıa eh. er a" sonra da tevz<a.ta baş.anacaktır. k 1 Al" Rıza Fenerin 4 ilncü ve son rette müdaftıaya mecbıır eden vera, sayısını Y~l§t Ma nn net;ce1cnecek, muvaffak 
karşllıpea1c .-.,ıa ... a famla imal~ --o---- a a. ı "-·"" tti Fener'bah"e .. O ber «eQen dakika tazyiki arttıra art.. ~-.aa. Süı-ft~!:..... ~ın ~n dak ta- nn 1shn eri ÇııriB-mba günü ' 
bulunmald\il•tL"\ iihÜY110 oldlllu ırfb;. H - ti sayısını .-,.we . ,.. ... - t ilk lü Ü h l :ı; 1 °'"""' ... ,,~._....,, ..... en D"niş 1klncl lJüt... t k l "e 
f~hllerlmldn lenevvlili Te nf'fa!{f'tl ile avagazı ıaa llblyetıne ra~en çok bozuk -oy - ıra go n azır amaı;:ı. ça ışır - golü yapınca 'ki tak lunacaktır. un or ao n 
mamullitımız lr,la "bir dam hiç ı.·mıınıL Son Z1111I1an"1:-da Havagıı.zl ŞirıkeUne :dı. kcn sağdan ı>ek güzel bir lnlş yapan bernb b't· d~ ım m~ 2 - 2 1erde Perşembe günü tedris tı\ 
yece1c bir se;ıım temin e~ ~ la- yen:deıı bavatt&Zı. almak ibıere bir çok i;stanbu~rlu1aır sat: açıkları Tarı. er~ 1 ı:r er. lanacakt.ır. 
umclır. mü.racaaUar 7-:ıamş !&icat saat bu. Galata•ray 7 - Taksim O km güzel bir vurnşüe 22 nci dakika- Beııktaı 8 - Beyoğlu O ----o 

Bu, sermaye f<ıldlr, serma:ıııe.Tf kulla.. ıunUmkamUnası, yUzUnd~n haşV:gkaztl ... !:~: GalatasaN:y kat'i blr hft.klmiyet te.. dn ilk «olü attılar. İstanbulspora. can Bu maç cidden enteresnndı, Be Tevzi edilecek çjvilel' 
Ü 

' 

tamamen hu m m oıamamış;.ır. r c '""' • . ik • şlkta11 takımında y Hn- - ... .",IJ. nacak elan m es..<ıeııen n - tlerden so Udannı tam.İl' ettımıŞ ve min et.t ği oyunun 11 inci dak asın. veren bu sayı, hakimiyeti Vefanın 1 .. avuz, u.:ınü, Hn- ecm. günlerde memlcke • .ın- i)IJ'"'.a 

susi -ıaıyette Wr t:caret mA?DP.9ellt si ~ muhtelif yerlere s'par~ venniş..~ da soldan yapılan güzel bir hücumla eilnden ~ı. Oyun süntU ve aertçe lll, Rlrfat, Şe~t. ve Şnkir yoktu. nu _ ecınmış olan çiviler henüz in~ fil~ 
bl 4li;rd>ilmC!d 1"'° leab f'den iil'rbu.. Ur. Bu C5A&tlt?r eel!:xıe yentde.a han.. sağ a.çık Barbarosun şütile 1blrlnc:l bir şekild~ tıs.m. blr müsavat iÇlndel na :rağme~ . Be§ıktıış oyuna. .c;ıkı ba., _ IUğQne devredilme.m~ttr. Bu 11 ~ 
tiye !mlHk 9'1Ull t,ttlir. gt.7.l verilecektir. «elü yaptı. Arifin giizel bir pasından idi. Vefanın tıir hücumn penaltı ile ladı ve 1k"'1 Hakkının, biri de İbra. VekA.letiıı emri beklea.mektedl.r. s• ~ 

Hususi lle!'mAJ .. nln kıUv ''e ban istifade eden Mustafa 15 lncl d.ald - aona erdi, Hakkı 40 ınci daklkadn. be. hlmln olmak üzere 3 gol yaparak lar 1a.ee mUdllrlU{:üne devrcda1r r' 
ahvakle tamamen • 81i elaa"1$1 rlW 1 1 de mez ihtiyaç sah1blerine beınell 
baz• aeı.eb1et'e ı.mt..... ~ Wlf'lll)e.. R A D y O 1 ıaı.da anıaıtasansm ikinci eoıünı at._ ra'berlik •JlSlIU yaptı. Devre hırçm yreyt a - ~ gadib olarak bitirdi. ed!lecelı:til'. 

0 

._:ı 
ket döfi•~leri bhıl ae~ıtl ııaı,_ t.ı. Gene Mehmed Alinlıı hazırladığı bir şekilde 1 - ı berabere bltt1.. ninc1 devre BcJikta§ J~in çıok ra. ,, 
mikyasta tatbik et.eye w.d~•· - blr fırsatta Musta.f'a 39 uneu dü:l - ikl.ncl devre üm"d edildiği kadar hat cereyan etti. Ta.mamue müdafa. Bir otonıobll t 1 'YB.!ıncı. 
Pek 1yt, fakat de•!.._ ,..tll1 lll6el.. PAZ&KTEsl !%/9/Ml kada üçUncü golü yaptl. DeTre 3 - e oz:ev'kU o1madı. Bununla ~ber na _ ada. lcdan &.Jotıu talt.ımı Bcşiktaşın kız çocug-una ırarp_!!L,. ' 
~ 'tı) •l ,.10: saat •JVl. 'Ul: Hatif par: Galataan.yı.n lehinde <bitti. G1ll&- ldm~t İstanbulaporda idi. 19 uncu Uçü Hakkının, 1ktsi İbrahlmin yap ::r "J.'11""' 

...... --·---... - ............ - ............ çalar CPl), '1.C>: A;fa.n.s habetlerl, 8: ............. -··-· . ' -·--·-....... -................................. -....... tı~ 5 «Ole mul::abele <edemedi ve ma- Şoför Nazi.fln ldaresindeki ıı ~ 

.;;;;;;;;;.;;;;;;p.ı::::::ıı--~~~:--. 'Halit parçalar (Pl.>. 8.30: Evla a~tı, çı nhaıt lblr oyunla 
8 0 

- yılı taJt.ııı otomoo 11 Çarşıkapıd!ld•,.. 
TAKVİM e EY:LOL 12.30: a.a.t a)'al'1. 12.33: Saz eser'erı, 'JSTER ) kazandı. - Beşlktııf çerken Madlen isminde ıı yaşıı!ıartsl' 

R•ml - 22 A..w -· ~·'5~--=r:;da~: :.: iNAN, . ikinci lig maçları ;:r=!::.aı ı:arparnk ağır ~st'tı" 
~ P..n..l .- 11.10: Karıtık müzik {1'1.). 18: Saat i STER İNANMA f İkinci 11~ maçlarına Şeref -sahasın_ HMlseyl müteatıh yaralı b:lıc•l~ 
Eylti Rea•l n:n ti:: ayan, ıa.us D&ns müzili CPl.), ıl.8.!0: da devam edlldi. Eyüb, IHallei 2 - O, ye kaldınlm~. suç'u şoför ya 

9 t941 ld Pull auı, W.;30: Saa\ ayan ve aJsns Dilnkli :rang"ltlcla Bey-otlu itral~ riilmiıf'V, Ba,..U cli7eUm ki, Beyot. Kurtuluş da Galatageru;1erı 2 _ 1 yen 
haberleri, ıe.c;: Serbeat 10 dakika ccç ı-elın1ı:s. Rebebl ı•: Bu ..-ada 1• ltfa1)'«9imıirı ce~tiııll kcsabla_ dl. - mıştır. 0 - ... ıit 

c..u?11ı::ş Şaban ~~A: ıe.55: Xemıan soiol.arı..Enver KapeJ_ ki::;::! ~=~b.ıu ibir =-~~t·~~~bı;::~\~;- Kürek mukavemet yarıımı Belediyen.in cezalandıtO" 
"'· u. O ' t7 
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man, JO.il6: Radyo gazete.si, 
20

·
45 

: pek .scmüerinaen ciiriildiikiine cöre; 4iaede köpriinüo lüzumunu da, muh Galatasaray kazandı ıoförler ve esnaf oe 1'; 
5 47 3 O 69 Bir ııaut ~üsü lJtreniyoruz..Haıtta_ fiiPhesi& kQrünlin açı.P kapama. te_ ~lif sebeblerle dü~üneme-ıtcr miy_ Su Sporlan Ajan!Jlt tarafından Beledıye zabıtası ııon .gün c.r ,.re 
ıı :ı9 nın tfuküsu, :u: Ztraa.t taltv~~i ve stsa.tmın :bulunduf:u odadan da. cö. eli? ~J>ılan Beykoz _ Moda arrumıdkl tığı teftlç'er neCeesinde bC'erl11 ~ , 

Ôkle ..dl Alc,a-.ı Yataı ~ra't m~ oornsı, 21 . Oe: IS TER iNAN kurek mukavemet ytl.rışını Galata - zamlarına aykırı hnrekct edeD 11' ,fi 
.,,, D. .:i. u. s. l LJ. b. ıJ. Çid müı!fı, tl.38: Kbng1l alleal, 2Uı5. • • nre.yın Kemal, Turgud Besim Re töril, 3 otomoon ~hib'ni, .ı nr• 

0
6' 

v. 12 CJ7 16 U Ji ~ ~ 41 Ra4'.osenfoniorke5ttuı,22.IO: Saat İSTER iNANMA T ha, ve Natıktan müreklteb clu~ bl; rllcfisünü ve 25 esnafı cezıı.l:ı 
E. • "9 g 21 12 - :ı *1 a7an, ajans 11ıaberlerl; 'l><JDa, 22..tS: • saat 1) dakikada bu mesafeni k t .J 

" cazbancl (Pl } n re o. mış ır. 60~ 
· • runu :rac>ark kaz:ındı. Fener.bahçe 1 :Ayrıca, sokaklarda serseri ı,pı 

saat 10 -dakikada 1klncı oldu. 63 köpekle 32 kedi itla.f edJıJl 



Henry Fielding 
Yazan: Halid Ziya Uşaklıgil 

SON POSTA 

nnda ayni fıtratın 

ile gösterir. 
Eserlerinin başlıcalan Tristram 

Shandy ile cllissi soyahatı> nam kitab_ 
lar.ı.dı.r. Bunlarda her şe;rt tczyi! ve is_ 
tihkar eder, kendisi rab:b tarikine salik 
olma.kla beraber din bıle bu isıJhfa!~ 
t.e.n kurtulamaz, hele ahlA.ka aid hiçbir 
taygw;u yO:lctur. Öy!e k1 yazılan lma
m şaşırtır, herhalde onım hakkında 
bir iyi adam fikrini tellı:!n etmeı. 

Bir yandan din aleytıinde tczy!!lerle 
dolu olan T?'lstram Shandy kitabını 
:yazarken bir yandan da dlnl esaslara 
dair mev'izeler tereib eder. Blrene bir 
bılcvt ve hezilf muharrln:llr, Jı\k:n her 
~ fena tara.tındn'l alınıı.!t ıctn cib.m 

b u tı . .fA!cat onun ısratıa.rına. hıç 'ı;Uk m.isatlman~l?r• sok.aklar V'e yollar- bir inhimaki vardır ki onu hl~lr vakJt 
ıQ hluharrlr Rl.chard&on ile ~ı~vao yapd • anamaz.il, ba.basmdan Jta.. I~; va.k'alar bütün içmek, yem.ek., dO_ yenemez. Kjtabı ince b~r tetkik~n ge_ 
trJunın bir teıad teşk:il eder. Biri 1ngillz bır P~ ~ zaman içinde bitl.rdlil vüşler, kavgalar ara.ı;ında. ceçer; mtL çlrllince muharrıruı•n b•r c nnet tohu.. 
det l'ab &hlAt ta&ssublarma, din ve a._!ıan m~e:min serv~t.ı.ni de üç ııene 

1
b&rrirde ne ahJAlta, ne içt·ma! meraa_ mile malQl ı>lduğuna hUkmedlllr. Tnh. 

~ 1t&l&rına, fazılet ve uezabet ııibl ze 
1 

lerıne sadetti. o zaman ta. ne de zevk selı\metine blr takayyüd lil ve telhis! mümkün olmayan b:.ı e. 
Ye ~ ne kadar riaye~ ııö.9terirl;ciıııde ~ını kal~de sramal& 

1
yaktur; yegı1ne gayesi etlendlnnek ve ser mantıtın isYanıus sebeb o!ecak 

hUşunl!t ederse cü#en gene bu ırJan1maişet.I illtönc:e sahne eserlerine heves '&illd~ektir; okuya.nlarıa beraber tenaklalarla, karmakarışık: gar:b fikir_ 
kınıııcı. Ve tld<let bıhima.klerme, ta.ş_. başladı~ ltüçük mudhlkeler yazdı. kendi.sinin de eilenıp gtikliiiüne tıUJt_ lerle, ekseriyet üzere zPvk harlcinde 
tnaı Ye nna ve k1wgıaetlıkla~. içti_~ muvatfakiyeti pek az sürdü, medlllr. İtir3! oıunn:atıdır k muharrir Iıi.tifelerle. bıızıı.;ı pek ine~ elekten ge_ 
tına ~ mevzu"ta Jtaraı uıyanJa. Jtanndı ta.kat bU yazılar maksadında t.'lm~mlıe muvaffak ol. çlrilmlş mUlllııı.7..a·arla, tuhaf c!mtık 
Janna zev1cu aafa J.o,.n mütrlt işt-eha. oldultçaed!:ta şöhretın~ hizmet ctlecek muştur. Hem :ı:endi gülüp et'enml3, ve okuyanı şaş,.,r.ı.nai< için tıulımmnş 
llatta tercenıan oımaktan zevk d~ar. o~un kl1Jllette değildi, Sıı.hneyı terket. lhem oku:va~la.rı bera~~r sUrtikleml.ştir. şeylerle doludur. Bu esrr bellc:ı pek fğ_ 
h~ Itlchardson ile onun eserıerına, b eeı.ıı:medi ve roma.o yazmaka ı Muharrirın şet\\retıne halel veren, len diren ve oyabyan bir kitabdır, !a
l'ece 

1 
e Panıeıa..;,a ta~ı husumet de_ meılı:te ıı zevcesinin vefatı oıdu. Bıı matemden kat onun içinden ln~n sersemlPmiş o~ 

öyJe 11 ne varan bır sotukluk Eailı:a..cdle basıadıtarz onun ioin pek müsald li;,r büYilk bir elem duy~u. i&k.\t az zaman ıarak çık.ar. Muharririn eserlndr kah. 
bunıa l'Olnanıar yıı:ama~a başladı ki Bu ld En mühim romanı otan lıçiılıd.e fıtratının neşe ihtıy.P.cıle ac.ıs:nı raman olan şahsiyete IZı\fe ett'ğl va 
tabı r lath1ı::ıı.b ettlti muh&rr1rin ki_ zemin ~~ .. ws ona. bJdenbıre büyük unuttu ve hlzmet~l.sı!e evlendi, «k.a.Y. sınarın ve he.reketlı:ırin kt-ndl nefsinin 
beru!~ i~fn tehzil! bJr mukabele mesa. J~ret k;zandırdı. ıbettiğimiz melek ıı;ın bel'~erce atı~., kaynağından c•k-ınldı/t•ntla şUphe ediL 

B e idl, bir S . d n sonra yaı.dığı kitablar mak üzere• diyerek b.ı ir.chvaca bir mez. Kitabda Toby ism nele bır amca 
haikaşhca eeert olan Joseph An~rews Bu eser~~y~a şayan olanlar •BU sebeb lJYduru~erıywdu. Bu ıklncı. :.ZdL vardır ki pek iyi ta:.vır edlim!ş son 
lan ~ O b.d.ır r~betinl cezbetmış o_ arasında Obür dünyaya seyahat.. 'vsç mes'ud bır netice verdi. Yenı zev _ derece eğlendiren bir şahsiyettir. Bir 
inalı· amela için baştanbaşa bir itiraz dünyad~ than wıtcLm maceralan:.,lcesl ilk zevce-.mıd.e'l kalan çocuklar de onbaşı Trlm v~rdır kı o da zihlıı. 
01 ·:Vet1nt almış oldu Kitabında esas 'Bilvllk ona. dlr Bu ron eser istı.sJıçin pek m~fik bır anıı. vazttesln. gör_ lerde derin bir iz bırakır fakat bli'tin 

arak n..- · ı t ve ,Tom Joncs• · ı · b iki i""'l ha ' .tıtlhab .. "nela-n:n zıddı b r var ye . , uharrlrin diğer yazıl&nnı dil. F'!eld1ng u n::ı ,.... vaç yatı_ eserin bu !canraman.ıı.ı ı bir mecmu' 
ederek ra.Jdblnln satvet Ye ne- na edil·~~a::ı ejebill'!Cak ;ııez;yette/nm kendis.ne bahşett•ti huzur ve sü. teşkil eder ki onun arasından mulıar_ 

~t nazart!elerlnl sahte Ye gtt:ünç ~A!A ınln fazla müsamahaya ihtiyaç künu esas ittıha.z ede:ek Ameı:a :ıami_ rırın lı:endlsıni _g~rrmmek ve onun 
;ta l'ecek va.c:•a::ar ihda'J etti, ve bunu gormek lç k t Tom Jonc3 kı onun le bir roman daha yazdı. hakkında bır hukum vermemek mlim. 
nı llabllmek için kitabınm kahramanı_ vardır. Fa al bugün iç'n bile pek 1 Muharrirın süıbatl son zamanlarca kün olmaz. Oar.bdır ki ahlıi.k: kayıriJa_ 
~ R'ch.ardson_un kitab•nıd:ı. gene ki ~heserı. sayı ırı, ldii.rlıcU bir kltab ol. pek boztıhnuştu. Bir yandan yazı ye_ ı rına hiç tev:ıfuk elmiyen bu eser mu. 
retı tnfkiataa vaziyetıne koYdıı . bu su •ğlen~iricl veeı:<ı ec!.leölllr. Muharrir ttştirmek için sarteUsı gayretler, bir harrlrine rahlb sırı.tıı!! bir terakk· te_ 

B.lr genç kızdan .s. T.:e imzas.lle bir ma.zt onları alil.kadar etmiyor ben de 
melc·tutı akiım nu kt·.... . • dünde ta · · ,

1 
nıe ...., ayın dör_ evde oturan bi.r kız değilim, çalışıyo_ 

bir r b ya a. lınış, eılme geç gel.el,, rum, bundan 3 sene evvel bır yerde 
:" i1:e ende sıra bekledi, bundan bir er.kek arkadaşla başbaşQ çal15tık. 

00 m ess~ı.nı. Zira mektub b:ı')tan. Deni her zaman takdir ediyor, haıll'ri.. 
~ b.lr !~ıa .. Herhangi bir hüviyeti/ mi ve sessizliğimi beğendiğini mute_ 
ifşa etınedig,. !çın sıze h!ç değl~tJrme_ addld defalar sl)ylüyordu. Bana birçot 
den aynen oıı:ıımak lster!m, diyor ki: t.a iY'illı!tler<ie bulundn. Sonra da başlta 

- 25 yaşmdayvn, bu ana kı!dar kim_ yere tayin oldu:n. 3 senede iti defa 0 
seyt. sevmedim. Aşkt.m . .korkt•yorum. nunla bulustıun. Be:'ll gaıtnova clave. 
Büt~ a.rkadasl.anm bedbın. Sonra çir~ "' gittim, o d.aima en tenh~ yerleri 
k1n bır kızını, şlmd: Is,. eı"lı:ekler 11ade_ 1ntlhab ed.iyor, ben.m ona karşı eoıı_ 
ce ııtızeı kadın PP.ş·nden koşuyorlar, !Devaını 4/%) de) 

r "Son Posta,, nın bulmacası: 14 - (3) ~, 
~ ~ 

Bunlardan 30 tanesini halled~reh bir arada yollıyan 
okuyucumuza bir h.Jiye takdim edeceiia 

Soldan sağa: 
1 - Arttırma 1 ~ .> 't .:> O I G ~ 

m. l 
2 - B.wa.ğı <3). 

BüyUk mayi kabı 
(4), 

3 - Rusyadakl 
büylllı: dağlar <4l. 

4 - Zehirli bir 
he.vvan < 5 >, Bir 
nota (2). 

5 Arkadaş 
<2>, Vücuddan çı_ 
kıır <3•. 

6 - Dml vAd 
<4 ), 

7 Basmak 
(3l, Asker •2l. 

7 

her 

er e blrinde kadınnı rolil d!ğerindP malt Uıere t etaretin1 bu kitabına. yandan da t.alc.il:ı etmekten geri dur_ j min etoı4tir. 
tu Jt,.J,. intıltat edince mtıhıırrlr ffayet rıtratının b~~':1 ~Utiln vak'alar blt .. bL madığı 6efa.iı~tıer nl.haye~ k:end~1ni o Steme Fransıda ve ltaly'\da seya_ 
1 haf ve ekııerıyl'• tızf're 'kaba vıık'alar '<oymuş glb ~ bir s,ın'atla tak b eder derece sarstı ld hava t~bdillne lOzum hat etti, avdet'nde bu sC'yııhatlerın in. 
~<hnıı fınııat hnlmu.ş oldu. rini pek bil d n sonunıı kadar o_ g&teren ta.blbler.n tavslye3i tiz.erine tıbalımndan mür.?kkeb olan ~Hissi se_ 

e - Su voıu 
<3l, Bir uzuv <2l. 

!l - Şans <4>, 
tJ'ye m. 

8 

9 ll'ıtratı t.aş:Cın eı:ıenee1ere nıUtema. ve klta.b ~:şı~e:en bir merak içınde Li2Jbona. gitti. Burada kısa b'r zaman yahab nam kn.ıbmı yaıdı. Bu eseri 
~ 0 lan nıuha.:-rırln esa.s mizacı buna lruyanı n~ıooardson. un ahU\k takay_ sonra Myet bulamwaral<: nihayet kırk sekl1nln ma?.'Ju~tyeti 11.li'ıarl!e d•ğP.rır. 10 - Bir kadın lO 
lün Inüaaiddi. O hay.o\tta her valdt gQ.. ~lirükl~r. am.oıınııe zıd bir felsefeyi sek.iz yasında vefat elt\. müreccahtır. ismi <5). 
ıey eeek ve ':!ğlenecek şeyler arardı, yüdler.me r!.ııber ıttlho.z eden Fieldıng- İngiliz edeolyrıtındıı roman nev'inln Bu kitabı !>s::ıtıı·dılctan sonra P0 k az 11 - Bir .?rkek 
bi le ve sa.ta uA-•ırunda. her d~tmceYl kendisineb kını:fa.u b:r şevler tel>::ene_ kemal devresne vusulU:t!l lhzs.r eden yaşadı ve tn~Ilz ed!"tliv~tı tMıh'ndP ismi ()),Bir nota 11 
1.!,_~rata. bır~lur. ne lt&d.ar neş'e toP. den b':uc : ğlonı1'rmek hususunda. o, muharrirler sllsll·~inl itmam e'm~k en hafif ttu>ir ile gırnb blr 'ahsi,·et te. <2). r---ı----t--~ 
allo.cwı;: Inilmkünse bunUll Jç.n hf'r ve. mez. t ı: e~;, bir muharrlrıdlr. :çin fki 81madan daha. fakat pf'k kı_ sirlnl bırakar:ı.k vefat e~t1. 12 Lezzet 12 
nı::n ~it.ade aier, bu maksad~ se. zaman~tablard~, epeyce para lr~?anı_ ~CA bahsetmek tı\ı:ım geilyor. Bun_ Bundan sonra namı k2.ydedllmP.k (~), Parln.k, kadJn ı;;;=o!==== 
bütünti mat dereoeslne çıkarır, .hüllsaek Burdu taka.t onun lsr.i.fl:ın kıı.rşısında laroon blrl: cab eden mulı:u-rir: smldir es>. 1 
•Cin .. önırud' lnnü ııWmek v~ eğ.enm! t yo ,_n',,"r kazansa kendisine ge:ıl.şçe ve Lawrenee St.erne Ollver G<>ld!mlitb Yukandan aşiltı: ten sonra «V• !toyun ta.va.n:1. asarsın111 

ıı.en ıs e ha.h.şedUmış bır ırsa ne ,.,....,.. . il kll (L c;;ıe ) (Olivf'r Goldsmlıl 1 - Yemek k!:>nulur <ın, Kıı.sabda (4). 
illa.kanunda t ·l§.kk:I ed dl hte böYle 1il2l&'ÜD b'r maışet tcmınl m m n °- orens m bulunur <2'. 8 - TUrkind~n geçen büyüle bir 
bir htıı.-ı ~ er · · .... n • • ·n •--azdı Nlh.;ıyet bir vaz!fe aramsğa dir. Bu muh1rrır İng !iz mizacının ga_ dlr. Şair ve ııllsir sı!atlle l..ıitfhar ede:ı nehir <5> Bo luk c~) 

~ eahıol ol~n bu m.,. ...... r.ı:rı ....., . • bir . . . lr ll t JAkki edilme- h . 1718 d d ğ 1774 2 - Rovelv~r (7). ' ş ..,, . 
eeerıert ne olma.it lA.zun elecetl lcDlay. meobur oldu ve t\dllye teşk!Il'lıında raıbı içm ı:ı en~ zec e.. bu mu arrır e o muş ve 3 - Karacı~~r;n i!ra~tı <5'. Orta_ 9 - Sonuna ıR> gelı.rse Rus htlıtünı,. 
likla anıa ı g yere ta.Yin olundu. Bu arl\lık s!y~~!ya_ ğe şayandır. İngıllr. ırkına mensub o. te öl:milşttir, eıı meşhı.ır eseri ıWakfıeld larına •a• gelirse elektrik ölçUsU olurldarı olur <2>, B.r nota (2l. Bır nota 

1707 de ~;du ve 1754 te henüz genç ta. karıştı, rory !ıricası lehinde maka_ !anların bir kısmın:Ia görüle'l garabet_ ralübit nam h kA.yes!dir ki hemen blL (
2
). c 2ı. 

ı:ienebııecek b!r yaşta öldfi. Bablltit pek leler yazdı. ıer, teoıadlar, ıttırndstzlıklar, gQ. tün lisanlara. terceme edllmlştlr. ir. 4 - isim (2), ıtarıkoca <4). 10 - Sonuna (t• geUrse bir musiki 
ll.aı1 bir a,1ecfe~dl, eodadı RabSbourır MU'harririn şahes:-ri sa~.1ılan Tom rültfilere, ta.')~ınhk1ara ne ka. l.andalı ola:n Goldsml~h Dublen şehrin- 5 _ Sonuna ._-yan korn:ınız yatan 0_ aleti olur <7>, Dem (.Jı. 
harıecıanu:ı.a. kadar ulaşan bir sll.slleye Jones ıcmaı edilebilir bir kitab değlL dar meyeldnıar varsa bun1an de t.ahsll ettl. İlkönee taşkınlıkları !!e. ıur (2), Baba (5l, B~ygir (2\. l DUnkü sayımı.~akl butm&{".anın rol 
=~nsıı.bd.11. Babıı.sından pek lcii~Uk b! dtr. Blrlbirln.1-:ın tuhaf vak'aL'\rla dolu şahsında toplamış ınınnedllen ticesile Univen.te"'3en kovuldu, sonra 6 _ Günesin do~du~yu yer (4l dan sağa 9 uncu sırada 4 ve 'l ncl ha.. 

l'8..<3 lnnıtaı etti. takat zrogln bir ız_ otan bu eserin zem!ni lokantalar, kti. bu adam ~Pr'"lt h4\y~•ıncfa, gerek a.s:a. {Devamı 4/1 del 7 _ Kayıb, ötüm (4), İkinci harf_ nelerini kaıpayıruz. 



SON POSTA 

Cltadm>, ~ IÖZÜ olunca. dayana_ 1 .. ·-··-·- ....... ..................... - ........................................ - ........ ·-·-· .. ····---··-·--·-----ma.m doirusııl. 

Aldanmıya, i s t ekli 

- Dansı cliın1eın!zın ~na. Ey, 
80!lnl.? 

- Fakat serde cJngeneLk va::. O sa. 
ı:&ylar, o debdebe, o d&ı-at_ asli :Uyaa.ı 
.ı.Iebilir mı?. Arasıra Pıı. tmacılt orta. j 
dan ka;ybo~. BU· ikı saat odaya kapa.. 

Olanlar nır, kapıyı kifr.iler, dışarı çıkmazmış. : 
Kere.ık etmişi.fil-. Bir ırüıı kıııpınııı. a.ıah.. : 

"Son Postc. 
edebi romanı 

ıe.r dehğinden gözefJem.l(iılf'.r. Kı~ kendi S , 
- 100 - Piri mürşlcliııı! - dedi. Bia .teı>di kendhıe tunl&n s.Oyllyerelı: odanın m. : - 8G - Yazan: Nasrd Sala Cott 

<Mtı.tareke) nm ilk ~inde idik. kendimızı böyle rek.lA.m ed'iriz. BPıı de tasınd& dolaşıtormuş: :B att ı: 
Haydi <devn lı>Ubd&d; d.1 büyüyenler, sizin aib1 herkes i'lôl ıi7İneceıc olur- «- Pal ba.i:ar, nıyet acar, bakla M_ f u muv akiyetsizlik üze - bir tulumba gibi hırıltılar Çıkararak rektörün oğlu ne müna.setet!e ev 
slıı.re, .kerame..e, fala, remile Ulam.. um nasıl nBGXı dilclta~ c.elbederılJl?. ter, ~ozıu maydanozlu faia bakar, Stıı.cak rine etratın.a bakındı, a - uyumaktaydı. rinde bulunuyordu? 
;yorlardı: - 1ıvi.. ben d~ Y&rın bir 1cırmw. cüt_ hanımcıtmı, karnl!Jl a.ç •• on para ver. :y 

1 
b.:.!~odı'ninşey kalmamıştı . Zaptedllmez bir kinle parmaJtları- Onu görünce babasını görmüş 

Y& <devri ıneş."Utıye~) geçiren~ere ne be, s.t:ya.h bir kavuk.. orta oyununa çı_ ııene .. baniya .. maşal~r .. ızkara:nr. : anız A.Wll üzerinde blr nın ya.rwnı kU§a.tamadığı .talın gırt_ ürpermiş, başını çc·umek istem~ 
demeli!' Kitat>lar, nıecmu1'1ar, güııa.. kar gi.bl aeniııle karşı ka.Qıya otur.alım. - Yani: Her şey bir iti:ra.ıl d!yreet.. :bardak duruyordu. Çaresizlik onul.ağına sammış, bütün kuvve~ile sık- Bu hareket dclıkanlıyı scvindlr 

~~ıı:e.r (~~~>rın· e~!.:1;:.~~nt~dAı'h OlmazHamı ..... ~ta.:ı.?. sin?. -...ti M a~~l cam p&ıçasın<iir . a.n meded umacak,mıya Ç&lıfm:ı.ştı. Lakın, genel d.rek. ti. Yerınden heyecanla k.al.tın:ştı: 
.. .u ...... u..,.,.. ....,. - Yı-.;r pı.ri mürşıd:m. Vıtkt.le - ..,....., ecmua.1.ar, ga.zet-eler, ki_ ;._.. e ~et miştL K.aJ.dıııit, kendiSine tör !ırlam.ış, tend.l.sin.i kurtarnuy 

ed.ıln:ılştl; hi.ll !n:ımnak VC' böyle kur- bir .adam köprü b'\fl!lda kırk seıJe .c:ı tabla.r kırk bin def'a yaP.dılar, yazdılar :pek zıyade yaklaşmış olan, genel di_ mırvaff'ak olmucı.tu. - Selmat t~nımh, S~!rna hanım! 
naz kimselerden hayır ve .re:-am~t be.k_ su sat.mli. Bir içen bi-r dalıa icmem...ş. amma hlla. öyle kimseler var k1 (fal ·rektörün yüzü d ğr b-t.. Y • Seslnin a .ı a engınde, her 
lemek tuhaf v~ ıarih değil :nıvd ? Hertfeeğ"!z r.aın kırk se:ıe geçinmiş. Ar. hak.kattır> diyorlar. Kum!lzlıkta şey_ :tU ne 0 u u un kuvve.. Madam, ortalarda yoktu. lsyamnı, şüphedsn a.r, bir .sam.m!yet ve şe 

Da.ha gar.bJ Abdu11.ahil1!e:eki dendi. da.ha unutu:vordum: Baln5.U caddes!nde tana taş çıkarın~ ne kfmse!er, ne mU. ~ e ~~u. Lakin bu defa genel dl_ ıztırabını en a~r şekilde ·bu ahlaksız vardı: 
Ye yanı Halıcı Ha.>an canıisin n &&bık JJS (Cemiyet> kü.tübhaneslnde bır Calim> nevver ze-vat ~elfp el öpUyor!ar. ~~ektör eğılınesine rağmen, bardağı herifin yüzüne sa.vurmuş kendisini _ Geçmiş olsun Se"ma hanunl 
buı:cusuna bir hu ıı t evekkül ve dJı_ varmış, Sey4 Süleynısntı'hüsevnı e- - Peki.. bPUi ni~!n istiyonr.ın. Ben_ : lnının ortasına yemekt_en kur, ula. perişan biI vaziyette sokağa atmıştı. Ne oldunuz böyie_ bızı çok korku 
darane ile Jnan.uı ve ald<ına.n (mfüıev. fen.dl hazretleri. Acaba bu .zatı .ıllka. den ne lstiladen olac~k?. ;mtur-amd_.~tıp. Bersemlkl edL Elını alnına gö- Şimdi ne yapacaktı? nuz. Çok tükür ge"ti artık 
ver) taba.ita dedığlmı;ıı Şlşl! ve açık. d~Je gör(jşmek kabil değ ı mi? - Niyetim İstanbulda ac.calı: Uç, : u. arma arına kan bulıışm:.ştı " ··· 
gozlilHllfü - sôzk ve dd:a ile - kimse. - Bizim Silleyman Tevfik Beyi ta_ dört ay kalmak hocamı !Iztırabla yüzünü b t d 

1 
k · Aklına, karakola gidip şikayet et. doğrulur mu.sunuz; ~ınızın 

ye ~rmek l>te'n ve!l ıBeyr,ğlu) haHmıı nır mısın?. - Buradan nereye gideceks-n?, ~tıu darbe onu biisbü~~~ı.ş.lı:~~u~m~t~~ mek •. b~ cebin insanları yakalatmak b:r ~st;k koyalım mı?. _ 
nasıl tavsif etnı?Ji idi. _ Tanımıı.m mı?. - Parlse!. •lrı vu··cudu-"'~n .ı bl gelmıştL. Dagınık muhakeme.sıne ra., 

M il .,,.__ ı .., l s ı" ... _ : •·<Ll• umı.:.ımıyan . r çe _ . • U.'>~ er, ~· .... en e'.'.', ... um ar, e.ı.... - Naıııl ada:ndır? L>Cu gUlmıs~e başlııdım. :viklikle hücuma ge tl C!-J k k.ı Lakln... genç lmdın, babasının emaye.in 
nlkliler. Ş!şli 11a'kı hep AbdtiUahü:te. Senin ikın' 1 'ld' f' - Ne gilli!yo!'sım üs•art? dedi • ç . °" ma, ı.s V- b 11 d lik l k h ti 

- c: cı ın; re .ki şefL . :rak yak.alanm•-~tı. Çı nı tok tl Bu intikam hlslermi teskin eden u zva ı e an ının ne :ıbl a !eki efendi lı~ıtt'llermi:ı hergtin desti klnd.r üstad. - Pariste lıöyle şeyler YUtarlar mı?. • '"i rpı yor, a l lıı.b'l ğ' i d" .. d'" O ~l e'I 
şer.f1nl pus edi·ıorlırdı. Demek h:ıldk11_ h _ Ya ben ner~- geıı·yorum'.. ;yor, tekmeliyordu. - hareketin kendi başına aça.cağı bü _ . 1 oc:_ ın ~un u. • og unu 

- O ergün Cemi~et kütiihhanesin """" • .. rıne gonck!nn.ış olam zd 
ten <aldanm'.IJı:) 'lir !h~·y~ış. Şu hal_ dedir, Gkllp ona soraı·sın. S«n:ı gös: - Paristen mi?. : Fakat, gittikçe kuvveti kesiliyor - yuk iş!erden kor~muştu. Sonra önün. . . a ı.. ~ 
1~ <~Idatan) ia-ı bu ibt yacı ktrnf~ terir?. Cebinden blr <Maten) gazetrsi çı_ :du. Kollarının arasında bir 90 - de Güzin gibi bır de mi.sal bulunu - . - D:ıırey: g~~:~ıniz~i.ki gun 
e.m eşeri:ve·e 'lızme:..> uğ:ven.arı b - Mutıe.ka Sflleyma.n Tei•fik Bey·in kar<iL nan kısmını açtı. Bır de ne gö_ Ecuk kadar lı:aldığl bu iri kıyım ada- yo.rdu. Onun iddialarına kim inan- çiınceh mkkera a uş ul!°· msent ın 
<hekim) teıikki etme!t doğru olmaz delA.leti ml ıAzım:llr? reyim?. Bizim Abdullnhtilfelekl e!endi.. ~mm kuvvetine bu halsizliğile ne ka_ mı.ştı? Ke~~ial lekc:ılenecek, fa.kat ge_ z .n . a m.ıwa ma nmatı yoku. 
mı? - Evet: .3ü1eYJnAn Tevf;k Beyi bul.. nln resmi ve ilanı. :dar mukavemet edebllirdi? ne! direktörle madam mutlaka iş n h.ıssı kable vuku bana hasta old 

CAldanmata> bu derece ha.hişker o_ • ~ · eti K 1 d d~ 
tanlar şayed günUn ı,.:rlnde <aldatma) madan Seyid Silley:nanülh.ü.s~i e.fen- - Parisi, Londrayı, Berl.ni, Romayı i Genel direktör, saçlarını ellne do_ içinden sıyrıla.caklardı. nuzu s~y e . . a. _m ~n a · 
profesorlerinl. k&.VOederlers~ ba ruh1 dı ha.zretlerile görüŞ3bilmek kahil de_ karış karış dolli9tun. Bu a.Lbi şeylere :lamıştı, şiddetle çektl. Canını acı - Yarabbi ne meş'um bir talihi vardı? alarak zıyaretinize geldim. 
ihtiyaçlarını l'..c:a.ba !le 'le tatmin ede. tildlr!. en ziyade inananıu oraların halkıdır. ~sından Selma, müthiş bir feryad ko_ Bu başına gelen ayni neviden ik.neı Selma, dudaklaraıı mü.şkülfıtl• 
cekler?. - Ya! = ~· Allah!. EParmıştı. D1zl.eri kesilmişti. Şayed fellkettı. pırdatablU~rdu: 

İnanır mısınız?. K2dimi bl~d;m bi.. - 'Ü6t.adım s'!nl İs!an.buldan kaybet_ :.genel di-kV'r onu "tkı sıkı kucak- Evine ve yatağına kendisini dar - Teşekkür edernı Remzi bef._, 
lm tik Aradan uzun seneler t' İst.an - Peki hOC'l.lfi, sen fransızca, lngl_ '" "' .. lelı en mes'ud günler . en bahtiyar · geç ı. - ıız ,__ Etamam•<> o!saydı yere yuvarlanaca."'tı. atm1.1tı. met oldu size .. fakat ben ne ıarn 

sıuUerım. en aldandığını gü.>ı ve saat bula avdetinde .>eni bôyle r~ınmaı, falcı, ce, a ...... nca, italyaaea biliyor mu.. : ~ ,. ... ~ d b . t b .. 1 ? 
ıerdirl. Perdeyi kur1:ım.. ı:ı.?m'ayı ;vak: büyücü görilYorum. GC?rçi mıı.zide nıt>nı.. sun? :Son gayretini sarfederek, yüziinü, uç gün üç gece, kendisine gelemi _ an erı ya ıyorum oy e 
tını: Beşikten meza!'a aldal:.ınağa çall.$-1 leketıe anca.it ilı:1 Uç gazete, iki mec_ Bllmete ne hacet?. TercUman ?nüstekreh kokulu nefeslerin tecnü_ yerek, çırpınmış, haykırmış kA.bu.slar - Üç gündür böyleslniz .. <1üıı 
tnn ve beşikten mezarı kadar j;end!m 1 mua Cl\.~a.b.ldlği ve on!ai'In da gı'.ır.;ıgün Yok mu?. Evet! insan kend.isi rsan bi1- :Zünden korumıya. çal~ıyordu. Lakin .. içınde mahvolmuştu. ..- şam uğramıştım. Çok at~inh ' 
aldandım. 1 sansüre tabi bu!unctnğu sıralarda bu ~ da.ha iyi. .;ünitil baz4~ ter~tim~nlar ~bir an geldi ki, artık dermanı kalma- Annesi, bir gecelik gaybubetten son dalgmdınız. Şimdi kendinize ge!dı 

Öldürme c7 avalimin All:ıhüekbcri: kerıımetftiruşluğu al>dl ac:.z!cri dt• yap_ ıyl anlatamınt·Jar. Benı daıı.:ıkaıarca. :dı. Oda gözünde döndü bıı.şı uğultu r f ı b' · tt el kız Gö*rinl tekrar kapadı. O ınil 
mıştı Fa.ka.t "'lmdiki zaman ıs· •n...a..... utra""tırıyorlar Hoınl bir ailr ve.rdır: 1: • - a ec ır vazıye e eve g en ının .. .. .. _ . . B11 

Nurunla keffü rahı sa,.ab cyliycııl~rı. · ' •• uu..... Y_,a· r lfh · 
1 

. ,... .. :lar için<'le, halsiz ve bitkin b;r külçe böyle ı~ren"' bir akibete du.ş" eceg-ini gece gozunun online gelml.ştı. 

* 
devri d_eğil. Y1.lzlc:~ce m_ ecmua ve ga_

1
ze.. e am1 meram çın ercumanı.m • ıs .., . 

k Bi 1 . k tal> d ~ar : ;halinde, genel direktörün kollarında tahmin edemediği için, üşüdüğünü, yali da~ıtmak ..ster gibi başını IJ>hik tııemayı ~'lmı:Lın lspirt!:mıa, te çı ı)'or. n __ r.~ ... e ı . ı_ıe;µ-.~ ı. • 
'lnanva.tlmıa, ~tb\ eTVili. teshiri füsun Hele bu fal, buyu, remil gıbı ş!'yıerin Belan bak iri sözii terı!l1mana an- :kaldı. rahatsızlandığını sanmıştı. Getirilen yordu. 
profeslirU ve sa.bık H11ırı Hasan camii - şu asırda - a.:ııl v:: esı:ı.sı olmadı~ latııurıam: ~ Gtnel direktörün yüzünden vah~i doktor da, müsbet hiç bir .şey söyle. - Çok l.sti.rn.hatıı. ihtiyacınız 
6erif pabuccusu .Abdu?1:ıhillfe.le.ld e 1 Yüz b1nlerce defa yaz•1.dı, ciz"ldf. HalA. Düşnıüşiiın iki liyefhümön meyane.! :ve mes'ud bir tebessüm ha.vala.nmıştı. memi.şti. Zavallı kadın, kızının baş Daireyi sakın düşünmeyin, 
fen'tl hazretl<>rl üstadımız vakit ve s.'l: buna inananlar v::ı.r mı? N:ısıl in:\nt.. sine: ı ~ ................................................ ucunda aza.ıh içinde kıvranmıştı. tama.men lyi olduğun'IJZ zaman 
ati mua.'."Y~lnde Meserret otelin~ Le). yorlar?. Zemine anlataına1J1, isiimanat anla. ~ ..... ... ... ............ ... ...................... Dördüncü günün saba.hında, Selma hususta uzun uzun kom.ı.şacnğı.,. 
r!f huvıırdular. Bi.z.m v1ızların kilcil'< küçük teker_ Bu ho· h . amam. : ......... .............. ......................... gözlerini alnında. dolaşan sert bir elin şaallah bundan sonra hiç uğ:-arıı 

Her.f kapıdan içen girince oldJl!'om lemeler! vardl!'ı. Hı>1 e kadmla.r:ı "~-z \'e ~ bet adamın sözlerı h"şu.. • M"t'h:~ . h ti 
1 

. . te .
1 

t Gö'zl . . .. .. d za lüzum kalmıyacak • 
yerde gülmekten ke:ıd.mi alam.a<t•nı .. nasihat eden hocaların her iki s:iz a. ma gitti. Y.a.ni bm de aldandım.. • u ·~ ,bır arare n a ev erı ara. mas. e ~mış ı. erının onun e · ·· . 
Arkasına yeşil t.r clll.ıb? g!ym.ş: bası~· r&Slnda bir iekerle!?le söylemesi Meta YanllŞ bir şey yapma:Ct.ıuı çe.'!inlyor. :sında, kabuslar lçlnde, sayık!ayarak, sanki k9lm bir perde vardı. Her şeyi İçeri Selmanın annesi gırcllğı 
na bir sarık sarmışı; sarığın üstüne A_ / müst.ahısenedeııdjr. ".'ak~ile b.r .pad ·~- dum: ~haykırarak geçen üç azahlı gün ... bulanık görüyordu. Ya~ yavaş gör_ sözünü yarıda bırakmtıjt.ı. 
ra.b hocalarını t.l'!ı:aen b;;; takım btır.I hın oğlu gezerk~n gı\z21 ve s~hhar ~ı:r - Azizim zam!Ul nazik, malOm ya, : Selma, evindedir. düğü şey:er koyulaşma.ğa ıb~şlamıştı. _ Gözünüz a.ydın hanımef et' 
ma bt>zler sarmış <aıet); .boymııı:. tir kıza tooadüf etmiş. Bu kız mrıır:;~e çn~ v~tanımız.da .şgal kuvvetıet'i var. Tür7ı~ Korkunç gecenin sabahınd.a, ken- Acaba rüyada mıydı? SellllJI. h9n"..In kendUerine ~e~t 
beş yilzluk tesb!h asmr;. her ırormfn gene kızı imiş. Alınış s:~a!a go ü~ü.ş. kün benam olan merhameti, aefkatı :disine geldiği zaman, deU gi-b: o'muş_ Başucunda oturan ve elini alnında 'ilhamdülill.a.h korkacak tılr şeY P" 
bir kere durup baktıij"ı be ma:olrr.ra Hamama aokmuşlar. E:b s~ler g:ydir. vardır. Fa.kat bu adıunlar b:ze beuze. :ı y d 1 dir k•" · · .. d · t R i bo d' 

. . . · 1 la t 1 zilmrü1l ~k t • u. anın a gene e wr, ırı vu - o aş ıran emz ~Y ı. madı. ' 
h.alınde dı. 1 mıŞ _er. pır n a e.:, er, .Y" u ·1 m ez. Maazallah ya Arııbyan ha.nmıı. :Cud u yorgun yüztle, köselesi eskim;ş B u mut.lak rüya. olacaktı. Genel di- (.&rka.51 T-1 

- üstadı aza.m. Bu ne kıyafet oay_ 1ar içinde eehzadcı clvaıııhaht.ın .ıoynu. ya Kroker ote!ine d~nıek derimizi : ' 

le? deyince: na koynıuşlar. _ _ ~· (:Denmı 4/!-) de) '····-------·-···-·-.. -·---·-·- -·-=--•• " _ ·----.... .... ·---W'W ............. __ .. .. 
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4/2 Sayfa SON POSTA 

Memleket Haberleri 
Karamanda pancar ekimi 

için tetkikler yapıldı 
Bartın da 

Gönül işleri 
(Baş tarafı 3/1 de) 

suz hürmetim var. Bana fa zla yakın.. 
Iaşııyor, aramızda ıreıvg!ye daır bir k.c. 
lıme geçm iyor, anıaşmad!l.ll yakınıaş_ 

masına bir oıa::ıa ver:ınlyoru.m. Ona 
fena muamele yapacağım,. onu kıwca_ 
ğım diye de üzlilüyorum. 22-:?3 ya.;;ın. 
da evlenme çağında h.'lli vakti çok ;yı 
erkek, bir türlll maksadını anl!.vsmı_ 

yorum, sevgi itiraf edilmeden yakle~ 
manın, okşanmmıın sebebiru bana L 
zah edin, yilzti.:.n kızararak, vicdanun 
titriyerek S:ze bu su•t li soruyorum. Ni.. 

avet ben de bit geno kızım, bunca 
senedir muhafaza ctt:ğim namuE-umu, 
izzetinef.!imi bir aııda mahv mı ede. 
ymh 

Bu genç kıza kıSll. bir cevab verece. 
ğlm: . 

- Ba.hsettiğinlz dellkanhyı bir d&ha 
hiç görmemeye yemin eitntz, ço\'. ah. 
lft.ksız olduğuna kanilm. Sizin 'cin ba
yat düsturu, Jlk kararınız olsım. Biç 
ı,;"1\Sey1 sevıneoy;.alz ve inanınız ki c:ir_ 
kinlik sevilmemek için mutlak bir ~e
bet> detildlr. Yaınız bekteylni?i alzl 
<;l'<Vff'nler ve ~önlünü.zil yalnız n1ltah 
oldutunuz e.kşa.m açının. TEY'tE 

Mahmut Saim 
<Da§ tarafı 3/2 de) 

yilzer~; sen!n kavuğunu baııa, benim 
külAlıımı sana glydlrlr!er. 
Parmdını ağzına götQrerelt.: 
- Sus!.. dedi. Ontımn da birçok za_ 

bitlerinden mUşteriler:m var. RattA.: 
bizzat general Bendersonun kendisi!.. 
Gülmeğe başladım. 

AbdullahUlfell.'kt içerlOOI: 
- Ne gUlüyoı:,ıun?. diye )"il2Ume 

baktı. 
- Nasıl gü!miyı'vım hocam! dedi:.n; 

desene ki ehtıan pUftctutki postuna en 
nihayet ona da rt:z çöktürtttln?. 

(Arkas1 J'&nnl 
1\'l'Ahm•••1 ı:;,.ım Altındat 

HerJ?Ün 
(Baş ta.rafı 2 lncl 1a7fada) 

aeseleri de daimi bir terakki yolondıı, 

Devlet Denizyollar' işletme Umu 
MUdürlüğU ilanları 

22 Eylulden 29 Eylule kadar muhtel" 
hatlara kalkacak vapurların isimleri, kal 

gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımla 
Ka.radeıniz ha.ttına. • - Pazartesi 1'7 de (Tan>, Perşembe 17 de 

~ ha.ttına 

hmit hattın& 

Mudanya hattına 

re.deniz ) . Galata rıhtımından. 
- Cumartesi 18 de (Anafarta). Sirkeci rıht 

dan. Cİ.ş'arı ahire kadar h aftada bir posta 
lacaktır. İı.c boluya kadar gidecek olan bu 
gidi.ş ve dônıişte Akçakocaya uğrıy~aktır. 

- SaJJı 8 de (Mersin). Perşembe 8 de <Da 
Top ha.ne rıbtımın.dan. 

- Salı, Perşembe ve Cumartesi 9 da (Çanak 
Pazar 8 de lMara.kaz) . Postalar Galata rıh 
romdan kalkarlar. 
NOT: Salı, Perşembe ve Cum:ırt.esi günleri 
postalara i13.veten saat 10 da Gala ta rıht 

dan iHi.veten birer vapur kaldırılacaktır. İ 
vapurlar ayni gün Mudanyada.u 16.30 da Ls 
bula döneceklerdir. Bu suretle Mudanya.dan 
tanbula hergün vapur vardır.) 

B&ndJ.rma hat~uu - Pazartesi. Salı, Çarşamba ve Cuma 8 de ( 

• 

İmroz hattına 
ATnhk hattı.na 

rakaz). Galata. rıhtımından. Ayrıca. Çarş 

ve Cumartesi 20 de (Konya) Tophane rıı:ı.t 

mıntl.an. 
- Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Toıphane rı 

nundıa.n. 

- Pazar 9 da (Bartın) Tophane rıhtımından. 
- Çarşamba 12 de ('Ö'lgen), Cumartesi 12 sa 

det> Sirkeci rıhtımından. 
hmir ı. sürat hattuı.a -Pazar 16 da <İzmir). Galata. rıhtımından. 
İzmir ilive sürat Salı 13 de (Tırba.n). Galata rıhtımmd 
İzmir 2. sürat postası -Per.şembe 13 de <Kadeşı . Galata rıhtımında 

NOT: Va.pur seferlerı hakkında her türlü malUmat ~ağıda 
maraları yaZllı Aeentelerimizden öğrenilebilir. 

telefon Il 

Gala.ta Baş Ace~ı - Galata rıhtımı, Liınft.Ill.ar Umum 

, 

dürlüğü binası altında. 

- Galata. nht.ı mı, Mıntak.oa 

b~ası altı:nds.. 

- Sirkeci, Yolcu Balonu. 

Liman Reisliği 

(IM@l) 

401. 
227 

tanı bir faaliyet 'cinde tutmRklıknnı• ---------------------------

senelik şarab nadir d,.ğilrlir. unlvermtede bugün.den t~~ren '111. 
tcarnı .... -... ,.. _ _...., ... , ...._, -··• --ı -A • i · 

Biri şarab cin~inln mahdud :kabşına,. t.Uuı.n.la.r& ~arun.ı{l!.ır. Bugun Hukuk 

iQin lstfklile çok 7akm blr tlcaret SE-r. 
bestislne sahib lı:ılmakhbmt-ı:, temin €.. 

dPCPkJerl Jclrhrd:\n terakkisinde amfi 
olanlan müstdld etınekt\ğimhı lbun., 
dır, kanaaUndeviz. 

Eh.rem U,aklıtdl 

Burdurda beden terbiyesi. 
mükelleflerinin faaliyeti 

Burdur (Hususi) - Beden terbi _ 
yesi mükelle1leri inthamlı bir suret;.. 
te ç:alışma.kta.ıclırlar. 

Jandarma sü.bayı ~ad bunlarla 
90k Ugilenmek.te, baliln ve tert>iyele .. 
rlle meşgul olmaıkıtadır. 

•• 
Sayın Usküdar halkının 

nazarı dikkatine 
Söm:lcok ve Karbük koklan 22 Eylül Pazartesi günü 

den itibaren Osküdarda Balaban iskelesinde kain lbt• 
him Y olal'm mahrukat deposunda perakende ıuretile 
müfterinin va,ıtasına teslim §al'tile tonu 23,5 liradan fi.' 
blacaktır. 

Kömürlerin satış ve t~vzllne müteallik: hususat hakkında Tilki ola~ 
şiUyetlerin Ga.latada yeni yolcu salonunun 8 üncü k&tmda. TürkiYe 161 
mür satış ve tem müe.s.sesesine bildlrilmeıli diea olunur. Telefon: 44 

ıOOıOO• 



SOM POSTA 

'l'elgral, 'l'elefon Ve Telsiz 



iLK - ORTA - LiSE 

~a:. İstiklAI Lisesi E~k·:k 
Talebe kaydı için hergün müracaat edilebilir. 

ŞehzadebafL Telefon. 22534 

ANA - iLK - ORTA ve LlSE 

~~~EK HAYRİYE LİSESİ v~l1ils;i 
FATiif: Saraçhanebaşı 

Kayıd. için her gUn 10 dan 17 ye kadar mektebe müracaat. Arzu eden 
talebe mt'iktebin huısust vesaı.tile sabah cvler.nden alınır. A.qam evlerlne 

... _.bırakılır. Telefon: 20530. 25 EylQlde derslere başlanacaktır. -

Kayseri Belediye Riyasetinden 
ı - Pord ma.ı1ca beheri 7000 Türk 1 rası muhammen bedelli uzun şa.sell 

iık:l aded kamyon 1.10.941 Çarşamba günü saat 16 da yapılan telcllt haddi lA. 
1* görtlldil#ü tatdlnte beled1ş'e encilmenlnde ita&ıelı zarf usullle eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Şartnameler bedelsiz olarak belediye ba.Şkltabetlnden alınacaktır. 
3 - Beher tamyonun muvakkat temmw 525 liradır. 
4 - Teltllt mcktublan eksiltmeyi açma saatinden bir sn.at evveline ka. 

dar ma.kbuz mukabilinde belediye reisliğine tevdi edllecek v~ poota ae gön_ 
derilen tekllt zarfları bı: saa•ten evvel gelmış bulwıacakt.ır. Post.ada vAki 
gec!kmeler nazara alıruruyacaktır. <8189> 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan 
5813,25 Ura keşlfil Oureba hastane.sı kalörıfer tesisatı ba~lama ~lerl 

9/10/94!1 Perşembe günü saat 15 de rektörlükte a.çık ekSiıtme ne ihale 
edilecektir. 

İstekliler c:3,000• liralık bu,.,gibı iş yaptıklanna datr Nafia Müdürlil .. 
ğünden ala.oakl:al'ı vesika ve 436 liralık teminat, t caret. odası kliğıdlarlle 
gelmeler! c8381> 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden 
Yftksek rıraat enst;tü.>ü orman, ziraat, veteriner fakültelerinde talebe 

kay~ ve kabuliıne 15/AğustAls 941 tarıhlnden itibaren b~ana(:a.k ve 
30/EytQl/1941 gbnü akşamına kadar devam edecektir. 

1 - Bu yıJ kabul edilecek talebeler biyoloji, fizik, klnıya, cebir, türkçe 
tahrir ve ya.haccı dilucn cfrans~.a. inglllzçe, almanca dillerden blı'b 
bir ooçım imtihanına tıabl olacaklardır. 

2 - Seçim imtihanı Ankara ve İsta.nbulda. yapılacak ve tarlhlerlle 
yerleri gBllletelerıe ayrıca ım.n edllecekt.ir. 

3 - Enstit.nmaz falı:ülte!erine yazılmak fstlyenler kayıd ve kabul 
şartlarını enstitll relı:törl\iiü ile vllA.7et Ykaat, orman, veteriner mildilr. 
lüklerlnıden tedarilı: edeblllrler. 

4 - Sıhb&t raporu nUnıune& enstltü ve villyetıer ziraa.t, onnan vete .. 
riner müdürlültlerlnden tedarik edilir. 
Ba~ka rapor kabul edılmez. cc68&b C5288) 

Devlet Oemiryolları işletme U. M. dan : 
Muhammen bedelı <5900) lira olan bir aded Hava Kompresörü 17/1011941 

Ctuna gilnü saat 16.30 da kapalı zarf usulU ile Ankarada idare blna.sında .. 
satın alınaca.lrtır. 

Bu ışe gımıek U;tlyenlerin <442,50) 11'alık muvakkat teminat Ue kanunun 
tayin ett.!ği ves1Jtalım ve tckllflerin1 ayni gün saat 14,30 a kadar komla. 
yon relslıline vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Da\resınden, Haydarpa -

.68d!l TeMllllin ve sevk şefi\ğlnden dağıtılacaktır. (8106> 

** Tarsusta yaptırılacak ~n binası ~a.tı mpalı zar! usuli1t? ve vahi-
di fiat Ü2ıerlnden eksiltmeye konmuştur. Bu inşaatta <Wşeme ve lentolar 
için mılktazl demlrJer idarece verilecektir. 

ı - Bu işin mu'hamımen bedeli •60000> liradır. 
2 - İsteJltlller bu tşe aid şartname ve sail' evYa.'kı D. O. Yollan Ankara 

ve Adana. vermesin.dan f'300• kuruş mukai>illnde &laıbillrler. 
3 - Ekslltıme 3.10.94.1 tarihınde Cuma günü saat 16 da Ankara.da D. 

D. Yolları Yo! dalreslnde toplanacak merkez birinci koın:lsyQnun 
ca yapılaca.ı-.tır. 

4 - Eksatmeye gircbılmek tçln Jateklllerin teldlf mektubl:ırı ile bi.rlLk.. 
te aşatıda yazılı teminat ve vesaiki aynl gün saat cl5> e kadar 
KOm.Lsyon Rels.llğlne vermeleri 18.zımdır. 
A - e:4251b Uıralık muva.k:kat tem1nat 
B - 24ı90 sayılı kanunun tayın ~ vesikalar ile bu işe mahsu.. 

olmak üzere Münakalat Vekllettnden aiınmı~ ehliyet vesika. 
sı, ehliyet. vesikası için ihale tarLhmden en az scklz gün ev
vel bır ısıtlda ııe Münakalllt VekA.letl.ne miiracaat olunması. 

(6M2) (8177) 

Türkiye Cumhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
tturuluo tarihi: 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 
Şı.ıbe ve aJ&na adedi: W 

ani Ye Ueari bel' aevl baaka •wameltlıl'I 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Zl t Banıtasında kumbaralı ve Dıbe.raız tuarrut hesablannda en 
az 6:~lrası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur"a lle atatldakl 
pllna göre ikramlyl" daiıblacak\~, 

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

40 ,, 1 ()() )) 4,000 )) 
100 )) 50 )) 5,000 )) 
120 1) 40 )) 4,800 l) 

160 )) 20 )) 3,200 )) 
• ııesablımn 9.k.\ paralar blr aene içinde 50 llradan qatı 

Dikkat. ikramiye çıkt•tı takdirde % 20 tazlaaııe verilecektir. 
düşmlyenlere de 4 defa ıı Mart. 11 Haııılran, 11 EJ!Ol, 11 Birinci 

.. , •atar ,ene • 
~ur ~nııe!1nı1e çekll~ltUr. 

kı'nun ta ı . 

En ldareır 1 
LAIBA 

BAŞ, O İŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Deıhal Keser• 

icabında ıünde 3 Kaıe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutuları lsrarla isteyiniz. 

•ıwı:nı HELIOS HDESSESATI =::.. t=:.'= 

Talebe alınacak ' / lstanbul Levazım Amirliğinden Ver4ıan 
·Harici Askeri Kıtaatı İlanları 

Maden tetkik ve arama ensti- ·-B-ehe-r -k-ılos_u_7_,5_k_ux_uş_t_aı-, _22_l_to_n_k_ur_u_ot_k_ap-alı_:ı:ar_fl_a -eks-ıun~e)~ 

t kon.muştur. lhalesı 2419 941 Çarşamba gunü saat 15 de Mı:ly:ıtt.ı ııske iisil genel direk törlüg"' ünden satın alına komlsyonun.:b yapuacaktır. Tnhnıln bedelı 16,575 ııra .ı 
teminatı 1243 lira 13 kuruşt.ur. Taliplerin kanuni ves knlarile teklıı ınet' 

Zonguldak'ta leyli ve meocanl olarak 'açıbruş bulunan maden tek. tuplarını ihale saatinden bir saat evvel komıS)'Orul vermeleri (1021. 7916 
lhs;yen mektebinin Birinclteşrın 1941 de ~ıyaca.k ikinci devresi ,çın .Jf + 

nam2Jed kaıydedllınektooir. Aşağıda yazılı mevadın ıkapalı zarfla eksilt.nıeleri hl2.ı\!ımndc& ya ılı 1 
Mektebin bll\ nazari, dlğerı ameli olmak uzere iki somestre ayrılmış ve eaa.tlerde Kırklarel nd~ Merkez K. bmasında askeri ıı.tın alına koınıs1~ 

dört .senelik ta.bsili vardır. nunda yapılacaktır. Tal blerin kanwıl Ve.5.ıkalarile tekl.f ınett.ub arı ıı ıh 
Melet.ebe en az ortaokul tah6 lint bitirmiş olanlar alındığına ve saatinden bır saat ewel komısyona Veruu!lerı. Evsaf ve Şartnnm,81 .All~ 

tah6U müddet.t dört yıl olduğuna göre, mezunları 36.5G snyılı kanunun ra. :lıstanbul Lv. Anıırl kleri ve Çorlu asken sa ın alma kom syonların 
3 üncü .m.adıdeslnin D fı.krası hükmunden lstlfade cd&bUecek dere _ da gorillür. 
cede ta.hs1l görmüş •yılacaklar ve lise mezun'arındıın bir sene fazla K~~oot 
okuyanların hukun.ıı. .sahib bulunacaklardır. 

Tutan 
Lira Kr. 

T6lllın.a tı 

Lira Kr. 
İhale tarihi _____ ___.,. 

A.şa~ ... ft.... 247,000 
&~ şartları haiz olan lstek ilerin Zon.guJdak'ta mezkür 421.000 

11,732 50 
19,997 50 
11,020 
11.527 25 
21,612 50 

879 93 
1499 81 

826 50 
864 54 

1620 93 

mekteb müdürlüğune veslkalarile bbll.at nmüracaaıtJarı lüzumu ilfın 232.000 
olunur. 245,000 

1 - Türk vatandaşı o1m.a.t, 455.000 
2 - İyi ha.l ve ah1Ak sahibi olduğunu tevsik etrne-lı:, 237.000 
3 - Buia.şı.cı hasta.lıiclarla ma l(ıl olmamak, bünyesı maden ocak. 368,000 

larında ameli çalı.ş.mağa müsald buluınmak ~ muayene Zon ~ 376,000 

11,257 50 
17.480 
34,960 
43,842 50 

844 31 
1311 
2622 

guldaılt"ta yapılacaktır.> 923.000 3288 
3045 
1806 

18 
93 
18 
56 
68 

4 - En a.z ortamekteb yahud orta derecede san'a.t mektebi dip~o. ~~:~~~ 
ma veya ~kalarını ibraz etmek, 18.000 

40,61!.! 
24,082 
3,847 
7,742 

50 
50 
50 

5 - AsCarl 16 ve azami 25 yaşını bitirmiş bu1unmak,. 163.000 
288 
580 29/9/941 16 

6 - Dört aded vesika fotoğrafı vermek. 
24ı Ey~iil 194.1 ak~amına kadar müracu.ı eden namze~lerin 25 Ey_ 

liil UKl de Zonguldakt.a hesab, hendese. cebir ve türkçeden yazılı 
imtl.hanları yepılaca.k: ve muvarrak olanlar mekt.00<:! kayıd ve kabul 
edileceltleroir. ,9535.sıoo. 

·-------------------------------Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Antalya Nafia inşaat 
Komisyonunda n 

1 - Eksiltmeye konulan iş: «Antalya. Burdur yolunun 28+000-.33 • ooo 
ıncı klloıınet.releri arası tamiratı esamyes.ı, ,.. 
Keşif bedell cıl2203;ı lira 65 !kuruştur. 

2 - Bu işe a.d şartname ve e\Tak şWı lardır. 
A - Keşif. 
b - Hususi, fenni şartname. 
c - Gratl:lt. 
d - Şaıtnııme. 

e - Mukaveıe projesi •bu evraklar Antalya Narla MildttrlUğUnde 
1ısruıe1>1ı1.r •• 

1 - Eksiltme 1.10.941 de Çarşamba günü saat 11 de Antalyn.da Yenl.kapı 
cadde&lnde Natia MUdUrlüğü binasında kurulu c:Antalya Nafıa inşaat 
Komisyonunda-. yapılacaktır. 

4 - Eks ltme kapalı zart usullle ve vahidi tlat üzerlııden yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek len istckl~r n c:915ı lira c65a kuruşluk mu • 

va.ldtat t.emınat yatınnalan ve bundan başka aşa!hdııkı vf'.s kolan 
ibraz etmeler! şarttır. 
1 - Bu iş~ girebılmek ıc·n Nafia Müdüriyeti ehliYet komisyonun • 

dan alınmış milt.eahh.d!Uc ves.ka8ı. 
2 - Car! seneye ald Ticaret odası voolkası. .ı:8198ı 

G ümrükler Muhafaza Satın Alma 
Komisyonundan 

3/I.Teşrin/941 Cuma gllnU sa.at 15 te 4828 lira muhammen bedelle 284 
çift ç.zrne açık eöı:sıl' rııe ıle alınacaktır. İ1k teminat 362 lira 10 turuştU'l'. 
Sartnııme n! nüıR'.mcsl h~rgün komisyonda görlllebn!r. İsteklilerin kanuni 
vesjk.a ve tAımicat ::n"-lcbazlarile belit gUn ve sa.a.tinde mıhta Mumhane 
cadde.o M numaralı dairede satın alma lt.om~una r-ımeleri. c8226ı 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi 
Askeri Kısmının Kayıt ve Kabul Şartl ~rı 

1 - Ankara Yüksek Ziraat ~nsUtu.siı Veteriner Fakültesi askeri kısmına 
bu yıı &vll tam devreli l11elerde iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve 
olgunluk lnıtihanlarını verml.f olmak şartlle talebe kabtıl edilecektlr İs 
teklllerin aşağıdaki şartları haiz olma& llzll'D.dır. ' -

A. - Türkiye Cümhurıyetı tebansıııdan bulunmak. 
B - Ya.şı 18 _ 22 olmak c22 dahil.dır.> 

c - Beden tetekküllerl ve sıhhati orduda ve her ıklımde faaı hlzme. 
te müsa.id olnıalt .OU rekiı.keti olanlar alınmaz, 

D - Tavı?' ve hareketi, ahükı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak 
E - Allesinın hiçbir fena hal ve oohreU olmamak cbunun için d~ za. 

bıta ve&lka.sı ibraz etmek.> 
2 - İstetlllerin müra.caat. iStidalanna tu vesikaları batlamaları " ı~ . 

zundır. 

A - Niifwı cüzdanı veya musaddak sureti, 
B - Sıhhati halr.kında tam teşekküllü askeri hastane raporu ve aşı 

klt1ıdı. 

c - Lise mezuniyet ve olgunluk tehadetnamesı veya tasdikıli sureU. 
D - Okula alındılı takdirde askeri kanun nizam ve hJ.an.at!arı kabul 

ettiği hat.kında velı&inin ve kendi.sinin noterllkten tasdikli taahhtid 
nedı. Talebe okuldan iaUfa etmek isterse okulca tahakkuk ettlrue sek 
masnı.fları birden verir ve bu da taahbüd senedine kaydedllir. ce 

E - Ba.r'alı, uyurlı:en gezen, sidıtll, bayılma ve çırpınmaya müptelA 
olr~adı.tı hakkında velilerinin noterllkten tasdikli taahhüdnamest. tBu 
gibi hastalıklardan blrlle okula girmezden evvel malül oldukları so 
dan an184ılanlar okuldan çıkarılır ve okul masrafları velilerine Öde~~ • 

3 - İııteklller bu1undukları mahallerdeki askerlik şubelerine i.stid 
1~·• 

müracaat edecekler ve şubelerince 2 nci maddede bildirilen evrakı .:m le 
et.tikten sonra Ankarada Yüksek Ziraat En.st.itüaü Veteriner Faküı~· al 
kerl talebe lmirlljlıne gönderılecektır. MQracaat müddeti Eylfilün ~ :; 
kadardır. Bu tarihten sonra müracaat kabul eaamez. 

t - Okula lcayıd ve kabul ~ehacıetnaınee.ı. derecelerine ve mürac t 
sıra.sına göredir. İsteltll adedi ta~am olunca kayıd i§lerı kapanır ve :aa. 
blll eclUenlere mUra.caat ettıltler, asteruı tubelerile tebllgat yapitu. 

(6933) 

Saman. 
184,000 4,920 369 
281,000 8,430 632 25 
155,000 4.fı50 348 75 
183.000 4890 366 75 
109,000 3,270 245 25 
303,000 9,090 681 75 
158,{)00 4.770 355 50 
245.000 7.350 551 25 
490 000 14.700 1102 50 
615,000 18,450 1383 75 
570,000 17,100 1282 50 
338,000 10140 760 50 

16 54 000 l,620 121 50 30/0/941 
0055 • sosti> 

• • t-
Beher çiftine 11 l!ra tahmin edilen 10.000 çift fo'ln ltapalı zarf'la e~. 

meye !konmuştur. 'l'ahm'n tutan 110,000 lira ilk tem natı 6750 liradır. ıııı• 
lesı 29/9/941 Pazarte.ııl gUnU saıı.t 10 da Dlyart>akırda askeri satın 9 rı
kom s;yonunda yapılacaktır. Talibıerin kanun! ves'.kalarile tekl t met•ub'll e$ 
nı 'hale saatinden b r ss.at evvel lcomlsyona vemıeleri. Evsaf ve şartn~, 
tst. Lv . .ı\rnirl'ii satın alma komisyonunda da görülür. (1051 • ~ 

Askeri fabrikalar umum müdürlüğünden 

T abjb ah nacak 
Muhtelif yerlerdeki fabrikalarımızda iStlhdnm edi'mek üzere t bili 

alınacaktır. Kendilerine 3656 sayılı kanunun hükünılerine gore ucre' 
verilecektir. 

İsteklilerin e!Ierlndekl vesika ve hAl tercemelerınl ıst dalnrına bd1ı, 
yarak umum müdurlfığe müracaatları. (8123) ______...,,. 

Ankara Valiliğinden 
1. - Ankara _ K. Kale yolunun iltlsakını teşkil eden Hasan cğ:an ıco1 

enstitüsü yo u inşantı 29/9/94ıl Pazartesi günü sa.a.t 15 de \1füiyet daimi 
encümeninde ihalesi yapı!mak üzere kapalı zarf usulilı> eksiltmeye !t'O• 
nulmuştur. 

2. - K'eş.1 bedeli (16036) lıra CM> kuruş ve muvaıkkat temiruı.t.ı (l~O~) 
Ura <73) kur\lftur. 

İst.eltlllerin muvakkat tem na.t, mektl.lıb veya m::ıJtbuz1.11r e ticıır~ od" 
ve&kalarını ve ihale gununden en az 3 gün e~l ist.ıda ne mfiracaa.t e. 
derek bu iş için alacak'arı fennt ehliyet vesikalarını hamıl-en 2490 ~ 
yılı kanun hükümlerine tevfikan hazırlayacaklan te'kltf mektub11lrıı.t 
Ytıkarıda sOOü geçen günde saat 1-' de kadar da.mi encümene tevdi el. 
m1ş olmaları. ı;. 

4. - Bu işe aid k~f ve şart.nameyi her gün Nafın Müdürlüğundc g 
rebileceklerl. 'l8529-8054> _../ 

Eskişehir Tayyare Fabrikası 
Direktörlüğünden 

1. - Eskll}ehir tayyare fabrikası kadro.sunda münhal tn:babet yerıııe 
bir tab :b alınacaktır. 

2. - Bu tababete lste!dı olanların diploma ve yedlerlndekı vesaıkı hıl
milen dilekçe ile fabrlka genel dırektörlütu makamma muracaat. e~trle• 
leri llA.n olunur. c8327. 

Ankarada Harb Okulu l oın utanlığından : 
1 - ~keri liselere aş.keri oğretmen yet ştlrLmek uzcl'e Jkl tabliye, uq 

fizik, d~rt kimya, altı rıyazıye, blr Fransız.ca, ikı İngll zce. iki Almanc' 
olmak uzere cem'an 20 talebe alınacaktır. 
. 2 - Bu tale'i>elerden lisan oğretmcnı yetlştlri!eczkler Ankara Dil, 1'.-

rıh ve O>ğrafya fakıilteslııe ve diğerleri İötanbul fakültelerinde ııaı1' 
okulu talebesi olarak yet ~ekle!"dlr. 

3 - Kabul şartları : 
A - ~arb okulu kayıd ve kabul şartluını :ı.ynen haiz oıın~ 1 
B - Isteklılerln bra~arına gore yabancı dil ve fen bılgllerl S 

derecede olmak. 
4 - İsteklilerden seçilmek suretile almaco4t talebeler faktiJtelerin 

94.1/942 tedrisatına lştlrak edeceklerdir. sıı 
5 - Ka.yld ve kabul müddet 1/Teşrlnıevvel/94.l de sona erecektir. 

tarihten sonraki müra.caa.t.ıar kabul edılmez 
6 . . t rıJI• 

- I&tek!Uerin evrak ve vesaiki ile Ankarada Harb okulu komu ıı 1 ~ına derhal müracaatları. cıo11.82G! • ..-·-· .................................. _ .... _. ___ .. _ ....... ---···-·······················--
Son Poata t.jatbaa11 ı Neıriyat M &dürü: Seliın Ragıp Emeç 

SAHIBLERI: S. Rasıp EMEÇ. A. Ekrem UŞAKLIG1L 


