
"-------------~--~~---
12 Eyiul 1941 

CUMA 

Van, 11 ( A.A.) - Bu saba:1 
mmtakamızda 30 saniye kadar 
süren oldukça şiddetli bir yer 
sarsıntısr olmuştur. Buraya ge. 
len ilk malfunata göre Erciyeş 
kazasının Kocaağaç nahiyesi da. 
bilinde oldukça şiddetli hisse· 
dilen bu yer sars·ntısı neticesin 
de bir kısım evler yıkılmış ve 
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bazı vatandaşlar enkaz altında 
kalmışlardır. 

Vilayetçe, buralara derhal 
s:hhiye memurları ve yardım e. 
kipleri gönderilmiştir. 

Ağrı, 11 ( A.A.) - Bu sa. 
bah bire beş kala vilayetimiz 
dahilinde orta şiddette bir yer 
sarsmtısı işitilmiştir. 

Bulgar Ajansının tekzibi 

TUrkiveye 
karşı 

BulgarisJan askeri 
hazırhk yapmadı 
Sof!fa, 11 (A.A.) - Bulgar 

ajansı bildiriyor: 
Röyter ajansı. r •. Clodiusun 

Türkiyeyi ziyareti hakkında 
mütaleaları muhtevi olarak 10 
eylül tarih ve Anküra mahrecilc 
neşrettiği bir haberde, Bulga. 
ristanm Türkiveye ka11jı askeri 
hazırlıklar yaptığını bildirmiş· 
tir. 

Bulgar ajansı. bu ha:beri kat': 
surette tekzibe sal8.hiyettardır. 

Bu ~rer sarsıntısının Paknas 
kaza merkezinde ve Develi nahi 
yesine bağlı ba.zı köylerde ha
sara sebebiyet verdiiFi ve ev çö. 
küntüsü neticesi olarak bazı va_ 
tandaşların enkaz altında kal· 
dıkları bildirilmektedir. 

Bu mmtakalara derhal yar. 
dım ekipleri gönderilmiştir. 

" 

Erzakın A!n-ıan stokları
na ilave olunmasına 
İngiltere m~saade 

ctrniyecek 
Londra, 11 (A.A.) - Bütün 

gazeteler, Ingiliz ithalat şirketi 
tarafından Türkiyeden satın a _ 
lırunış olan 5 bin ton emtianın 
Yunani tana gönderilmesinin 
tasvibi için Büyük Britanya ve 
Türk hükO.met!eri arasında y:ı • 
pılan anl1t9malar hakkındaki tel 
grafları neşrediyorlar. 

Erzak ve ecza maddelerini ih. 
tiva eden emtia Yunanistana A. 
dana ad ·nı taşıyan Türk vapu · 
riyle nakledilecektir. 

(D8uamı Sa. -4< eü. 1 de) 

KUPONLARIMJ7 

Y A K 1 T ok:ıyucJ.'ar-ı KCTOP 1., 

81 Ağustostan ltıbare'l toplanaca ~· P 
kuponlnrm her 60 adedine multab: 

HA..1'"ESl,, serisinden ÖL\IF..Z HEI. 1 3-
romanmın tamamı verlJ cektJr. 

L~~~~~~~~~~~ 

Tahra 
Örfi idare ilan 

olundu 

Almanların teslimi 
• • 
ıçın 

Verilen mühl<'t bitiyor 
Şeaın-alı Jslab.ana 

gUmedl 
Tahran, 11 ( A.A. > - Tahran 

da örfi idare ilan edilıaiştir. ı
ran ordusunun en yüksek ma_ 
kamını i~gal eden general Ev. 
had Acmadi, hükClmct merkezi· 
nin askeri valiliğine tayin edil. 

Ruz it 
Beklenen 

mühim 
nutkunu 

m~!~{nşah ailesinin !&ahana I Türkiye saati le bu 
gittiği tekzip edilmektedir. • 

Londru, 11 (A.A.) - Höyter ajan- sabah 6 da verıvor 
sınm diplomatik mubal:>'r: yazıyor: 

tranda bulunan Alma-.ıtarın büyUk 
blr kısmının bu hafta !!Onundan ev - Sa a iyettar maba
vcl, tngillzlerln veya Aımı.nlann elin. i il Jl 
de bulunmaları lAzımdır. Tahrana ya. ere guf e 
pılan son mUracatta, hPnUz serbest Devlet k\efsm 
bulunan Almanlann (8 l!aat zarfında 
t~ellm edilmeleri !stenııwıştlr, 

fDe1ıomt Sa . .& sü. 6 da) 

. Otobüslerin b\!ı::.in tasarrufu 
dolavısiyle tatbik c~ ıiye karar 
verdikleri yeni tarifeleri dünden 

Atlantik Deniz muhare
belerinden, milli siyase
te müteallik m~seleler

den bahsedecek 

YAZA VEDA 
Yarınki Cumartesı altıdan sabah fö;c kadar 

Bebek Bahçes"nde 
Deniz şenlikleri, yarıslar 

.JAFGN NÖ EL RI 
Alncbatik ve Ritmik danslar 

Bütün T ~peho1t 6tı~ i cyet·i V!' ra.t<H:n..seler 
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:Yeni t~rft tayin 
ve nakiher 

F r nların tiif iiŞl-~[lrr'tli 
Ekmek şel rin her tarafında ~ 

~~ 
~ur .......... sa ............ nı-----n =ku=ttu=ıu--=ş -----bayramı 

·dün hararetle kutlandı Nı..fia Vekaleti memurları ara 
smda veni.den b:ı.zı tayin. terfi 
ve nal-il1 er yaprl!nışt:r. 

~ Bu hafta içinde Trakya umu-

İy İ bir surette çıkıyor ~n::!~~tlşKrr~~~li s:~i ~~ 
Şehrin n:uhtelif semtlerinde Bozuk ekmek imal ettiklerin. Aksoy ve Edirne vaı•si olduğu Nal:lo!.manlm·: 

Su ı'"lerı reisliif! tetkik ve ta· 
ldwk memuru Mehmet Sairr. 

1 km k t ft. l · ·t den dolayı Fatı'h ve Emı·no"nü halde Lüleburgaza giderek bir yapı an e · e e ış erme a1 
umumi bir rapor verilmiştir. kazalarında günlUk çalı~a!arın- :~:!~~aza işlerile ala.kadar 

01
• 

l' :.ıtr .ı S'1 isleri muamelat §efli_ 
~ine, ~O°'e ve köprulcr tetkik 
ı.aı~ mı memuru Ke.ır.al Erdi in 
sa::ıt reisliği muame!at ve istirr• 
la';: nıüditrlü;:rü memurluil\lna. 
llun:.a su icJeri mii.hendi~i Süley. 
man Zeki Eri~ik Antalya su işle 
ri mUhendisli!tir..e, Antalya su 
işleri fen memuru Beliğ M~t:ıy 
Tire su işleri kısmı mühendisli. 
ğine. trnusit yolu Erzurum mm 
takaı:ıı v;.l'{s"'; mühendisi Reşat 
Ak,.'1.l Elazıı? trıın hcıttı ba!}mil. 
dürlu 7 ü yükse!t mi.;;her.disliğine, 

Bu rarorda yapılan sıkı tef_ dan beşer ~uval an kesılmış al_ 1 ~ Bir sened~nberi Ankara yük· 
ti§ler sayesinde şehrin ekmek tı fırı~:n. w~alışmalarl ~ormal 1 rsek polis eııStitüsiinde tahsilde· 
vaziye~i normal bir şekle girmiş ş~kl~ g.ırdıgınden unları ıade e. bulunan Balıkesir adli kr.s·m. rei· 
oldu~u görüimüEtür. dılmıştır. w 1 si :serkomiser Hikmet Elgün mu. 
Teftiş heyeti halkla da temas Anadot:ıy:ıkasında ve Boi~z: 

1 
vaffa.kıyetle mekteb:.ni bitirmi~ ve 

ederek ekmek imal ve noksan • da elektrıklı un eleme vesaıti • ay başından itibaren de eski vazi-
lar .etrafında fikirlerini almış· bulu;ımıyan ve ar.n.~ r.aınanda l feıfne başlamıştır. · 
trr. tam~e muhtaG gorulen fı;ınl~ ~ Altı aydan.beri Balıkesirin 

Son teftişlerde bütün fırınlar. tebhga~ yapılarak . ta.mırlerını Zeytinli köyünde, köylü kızlarmıı
da. hamur ekme~in tamamen kıs.a ~'~ ~n;ar:da ikmal etme. zın devam etmekte oldwı:Iarı biç· 
yok olduğu neticesine varılm:ş- lerı .bildırılmı§tır. ki, dikiş ve na.k!ı$ kursu sona er-
br. miş ve imt3ıanları da yapılm-ştır. 

Siirt §'.OOC ve köprüler baş fen 
ıemuru l'.fünir Fikret Demir !s

parta şooe ve könrüler ba~ fen 
memurlujhına, fülis belediye fen 
memuru Fazrl Uyn.mk Kırşehir 
şose ve köprüler fen memurlu. 
ğunn. su if'leri rcislifö muamel~t 
~efi Rif:ıt Orancr aynı reislik 
tahaklcuk memurluğuna naklo. 
lunmuşlardT. 

Terfi edenler: 
!'- ASefer<':ıeı !ık müdürlüğü şefi 
~tif İlkay, şose ve köprüler 
:reısliği tetkik müdürlüğü me
muru Remzi Ata.gü.,, yültse~ 
mühendi.:; mektebi başkat~bi 
~ehmet 'l'evfik Tez, Diyarbakır 
.. Cizre hattı inşaat başmüdür. 
lüğü katibi Ali önder. malzeme 
ınücliirlüğü mubayaa ve teso!lüm 
memunı Cemal Karaca. teft~ 
heyeti reisliği memuru Hüseyin 
lzgiman birer derece terfi etti
riimişl "'"di r. 

Ter/fon nakiller: 
Ankara polis memurl:ırtndan 

Mehmet Inal şose ve köurrııer 
reısliği tetkik müdürlüğü me. 
murluğuna, insaat reisliği fen 
iıevetj mühendisi İbrahim Hav 
paroğ'lu ım;::ı.at reisliği taşra kad 
rosu şı.ı.be miHıen<lisliğine · ter. 
fian naklolunmuşlardır • 
· Tayinler: 

. Ytiksk miihendis mektebi me
ıunu Bikmet Turan su işleri 
reic:liği ""1be müdürlüğüne. ka. 
1a~tro rıcktebi mezunu Sami 
'•lcan Trabzon belediyesi fen 
m:;-murluf.urıa , s11baylıkt.:ın mfi · 
01mit Fevzi Uluçar seferl:~rlik 
mlidürlii~'fü seYk memurluğuna 
tayin edilmi!'lerdir. 

VEC12ELER 
Ya1an: l\L <'ElHlt.. PllliYABŞI 

• Zaten dllnyanm k(l('<l buıamıya_ 
:-ak ihtiyarlamış kızlariyJe dUi kııdır.. 
an çoktu; bu deh:;ı:..tıı hıırp Ue erk('k., 
ernl nUfusu azalarak er;.:ck • kadın 
nu\•azenest bUsbUtUn tx-z-.ıtdu. 

• * Şı..rl>ıtıınlar hiç bir zaman yok 
i!ıımaziar; çUnkU onl:ır, doktorlarm 
il çektıtı tedavi olunac:az hnstatık
arm mlitehassrsrdırhr, '1e in.aanlar 
lmide çok dllşkUndUrlE>r. 

* Bir dakika Lüe bazan btlyUk lUy. 
~u hal1.dir; bO§una iman öldUreıı, 
ıoşuna ziyandan ztya.rıa girerek vakit 
le zayi eden, munariplerın bunu bir 
!akik~ dU~llnmcğe vak!t:.erl ml yok? 
* Harp ta bazı fakirlik gibi zaruri 

ılursa mazurdur: va.•.a.n mUdafaası 

;1bL 

Moris Sayo tevkif 
olundu 

Elinde mühim miktarda matı 
oldUnVu halde, müı aca:ıt eden ta· 
cirlere satmayan Çakmakçılarda 
manifaturacı Moris Şayo evvelki 
gün yakalanarak asliye ikinci 
ceza mahkemesine verilmi~ti. 

Suçlu tacil- sorgusunu mütea. 
kip tevkif olunmuş. duruşması 

. sabitlerin çağ:rı1ması için baş -
ka .bir güne bıra.k·Irmştır. 

Tramva ydan dü~en 
belediye memuru öldü 

ÜSI:üda.rda oforan helediye 
nıemurlarında.ı Sadıko~hı Celal 
Aksoy, evvdki giln Fat=hte 558 
nwnaralı tramvaya atlarken a. 
yağı kayarak dtifµ::ıil.ş, ba!')ından 
ve muhtelif yerlerinden ağır 
su'rette yaralanarak kaldınldıi{ı 
Cerrahpaşa. hastanesinde öl
müştür. 

Vak'aya müddeiumumilik el 
koymuş, cesedi Lıuayene eden 
adliye doktoru defni ne ruhsat 
vermiştir. & 

Bir ciğerci ağır surette 
yaralandı 

Seyyar ciğercntk yapım 65 
yaş nda Kahraman Keyfigül, 
dün beygiriyle Kızıltopraktan 
g~rken, hayvan birdenbire 
ürkmüş ve koşma~ başlamış· 
trr. Bu sure!le sürüklenen ihti. 
yar ci:~ercinin sol kolu krrılmış, 
muhtelif yerlerinrle'l de ·a~ır 
suı·~tte yaralanarak Haydarpaşa 
hastahanesine ka!dınlmıs;tır. 

Bir asansör kaznsı 
Galatada, Voyvoda caddeı:ıin_ 

de Bozkurt hanında aeansörcü. 
liik yapan Münir, dün aoansör • 
le yu!mrı ~ıkarken ba~ı kapı ile 
asansör arasında s•krşmış kaL 
mıştır. 

A!'lansörcü Jı:Ü" bela kurtarıl • 
mış, bao::ımdan ağır surette va· 
rrlan::l,ğıııdan baygın bir halde 
Senjorj rastahancsine kaldırıl. 
mıştrr. 

VAKiT 
Daima halkın menfaa
tini düşünür, her sayı
sınCla en seçme vazılaT 

ne~eder 

irandaki 
Konsolosluk erkanımız 

' 

Sıhhatte 
Ankara. 11 ( A.A.) - lranda. 

ki Tebriz ve Rize.iye konsolosla· 
nmızın ve konsolos!uk erkanı i. 
le aile!erinin sıhhatte bulun. 
duklarına dair HaT:ciye Ve.kale· 
tine maliımat gelmiştir. 

--o----

Konyada Alaaddin 
tepesindeki kazı 
Çok mühim neticeler . 

verıyor 

Konya. (HuausiJ - Alaettin 
tepGSinde iki aydanberi devam 
eden arkeolojik hafriyat çok 
mühim .neticeler vermiştir. 

Buradaki kazılar tepenin dört 
yerinde biiyUk sondajlar halin. 
de devam etmektedir. Son kazı· 
larda çok mühim ve kıymet1i 
eserler eld~ edilmiştir. Bilhassa 
Selçuk sanatına ve tarihine ye_ 
ni veçheler verecek mahiyette 
eserler bulunmuştur. 

Bu arada, şimdiye kadar Sel • 
çuk mimarisinde görülmemiş 
bir i~a tekniği bulunmuştur. 
Bu yeni inşa tarzı Alaettin köş· 
küneı bitişik hi:r yapıda görülmüş 
tür. Gene Sel~ukI devrine ait 
bir çok madenf kaplar ve aletler 
bulunmuştur. Bu kapların üze. 
rinde kanatlı melek, ı;rif onlar, 
ejderler, şeklinde motifler var. 
dır. Alc;rdan yapılmış frizler de 
miitehassıs!ar aras-nda. büyük 
alaka uyandırmrştır. 

Daha eski devirlere ait olan 
Frikya kültür kat·nda ise Ana
doluda pek az rastlanıın U:r.eri 
resimli ranak çömlekler ve bun. 
larla birlikte günlük hayatta 
kullamlmış oTan bir cok eserler 
ve biihassa bu d~vrin ender 
tesadüf edilen kale duvarları 
zikre değer. 

Hnfriyat c:ok rrıetorlfk ve çok 
itinalı bir su.rette devam et. 
mektedir. 

Mısır hükUmeti 
Londra, 11 (A.A.) - B. B. C: 
Mrsrr flyan mecl'i.si, Mtsırm bil • 

tün pamuk mahsulünü 193.tm almak 
için on yedi buçuk milyonluk bir 
istikraz alı:tedilmesinl tasvip et • 
rniştir. 

Kursa devam eden 26 köylü kı
zı imtihanlarda parlak bir muvaf
fakıyet göstererek hepsi de dip
loma almışlardır. 
~ Ma.nisanm kurtuluş bayramı 

münaseb~tile açılan Manisa lizfun 
serglsi geçen yıla nazaran üzüm 
ma....sulUnün kalitesinin bu sene 
çok yüksek olduğunu göstermiş • 
tir, Jüri heyetinin verdiği 'rapor
da serg;de teşhir edilen 36 çeııit 
nümunen'n her ba.kmı.tlan fevkal!
deliği bfüliril:niştlr. 

~ Aç~ bulunan Gaztantcp be
lediye süt çocuğu bakım. ve mU • 
şavere evi doktoruğuna, memle • 
ket hastanesi dahili hastalıklar 
mütehassISI doktor Firuzan Ba
gana ve,kaleten tayin olunmuş
tur. 
~ Gaziantep valisi Burhanettin 

Teker mezunen Ankaraya hareket 
etmiştir. Kendis.Lne mektupçu Ni
hat Torumtay vekalet edecektir. 

:f. Adanada evvelce ziraat mil
dürlUğünce büyük çiftçil9re veri
len selektörlere ilaveten iki se
lektör d!li:.a faaliyet geçirilmişfr. 
Bu suretle 'faaliyette bulunan se
lektörh!rin, adedi bcııi bulmuştuı-. 

~ Gaz:antep yerli mallar paza
rı merasimle açilmış, satışa başla
mıştır. 

~ Cümhuriyet Merkez Bankası 
tarafından İn.,,<Tfitereye sipariş olu· 
nan kağıt hlr liralıkların son par
tisi olan 9 miyon lira şehrimize 
gelm'ştir. Yeni lirahkların eskile
rinden far"..a yazılaraım. Türk harf 
!erile olmasuin:. ıw ~ 'A 

'!- Radyo spı:s.en olmak fç.in açı-
lan imtihana 25 gc~ç iş,Ur.a.k et
mişfr. Bunlardan üçü kazanm;ş· 
tır. 

Ji. lzmirden bildirildiğine göre, 
İzmir memleket tıastnnesJ.nde bir 
hademenin hastalardan birini dö
vüp öliimUne sebebiyet verdigi hak 
kında !zmir müddefomumiFğine 
bir :İıhbar vaki , olmuştur. Otopsi 
yapmak üzere ha.starun cesedi me
zardan ç·karrlm1ı:ıtır. 

~ Sümer Bankın, hnlen prog
ramla inşa edilmekte olan ve son
radan in~as1 karan verilmiş bulu· 
nan fabrikalara ilaveten yeni bir 
fabdta. daha i::ışa etmesine karar 
verilmiştir. 

Devlet fabrikalarnm muhtelif 
ima!at kısnnlıınnda ihtiyacı olan 
nişastayı matlup evsaftan ve ucuz 
olarak ~al içi.n bir n·şa.sta fabri
kası kurulmasrna karar vcrilmis 
bulunmaktadır. 
~ Otobili! seferlerinin azalması 

doayıı:ıile bu sene Haliç ve ~irketi 
Haıyriyen·n sonbahar tarifelerinin 
da.ha erken tatbiki takarrü.r etmiş· 
t1r. Ancak bu tarlfe ile fazla sefer 
koymak kabil olacaktır, 

~ül~a.n uuyg uıarmc ıf.-dt> eylemi,şli'll ar. 

Ticaret okullarııııtt 
sayısı artırılıgo~ 

0 is~anbulda, Beyoğlu semtinde yanı 9 

bir ticaret lisesi açılacak 11~~ 
Maarif Vekilliği vilayetlerde. 

ki ticarat liselerinin say·sırır 
arttırma~a karar vermiş ve bu 
hususta hazırlıklara başlam:ş· 
ttr, Mnhtelif vilayetlerde yeni. 
den 7 ticaret okulunun tesis e· 
dilmesi düşünülmektedir. 

Bunlardan biri !stanbu1da 
Beyoğlu ·semtinde olacaktır. Bu 

t .,e fıır 
lisenin Yüksek tk~13cıılt• ıı~ 
ret okuJiyle irtiba~ ret ~ 
sek lktısat ve Tı~iri b 
yardirektörlerinden ~ 
müdür olacaktII". . ı~ı,t' 

Ticaret liselerinde t kllV 
manda akşam ticare 
da açdacakta- • 

Evlenme ı· 
memurlarının 

Finler 
Murmans~ıJ 

demiryoltJ11 

aldılar~ 

Teşkilat Nizamname
sinde tadilat yapıldı 
.An~ra, ,(f a,kıp - AdJiye 

"Vtıkfil~t? e~)~.d ır.et\İur1arı teş 
l:ilatı ve evlenme sicillernin tan. 
zlınina dair olan nizamnamede · 
tadilat yapan yeni bir proje ha. 
zırlamt.ştır. 

Nizamnameye medeni kanun· 
da yapılan tadilat ve muhtelif 
kanunlardaki memm iyetler na -
zarı itibara alınarak toplu bir 
halde yeni bir şekil verilmiş ve 
evlenme rr:emurlannm akft yap. 
madan evvel nazarı dikkate al3· 
c(lldarı hususlar tanzim edil. 
ın; c;tir. 

Ev!enmcn:n behemehal evlen. 
me ıo~lonunda vırotlmast, hasta· 
I-k gibi mazeretin ancak hükO •• 
met ve belediye tabipleri tara.. 
fmdan te~hiti ve raporda heki • 
min h::.stanın evine gidip gördü. 
ğiinü at:·k<:a tasrih etnıesi hak. 
kında hükümler konulmuştur. 

Nizamnamede evlenme sicille
rinin ve ne suretle tanzim edile 
ccği milli müdafaa h:ıriciye ve. 
kaleti memurlarının evlenirken 
da!relerinuen izin alm" ..!: rr.ecbu. 
riveUerinin ifa eililm'"' lazım 
ıı;elece~i zikrolurunalttadır. 

• - ,,.ıılL Hel&lnkl U (A.A-.1 #)11""' tıet' 
kıtaatxnm ileri harekııtl ı;&reli ~ 

t6,ı•r. ..t, .. 
surette devam etuıek · .ıaıı'I>' il''. 
zahında eski hududa. ını~ ıç~et 
kıtaatı, cepheyi kJS8.ltDl

8 eı<#' ~ 
hareketlerine devam etnı _.rw.lşıtı" 

Ladog& gölUntlD f&l"k:~ol" ~ f' 
reUde Fln.lAndlyaWar,. U:cr'··f 
den itibaren Svtr neb1"1 ıt pl):fletdl , 
nsmdan fazıasmı ışgcü e ....ı,P 

~{Lif~ 
Binnetice FIDla.diyal?laı'· et it' 

demlryolunu ve Lenı.--ıgrrı~tı11ıııı' 
vermekte olan eıektrU:: p.s. .,.ı11tl 
gaJ etmiş bulunuyorıar. ,ıl rJ'll 

• E:9 fP" _,,ıı,"İ()'J' 
Daha şima.de !JBJki f'etJO""" .,ıı' 

boyunca FinlAndiya!ılaJ . ~edB o?" 
ka. krrk beş kilometre tı·f d& Sil 
lunmaktadlrlar. Bu ıxıınt~:eJtl~~~ 
rit muharebeler devs.rıl i' · daıılf "if 
Bazı noktalarda tıcYıı.' ı> 

o'J!.11 
lle Arkangelden 6elıni.'. 
kıtaatı almışlardır. 

VAKIT'A 
A ;JONE 

OLUNC}!./ ·--r efrlka num<>.rası: 69 ,-------~------:·----lllml--------, şöyle diyelim: O bunların hepsidir· B~~: 
Güzel mi] Beğenmiyenler çok· ~el'ıl 

!arının ağırlığı altında ezilip ortadan bıırsı1 
mek ihtiyacını hisseden, karşısında rtı l~I' 
olarak, kendi kendilerini silıtıek. ~o~ ~ıt11e' 
istiyen bazı kimseler var ki Semra AhJll~t 
fendinin güzelliğini anlaınryorlar.d<:ııl pıf 
Dündar hiç bir şahsi arzu" duyma 'bi 'f10' 
sanat eseri karşısmdaki hayranlık gıd~Y~· 
casına ve hocasının karısına hümıetf vı..ıı13' 
lan beslemekte devam ederek onu e . 

Semra Hanmıefendi, --htç kimse onun 
ıdmı hammefendisiz ağ-"ına almıyordu
t\hmet Dündann Çelikpalasta tanıdığı ka
:lmlarm hiç b.irine benzemiyor . Ne meşhur 
:ıekimin l:nrısmnm ismi ve mazisi etrafında 
~olaşan ŞÜf-pheli fısıltılar. ne Bayan Beta· 
:ıerin çığltkları. ne de Ömer T arakçmm züp· 
:>e krzlarmdaki şımarıklık Semra Hanıme· 
fendinin semtine uğramamıştır. Yedi göbek 
ısil ve okur yazar bir aileden olması mr, an· 
rıesinin T unzimat Tü::-.iyesinin en kibar 
ılafranga hammlal'l!ldan biri şöhretini hal~ 
nuhafozn etmesi mi, küçüktcnberi !ark ve 
~arp terbiyc!crini maharetle birleştirmiş bir 
~vde biiyüll'.'esi mi, hayatının hemen hemen 
yarısının Avrupa şehirlerinde ve hakiki 
rüksek sosyete içinde geçmesi mi. sebep 
1er n~ olursa olsun, Semra Hannnefendide 
~ir hc>l vardı ki onu bulundu~ yerde baş
c:ahmndan hemen ayırtctme~e. onun etra· 
:Xndaki kadmlann mutlaka hepsine üstün 
:>ldc~tmu muhotabma derhal teslim ettir 
neğc wmyor. 

Semra Hanrmefend!nin giyinişindeki 
~r::ı.fot. tavrr!armdnki tabiilik Ye konuşma· 
ımd '·i tathhk !t:ı.rs.,.~~rk.lcini tıdf't~ ıııfö·H bir 
ıava ile s:-rar. Kac ~vasrmkdır? Ahm~t Dün· 
:!ar bu suale keneli kf"njisine rt>wm vermek 
Jn1-~nım l:--•1lamndr. Sagdan soldan soruştu· 
·ulur, kendieinin ve kacasmın anlattığı bazı 

1 
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şeylerden bu bahse ait neticeler çıkarılmağa 
uğrahhrsa kırkma yakın olduğuna hükmet' 
mek lazım gelir. 

Fakat bu netice ile karşılaşmak insanı 
d~rhal isyana sevkeder; mümkün de· 
ğil. Semra Hanımefendi kırkına yaklaşmış 
bir kadın o]amaz. hatta otuz beşinde bile 
olamaz; daha mı küçük~ Otuz m u. yirmi 
sekiz mi'? Hayır. Onun karşısındakine de
rin hayret ve hayranlık vden bir hususiyet 
ve mümtaziyeti de budur: Semra Harume· 
fendinin yaşı yoktur. 

Ufak tefek yapısı içinde narin, nazlı. 
canlı ve hareketli bir lise talebesini hatnlat
tığı zamanlar vardır; zannedilebilir ki Notr 
damdösiyon mektebinin beyaz yakalı, siyah 
önlüklü bir küçük kız talebesi rahibelerin 
tazyikinden sıkılmış, sinemalan, tiyatrolan, 
eğlence yerlerini, salonlardaki çaylan ve 
musik:Ji; danslı. dedikodulu toplantılan me· 
rak f"derek bir gün bir cüretkarhkla mektep
ten kaçmrş, buralBl"a kadar "°elerek beresini 
koltuğuna sıkıştırıp bu otelden i~riye gir 
mist1r, şöylece salonun bir kenarındaki kol
tuklardan birine ilişrni~. yakalanacak mı di· 
ye heyecanla oturuyor; Semra Hanımefen· 

dinin bu kadar genç, taze ve masu~ görün· 
düğü tıaatler vardrr; onun ancak on sekiz 
yirmi yaşında bir çocuk olduğuna hükmede· 
ceğiniz sırada Semra Hanımefendinin öyle 
içli, derinden duygulu, htılyalı, melankolik 
bir pozu ile karşılaşrrsm12 ki .. mümkün de· 
ğil, on sekiz yaşında bir kız çocuğu bu ol· 
gun, kemal derecesindeki hassasiyeti göste· 
remez [ Yirmi beş yirmi altı yaşlarında bir 
ilkbahann en tatlı senelerini yaşıyor bu ha.· 
n:ım !..,. diye düşünürsünüz; yirmi beş, yir
mi altr yaş!annda ..• Fakat hesap bilgisi, 
mantık. muhaK:eme nerede kalıyor? Evlene
li şu kadar yıl olmuş; şu kadar sene mek
tepte okumuş; en az altı yaşında da mekte· 
be ba~ladıi'.hnı farzedelim... Görüyorsunuz 
ki Semra Hanımefendinin yirmi beş yirmi 
altı yaşında olması imkansızdır; zaten işte 
şimdi bütün olgun kadmlığm ihti~ammı ha· 
kimiyet ve kudretle canlandıran şu bakışı, 
şu durnfU, şu otunı'u da anlatıyor ki Sem· 
~ Hanmıefendi ne bebektir, ne etrafmckı 
,imşeklerle dolu elektrikli bir hava ile dola· 
ıı.an mektf1' kacl~ı haylaz bir 1-Uçük krzd1r. 
ne de sadece hayat ve taravet dolu, bir gE>nç 
kadmdır; doğrusunu söylemiş olmak için 

1 de buluyor. r pJı 
Ahmet Dündar, profesör do~de oıı' 

Ceylanla hazan pek hususileştiği ha iittlle' 
dan kansına ait en küçük bir şikayet do1'1ştl 
si işitmedi; fakat işte §Umda bulunb.t tii~ 
bir hafta içinde gördüğü manzarayt . 

1 
ettf 

lü anlamıyor: Semra Hanrmefendinııt~Ji( 
fında nazile, samimi, hürmetle d~lu ~io( 
kar erkekler daimi bir halka teşkıl e cil' 
lar; o hiç bir münasebetsizliğe iınkatı "' pel: 
ret vermiyen rabıtalı hali ile bu halka~ f' 
mükemmel idare ediyor; neşeli, şnk~1; bt

0 

kacı. bu halkanın icinde ve bu halka 
1 

t A'' 
raber gezip tozuyo;; profesör doktO ]ettir. 
Ceylan bu gezintilerin hiç birinde 1() S'!b1 

Otelde tıpkt Ahmet Dündarla Seltl'lıı.1' d~' 
ayn ayn odalarda yatıp kalkıyorlar: ?0 orlıı~· 
fa kahvaltıya ayn ayrı saatlerde 1n•Y . br 
soknğa ayn ayrı zamanlarda çıkıJ'Od~~~'0Jıı· 
rin den birin in öğle yemeı?ine gelrne 1 q)ı 
Yor. (Devamı ,,ar 



l~aretler : 

Askerlik hizmeti 
memurluk ve 

mebusluk 

S - VAKlT 12 EYiiOL mu -. 
1 u havası e3İyor. 

Askeri mütehMsrslar, 
. . • : .., r ~ ... . .. . • . . . . - ~ . . ·. ---.. .. 1" : ... . . " . .. • ,, 

t 
- Libyay~ da hır hücum 

bcldeneoilir. Harbin ağırlığı 
Şi~ali Afrikaya ~eçmck ü. 
zeredir, diyorlar. Kaşar peynirine zam isteniyor Gaıatada _yapılacak 

Murakabe komisyonu bugün f evkatade otomobıl parkı va i , sı Şu halde lıa.rbi, kurmaylar, 
diplomatlar de~il, mevsimin 
coğrafya icapları, toprak ve 
hava arızalan id11re ediyor. toplantıda karar verecek y olcnu salonu karşısın· claki depo belediyeye 

verildi 

• Hnrp elbette bir lıcsap işi. 
dır. Masa b.,.şı,. harita önü, 
hudut hoyu min:akerelerin. 
den s~D~:.\, miyarl kondu, kıy. 
met bıçıldi. Hareket. bnşlndı. 
Saf dalgaları, isı:hkam önle. 
rini, kale et~klerini döğdü. 
Fakat neticede gcrün ki, 
meşhur Türle a."ia sözü, bir 
kere daha taşıdı2ı hakikat 
cevherini ort:ıy~ koyuyor. 

"S" l 1 "C • ıma ,. e cnup,, ara. 
Fiyat murakabe komisyonu 

dün de mutad toplantılannda~ 
birini daha yapm~tır. 

rn i.~lerdir. "Tll'!"r."" 

_Uzun konuş~alar cereyan et. 
mış, fakat kat'ı ibir karara varı. 
Jamamrştır. 

Galata yolcu salonu karşısın· 
da bulunan Münakalat Vckô.lc: 
tine ait depo Belediye taraf ıı{ 
dan dün teslim alınmıştır. 

Bu depo yıktırılarak yerine 
bir otomobil parkı yaptırılacak· 
tır. 

smda. mubar~be "tahtaraval. 
li,, si, kimbilir bövb d:ıha ne 
kadar sallanaca!t İ "Sallantı,, 
mn arkasında yıkım. olmasa 
belki: 

- Varsın, s:ıllnnsın ! 

Bu toplantıda komisyon beyaz 
ve kaşar peyniı !eri ü7.erinde 
dur'?uı;tur. Dinlenen ka~ar pey. 
nırcılcr. fıratların yükseltilme -
sini. beyaz peynirciler de fire 
nisbctlcrinin nrttınlmasını i!Ste-

Bu cihetle fivat murakabe ko· 
misyonu bugün saat 15 de fevka 
iade bir ~.opl~ntı yaparak peynir 
mevzuu uzerınde kararlar ala· 
caktır. 

el bir k za 
Binanın yıktırılması işi etTa 

f ında tetkikler yapmak üzere 
Vali ve Belediye Heisi Lütfi Ktr 
dar dün yanında belediye reis 
muavini Rif at, fen işleri müdü • 
rü Nuri olduğu halde Galat.aya 
giderek tetkikler yapmıştır. 

- Evtleki i)tızar çnrşıya 
uymaz! 

Bir sonbahar ba~mda ba!
layan bu mutıarebe, kı§ cir
meden bitcce1.: ve g~Hp taraf. 
kimbifü· hand lir hücum i
çin nefes alar.~ktı. 

Demek kolayle.~ır; fakat 
bu "Tulı'~aravalli", yer yü. 
zündeki oyunlarm hem en 
korkuncu, hem en uzunudur. 
Cünkü inip :tdh.·n kalasın 
lıir ucunda k.cslrcca~an bir 
rr:edcniyet, öteki ucunda da 
dibi görünmiyen, müthiş bir 
uçurum var. Dileyelim, ki u. 
çurum medcniye~i yutmasın; 
medeniyet, bu k:ı'!.11ı çukurun 
ağzını knpasm. 

Platin vapurunda kaçak 
eşya bulundu 

Gümrük ır.uhafaza memurla· 
n, .Nkdenizden limanımıza gelen 
Platin vapurunda b2yannamesi 
verilmemiş 35 çuval kahve. 12 
çuval şeker, 3,5 balya. da mani 
fatura eşyası 'ulmuşlardır. • 

Evet, Türk ataları doğru 
röylemişler: 

- Evdeki !)'!zar çarşıya 

uymadı! 
Aylar, yılbr ~eçti, f}imdi 

gazetelerde bnska bir ihtimal HAKKI SÜHA GEZGiN 
Bu mallar kaçak .. ddedilerek 

gümrük depolarına alınmı1$. suç. 
lular hakkında zabıt tutulmuş
tur. GONOEN GONE 
Boğazda $eyr-iseferi 
güçleştiren yalılar 

Boğaziçinin muhtelif iskele 
lerinin yanında bulunan ve bil : 
hassa Kanlıca ı:e Kandilli ko
vunda cenize do~ru uzanmış o . 
lan yalıların istimlak edilerek 
yrktırılma.sı aliıkndarlar tara. 
f ından istenmiştir. 

Bir kamgonl a 
traınvag çarpıştı 

Bu suretle vapurlann ileriden 
galen ve.c:aiti görmeleri, kaza 
yapmaların•n önüne geçilmesi 
mümkün olacaktır 

Belediye, tetkiklere başl:ımış -
tır. 

H ariciye Vekili 
Ankarava döndü 

Şehrimi1-de bulunan Haricive 
Vekili Şükrli' Saraçoğhı. dun 
akşam Anlmray::ı dönmüştür. Duglln Bcynzıt meyd!lıırnın Aksa~

ya birleştiği nokt.ıı.ln. bir tramvay ka. 
zıısı olmuş, halk bUyük ne:yecan ı~
dc knlmıftır, 270 num-ır:ı~ vatman 
Ccmll!n 1darcslndckl Sı.r:u~·cl • Yed!. 
kule arnb:ı.sı Bcyo.zıt nırydanından 
gı!çekcn Akıuı.raydan ıoUn.t.ıc gelen bir 
kamyonelle ka!"§ılaıımı"hr. Kamyone. 
tin frenler! bozuk olduf;Uı>dan §lddctıe 

Sehir lambaları 
~ 

Tekrar göründü ve içeriye gir -
memi işaret etti. Holün bir diğ~r 
tarafındaki odalardan birine al· 
dı. Bir sandalye gösterdi. Bir 
şeyler söyledi. Anladığıma göre. 
prenses birazdan benimle görü.se· 
cekti .. Ve çekildi gitti. 

Ben, yalnız başıma kaldığım 
zaman. etrafı gözden geçirmeğe 
başlndım. 

Dikkati cel~<lecek bir şey 
yoktu. Görünüşe bakılır.;a, Pren 
ses burayı, okluğu gibi döşeli o· 
larak kiralamıştı, Kanape ve kol 
tuklar pek rahattl: faknt her 
zaman, her umumi yerde gördü 
ğilmüz şekildeydi, Yp1lışlnnda 
veya döşeniş tarzında bir ~ah~i
yetin eseri veya. her hangi bir 
hususiyet ~;)rünmüyordu. 

Duvarlarda bir takım resimler 
ve kitap camekinı vardı. !çeri· 
sinde İngilizce, Fransızca. Al · 
manca, Rusça kitaplar ... Ve o
d:mın yüksek bir -yerinde biı 
"Aziz ·tasviri,, vardı .. Odada, 
biricik dikkati celbeden şey de 
bu idi 

PrnSes Sa.rrentzof beni. bir 
havli bekletti. Be!l de . durdu · 
ğum yerde ona nasıl hıtap ede· 
ceğiıni düşünmc~tcydim. "Prens 
veya Prenses,. hıta;bınm ba..~ka 
memleketlerde yalnız kral ailesi 
mensuplarına mahsus bir unvan 
olarak kullanıldığı takdirde, ln 
gi.lteredeki manasını ifade etme
diğini biliyordum. Almanya, 
Fransa ve ltalyada, "Prenses., 
ler, "Dük,lerden sonra geliyordu. 
Bazı memleketlerde ise Düklerin 
oğullarına Prens deniliyordu, 
Bu 'Prenses RU& idi. Ve ben , R U8 
muaşeretine dair maalesef bir 
t€} bilmiyordum. 

tram\·aym e"''Clt\ nı:>tr•stnc aonra 
romorltun:ı çnrpnıı,, .,,.. t.<r iki vagonu 
da yol<!an çıkarmıştır. 

Yoldı.. .• çıkan tramvııJ. aurmuş, kam 
yon dil parçalandığuıdar gidemem16 • 
tır. Tramvayn da çok ağı! hııısar ol .. 
tpll§. mucize kablllnGcn \.'l\tmnn ve yol 1 
cuıara bir §CY olmamıştı~. Şoför yaka 
lanmış, tahkikata b:.\~Jaı..mıştrr. 

laşe M üste.5arı 
İzmire gitti 

Benzin vaziyeti etrafında 
tetkiklerde buluoon ia.c:e müste 
şan Ş~iik Sover, dün !zmire 
hareket etmiştir. 

---o---

Öğretmenlc::İ.n 
kıdem zammı 

, . -~ 
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Onun i<:in yalnız kııdi nezake· 

time güvenerek hareket etmeğe 
karar verdim. Ve si.>yliyecekleri· 
mi zihnimde tasarladığım sırada 
kapı açıldr ve düşüncelerimin 
mevzuu olan Prenses Sarentzof 
içeriye girdi. 

Zannedersem çar~abuk elbise 
değişmişti. Belki de yüzünü bir 
az boyamış; daha güzelleştirmt? 
~e çalışmıştı , Hiç şüphe yok ki. 
ıtüzel bir kadındı. Zamanı geç -
mekte olmasına rağmen, hala 
taravatini muhafaza. ediyordu. 
Mübalağalı bir revarnns yapttm. 
Buna, a.Ylli mübala.ğalr incelikle 
mukabele etti. 

Ve kendisi sÖ7..c başlıyarak: 
- Mister Kambervel, dedi. 

Sizi Yorkşayr'de gördilğümü ha 
tırlıyonun. Polis hafiyesisiniz 
değil mi? 

- Evet, dedim. 
- Arkadnş~nızla birlikte Mis 

Esmor tarafından : nıa.ic edildi 
niz ve cinayetin tahkika.tiyle 
meşgulsunuz değil mi? Dava ve 
kilimle ben, bu knnaate vardık . 
Lütfen oturunuz. J{aybol3.n 
mücevherlerim hakkında malu -
mat mı ~etirdiniz? 

Gösterdiği sandalyeye otur 
dum. Kendisi de bir başka san. 
dalyede oturdu. 

- lı&aleeef Madam, dedim. 
Kaybolan müoovherlerinize dair 

yeni ma.lümat elde edemedim 
- Elde edemediniz mi? B~n 

de bunu ümit ediyordum ... O 
halde? .• 

- O halde nicin ~eldimii?i so· 
soracaksınız değil mi? Sizden 
bazı malfunat almak için gel. 
dim. 

- Fakat ben size ne söyliyc · 
bilirim? 

- Madam.. Hfildmin buzu. 
runda sorguya çekildiğiniz zaman 
mücevheratı l\·tı~ter Esmora tev 
di ettiğiniz sırada yanınızda 
Matmazel Lantriyer adında sek· 
reterinizin bulunduğunu söyle. 
miştiniz. 

- Evet, hatırlıyorum. Fakat 
bunun münasebeti ne? 

- Bugün buraya. Matmazel 
Lantiyeri görmek irin müsaade· 
nizi istemeğe geldim :Madam. 
Bu muameleden bir ba.c;lrnr>ına 
bahsedip etmemiş olduğunu 
kendisinden soraca..önn. Bu bu • 
susta kat'i malumat almak isti
yorum. 

- Size bizzat temin ediyorum 
ki, kimseye söylememiştir. F...sa. 
sen. onun ismini bu meseleye 
karıştırmak benim hatnın olmuş 
tur. Fakat kimseve bir şey söy
lememiş olduğundan kati.yen e. 
minim. Hayır hayır.. Söyleme· 
miştir. 

- Kendisiyle ıbir kere şahsen 

G eçenlerde İstanbul halkı
nın, mcbusl:.rllc hasbıhali 

esnnsmda, wnumi yerlerde tUrk· 
çe kontL<Julınıı.sı znrurctine dair 
pek sa.mimi dilekler ileri sUrdU
ğilnil yazmış, bu husust.nki dil· 

Ziya Günün vasiyetna- \ 
mesi varislere okundu · 

Profesör Ziya Günün vasiyet. 
namesi dün Sult:ınahmet sulh 
mahkemesinde varislere o. 
kunmuı~tur. 

Mahkeme varislere lbir itiraz. 
lnrı olu,p olmadığını sormuş. va. 
risler vasiyetnameyi tetkik e· 
deceklerini söylemişlerdir. 

---o--
Mebusların tetkikleri 
İstanbul mebu~ları halkın di . 

!eklerini dinleme işine devam 
etmel;:te:lirler. 

Dün de Büyükadava giderek 
bu kaza halkınm ihtiyaçlarını 
dinlemişlerdir. 

görüşerek kat'i teminat alabilir 
mivim efendim? 

Prenses, elmas yi.ızü!~1er par. 
layan parmaklarını uz.alarak: 

- Maule::af. görüşemiyccelt · 
siniz, dedi. Matmazel Lantiyer 
burada değil. 

- Burada değil mi? 
- Hayır., Burada, benim c. 

vimde olmadığı gibi. 1ngilterede 
de <l~ğil, DQğrusunu isterseniz, 
lben, sorgu hfı.lrimliğindcn öön· 
düğüm zaman, onu burada bu. 
lamadrm. Çekilip gitmişti. Fran 
saya ~itmiş. Yalnız banl bir 
kağıt bırakmrn, annesinin birden 
bire fena halde hastalandığın· 
dan ve yanına {!itmek mecburi. 
yetinda kaldığından bahsediyor. 
Bu suretle, kendisiyle görüşe· 
miycceğiniz anlaşılıyor değil mi 
efendim? Fakat ben katiycn e. 
minim ki ... 

- Kendisinin adresini he .. 
halde bilirsiniz tn lJii.. Sorı:tt 
esnasında 1sroini zil<rettiğinize 
göre, onu mutlaka görmek lazım 
ge1,.cektir. 

Bu s:rada, prensesin halinde 
bir değişiklik oldu. Sandah'esi · 
ne yaslanmış ıbir va:iyette o. 
turnrken doğruldu ve gözleri· 
min icine bakarak: 

- Niçin mutlaka görülmesi 
ltızım. diye sordu 

:_.. Çünkü onun· bu hadic:eden 
bir baska.~'lla bahsetmiş olması 
kuvvetle ihtimal d;ı.hilindedir. 
Kim olduğunu bilmiyoruz. Fa. 
kat sekreterinizin Londrndıı 
arkadaşları bulunabilir. Bunla· 
rın da kim olduğunu ibilmiyo. 
nız. Bu arkada!?lan arasmda 
bir erkek de olabilir ki, bu a. 
dam... ( Dcvcımı 'Var) 

§Uncelerimizl ilave etmiştik. 
ötedenberi milli dilimize ltnl"!1l 

saygı gösterilmesi yolunda. no 
yazmrşs<ı.k, milliyet.sever vatan
daşlardan derhal mı:'mbele gö
rilr ve bir ç<>Z SC:c?!)ati meklUP'" 
l:ın alırız. Bu sefer de öyle oldu 
ve bu sefer aldığımız mektupla
rın esas temennisi, umumi bazı 
iş yerlerinde ib:rn.istisna türkçcyl 
hfıkim kılmak f.lkri etrafında top. 
lanmaktndrr. 

Mcselil. bir fabnka... Sn.hibı 
öz Türk veya icğil... l"eris~de 
ann dili tUrkçcdcn baş':.l olıin ve
ya olmıyan i".;ç~ ve ust..ı rnr. Bu 
vaziyette b'ribirlerine r.:ı .. !.ı;adı
nı nnlntmak, emir vermC'k veyn. 
talimat tela.kld etmek için hcr
kes:n kendi nı-ı:usunn göre kon~
mnsmd:ı. bir mn.h.."lll' ;,:>r\\lmedil:.
çe, <irt.alığm çorba gibi knn: !:!.
cağında şüphe yoktur. Her ko.
fndıın ç kan ses, b'rlb~rine trunn· 
rr.en zıd ol:ıca]ı gibi, ) ürcklcde 
de bir talmn Jmrı~ıklı'klar doJıı-

• cağı muhakkaktır ... 
Fa.kat nihayet burası nere i

dir? Türkiye değil mi? Tilrldycdo 
Türk dillnden b::ışkn hanı;i dilin 
hfiltim bir rolü ola.bilir? Mill yet 
öyle bir haktır ki, herhangi bir 
mevki, --derecesi ne olurtıı. ol
sun- onun şartlr.n hilô.fma hn.
reket etmek serl>cstliı'.'.:'ini vere
mez. Mesela bir yerde patron, n
melebıı.şı, usta ynhut herhanf;İ 
bir suretle azıcık olsun üstünlük 
fnrkı elde etmı:: birin:tı, ıs:rf bu 
üstUnlüğün, -oracrata verdlğ:
hUrriyet ve hü.!dmiyete dnynnn. 
rek milli teamUlUmUzü bozmak 
hıı.ltkmı kendinde bulmnsmn akıl 
erd:remeyiz. 

O halde her scydcn evvel umu
mi iş yerlerinden bMlıynralt her
kes içinde, herkese karş1 tUrkçc 
mernm anlatmo.~'1 esas cd nmck 
mecburiyetini hnraretle iddia ve 
mlid~faa etmekte sebat cdiyo· 
ruz 

Bu tcnmül, her zaman iç n, 
büyük ekseriyetin empoze etm!<= 
olduğu ,.e edeceği bir hnklır vC' 
her yerde bu hakkın yer ne geti
rilmesini milli borç snydıf;1mız 
gibi aksi surette hareket edenle
ri "~illiyetsizlik,, lle nlaknlı Jı 
kadar adi ı::rfat varc..,a, bugün irin 
manevi fakat belki de maddi o
labilect>k cezalarile birlikle kC'n· 
d terine layık görmek ısa.bet ola· 
caktır. 

HJKT,1ET MONJR 

iv ırmı ·ı evvellıı Val:ııl 

Hilaliah..-nere teberrü 
Hiltıllabmerln Anndol•1 gazileri için 

tcbcrrU kaydına Jünden llibıı.rcn bn .. 
lamıştrr. Feshanc fcbrlknlan ıo:s ku 
nıtı mukabUinde hıı.lka Mr don, glS~ 
lek ve blr çorap s:ı.tmaktndır. BUUlD 
vıı.tanda.,ıar buradan c,.c-yıı. sntm ala.. 
ralt tebcrrll etmektedirler. 



' - VAR1T iZ El'LtrL unı. 

lngilferenin 
S.Jvgetlere 
yardımı 

---0--

Cörçil Avam 
Kamarnsmda 

Londro, 11 ( A.A.) - Avrun 
kamarasında bir suale cevap ve· 
ren (.ôrçil, lngiltereden Sovyct. 
ler Birli~ine yüzJcrce tayyare 
gö:ıderildiğmi söylenıişlir. 

Bu sual geçenlerde tnyyare 
~<mat •nazırı Moor~ Brabazona 
atfedılen ihtarlnrla alfıkadardı. 

Çörçil bilhassa d~nıi..rtir ki: 
B~n Moore Brabn?.Cnun no!c _ 

tai nazar .ru biliyorum. Çünkü, 
Bitler Sovyet:er Birli~ine tııaı
ruz c.ttiği z:ıman tayyare incıaat 
nazırına teleforua o alr~nm Rus. 
yaya tnm mü.zruıerctte buluna. 
cağımıza dair bir l:aç söz söy -
liyec~;ni bildirdi:'.:im zaman, 
bu fikrimi heyecanla tasvip et • 
mişti. 

Moore Brabazon 9 nj?ustosta 
Surrcy kontlu~nda k~'ıin Cbel. 
scyde söylediği nutukta bu hu· 
susta his~iyatmı if:..dc ctr.ıi~ti. 
Bund:ın b:ış-ka mumnilcyhin her 
zaman harar~t:e c;alıştıı:;'llla b!z. 
23t ben &ahit oldum. Şimdiye 
kadı::- Rusya ·a yüzlerce av tay_ 
yaresı gönderdi. Bunların bilyük 
bir kısmı ~imdi oradı:ı.dır. 

Ru..""Veltin vefat eden annesi 

(Bru; tarafı t incide) 
clh~tl tcbnrllz etUrm~ kft.tld1r ki. 
nutltun bidayette te!::"'h tdllco uzun • 
luğ'u aşağı yukarı lk1 m~ilnc çıl<mış. 
tır. Ruzvclt, nutlrunu Nı \')Ork eıuıtUe 
llaat 21 de (TUrklye at:.atııe sabah 
saat 6 d:ı okuynenk ve rıutuk evvelce 
l:ararlıı.ştırıldığı veç!ı!le lll aaklka de
ğil, fakat takriben 2.J dakika sUre • 
ccktir. 

S3.1Ah!yett:ır mah!'il!Pre gfire, nu. 
tulctn at.nntık meydıı.'l mı.hııreuesl de 
bahis ruevz•ıu o•ııcak ve AmcrtKnn ge 
mHerlnin u~ndığı bAd:ae!e:ı mUruıkqa 
edilecektir, 

EUtUn gazeteler, vazhclln clddl ma 
hlyctını tebarüz etUrmt.:l.tcdir. 

Nevyork Taymlsln Va~lngton mu • 
tuıblrlne g6re, Ruzvcı~ c; .. :eambn ak • 
şamı mUhlın devlet ınemurınrını ya. 
nına çatırmııı ve Ane~ ·I;ı.n gemile • 
riıılr. hlma!•esl bahsinde ~tzumlu ola • 
bilecek ted?ılrlerl o.ln.ııt tızere donan. 
m:ıya emir vermelt V'? b!tnratlık ka • 
nU11unun Ugıısmı talep l'~ıemck Uze • 
re kongreyi pazartesi v~) a salı gUnU 
lçtlmna davet etmek tı;l., tılhal proje. 
lcrı mnzo.kere etmı-,t!r. Mı;hnblr;n mı. 
veten bllc!lrlğlne göre, bitaraflık ka .. 

fBru tarafı 1 ırıcfrleJ 
rlkada Alman bomba tayyareleri 
dün Tobruk ve Marsa-Matrahtaki 
dilşmnn antrepolarına tam isabet
ler elde etmiştir. 

Şimali Mısırda kamyon kollan 
bozguna. uğrnulmış, demiryollan 
da tahrip edilmiştir. 

6 bi.n tonluk b.r ticaret gem'af 
9--1.0 cylfıl gecesi Süveyş körfe
zinde tayyarelerimiz tarafından ba
Urılmrştrr. 

9 eyliilde cereyan eden bava 
muhabelerinde düşman şimali Af
rika sahili üzerinde 3 a.v tayyare
si kaybetml';tir. 
Dü~man tayyareleri ne gUndUz 

ne gece Alman topraklarına bil -
cum etmemi§tir. 

· Führerlo umumi kararglhı, 11 
(A.A.) - Filhrcrin daveti üzeri
ne Macnristan naibi Hortl ıark 
cephesindeki umumi karargahında 
Alm"n dcveıt reıs·nı ziyaret etm"ş 
Ur. Na4> Horti eyhllün sekiz.in -
den sonunn kndar kararı;B.ht.a kal
mıştır. Naibin refakatinde Yaca • 
ristan b:ışvekili ve haricjye nazı
n Bardossl ile Macaristan erktuıı 
harbiye re:sı general Eszon Bat
h<>ly bulunmnktaydı. Mncaristanm 
Berlln sefirl general Sztojay, Al
manyanm B11dapeşte s~firi Fon 
Jagov da na'p Hortlnln seyahati· 
ne iştirak etrnls'el'dir. 

olo'of Bulgaris
tana nota verdi 

f Bru tarafa l ırıcideJ 

Moore Brabazonun e$kiden ol 
ifoı{u gibi, şimdi de lngiitere 
hUk1l.'11ctinin s iyasetini U..Svip et 
tiğinden enıinim. 

Amele partisi mebuslarından 
biri mcvzuubahs beyanat esna -
sm:ıa cöylenen sözlerin aynen 
tekrarını rica ct._esi üzerine 
Çörçil bu hu<:usta bir çok çeylcr 
söylenebilece.:{ini falcat bu me • 
seleye ölçücüz bir ehemmiyet ve 
bir mana vcrmi.s olmamalı: için 
sarf etl"len sözleri tekrar etmeği 
muvafık görnıec.iğini söylemiş. 
tir ... 

nununun ilgası key!l!•t.tınl.n nazan 1 - Bulgnr toprnklnr:nda Al .. 
dikkate aım:ın lnktşnflır. arasmda bu man ve ttnıyan fırkalarının git -
ıundu:U bııkkuıdıık1 ilk kı pıılı telmih, ( tikçe çoğalan miktarda tahşit edil· 
iyi haber alan mo.hfilı~.~E-n gelmek • mesi. 
ted!r. 2 - A iman ve İtalyan tayya .. 

Hovard. TrilstU gazcteı•riııln dlplo- relerinin Bulgar hava meydanla 
mııUk munarrlri Slmo, ''1917 tıortiı. rmdn tah~it edilmesi ve bu hava 
yor.,, bag!ıkıı yazısınd.l l~yor ki: roeydanlarmm tamam.ile Alman 

Çörçl ııunları ilave etmiştir: 
.. Moore Brabazon sözlerinin 

yanlış tefsir edilmesinden mü
teessir olduğunu beyan etmi§. 
tir. B~n kendisinin kalben ve 
nıhan bizimle beraber b ·1 .. ndu. 
ğundnn eminim. Böyle olınasay· 
dı onu bulunduı,~ mevkie tayin 
etmezdim.,, 

Türki e ila · n '' 
arasında 

re 

- ( Ba.'J taralı 1 incfdeJ 
"!'"ımes gıı.utcsınin siyasi mu. 

lıarrirı §uruarı yazıyor: 
Büyült Brıtanya hükumeti 

:Yunanifıtruıa erzak ve diğer 
malısullcrın gönderi!mcsini mlım 
!kün kılacak olan husus! şartla_ 
ra muvafakat caebilmiş olma· 
sındruı dolayı bliyük bir mem. 
mın.iret duymaktadır. 

Yunanistanm en büyilk kıs. 
mı İtalyanlar tarafından işgal 
edilmiş bulunuyor. 

Almanya ile az çok iyi mil
ıuu:ebat idame ettirmekte bulu. 
nan Türltlye bu erzakın Yuna_ 
ni.,tsnda. b:tn.raflar vas:tasiylc 
tevzıini Alınanynyı ilama mu
vnffn:. olmu5tur. Halbuki i~gal 
alt nda bulur.mı her hangi bir 
memleket için Alın:ınlnrın böyle 
bir e:ırt.ı knt'i sur~tte reddcde. 
ccl:.eri muhn.kknktır. 
Diğer tarn.ftan Nevs Chomi. 

cles şunu yazıyor: 
''Ywıanista..-ıa mahdut mik

tarda erzak gönderilmesi için 
Büyu!t Brit<!nya, BirlcıJik Ame. 

Amerilta b1rleş\lt dev~ct'crl, halen 

1917 de VU.ıonun AJmJJJ\1lya karşı 

harp llı'.\nı itin memleKet;ıı yaüıız sa. 
rlh vaklıılnr bekled!ğl.nl \clmlb ettiği 

zaman bulu:ıduğu noktr.om çok teb • 
likell bir tarzda yakmmcodır. 

Belki de Ruzvelt, ba ci.şamkl nut. 
kunda vaziyet hakkınds. sarih izahat 
verecektir. 

DUn akşam beyaz sarnvda ynp1lan 
top ııntıyn Hopklns de ttUrnk ctmtş 
ve bir memur, bu toııtı;.ntıya !~tırak 

eden!crden ;örUı;mclcr .. n1,kmda bU. 
yUk bir ketumiyet mu!"afa.zn etmcıe • 
rrnl ıstendlğirıl so:vıemı 1tır. 

Beyaz sarayda toplantı 
Nevyork 11 (A.A.) - Kımgrenl.n de. 
moknıt ve cumhuriyet rilcsası Ruz 
veltJe b;r müzakerede ~unmnk Uı:c. 
re beyaz eve davet edll·L!~lerdir. 

UmumlyeUe tn't-nl.n ed dlf;lne gOrc 
cumhurre.Jılnln l otu mfJzakerc edile. 
cektlr. Bu mUzr reye c.ıınhur!yetı;Ue 
rltı de d3vet e .mtş ::ılnıası, Ruzveı. 

tln nutkun1:ı, m!lli sıyaf.He mUteaı 
ilk mOhlm işlerden banscdlleceğiııe 

dem tcllUckt cdltmcktedlr. 

İnönü kampın~ giden 
gazeteciler döndüler 
lnönU plfuıörciilük kampının 

töreninde bulunmak üzere 1nö_ 
nüne gitmiş bul~an 1stanb t! 
matbuat raensubini dün al·r.nm 
geç vakit lstanbula dönmü~ler
dir. 

Matbuat mensub;ninin bu tö • 
renden çc t müsait intiharla dön 
mfış olmaları, Tilrk ~enc:li'{inin 
uçmak yolunda.ki davasır.dn ve 
s:ıva,.mdalti muvafi<ikıyet mjj _ 
de:idir ... 

rilta ve Türk"yc nr:ı.smda karar resmi bir men'·°'~ bildiriliyo:-: 
laştmlan pl.:n!ar Avrupa siynse ı İngiliz m'?nbaiarı tarafından 
tin:!~ hiç };ir d~;;· .. ikliJi tnz~rn. teyid edilmiş olduğu veçlıi!e 
nıun etmez. Bununla beraber, Türidyc yolu ile Yunani&tana 
iktısacli harp ııeznrctinde ~u da gö:ıderilecck crzokn bu memle. 
~yan ediliyor l:i, Eüyük Eri- l: tin emrine ne suretle tahsis 
tanya Yunnnistnna k<ırı b:lyü::: edilccc~ hnl ·ında saıahiyctt:ır 
bir mciıab:.ct b::? ... lcmcl,t.;dir ve Alman malıfill~rinde hiç bi: 
ibundan dolayrdır ld ab!okaya miltaleada bulunuln:amaktadır. 
rağmen bu erzak Yunanistana Bcrliııde i~aret edildiğine gö_ 
gönderilecektir. re iwaı ::.~trnda bulunan mınta-

Bununla beraber. mevzuubah. l:~la~ sivil hall:a crz:tk gönde. 
eolnn şey Türkiycd~n Eat'll alı. ri~ inin Almanya tarafından 
nacak erzak ve. dV.-er mahsuller hiç bir vakit muh<tlcfete ut:!ra.. 
dir. Deniz afl n di~er mmtaka - mtvnCJ.":ı izahtan müst:ı.r'nidir. 
larean Yunanist:ı a erzak gön. Su dı bP 1an edili ror ki. bu 
derilmesi ne ve bunun Almanya.. gibi tcebirler bey1~1 • ·1eı bu
run erzak stolnına i!~ve cvleme- kult ve in('tmlı<Yın-.:...::., tttirdH~i 
sine mü~ıı.ade olunmıva-::a'Kttr. mutlak bir vazif<:dir ve bu. kar. 
AUK ANLAR HIC BİR l~ÜTA· ı aı tnrn.f· tefnhilrc rcvkeclebilccc:, 
LEADA BULUl\ıt.ıUYORLAR ıbir meziyet de'{il. s"dcce bir 

11erli.n. 11 ( A.A.) - Ym·ı hüsnü niyet meselesidir. 

m:lkamlarınm kontrolü ait.Irida bu· 
lunmnsr. 

3 - Bulgnristanm Varna ve 
Burgaz limanları Alman ve ltal -
ynn dcnlzoıtılarıru ve harp gemi· 
le:in i barmd!rncak aekilde tadil e.. 
dilmi.5Ur. 

4 - Halen Vanında, Burgazda, 
Ru~çukta ve Tunn. Uzerinde Alman 
ve ltnlyıın dcnizaltılnn ve harp 
gemileri ile bu iki memlekete nit 
den'z birlikleri tahşlt edilmiştir. 

5 - Amiral Reader Uc diğel' 
askeri Alman Umcrasmm Bulga -
rlstana gelişleri her halde Sov -
yetler Birliğine knrşı bundan son 
ra yapılacak harekll.t için Knrade
nlzdc b'.r filo teşkili ile aJakıidn.r· 
dır. 

6 - Bulgar §imendiferlerl mn. 
tcmndiyen Almanyadnn gelen Al -
man kıtalannı ve harp malzeme
sini U1.3ımnhtndır. 

7 - Tuna Uzcrinde. Ru.sçu~ta 
k ı t a 1 a r I n ve malzemenin 
kara yolu ile nakledllebllnıeal için 
b!r köprU inş:ı. edilmit?tir. 

Moskovn rndyosu bundan sonn 
Sovyet hilkft."lletinln, Sovyet tay .. 
yn.relcrinln Bulgar topraklarının 
bomb:ırdrmanına iştirak ettikleri. 
ne rlail' verilen ha.beri katiycUe 
tekzip ctti@nl hatırlatmaktadır. 

Bu vaziyet esnasında Führerle 
?lfnearistan naibi arasında siyesi 
ve askeri görilşmeler cereyan et
~tir. Bu görUsmeler esruısındn 
bugfin bolşevizme karvı açılıın 
müşterek mücadelede yeni bir im· 
Llhnndan geçınlş olan iki m Bet a
rnsmdnki nnancvt sllôJı nkadaf -
lı!;'l tebarüz ettirilmlııti.r. 

Bu siyıı.st ve nskcrl görüşmeler
de Almanya harlc':re nnzın Fon 
Rlbbentrop Alman ordulan ytik -
sek kumanda heyeti şefi mareŞ:ıl 
Kaytel ve Mc.carista.n başvekili ve 
h:ı.rl~iyc n zxn Bard~i ile Mnca· 
rist:ın erkanı hal"b ye reisi gene
ral Szoni Ba.theley hazır bulun • 
muıjlnrdır. 

Führer'n karargahında ikameti 
esnasında naip Horti, ordu b~<ıku· 
mandnnı general Fon Bravşiç'i zi
yaret etmiş ve mareşal Görlng 
tar.ıfmdan yapılnn daveti kabul 
<:trnl-}tir. 

10 cylfılde mllzake'teler sona er
miştir. 

~orveçte 
iki işçi lider! kurşrına dizildi 

Lonılra, 11 (A.A.) - B.B.C: 
Norveçln iki lşç: lideri planh grev 
hnzırladıklarınd:ın Osloda. kur§u;ıa 
dizllmişitr. 

Sovyet 
tebliii 

(Baş ttırah l inciü) 

taatnruz bütün cephe imtidadın 
ca :ınudane muharebelere de .. 
vam et.zxU,,lerdir. 

• • • 
Loncltr~ 11 ( A.A.) - Deyli 

Telgraf gazetesinin Stokbolm 
muhabirinin itım<>da şayan bir 
menbadan aldığı bir habere at.. 
fen vermiş olduj{u malQmata gö· 
re Almanlar, Leninp.rad harbin.. 
de bir ay içinde 400,000 kişi kay· 
betmiş!erdir. 
Almanların son günlerde daha 

fazla miktarda insan f ed:ı etmiş 
oldukları zannedilmektedir • 

• • • 
Londra, 11 ( A.A.J - General 

Timoçenko kuvvetleri, zattedil 
diği dün Ruslar tarafından il~ 
nedilen Elnya'dan öteye geçmiş 
lcrdir. 

Zaman mefhumunun c:ok b\1. 
yük bir ehemmiyet al7.ettiği bir 
eırada, nazi kuvvetlerinin gerile 
mesi, Almanlamı, azami hamle 
kabiliyetlerinin tükendiğini isbat 
edecek mahiyette sevktilceyşj 
h de~iklik ifade eylemekte. 

dir. 
Almanların yakında muhakkak 

surette zaotcdileceiini haftalar
danberi ilan ettikleri üc: büyük 
şehir her gün iaşe levazımı ve 
harp malzemesi almağa devam 
etmektedir. 

Leningrad, bazı Alman iddia.. 
larma rağmen kuşatılmamıştır. 
Esasen bir Alman askeri sözcü· 
sü, Leningrad'm, Moskovadan. 
malzeme ve i(lfJe maddeleri al. 
mağa devam ettiğini dün söyle
mekteydi. 

Alman kaynaklarından gelen 
muhtelif haberler ar:ısnıda.ki te • 
zntlar Leni"Ggradın kuşatılamsı bir 
emrivaki olmad ğını göstermekte 
dlr. Şehir gece gUndUz bombal~ 
mıstrr ve Almıın lınva kuvvetleri • 
nin t.u:r.ıızu, !..en1ngrn.dın müda 
fan tertibatı üze,ınde tekasüf eder 
gorfin:nek tedir. 

Ti.moçenkonu:ı ır.crk~ bölgesin. 
de ka::.ı."'o~ğo mu\·affaktyetler, Le
ningra ~ mildn!ilcrin.ı.n eevkini ar
tırn.bile::ektlr, 

..-·.,\·a meydan muharebesinde 
s düşman fırkn.sınm inhizanu 
ve e.lı ke.sabnnm lstirda.dr, muha. 
rcbenin on ikinci haftası içinde 
Rus ordusumlakt mUdafaa azminin 
cHin takd"rkar bil' mahiyet m~!ıa
fnza etmekte olduğunu gösterir. 

Öğleden sonra ç·.kan gazetele • 
rin, Smolenskln Ruslar tarafından 
fstirdn.dma dair olarak ncşrettikle 
rl ~aylalar teeyyüt etmemişse de. 
Rusyanm istfliismdnn beri, Rus 
t~bllğlnin şimdiye kadar Sovyet 
harekitrnı göstermek için istical 
edilen "mtiltabil hficum" tabiri 
yerine ilk defa olarak "Mukabil 
taarruz" tarihini kullanması elik • 
kaU c:ıllptir. 

Laval 
Pariste istirahat edecek 

Paris, 11 (A .A.) - Hastan.:!. 
de Lnvali ziyaret eden de Bri
non, gazefocilere va:ptığı beya. 
natta, Lavalin hastanooen cık 
tıktan sonra bir kar. gün Paris: 
te istirahat edeceğini ve bil5.hr. 
re Vişi civarınd.:.ı C'hatetdonda!:i 
malikanesine ycrl~cccğini bil. 
dirmiştir. 

YARAJ..,AYANIN DET.,t OLMA
DIÔI ANLAŞILDI 

Parls, 11 (A.A.) - Lo:ıval ve Deata 
sulkastte buJunan Pol Kr.ıet. adli dok 
torlar tarafaıdan munyer.e e~fümlıt ve 
bu muayene neticesinde Kolet'ln hl~. 
bir akıl rahıtsızlığl olmnlığma vı tı. 

Ulndo:n tamamile mca.u lulundu~ 
karar verllm~Ur. 

l zmirde Atatürk 
müzesi açıldı 

l zmir, 11 ( A.A.) - Atatürk 
müzesi b11~n güzide bir davetli 
huzurunda açıldı. Belcdive reisi 
ve vali bir nutuk söyledi. 

Müze. Atatürkün f zmiri teş. 
riflerindc ~'<ltt·ğı, oturdqfu ve 
<'alıştığı cdaların mobilvelerile 
bu seyahatlerine a~t fotoğraflar 
ve fzmirin hemşeıiliğini kabulü 
münaseb::?ti1ılc el vazılariv1e vaz
dığ. mektubun klişeleriyle Süs. 
lenmiştir. 

D. N: B.- ye gore: 

iKi BUÇUK AY 
iÇiNDE 

İngilizler 1200 
tayyare kaybettiler 
BerllD,11 ( ~} - l>.N B.nln askert 
lııaynaklardan ağrendlğ!Of' göre, İn • 
glllz bava kuvvetleri, 22 hnzirandan 
9 ey!Ule kadar gec;en mlıı!det zarım. 
da 1200 tayyare kayr.ı:tm.lttir• 

Bizzat İngilizler, h&va taarruzla • 
rmm muvatCakiyet.slzllğl' uğradığı dil 
ıllncesl.ndedlrler. ÇUnll Nı kaç gün • 
denberi İn'1Jlzler, ne !ııulllf ahJllne, 
ne de işgal altındaki araziye taar. 
ruzlar yapmamıılardır. Buna muka • 
bil, Alman eivll halkme ıraroı gece 
hücumlarına yeniden baclamışlardır. 

Fakat Almanya llzer4ne J&ptıklan bu 
gece taarr.ızla.rı unaa• ~r.a dahi, tn. 
gillz hava kuvvetleri ağrr zayiata uğ. 
ramak tadır. 

Alman baVll kuVYetlert 1ae gece ve 
gllndUz taallyetlerin~ ı1urmado.n muvaf 
taklyeUe devam etmııı ve ezcllmle ts.. 
koçyada ve 1ngillz aah'!!·~rindekl ll • 
man teılsatına re d'ğer aakerl 
bcdenere asgari ka:yıplD.r kaydetmek 
suretlle birçok defa mıleıtair bombardı 
man bllcum\an yapmJşt:r. İngiltere 
Uzerlnde ve etra!mda J~pılan bu ha. 
reketlere, Alman hava ıcuvvetıertnln 

prk ccpheal.ndekl mOcn<:k.lulno hiçbir 
tealr Sera etme~tır. 

Amerika ile 
Japonya 
arasında 

Anlaşma henüz 
imzalanmadı 

Tokyoda müzakereler 
devam edı yor 

Vaşington. 11 (A.A.) - Ja
ponya ile Amerika arasında ya. 
kında bir anla.şma imza edilece· 
ğinc dair olarak uzak şarktan 
gelen müteaddit habcrlcr o rağ. 
men, ahvale vakıf Vaeington 
mahfilier:i, henüz hic: bir şeyin 
hazır olmadığını söylemeğe de
vam ediyorlar. Tokyoda müza. 
kcrat devam etmektedir ve bu 
müzakeratm, matlup olan neti
ceyi vereceği, yani pasifikteki 
gerginliği i zale ve bir harp ihti. 
malini bertaraf edeceği umul· 
maktadır. 

Uzak şark haberleri, şimdiye 
kadnr, bilhass:ı, müzakeratın 
sür'atle neticelendiğini görmek 
görmek istiyen bazı ala.kadarla. 
rın şiddetli arzusunu ifade eder 
mahiyette telakki olunmuştur. 

Bu müzakerelerin ortaya c:ı
kardığı mesele hassatan muğ 
!aktır. Ve Vaşingtondaki mes'ul 
şahsiyetler, uzak ~ark meself'Si. 
nin heyeti umumiyesi üzerinde 
Tokyo ile Vasington arasında ni· 
hal bir mutabakat hasll olup ol. 
mayaca~ hakkında bir fikir 
edininciye kadar, müzakerelc:=n. 
o!dukça uzun bir zaman daha 
devam edeceği mutalaasınd:ı.dı:r
lar. 

Amerikadan 
Rusyaya 

yardım yolları 
S1m1& 11 (A.A.) - .1rarun bayatı 

muvasala yollarmm ~or.tt'olUnUn bil • 
yük Brita.nya ve Rwyay:ı tevdi edil • 
mesi key!lydi, bllyü!t Brltanya ve 
Birleşik Amerilt&.d.an t.cnyet Rusyaya 
yap.ılacak ldbalAtnı taba aUratıe ma. 
halline vuaulllnll tcıc~e nıUs:ıit 

olacak ıurette Basra k~r!ez.lnfn olmn.. 
llnde kAln Bcnderşah';>'Jr6ıuı Tahı an ta 
riklle Hazer deni.zinde Bcude?lab mev 
kllne kadar Maverayi lrr.n dcmlryot
Jarınm murakabe altına aımdığma 

bir ifo.ret tefkll etmek~41r. 

işaretler: 

Asker i!< izn1eti 
memurluk ve 

mebusluk 
(Ba~ tm·ah :!J •uwUd') 

~it olmıyıı.nlıı.r, lçtlmf'.i dUrtistUj';t 
bolnnnuynn'nr lnt.ihap hnl~andnr 
mahrumdurlar. Ba tahditlere mo. 
5elit iı;tlmni dUrii.,.tlük meselesin( 
a.'l•erlik lıız.ifesinl ynpmrunrs ol 
mal' pek Ulii. Uii.\'c edilebilir. 

İntihap bir vn.tanclnB için blı 
hak \'e aynı zamanda bir \•azlfe ol· 
duğana göre, ~ine bl.r halı: ve bfı 
uzlfe olarnl• asl•erlllt hizmetini 
ifa ctmlycnlerin bo hale \'C nluhf. 
yetten mcnedilmeJerl yerinde o· 
lor. 

ımııctl tcmsll edecek y:ıhut am. 
mc hizmetini lmbol edece~• ut.an· 
dasın ordu safında hizmet görmii~ 
olmasının d:ı pratfü b:ılumdrın da 
büylik faydnlJırı \'nrdır. 

Askerlik hlzmctl ins:ın1 heı 
~eyden evvel realist olnınya lebııı 
eder. Renllteyl göremeyen fert 
funmc hlzmetlcrinde fayfuı.lı ola.
maz. 

Asltrllk hizmeti bir millete mal 
olmayı. hattli. içtlmnilcşmcyl bir 
cemiyete intlOO.k etmeyi ögrctcn 
en mühim unsurdur. Disiplin \•c 
fern~at sahibi olmnJc insan l~n 
ferdi meziyet oldui;'ll lınılıır içllmııl 

rabıtanın. tesanüdün <le csnsrılrr. 
Milli tesıınilclün en mühim ,.:ırtı 
vatnnda~l:ı ldltlc hal"nde temas. 
trr. A!f.cerlilc hizmeti vnt:ı.ndaşl:ır 
arn~mda ltlitleli mlin:ıscbetlcrl 
kun·etlendircn en mühim ,·nsrt:ı· 

dır. 
Ferngatl. disiplini, re:ılitesf ve 

camia ile irtibatı olmıyan hnttn 
noksan olıın in ana ynrnn a.<lıım 
demek hn4ılı olm:u. 

SADRI ERTEM 

Yerli ma rda 
ih ikar 
(BM tarata l sncfdeJ 

Yerli l\Inllar Paza.rmcb SO kurnşa 
verilen bir malclıın bir mi 1l dere
ce lnd~ yifüsck bir fi.) at lstenll
mesine b:ıkrhrsn. cv\"elce depolara 
yerle~tirllcn stoklarm muayyen 
riyntlıırlıı. s:ıtılncnk yerde ortadan 
kaldmlılığınıı. hükmetmek liiz•ın 
geliyor. Sümer Dank fobrikalan 
toptan &n.tı.!J usulünü lmldırmnz
dan O\"Vel kimlerin büyük stoklar 
halinde hn müesseselerden mal al
dığı elbette m:ılfım ve lmyden sn.
bit odoL'llna göre bu stoklnnn nıı· 
. ıl snrfedildl,;rfni tnhkik ederek 
dhlnlerl lmrcııhyıııı ihtikar ı;ilp. 
helerinin \"nrlt olup olmadığı nnJa... 
şılnblllr. 

Her hahle m<>mlc!.cct dahilinde 
de,·let mliesscsclerindc yapılan 
\'e yine de\ Jete cit perakende s::ı.
tı5 yerlerinde mun~ycn bir fiyat 
llzerlnden ımhlan mnllıırda, ne o
kilde olurs.-ı olsun, iht"lmr \'ldnıo 
l"icdanln.n sızlatıcı bir hfüliscdir. 

ASL'\l es 

Tahranda örfi 
idare ilan ildi 

(Baş tarafı l lnrlcıo 

Bu mllhlct bu nkşanı vtyıı yarın 

bltccektlr. usuıo dairo!lll"'dc diploma.. 
tik mUsna1eyl hıımıl ot.ın Almanlar 
zanncdlldfğlne göre Berlır.ıe gidecek .. 
!erdir. Fakat diğerleri, hnpsedllı.celc 

üzere mevkut tutulac:ılu:udır. Gayrı 

resml haberler mUtte!U::l'ı 1rann gtr. 
dllclcrl sırada orada bulur an Alman • 
la.nn sayısını takriben iti 00 olarak 
tabmln ediyordu. 

1nr;"lli.z ve Sovyet elı;l!llılcrl memur. 
lnrı, memleketten Almımlıırı Macnrlar 
Jarı, Rumcnıcrı ve d:ğer bc.iml'I kol 
mensuplarını uzaklll§tırmak Uzerc. 
sıkı blr elblrllğl halindP çıııırmak~ 
dırlar. 

MONAI{ALE 1D RESİ RUS. 
LARA GEÇlYOR 

S~la, 11 (A.A.) - trar. ile ynpılno 
mutnbalmt muclb!ncc, P,•.ı;Jar trnndn
kl belll b:ı,ıı m!lnakalat \'asıtnıaruun 
lladeral.nl, Mavemyl Ir.:n dcmlryolu 
da dahll olm .... k Uzcrc ;ıl':.tlcrınc ıudık 
lan, Slmltld::uı haber ve-:->omektcdlr. 

Baha Arıkanm 
tetkik gezHeri 

İran hllldllnetınln trar.c"a bulunan 
Alman tebaalarını lngfüx ve Ruslara 
teslim etımği kAbul ctm!.; olduğu sa
mhaten anl&§tlmıştrr. İr..ı: hUki)metı. 
le İngiltere ve RtUya anımda yapılan 
anlqmanm memleketin dııhllt lglerlne 
karışmamak pt'ellslplnl lbtiva ettiği 

kaydedilmektedir. 

Bir Firavunun kolyesi 
çalındı 

Londra, 11 CA.A.) - B. B. C: 
Binlerce sene evvel y~ış bir 

F 'ravuna alt altın kolye Kahire 
müzeslndcn çalınmıştır. 

Ankara. (Va7.;ıt) - Ceza ve 
tevkif evleri umum m\idürü Ba. 
ha Arıkan nıcmle!:et dahilinJc 
bir tetkik "'C}ahatir.e çıkmıF:tır. 
Umum müdür, Konya, Denizli, 
Mui{adaki D21nman çiftliP.ini ve 
daha bazı YilfıvetlPrde ki cc;;3. 
evlerini teUdlt edeceic, seyahati 
bir ay silreccktir. 



Yazan : K nul H ansun • 
beyaz dişi ~ ve bütün kuv· 
vet.iınle onu mesarlığa attım.. 

Tam bu sırada kiüsenlıı lnılea:n
deki hava fmldağı J>irdenbire dön
müş ve ya.ptığı feryat kemiğime 
iliğime kadar glnnişti. Kapıdan 
d:şar:rya fırlty~r, tepeden ~ğı ini 
yor ve eve koşuyordum. Mutfağa 
vardığım zaman, orada oturanlar 
benzimden korkumun derecesini 
anlamı.şlardı. 

At ya.nşlarmm son hafta k0(7U· 
Jan önilnıüzdckl pazar gUnü Veli
efendide yapılacaktır. Bu hafta 
ylne Uç ikili, ikl çifte bir de üçlü 
bahis vardır. Çifte balı.isler 2-3, 
4-5 hıci ko§ular üzerinde, ikili 
bahisler 1-3--5 hıci koşularda, 
üçlU ba.h's tc 3 4 5 inci koşu
Ia.r üzerindedir. 

K03ulara bu hafta kaydedill3n 
atlar ve yarrş mesafeleri aşağı.da
dır: 

Birinci koju: (Sangilzcl ko§U· 
Aradan pek çok zaman geçti. su) 

Fakat bu gördüğüm hayali iy:ce Uç mda saf kan Arap erkclt 
hatırlıyorum. Yaz olsun, kış olsun ve dişi taylara mahsus. ~feeafesi 
hu adamı ara sıra yine gördüm. 1200 metre. 

En son defa gördüğü' m zaman 1 - Kuruş (A. Aynagöz) ıklet 
56 kilo. 

yine bUyUk nğzmı açmış ve giil-
mUştü. Fakat bu sefer dişlerinde 2 - Süleyk (S. Dörtecene) ı.ık-

ı..ı:-_·S'l(!r blr noksanlık yo'ktu. Acaba mezar- Jet 56 kilo. 
-~ntıa Yere dOştü S - l\lcllke (P. nnJim) ıklet te ...__

1 
kadar vücu: lığın ortamna l.).tt:ğmı dişi birisi :>ı kilo. 

d~"'Ş adı. Pencere - mi tekrar göınm(lştü? Bunu bilml· İkinci koşu: (Handikap) 
~ıll<I: \'e gülen adar- yorum. Fakat bu hayal, dişlerim\ Dört ve· daha yukan yaştaki 

bit •• d §!erinin ara· sıkmayı bana öğretmi~ ve bana li kan tn · t k 
L,..;! aı.vnb tıı·.. delik tlml yer yarım gilız a vo ıs-"~~ et • cesare muhafaza etmeji gös- raklara mahsus. Mesafooi 2400 

. t..nı, Ornda bir termişti. Bundan ileride pek çok .metre. 
~Yor istifade ettim. 1 - Poyraz (P. Jlallm) 81klet 

%rcı \'e korku içinde '75 kilo. 

't ıaın:1· Ancak bir 1 1 % - Olgıı (M. Çelebi) ıklet 
Cai rellk geçmişti. A- N 5S kilo. 
~~ almaya başlı- if 8DIU8Dl8r 8 - Cesur (T. At.can) sıklet 49 
~ ~~~~ kU 

·1.1u· f...... , ----------- o. "" eciiy0' -.at gU.lme· 'Üı;Uncii ko,,o: (Alemdar ko o. 
Oları h l'du. ft..klım yt> Fatih Evll'nme M..anıırlot-unda 1-;,. u) 
~~!enin farkında lencnler: 

, a• drııı .8::. Çıkan ziya !<'ener Arka sok:ı.k No. 17 de mıı.ruı.v 'Oç ve daha yukan yaştaki saf 
~ l't:Uva ... .rordu. ÖbUr Muhittin PckgUle.:" tlu IMııce suren, kan İngiliz at ve kısraklara maJı.. 

t Odadan en gözüme iliş Fener ~k sokak No. ıoo da Manav sus. Mesafesi 2400 metre. 
~a da blr saat:n Ali özpek !l ze.<iye Balmum, Aksa· ı - Dıındl (il. Alaku~) sıklet 
t 1'Q geliyordu. Her ray Hırka sokak No. 18 dctnıebc Bur- 61 kilo. 

6ıi Yol'dtun -
~ liı ilde d • Hatta, haıı önder ile 141.lne :ver Bcrta, Alek· 2 - Romans (P. Halim) ıslklet 
\ t1 lap~ran adamın sandre Arsasis ne Nlna Sinn, Fener 60,5 klio. 

)'~U anın ortası Boatan sokak N:>. f te Foto Sunwıı s - Komlsarj (Dr. Sefcrof) f ~o~uın boyanın • Tomaran i!e LIW!c özr.rı KnragUın. tötklet 60 kllo. 
:•q k • rllk Saray ağam M>kak No. 27 do l.."!:1 4 - Özdemir (A. Atıwuı) lk· 
~'a afasını yavaş- Hnlll Durgun ile EmiDf' Tek, Kara. let 52 k]o. 

t ~~doğru k ydın· gümrük Demiral No. !8 oe Değirmen· ı-------------
t l>c ·n doğru sıyn· cı Mwsa Kurban Uc Zennube Beyoğlu. 

~ tn ncerenin altzna Fatih Karaman cacı. No. 16 da Renç.. 
bıt ~?'ağın isine gir- ber Aıııoot Batban ile Babrtye TOten. 

ey göremiyor- Polat OnUvar ile HUreın Vardi. Hay· 
~.._ tllllı, dar Cala dendi aoka.k No. 16 da HA. 
. "l.11 Üs ve titriyor- aım Poiut ıle lAm1a Koluç, Sababa.t.. 
t~erı:~nde dişi n- tln öner ne MUJgb, Sa.4uatya Ulufccl 

~ ~Ul Pencere -
ı.._ t edeınlyor _ sokak No. 21 de çtttçı Htıse)ı'4ı Çakın 
""e bir daha ora- De Sadiye Kaçar, Eytıp Ralık;ı ,Bak'

t ~ onu tekrar 
l'rt Clı: ·istedim fa.

'h.c ~ edcınedlın. 'yıno 
·~da,,,: <>tunıyO'l' ve 

b~ordum. Dı
c~ ert geliyordu, 

• faıta, kızlar olacağını 
l E'ıd t onları çağır • 
t · C?niyorcıuın ve 

Cb }!'0rlarw. B~ da
~ı.."-'l'et k 

t lu ""'! adar slil"-
ht bil' a~~? sönmeğc 

ıı. .lJ.dlBs emaresi 
1 . ~ ,.,,,.._ 

kal sokak No. 6 eh amele Ahmet Bos-
tancıoğlu ile Sebile Dnrucuk, Fatih 
Habcılnr cad. No. 28 de Al!ker Ali Ue 

Eyüplü Halidin yeni 
bir marifeti 

Eyilplii Halit, paprasız kalmış 

ve geçenlerde blr belediye ceza· 
smdan do!ayı tevkif edilen Osman 
adında birisinin birden'bi're yakla,. 
şanık~ 

- Ben ~ gardl:yanmı, derhal 
ellerini knldır üzerini araynca· 
ğnn !,, demiştir. 

Osman emre itaat etmiş ve el. 
lerini kal~t.rr. Eyil.plü Halit 
bu baha.ne ile Omnanm cebindeki 
3 lirasını çalmışbr. 

Eytlplll Halit bu suçtan dolayı 

da asliye altıncı ceza mahkemesi· 
ne verllmiş ve dün yapılan duruş
ması sonunda da muhakemesinin l 
diğer davnlarile btrıeştirll.meslne 
karar verilmlgUr • 

5 - Goııa (A. Atman) ıklet 
51,5 kUo. 

6 - Mimoza (il. Em;') t;ı"~dot 
46,5 kilo. 

Dönlii.Dcü ka,u: (Jlandilaıp) 
Dört; ve <bha yukan yaştaki saf 

kan Arap at ve .kısnıJdara mah
sus. Mesafesi 2000 metre. 

1 - Bora (R. Baysal) &ıklet 
G3 kilo. 

2 - Tomureok <D. Günd:ıy) 
sıklet 59 Jdlo. 

8 - Kısmet (&fu7ııffer) !lıklet 
54 ldlo. 

Be~iıui koşu: (Tepeli tü koşu· 
U) 

İki ynşmda.kl yerli saf kan İn
giliz eııkek ve disi taylara mnh
sus. Mesafesi 1200 metre. 

1 - Demet (F. Sim,nroğlu) 
ıklet 64,5. 

2 - Bul.et (F. Slrus:ı.roğlu) ık· 
lct M,5 kilo. 

8 - Çohankızı (S. Temel) ık· 
ret 54,5. 

Hakemler çağırılıyor 
Ji'ntbol hnkcm komlte'ii bıış1can· 

lığından: 
Bölgemize mensup fu lbol ha

kemleriyle hakem namzetler;nin 
14 eylül pnza.r gUnU saat 14 de le
vaznnlarlyle birlikte Fenerbahçe 
stad:nda bulım.malan rica olunur. 

12.9.1941 
1.33 naru Saati) 

pat-çalar 19.UI Rndyo 
7.41'. Ajans 8"1.'lng 
aoo Haftf ltuartctı 

pa~tar 19.SO Ajans 
8.S(? Evin aaatı 10.46 Klı1s1k 

1:' .Sil lllohteW l'ilrk 
onrkılar mllıJ~ 

l2.4~ AjıuuJ zcuc; Radyo 
..&oo Beraber Gaı.eted 

türküler 20A5 Han,rk 
ıs,., Kan~tk ~rlubr 

proG'l'ftm ll,00 Zll'ft t 
18.0S Pnıııl s:ıv nıırrtmı 

ı <ı.40 Rndyo 2%.00 Rıı.dvo 

'\ing orkestnuu 
Konrt.cH %!.80 Ajans 

Hl.OCJ Konuama l%. lS Rndyo 11alon 
(lktT t orkestrMr 

Cuma 'cumartesi 
1 2 Eylül _!! f' ylul 

: %0 1 Şııba.n: 21 
Hrur: 111 

\<alUUer VB.Nlıb ~' VIMlat ~ 

l.i ÜOt'lır"tıı 6.86 11.07 G.38 11.15 
"' • •11ii1"1'1 

lS.11 fi.42 13.1 

5 - V.u 11 1% EYL'OL 1941 
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76 
Ling 'e Bnik~l tıb fakülte

lerinden mezunum .. Pakat er.za
cılar miişterek ış yaµruak için 
daima ınsan.n başına. musallat 
oldukları için diplo:r.ıalanmı tn
ı;ııyıp veya açığa vurup do!·tor 
olduğumu anlatmak ıstemi) o -
rum. Bilmem bu vesil\a sizi tat
min edecek mi?. Vcneziiella ünı 
vcrsitesinin verdıği profesörlil!: 
vesikasıdır. Gerçi fotoğraf biraz 
eski ama yina de tanınacak va
ziyetteyim. Bu vesikada görmüş 
olduğum bütün hizmetler ve al· 
dığrm resmi vn.zif eler in listesi 
var. Yine ayni' vesika Knrakas 
tıb fakültesinden iki sene miid· 
detle umumi patoloji kiirsüsünil 
iwl ettiğimi gösteriyor. 

Maznunun bu sözleri üzerine 
salonda bir kıyamettir koptu. 
Hemen kısmı azam~ Teo:lor Zui
feld'in hn.stalartndan :baret olan 
halk .ıslıklar çalnr:ı~a başladı. Re 
is güçlükle scionur. sükünct:ni 
mıihafaza etti. GürültU arasın -
da küfürlerin mc.hkemeye mi, 
yoksa maznun :ılcyhinc şehadete 
gelenlere mi ait olduğu pek i~ i 
anlaşılamadı. 

Fakat Zuifeld bütün hu küfür
lerin kendısine ait olduğunu ~ok 
güzel anlamrsb. Nitekim profc. 
sör Mayer elini sıkmak, kencli
sini tebıik etmek icin salona 
girip: 

- Artık kendinizi kurtardınız 
muhakkak beraet edeceksiniz 
dostum .. 

Dediği zaman Zuifeld mUtees. 
sir bir şekilde şu cevabr verdi: 

- Evet beraet edece:':rim .. Bu 
muhakkak. Dedi, fakat kendimi 
kurtarmak meselesine gelince, 
mantteessi' hayır .• Art k tamir 
kabul etmiyecek bir şekilde mah 
volduğuma emin bulunuyorum .. . . . . . 

xv 
Judi Olperin bosanma kararı 

tam verileceği sırada kocası 
Mösyö Olper kansının başka bir 
erkekten gebe kaldığını öğrenin 
ce boşanma davasından vazgeç. 
ti. Kendisine para. teklif ettiler. 
reddetti. Çilnkü Mösyö Olper 
kendisini bıkkmltktan değil, Hl 
kaydiden değil, fakat başka bir 
nşk için, ibir erkeğe bağlanJp ya 
§amak, evine, vazif csine sadık 
kalmak imkftnlanndan, ka:bitiye. 
tinden mabrwn karrsmdan inti. 
kam nlmak için davasından vaz 
geçmi~or, bu şekilde kansından 
intikam almağa. bakıyordu. 

almağa yarıy~rdu. 
. Judi ise kar~ldeıinin yardmu 
ıle bu mukabil intikamı başka 
bfr c!'kekten lbir cocuk peyda.h. 
lamaga kadar götürmüştü, ~e 
bu sc:epten Mösyö Olpcr bo§an 
ma.k i!:'temiyordu. 

Bu vaz·y.~ttc-n ~onra Mösyö 
Olı>:r, Judiy.? sırlan söyledi: 
~nun muvacehesinde ben 

senın kocanım. Doğacak çocuk 
da resmen benim çocu~ ola 

caJ· .. Nüfusa benim yanımda 
ge~cc~ ve ben "8hibi buluna. 
cagım bu oocuk üzerinde tam 
~anasiyl~ t.ı.sarruf hakkına ma. 
lık olacagını. Ona istediğim mua 
mele~ i yapacağım.. Filhakika 
~ugun _babası ben olmadığımı, 
bu çocu~ başka b'r erkekten 
~.yjahlrun•ş olduğunu çok iyi 
bılıy:.rum \'c s·rf bunun için ~o 
cuğu n!T-ak ist•y"ı ı:ım: :lnsnnı:a= 
yalnız b:ı.şkalarm·n eli altında 
olan seyleri alma'~ isterler.• 

- Bunun başka hal şekli 
yok mu? 

Diye Judi Olper sordu. Kocası 
~ ceva:bı verdi : 

- \ ar.. Çocuğu hakiki ba.. • 
basının ismine yazdırabilirsiniz. 
nnca 1;: çocuğun senden doğma 
olduğunu kaydettiremezsiniz 
Artrk bu ilci şekilden birini seÇ: 
mek de senin vazifen .. 

lki ~kilden birini seçmek i. 
çin fazla dili ünmeğe mabnl yok.. 
tu.. lüfus kfli:'liı üzerim~ mec_ 
hul bir anneden dofuın TeodÔr 
Zuifcld kızı Nella Zuifeld dir 
yazıldı. 

Fakat çocuk herkes tarafından 
kullanılan isminden başka bir l 
sim daha almıstı: Bır cok kım. 
seler kcndisıne "Cincı,. diyorlat". 
dı. 

'\llpl.YI ... ~ aya.-
~~ ~or ve u-

ıı. lltıtc Wrüycrek he

Fabna YazgUl, Şclıramln! Topkapı 

cad. No, 19 da Ziraat ormıuı memuru 
Blc:nn Çizer 1Je ~ilde Yaprak, Şehre· 
minl Arpa sokak No. 7 dl' Galip lı!o. 
rallç ne Avniye Savul, l<'atlb Çırçır 

No. ıs do Cemn Tarakçı ile Didar Er. 
tala. Aksaray Taııbur; Oemll aokalt 
No. 9 da garson Mustafa Yazıcı Ue 
Fatma Yuran, Eyüp, Şerefbey Cll.d. 

No. 108 de kazancı Meıınıet Bllhrer 
ile Hatice BUker. Şehn:mlnl Çukur 
bostand:ı 6ğretmen lbnıııim Çelik Ue 
Hcdlye Göldlk, KaragQmrilk Adem· 
baba No. 28 de KundwıtCI Mustafa 
llılıı.vlg5k De Hediye Ataısy, R&ml Cu
ma mahallel!1 No. 18 de Memur Hilm1 
Topdemir Ue SUhade rcıı:oem. 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugün Matine 11 de ~ 8 de: 

Öğlf'ı 

hdndl 
Akşam 

16.46 O.U> ] 43 
5. 
9.20 

1%.00 

Pullu kaı'.ntlar vasrtasiyle a.. 
hr.an meŞru intikamın k§.fi ol 
madığma. bilakis hasma avan. 
taJ1ar verdığine Judinin kocası 
:Mösy1i Olper de inanıyordu. 

1 
Kara kaplı kitaplar knn~tın. 

Çocukların isimleri daima mu. 
f us tezkerekrine yazılı olan i . 
simler olarak kalmaz. Bunlarm 
haki! i isinJeri ilk konuşmalan 
sırasında crkardrltları sc ler. 
muhtelif eşyalara verdikleri ic:ıiın 
!erden seçılir. O:>cuklarm lisan • 
tarından ancak esraren,,iz diller 
mütehassısı olan anneleri anlar 
Bazı kuşların öterken çıkardık : 
ları sese göre nasıl kendilerfae 
bir isim verilmişse çocukların 
§eklini değiştirdikleri isimlere, 
muhtelif eşyalara, her ne sebep. 
le ise verdUderi isimlere göre 
isim alırlar. Fakat tabii olan 
her şeyi değistirmek vnzif csilc 
mükellef olan cemiyet çocuğun 
ismini d::!rlıal değiştirir.. Ma. 
sum evvel!!. ha.kiki ismini red.. 
dcdcr, kendisine tabiat kuvv ti. 
nin verdiği ismi aJmağr ister, 
fakat ileride kendi ine konulan 
ismi cemiyetin arzu ettiği bütün 
içtimai güçlüklerle beııı:ber ka. 
bul etmek meci:ıuriyetindc ka. 
lır .. 

ıı.l>'aJt ~~Ye bakıyor
ltı ~ "c "'<ılSar hAAıuaa 
li ~"ltt ~a.klardan biri· 
'lı~. c~ a kadar refakat 
~ hı eıt istiyordum. 

ı: bir UŞak Yok' 
~tlc lıa 
.,~teı,,.,"ada cesaretim 

~~e ~; :mezarlığa 
~ ~ 'trrrınz verdim. Bu 
Sı.. tıeııçeain ~'1loe.k 
~~ e dUumlye-
~. "'itepeye çıktmı. 

~ı. ~ Ukal,da muar
~e. ltt,..:~de durdum. 
~~~tı. lmınğm 
~ · lt ~ bir eey 
~1 bt~rbt'In methali 

•t ~ ~enıerden iba· 
~)llllt tararma ço
illde d'" Uctiye sokarak 
c 111.ıtc~llııUyordum. 
' l'lnı, "Uyuştu Vf 

'~~ \ \>ı ela )~r!sinde. me-
tle ç e aynı adam 
~'iri eııl'es.l beyazdı 

1 !'ı.) llet'i:or. Ve aynı za. 
1Gi..n"n bclti nıeza.rlarr 

"1 "'ı: Utıu bir emh 
~b. "1.11..vord 
tt~Ct um, faknf 
., ol'aıı l"derniyordum 
~ orıa a duruyor, herl· 

ıll' d l'alvarıyorduın 
~ llıııYor ve kmul-

• ~ b 
t b:..,~!.ll>' Oidtıı.J CCSaretlen.. 
~ele bir u: Aşağrdak:f 
~I ~ldı~ğm dolaş
~-c ea 1 duymuş
~tı reuendinniş ve 

~ ~ta1ci eu 8Irada öte
~~Ol'll§ıyoı·, YtlrürnU· 

taı"e dalına lleri
~t lcrJyordu. Ka-

t e!llo~t.lıxı. Herlt 
l'du. u. Bir kaç a

'tıtı- l'tl. Artik Ytiril
eyen bir elimle 

Yaza veda 
-Bebekte-

Bedbaht bir h&n muhalefeU. Ee· 
bek Bel~ ~e gfJQ8D cıu. 
martest için luwr1'uıan nıubte,eın 

mtısamervt bılr h&fte ~riJe attı; ve 
yaza \'eda 1ç1D d\llll&flıen bu e§8lz ve 
baba biçilmez mUıı:umıre b5yleee 13 
Eyllllc kalmJI oldu. 
Enıelce de yazdıgunm gibi bu, nevi 

phnna mtınhuır te-vkaJAde parlak 
mtlaamereyl c. .a:. Partim Jı..'tnin6ntl 
nahiyeal luızrrlam&ktadrr. 

Tertip )leyeU, ylııe evvelce yaz~ 
ımz gtbl, bir evlenme memurundan 
~eçml§. fakat benUg duttnlerlnl yap. 
ınamı§ gençlere telleri ve duvıı.klarty
Je bahçeııl.n en mutena ııokt&ıarmda 
birer dem~t çiçek bah~ı.l hallnd ha. 
zırladığı yerlerden ~Juı, daha bir 
hayli yenilikler dU~UnmCl{t.Or. 

EzcUmle, Madam Batn~yln mC!Dlc· 
keUndan bize uağmelcı getiren çok 
temiz -ve aııll çocuklar lnllmu~ bUillar 
görlltmeml§ güzellikler saçan mahalll 
Japon elbiseleri ve tstantulda ilk I>«!.. 
ı. lfltOecck bir sllrprız oım:ık uzcre 
Japon gaıialarmdan nnınuneler ha· 

zırlamqtır. 
Bunlardan ba.,ka Şark ve Garp mu,. 

afklalne; Oskar Vaytldln Snlomestnı, 
mubdelnden daha İy1 ifade edenlerin 
yapa.cağı rakıslarm culi'esl.De hudut 
olmıyaçaktır. 

Müsamere ba§ıarken, Bebek KOl'Wl" 
da civar den1z k1Uple4'tnln mllkemmol 
bir yarışına ıablt oıaca~ız. 

Mehtap çıktıat UDllUl daizdo mu
aUd eu'beC tglna ~ -.z !ı,eyetıe· 
rtııı i§f dcceğiS. 

DWzde ve kara4a nbne, aaat i1Qıe 
kadar yaza V<?dam G 11aWlkAı' btr 
hltu&SI kalacak.tir. 

l - Kızdgllge SO K11U1D birden. 
ı - Ar51an1ar Adaat. Mattra filmi 

3 - Yağmurd:uı Kaçarken. Komedl 
Yeni kolhıkJar konnlınuıttur. 
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bile edilmez. Sonra diğş' taraftan (sözü buraya getire
cektim) Beyefendi hazretlerinin yüzleri daha gösterişli. 
hatta güzel denilen yüzlerden sayılır. Halbuki değirmenci· 
nin yüzüniln her tarafından çirkinlik fışkırıyor... ( 

Zaptiye mildürü mağrurane tel)essüm etti: 
Zaptiye memunı. yani Sansi\?': 

-~az~a olarak cüye devam etti. Mis!ers Fra.skita 
yeğenini tayin ettirmek i~in kendini pencereden atmağa 
hazrr 

..:.: "Bu noktada lben de ayni fikirdeyim. Bu tayin be
nim yegane ümidimdir.,, 

- "O halde işe ba§layrnra Beyefendi. Size evvelden 
planımı söylemiş bulunuyorum. Yapılması icap eden bi
ricik şey işe hemen h~ gece başlamalı . ., 

Zaptiye müdürü anı::ızın kendinden aşağı bir insanla 
konuei;uğunu hatırlayarak: 

-" Sana her zaman söylerim. Benim nasihate iiffi. 
yncım yo'k . ., dedi. 

Sansar kekeledi; 
- "Beyefendi hazretlerinin henden J:>unu istedikleri· 

nı zannetmiştim. 
- ''Kar§ılrk verme!,. 
San~ar §apkasma elini uzattı. 

Zantiye ·mildü:ii tekrar ıniilayimleştJ. 
-"Her €eyin bu gece tanzim edilmesini mi söylüyor. 

dun! Pek ata bw·nya bak çocuğum, Bu fikri beğeniyorum. 
Allah kahretsin. Bu hain tereddütten ~üratlc 'lrnrtu1rnanm 
çaresi budur.,, • 

Sansar sUkOnetinl muhafaza etti. Zaptiye müdürü 
yazı masasınn gitti. Resmi bir kağıdın ürerine birkaç sa· 
tır yazdı. MlihürUnU bastıktan sonra kağıdı cebine kovdu. 
Bir tutam enfiye aldı: 

- "Yeğenin tayini tamamlandı. Yann mubtann ka.r
ş't'Sına cıkacağrm Ya bunu tasdik ec'IE'oekler. Yahut di~e.r 
bir St. KQentu muharebesi olacak. Bôyle yapacaktık de· 
ğil mi?,. 

_ Elini laptiye mtidUrünün enfiye ikutusuna uzatıp bir 

!arak uzun kararlar verilerek 
tebligatlar yapılarak alınan bu 
intika.rn fenalığın geleceğini lL 
r.aktan gönneğe ve ona göre 
tedbir, hatta mukabil intikam 

ne 25 

dar Zaptiye müdürüne refakat ettiler. Ornda müdür ce
napları yapacağı ibz.zı işler olduğunu söyledi. Bunun üre
rine. geriye kalanlar, gemiciler gibi, yıldızlar ssyesindt
dümen kullanarak yahut körler gibi .köş başlarım yo'k· 
hyarak evlerine doğru :yollandılar. Çünkü gece karanlı~ 
bastırmış ve av henüz d~"mamLc;tı. Şehrin ışıkla:rı da in
sanlığa bah!)e<iilen cicvrin diğer nurlan gibi yalms kadiri 
mutlakın mevcudiy tinde meknuz idi. 

Dığer tarşft::ı.n bilrmet'kfır bir hi~etl;ar tarafından, 
bir akraba davetine yahut mutnd toplantılara giden Ha
nımefendilerin veya Beyefendilerin vo!unu vdmlatmak 
için taşınan bir meşalenin, bir fenerin cadde boyunca ı>ar
lad •ğını görmek şaaılacak birşey değldı. 

Hemen hemen her alçak p2Ilc"renin "Pnrmn.klığtnda 
sessiz ı.m siyah bir gölge görünmekte idi. Yahut daha doğ
rusunu söylemek lfızım gelir e sessiz ve siyah bir gölgenin 
kokw::u gelmekte idi. Bunlar, i~erid. n aya.'< sesi duyarak 
sev,...ilisinin evi önünde bir müdd~t ıçin durnn Uşıklnrdı. 

Avukat \•e rahipler buradan g~erlcr1tPn: 
- "Biz bir süriı maskarayız, dediler Bu saatte dön

düğümüzü görenler bizim hakkımızda kiıiı bilir ıncler dil· 
şünürlcr?,, 

- "Ya. sokaklarda böyle saat yediden sonra karan
lığın örtüııü altında sürtünerek gittiğim'~ gören halk ne 
der? .. 
~ ''Evet. fakat bununla beraber değirmen n kadar 

ıç acan bir yer!., 
BırM sonra ı.·uk··tıbulacağı rnu:haklrn.k olan ka.rıkoca 

ka\ -:ı~ "' vP <li • h " ••' • h•r1·ı vu ar1Ea Yuran bir sesle: 
- ''J'arım şu değ'nneni bir türlü hazmedemiyor.,. 

d~i . 
Hic şUphesız. ,·nzif esi ''kitap çtkartmak , olan. rahip

la..r-den biri: 
- "Ya benim yeğenime na oluyor, dedi. Y~nim. 

rahiplerin geveze insanlarla hı~ bir ic:;1 yoktur diyor." 
Ücretli 1d1Le <iEmirba memuru o'an d'ğer rahi"p: 
- "Bununla ber"nber d"nyada, dcğiımcndc gecen ha· 
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/stanbul Belediye Riyasetinden: 
Heııap t~lcr~ .\füd~rlllğünde ı:&t'n.hal bulunan (30) ı:ra mon?lı mllraklp 

ak içlı 1 i .9 PU tıır.~ llf' mllsadif Çcu §&Dlba gUnU saat ıı de mlu.abaka imtL 
~ ya.ı-llaı.:ıı.ktır. 

Aşağıda l azılı evfntı haiz 01&.I.ılarm 16.9.941 günU llkııam:-ııa kadar Be. 
lıediye IUyasetine if.l!de. lle mUr l.l'c.&L ederek istenUen vtsan·ı vc.rmelcri ve 
11\yl.n edller gün ve .ıae.tte beledlve merkez b!nasmda nı:.zır bulunmalan. 

1 - Türk olmak, 2 - YUkı>~k lktı.sat ve Ticaret, Slyasaı bllgiler okul· 
len veya Hukuk :FaltUitesi mezuııu olmak, 3 - Aske?'lığinl yap.nış olmak, 
' - 30 ya~ndan yukan olmamak. 

1.etenllen vesaik: 1 - Hüviyet <.Uzdanı, 2 - Askerlik ves'kası 3 - Mek. 
tep dıploması, f, - Do~ruluk kA~.;!1, IS - 4,5X6 eb'adınUH dör• Co~og-rat, 

imtihan Atideki ıı.ovzulardan ! .. Ta kılınacaktır: ı - laare! hususiye ve 
betec!iy·. verı;I ve resimleri, 2 - .6Ut.çe mevzuatı,, 3 - M·•hae<>be usulleri, 
-' - Ceza ve lıultıJk usı;JU muba::crueleri, 5 - T. Ceza 1.:anunu. 6 - Tahsili 
emval, icra ve ifJAs lf<:.nunlan, 

Bu imtihana ttereK belediye ve gerekse aalr te~kUArtan Si• Jlralık dere 
ceye terfle hak k~ .. ·~ olup da ~ a§&ğı lise veya mUtıdll oereccslnde tab. 
Bili olanla;.- da glrebilfr.u. MU:ac&at edeceklerin vesaJki noksa • olduğu tak-
dit'de imtihana dahli 'l:&mazlar.. (8071) 

'OÇ KÖŞELİ ŞAPKA 

d~ler !kadar hiçbir hadise günah.sız ve ma'sum olamaz,. 
pıskopos cenaplarm:n da oraya devam ettiğine göre ben 
de öyle düşUnüyorum . ., 

Giinah çrkartma papası: 
- "Sonra bizim yrı~ınuı.daki Beyefendiler .. diye ce

vap verdi ... Dün yetmi3 beşime girdim,,, 
Ücretli rahip: 
-- "Mesele gayet lşik!rdır, diye cevap verdi. Fakat 

başka şeylerden bahsedelim. Bu akşam Mistress Fraskita 
ne kadar glizeldi. 

AvtLltnt bir nevi 'bitaraflık üade eden bir sesle: 
-

140oo ı dedi. 1ş güzelliğe gelince hakikaten güzel 
bir kadın ... dedi. 

Günah çıkartma papası baslığınm içine doğru: 
- "Pek güzel bir kad n,, diye bu fikri teyit etti. 
Ücretli rahip: 
- ''Eğer siz bu kanaatte deği!c:eniz, onu Zaptiye mü

dürüne oornnuz . ., dedi. 
- "Zavallı adam kadına a§lk!., 
Günah çıkartım\ papası: 
- ,.Ben buna kuvvetle inanıyorum.,, dedi. 
Avukat: 
- "Şliphesiz, diye söze karıştı. Beyler benim evime 

giden en iyi yol burasıdır. Size iyi geceler t emenni ede
rim ... 

Rahipler: 
- "Gec.eniz hayırlı olsun .•. diye ceva pverdiler. Ve 

birkaç adım konu~madan vürUdUler. Sonra ücretli rahip 
günah ç karma papasının kuşağından c;ekti. Ve mınl
dandı: 

- ''Bu da değirmencinin karısma ô.şık ?. 
Diğen evinin ktpıı:mda durarak: . 
- ''Öyle gorür.üyor ... dedi. "Hem o ne kaba ad m! 

Ne ·se yarın görUşUri.iz dostum. 'Pzüm!erle aranızın iyı o
lacağına inanıyorum.,. 

- "Allah kısmet ederse yarın görüşürüz. Geceniz 
hayırlı olsun,,. 

------------1 
En idareli 1 Kilis gümrük muhafaza taburu satın 8 

LAMBA kom:syonu baş~<anhğından ~ 
EK~U ~ıfJ'. 

En.akın Clwıl 

Un 
Arpa 
Odun 
Et 
K. ot 
Pirinç 
Sabun 
Z. yağ 

Saman 
K. UzUm 
K. fasulye 
Kırık mercimek 
Nohut 
Börülce 
Gaz ya~ 
Zeytin tanesl 
Kuru soğıın 

Peynir 
· Patates 
Sadeyağ 

Erzakm 
Mil< dan 

kilo 

89000 
96000 

670000 
2MOO 
78000 
3000 
2400 
2000 

83000 
4000 
2000 
1500 
3000 
2000 
2400 
1000 
0000 
1300 
5000 
2000 

Muha.mmen 
bedeli 

Lira 

17300 
10560 
13400 
10000 
46b0 
1260 
1560 
1200 
20":5 
800 
500 
250 

·~ 300 
600 
450 
250 
!H5 
750 

3000 

Kr. 

~lııvııkkat 

tt1nlnııtı 

Ltra Kr. 

!8M 
W2 
7 3 75 
7l'iC· 
aı;ı 

lh :iO 
2u· 
9.~ 
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{ft. 
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16 "7/ 5 
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4~ 

:!. 15 
l" 75/ 5 
M ~7 ·5 
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I aksım ~ ame• Palas 

1 ncı ha: 
1 . lı • t•ın l!fll 111 

Cs!llilnilC.-~~~ı;ı;;:::a;ı;w-LM~~lıılU 

.•ı-1 
ııru, tJI' 

A - T!\bu loıtı\•tll'l için yuka~da yazı'ı 20 kalen ?rz,.l: ,·em V" vak'lcak eksll•meye l()h\l· nrıoll 
'""pil"' c.t• 

B - Şar~:.<Jı.ıeı .. r · ttomlsyondn dır. Göri.lle ve aıı:, r.bl!•r '1-.l:slltm1>lcr tR. '>ur kararı;hmdıı teııJJ! 
C - Açık ~kı. Jtmc't r ıçın muvakkat teminat mak .ztuıu ve T!carct Odası \•estkalıırıD1 (fi 

ge~irecektir. • 1 rPr(d <. ~a:ıını A.'/ \1 ı ~ 
~a~:l<iığ'ı ver r AK ı·ı 'I • ı. lfl·' 

fJ,,.,,,_ ~ ,~ .. , .. .,, • ı rlırp •den: 
D - Kııp'i't :carn:ı ekslltme-ler için yuknrdal-l ve .:kn'arı'll tekl if mek tupıannı havi kB~sr e"~ 

me 'aatlnder. bi ... aat e'"Vtı eksiksiz komisyon başkun.·ğL'ı.ll malt buz muka blJlnde verır.!ş oıınt• • 1 

• ,,,, 4J. rt'l ,f (',, .,. .... ... ,, tinde de komisyon ta h'lzır bulunmaları llAn olunur . 

___ ! AR 1 İstanbul :\sllye 9 ın<•.; Jlulı.uk 114... 
klmliğlnden: 

941/356 
939 senesinde Yenı::nrı or!a okulun· 

dan almış olduğum , sd:kr.amemi zayı 
ett!m. Yentsıni atac •• ~ıu.• an eskisinin 
hUkmü yoktCT. 

46i Muzaffer Türe. (81182) 

Setenlk tara!ından Beyııl;'lu Yenlçftrşı 1 
Çiçekçi sokak 10 No. r!a oturan ma· 
kinlst Nişan aleyhine ıu:·:ı.n ntkA.bın 

1 

* • "' 
feshi davasında. M.alevt:.e gönderilen 
tebliğ varakasına ve .. ılerı meşrubattan 

Kocamustafapaııa ı\.s'.<P•. ilk Şubesin-
den aldığım askerll. tı>7ıteremı zayi 
ettim, Yenisini -lacağımı:ao cski.Sinı.n 

hUkmU yoktur. 

mumalleyhin on altı seoııe Jenberi kay. 
bolduğu ve binnetlce !kıımetglbınm 1 
meçhul bulu,Ju~ an.s,ıl•naııına meb 

SUleyma.nlye •marıı> tokak numa· 
ra: fi Recep otlu Adh Budıtn:az 

1819 (87180) 

nJ hukuk usuıu muhake:Delcri kanu. 

nunun 141 ve müteakip meddeler! mu. 1 

cibince dava arzuhallr.c yirmi gün 

* • "' 
4266, 4267, 4293, 429{ 1.umaralı bf. 

siklet pl!kıuan zayi olmcştur hUkmU 
yoktur. 

müddetle cevap vermesi Vf mahkeme 
gUnU olarak tayin edlleL 6.10.941 saat 

9,30 da mahkemeye gelmesi veya bir 
vekil göndermesi, akı.1 1'>kdlrde mah· 

Sanyer: Ha<'ı :\lctınır.t Raif sokak 
numara 10 da Ali oğlu MUmtaz 

kemeye gıyaben devar.ı edileceği da

Okaray. (8'71'7S) 

* • "' 
2667 numaralı oton\ı.>bllll) benzin 

karneıılni zııyl ettim, Ye.r.tslnl alaca. 
ğrmdan eskisinin hükmü yoktur. 

&yo~lu Parmaklcapıd» %66'7 otıı 

aahlbl 1hsan Düz.'er. (87U6) 
• .y. • 

24.9 940 tarihinde ve 31/273.U nu 
maralı ikamet tezker"!mı kaybctum 
Yenisini alacağımdan esk1~inln hükmU 
yoktur. 

Femande Lepage. (1'71'79) 

• Jf. • 

7537 sicll numaralı bhı'klet ebltyetı. 
mi zayi ettim. Yenisini alacağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. 
Ccl!il Demlrson. (871'77) 

vetiye makamına kaim 
llln olunur. 

Birinci sınıl 

mütehassıs doktor 
NURi BELLER 

l 'WtR ve RtTJJ IL\S'l ALllU.A ı: 
Ankara Caddl':tlt No '1 

\tuayenf' aaatlert: l.11 trD itibar•·• 

~NJ ~VNNl!:.ET~, 

NUR/ ESSiZ 1 
GOZ HEKiMi 

Dr. Murat R . Avdrn 
BPyo~lo Parmakkapı tmam wokak 
So. t. Tel: ·UMS 

Sllr'aı n Emniyet 1 
Müracaat yPrt: :\ksaray Rarnkoı 

ırarıı~mda RoMia Daire 

tıÇ' KÖŞELİ ŞAPKA 27 

GUmıh çıkartma papası daha, bir meryf'tn tasviriyle 
bir kandil bulunan kapının içinde, ayni tarzda - ''Allah 
bize i:vi bir gece bahşetsin,,. diye dua etti. 

Ve k~pının tokma~mı kaldırdı. 
Caddede yaln·z kalınca. boyundan ziyade poslu oldu

ğu için yuvarlanır gibi yUrüyen diğPr rahip ağ r ağır evi
nf' doğru yoluna devam etti. Hiç şüphesiz arkadaşını kas
dederak kendi kendine: 

- 'Bu Mistress Fraskita'ya sen de ıLc:ııksın va! de
di ve biraz sonra "güzelliğine gelince Mistress Fraskita 
güzel bir kadındır ... diye ilave etti. 

SANSARIN TAVSiYELER/ 

Bu esnada Zaptiye müdürü sansar ile berab0 r 7,ap
tiye dairc~inc gitmişlerdi ve bir müddetterı~ri içtima sa
lanunda sansar ile kendi vaziyetinin ve mevkiinin icap et
tirdiğfoden biraz daha fazla samiınt olan bir konuşmaya 
tutu~muş1 ardı. 

Sansar: 
- "Meseleyi pilen bir köpeğe Beyefendi hazretlE'ri 

ıtimat buyursunlar. diyordu. Şimdi Beytfendi hazretlcri
n1n bana anlatmış oldu~ ~evler. şu ışıktrın daha aydmhk 
bir şekılde l\Iistress Fraskita' n n si?.e deli gibi tutkun ol
duğunu anl:ı.tıvor.,, 

Bunu söylerken odanın sekizde birini güçlükle aydm-
lata:ı lambayı göstermişti. 

Zaptiye miidürü ağır ağır irini çekerek: 
- "Ecn senin kadar emin değilml. .. diye revap verdi. 
- "O halde ni<'in emin olmadı,ilnızt anlamıvorum. 

Fal·at. e;;.er em: . de~ilseniz. o halde açık komıc:a!ım. (Böy
le konuc:ıtu<Yum irin beni aff e. iniz.) Beyefendi hazretleri
nin bir nevi !;akatl '?ı var .. . Öyle değil mi? .. 

Zaptiye mUdürü: 
- Evet, dedi. Fakat değirmenci Lukas'ın da var O 

benden daha kanbur ... 
- ''Daha kanbur. ook daha fazla kanbur. Mukayese 

, 

______ .:. ____ _ 
a 'br iye 1;umaur.yeti .--
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lstanbul 

ıığı:ın mllracaal.urı. 

O · •t 0 't ·· ı ·· .. ·· d- 0~j :uvers1 .:. n.e,z or u J;,ın en: , .:·· ~P r?:·ı 
19t0 - 4l yı1• ı.r!ieılık de. sı.ıuc·n ikmale kaıao o~rfllS 6ı >~ 

t.aıebcı. :- ' ıL'IIRı ını. i aıı arı ı:ı E· !Cı..:ıen 10 Birlncı·.eşrı.n' ıtS ı;uır ÇJ 
dan alllkauar.anr r. muddet k!•ıae t.a!lm taouru 110.ıı.ı (• 
racaatıan. 
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Devlet Dcmiryollan ve Limanları ş 

e 

Umum idMesi ilanları .99'1 

-------------- ~----- ııı ~~· ~ıl Muilaınmer: ı ı ı•eli Jl:.000 ılr:ı c.ıan t.000.000. adet ıuC .,ıııs 
gUn•I saat 15,30 aı. l.apall zart l.SUIU ıle Ankarada idllre Jf' 

kt .~ t 
aıuır.1.. .. · ır ı:ıılı'!I ,, 

Bı• iş girmek !.,tı~cnlerin 112:1 liralık muvakkat ~ d V~.ı 
tay!n ettl~ı vesıknları vr tekllfiı· lr.t aynı gUn saat 14 30 ı:J' 
yJt: Reisliğine vemıele .. ı ıAzımdı:. ~d'" 1'# 

Şartna•orler pa:.,wı; oıarnk t r.k:ırnda Malzeme oai f 
o 

§!lda Tesellüm vr :>r• 1: Şc.füğl.Ild .. :. <.ağıtılacakur. ı~' · 
• ,. • ıı:ıııııtı. rı'J~ 

Muha:nme:: bedeli ı 1900 l l!rti olan 1000 kl'o Sarı a:ı aıst ııtıf .. 
tı' t18d1' ., v 

Çn~ıı.mb8 gflnU l&at Hı 4..,J on..ı k::k beşte Hıı.ydarp& .. uıı°' ,t 
•JJ] "' .ı; 41 Undrkl komisyon tnr'\fır c'an a~ık eksiltme usullyle SS· ıı"11~ ıc~ 

Bu ışe gırmek :btuenıcrin ı 4~" lira (501 kuruşıuıc -ıııı-"'"' 1 
ve kıı.nunun t:ıyln .. tt . ğ'ı vesalklo l-.rllke kslltmc gUnli 

11 
111tl 

m's~oLa mUracantıan !llzımdır. dıığıt:1~10o61 

Bu i~e alt ~artn:ı:r.der kom!s~ondan parasız oıarıık ~ I, 
ıı _, t 

• ~ * tı ıroP' d(I/ 
Scınıa istasyonunda yapılııcatt yeıtnkhane hlnnsı ın.,q.ı .eıııtD 

ll'e \'f, \'ahi f.ynt ı:..cr:nden ek~'ltn.cye konmuştur. sıı •ıı. 
lontolar için mukt:ızı dt mlrler ır.ırtcc verilecektir 

1 - Ut: i~in nmlıa!r.men be..ı"ll (42.700> liradır. 0 ' ıı 

2 - lstekJier Oi.I i"Ş!l alt ,urc.1ııme vcsalr evrakı p. ·rıtr ıı'"''* 
ve Balıke'!lr veznes'.ndrn (2Hi) ~uı uş mukabilinde a1B~111 db Af> pı'' 

3 - Eksiltme 31ı.O.PO tarih.:ı '.? Salı gUnü ı;."\ııt ( ~(i) urrn >~it 
yoJla.n yol eaırrıı:ndc toplanacaıc merkez birinci koınls.V· ı; ıcrı•f'' .r"' 

4 - Eksıam,..yc g.rct:.llmek ı• .r> ıstekUlerin teklif . "~s· ı;oıı: ~ 
aeağıda yan• teminat ve vesaiki :ıynt gün saat ( 16) e .rl~ '.J 
liğlnı> vermeleri t.'lzrm• ır pi ,J 

a) ı ı2C'25ı lıı& ık muvaltlmt t.:ım!nat. 1.,~ rı;'~~ıır:, 1.J•l i ~· tJV bı 2'91.. sayı:ı lrnm nun ta {!n etliği vcslknlnr Ue ,1_.l'! •ıt 
uz.:re MOnakalll ·:eo<fılı tıncten s.rrır.ı~ ehllv('t veslknB1• ".tı 1 \'<

11
_,,oJ) 

.ol 1 'fl'• 
th11le tarihinc!E'n en aı ccklzgUn ~ucı bir istida ile :MUnıı · ,.,. ... 

(64•;) 
r.ıcaııt olunması. 


