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~l'elg, tstanbul Vaıat-P08te ırut~ f~ 

-eını k -~~ 
~aı . .e e~e hubu-
)O ıstıhsalıni yüzde 
l ar11racak tedbir 

~~'2&.n: ASIM US 
~ ~~ elıveı memleketin 
~~t ;r 1 lerinı idare eden 

llJ1 'fıa~ bruıa orta An.a
t \'~§art.lan ha.l&mda 

'o~ ek şöyle deml5tl: 

~ 0t~:naaoıu yaylüsı lkllS bit ld~ kurak olduğu yo
~ ~ 'Vardır. Bu iddiayı 
>ot 1'at" Yaptı~'IIDJZ rnsadat 
\ ~lluyllk ~ urettc tekzip edi
~111\lı değlı lladolo ynylii ı biç 
t, d tlıı rı dir. Bilakis en az 
~ .. 'L~ıı :an..cıerde bile bu yayla. 
~~ğa gınur ınikdan mah
' 4tıı ~fidir. Fazla olnııık 
~ za hububat ziraattne 
~ ııa:: _llıiisaı rtı.rb haşemt ya· 

b "7~1a t Olmadığı için zl. 
~'.\ hlt lgora ka!'!jı da burada 
h~ rt teminatı var-

~llU &llnıerc) 
,~11!1'lııden e Orta Anadolu 
~it,-,. IJnıı hazıian ile yaptığım 
b'l1 ~ıtıi Ve fenni vasıtalarla 
~t .. :~be~ 0 lan blr haldkati 
~"Ql Orta.etle teyid etmiştir. 
~ ~tti,ttrd'~nadolu toprakla. 

, ' b· iği hububat ile te
~ tskıd~ tlftçi bana dedi ki: 
' ... top ... - babalnmnız onba. 
t..ı \lij "<l{;l •• 
~ 

11 
rııt'sl Unnc'l i~in ya~-

t~ı er, tobnı beklerlerdi. flattô 
~""ltlll btıe at~ toprağa kıştan 
t, ı-ııı. lltı!_llıaub da ilkbahar 
~l~~k högday tohumunu tar'q tıe 011d Yle ili< bahara ka<1ıır 
lt~t ttıaııs ~ıı sonra dlişen yağ
.,_~11 l"tb111r ~ü yctlstirmeğe kufi 
~ l<ıııra·~ avalar kuraklık gi. 
._ uı;ı11tbııF ab1an tohum bey-
"'l tb..~~ın;k Fakat biz şimdi bo 
~Uı~ 'tılü · llasad mevsimin -
t--"Clı ""ı trfrt lraldh'drl..-tan !lODra 
l.~~ !i nce artık cskftlcn ol
.:tı~ l<ıp Onhnhar yağmurlan 
~., l~o~ • t:n lansm diye 
t" to ~. \• l\unı koru toprağı 
~ lltat-a in kuru kuru tane -
t~~•lan ~;(oruz. Böylece ey
tıi~'lar k unı, ynz mC\' imin· S ııonb 'liral· gitse bile -
~ du3~hartJ~ l'e kl~ mc\'si-

lle 1 Yngınur sulnnnın 
~~hlre ~ Yetişiyor. Hiç ol
._:ıq fll'ııı , bire on mah
~ "e l.a :Fakat hnlıalar ilkba· 
~ ll>l:q. nıı iyi gider de iyi 
'ıı ~lh..<ııı1~brsa o '"akit alclı~
~ Ol'ıj l, hlr rnlkdan bire bes, 

btı ~(it.,, 0 on be§, bire y:r-
~ t~i 
~~~ l~ özleri üzerinde 
~ \~ et tınu his ettim. Ay • 
tı~ ~ ga:::ı~da muhtelif köy -
t ~ltı:ııhnt uın. Bu konuşma -
~'ile Otta netice şudur: Bu
b:'lltlc 6o Anadoluda pek çok 
~ 1)1 itin ~harda tarlalan:u 

~ tıı.ın 1 yağmurla topra • 
~~k 1 tış."lnınsmı. hat ta to-

hq ltöc~ lkbalıan belitliyor. 
~ f<nıı Ylülcr henüz kara 

1 lltıı lle ı ~n.ktn.drrlar. Kara 
~ l<ı:eıı d:~ ~pralrta ü~ı, beı,ı 
~~ llttı sa ere gldllomedlği 

'it hy~1hta kalır. Kışın A· 
~ ~tıe nt la SOğuk oldu!u için 
~ ':ıh~·tlt.ııaıı 1 n tohumlann doo
ı~~~ y \'ardır. Halbuki ka.-
1:: ~"._ ıtı:r1:e pulluk kullanan 
lııı.' "!llll( n u tUrlö l<orlrn yok· 
~ lt~e11ıı1 e 1 lenen toprakta 
' Jcı ~re nüfuz eder. Bu· 

vı 1 
Bugün izmiri 

lus yıldönU 
t 

Bugün lzmirin kuI:.~~U§Unun yıldönümüdiir. 19 se. 
ne evvel bugün, güzel izmir, kahraman Türk süvarile. 
rinin şehre giri!ile istıklaline kavuşmu§\'\ı. 2#; ağustos 
günü başlıyan htiyük tac>rruz, büyük başkum:mdamn: 
"Ordular, ilk hedefiniz Akdenizdir ileri!" emrinden 
sonra, 9 eylül gunü, İzmirin kurtulU!}U ile yerine geti. 
rilmişti. 

İzmi.r bugiin, kurtıdtt bayramım co~kun tezahü. 
rathı kutlayacaktır. Haz lanan rograma göre: sa. 
bahlcyin saat sekizCle Halkapınarda şehitlikte yapıla. 
cak ihtifaJde ~hitlerimiz B.Lidesine çelenMe.ı kona. 
cak, nutuklar ira.:l edil~cektir. Bundan sonra ve koldan 
şehre doğru askerlerinı·t yürüyecekler ve sa~1 10 da 
hµkume\ önüne varaca:dordır. 

1O,15 de atılacak bır iop üzerine bütün lzmir halkı 
bir dakika olduMarı yerde ihtiram duruşu yapacaklar. 
dır. 1.0,30 lda atı'acak ikmci toptan sonra hav? filoları. 
mız şehir üzerinde uçuşlar yapacaklar v" bütiin fahri. 
ka vt:a vaP.utlar düdük çşılacaklardır. 

11,30 da 'il ayet ve knza idare heyetlerinden seçil. 
miş bir heyet Ke> şıyakl:lnP.. Atatürkün valdesin~n meza
rını ziynret edecc.ktir. 

Saa\ 15,30 da zafe alayı ba§1ıyacaktır. Şehrin 
ba,hca caddelerinden gccecek olan bu za.fe, alayı, A. 
ta' urk heykPli dnünde ) rini alacak ve nutul:far söyle. 
nece ir. 

A ma ya ile yeni bir ticaret 
m ahedesi yapıyoruz 

urahhas heyetimiz Numan 
Menemencioğlunun 

riyasetinde teşekkül etti 
Ankara, 8 (A.A.) - Bir ticaret muahedesi 

müzakeresine memur Alman murahhas · heyeti 
bu.gUn şc.'ırimizc gelmiş ve istasyonda Hariciye 
Vekaleti adına istikbal edilmiştir. Aiman heye
tine doktor Klodiyus riyaset etmektedir • 

An.kam, 8 (A.A.) - Doktor Klodiyus rl
yesetindeki Alman heyeti ile, ticaret müzakere
leri yapmağa. memur edllen heyeti murahhasa
mız Hariciye V ekliletl katibi umumisi Numan 
Mencmencioğlunun riyasetinde le§ekkül etmiştir. 

Heyetin ikinci reisi Tica.ret Vekaleti müs
Wjarı Hnlit Nazmidir. 

AUl.kadar ve:kfıletlcrin tayin etmiş oldukları memurlar da he· 
yetin müşavtrleri sıfatile vru>.lfe göreceklerdir. Müzakerelere yarın 
başlanmam muhtemeldir. 

Pazar gece.<Ji en şid<lctli haua 
tacn ru:ıtna uğr(11Jan Berlinden 

bir manzara •• ~~~ donmak korku u 

1 ~' ~rlule.re nüfuz ettij;.f -----------
~ •e ~hk git.6c blle son-
,,~~ .. ~ın ve ilkbaharda Moskova BERLiN 

Yüzlerce İngiliz 
tayyaresi 
taraflndan 

Bombardı
man edildi 

~~ . ltaıı tlrlar mahsulü yetiş -
~ gelir. 

tlk~~~~ee memleketimizde, ingiliz-Amerikan 
tı.:.'tl.l blUı llııı arttırmak mak• 

t. '°" ~~'?- ;:.:ı, ::r.::ı~ yardımını kafi 
ı...~ ~ llıl) -~ Urmck ve topnr.- •. •• 
~ '1-.~u~k ·~nJ eylülde bl- gormuyor 
b~ ~ela 0~ctmek bohls
~ ~.~ atla bir münasebet 
~. t::"l'\ oıu köylülcrinl mut. 

Yardım 
B·r akım sempati 
telgraflarından 

.. ,-
K U~ONLARIMl7 1 

Sl Ağustostan iUba• n toplanacak.---. 
kuponların her 60 adedine mukab~I "rtip 

V A K J T okuyuca!arı K01'UP 14 
HA...~Sl,, serisinden OL'\IEZ m~t. 10 
romanmm tamamı ver'J . cektir 

L.~~~~~~~~~~-

Başvekô.le ı nz 
bir 

e 
Diğer vesa·te veril n m'ktar 

Ankılnı, 8 (.\ A.) - B.1şvekAlcltcn (c) ve (d) fıkralarında yazılı binek 
tebliğ ed!lmiştir: • 1 otomobllleri bllAhlre !cra vekilleri he. 

Mllll ltorunına kanununun 36 ncı yeti kararı ile seyrUseferlerine mllsa
maddesi mucibince ittihaz olunan 13 o.de olunan nakn vasıtalarından binek 
ağustos 1941 tnrlh w 2/16395 sayılı otomobillerine ve deniz motörlerine 
icra veldlleri heyeti kararı ile verilen nyda 150 litre ve motosihlcUcre ayda 
aalAhiyete istinnde:ı bcn7.1n vesalr pot 1 60 litre benzin verilir. 
rol mUştaklarlle mUtchaıTlk bUQmum 3 - Halen çalışmakta oldukları be. 
kara ve deniz nakil vasıtı.larının scy. lediyclorce tesblt <ıdilen taksilere ay 
rll.seferi 9 eylUl 1941 tarlhinden iU • da 120 litre benzin verllır 
baron bir ay müddetle n§Bğıdakl e.. 4 - Ecncb! turuıtl<ıre aft otomobll-
saslar dıılrcsinde tahdid veya mene tere blr defaya mnhsus olmak üzere 
dilmiştir: 125 litre bcnziD verilir. 

1 - Elçllerln, konsolos!ıırm vo kor. 
dlplomaUğe dahil memurların binek 
otomobilleri ilo deniz na.kil vıısıtalnn. 
na ve elçiliklere alt olup başka mem. 
leket p!Akası taşıyan bir.ek otomobil. 
lerine ayda 180 litre benz!n verilir. 

2 - 19 lkinclteşrln 1940 ve 2/14703 
sayılı kararname ile merlyet mevkii 
no vazedllml§ olan 75 sayılı koordl -
nıuıyon heyeti ka.rnnnm (b) bendinin 

Alman tebliği 

n t 
Alman - Fin çem

beri içinde 
Nova şehri 
zaptedildi 
Berlin, 8 ( A.A.) - Alınan bn~ 

kumandanlığının tebliği: 
Hava teşeldcüllerinden çok mü

essir bir müzaheret gören Al· 
man ordusunun seri tümenleri, 
geniş bir cephe üzerinde Lenin. 
gradın şarkında Neva'ya varmış. 
lar ve Ladoga. gölü Urerinde bu
lunan Şluesselburg şehrine hü· 
cuma başlamışlardır. 

Bu suretle AJman _ Fin kuv. 
vetleri tarafından Leningrad et
rafında ~vrilen Qember kapatıl· 
mıştır Şehrin şim<li kara ile her 
türlU muvasalası ksilmiştir. 

5 - YUk ve e§Ya nakline mahsus 
ve halen çalışmakta olı!uklnn beledi. 
yelercc tesblt edilen kamyonlura ay. 
da 500, açık ve kapalı kamyoneUere 
ayda 240 litre benzin verilir. 

6 - Belediye budutl&r! dahilinde 
lşliyen otobUslerlc losa.'l nakleden 
kamyoncUer ve kaptıka.;iJlnr seyrUsc. 
ferden mencdllml§tir. 

fDmım ı;ıii . 6 r1nl 

işgal edilen bir 
S OV1/Ct kascibası 
ve Alman asker
lerinin bir köye 
1ıı7cumu ••• 

• 
Sovyet tebliği 
--ıiıııllDRI ___ _ 

a 
Bir motörlü 
kola hücum 

ettiler 

Bir Alman 
generali 

öldü 
---0--

Birçok köpriHe-.r berha
va edi1dı 

Mosko\·a, 8 (Radyo 7,46) - sovyct 
lstihb:ı.rat bUrosu tara.fmd:ın bu snb3h 

ncıırcdilcn hıı._rp tebliğ\: 
7 - Eyllll gllnll orduıarunız bUtUn 

cephelerde dllıımıı.na kRr~: şiddetli mu 
harebcler vermekte devam etmişler. 

fDmıam1 Sa t. ~ h de> 

us ar . 
600,000 Almanı . . B · r 

Sibiryaya sürecek uç defa bombardı

Bir sürpriz mi 
azırh o ? 

Ofiye göre 
Afrika cephesinde 
harekatın yeniden 
başlaması mümkün 

Bern, 8 (A.A.) - Ofi bildi
riyor: 

Gaz.ette de Lansanne'in Berlin. 
deki muhabirine nazaran mez 

(D6Vamı Sa. ~ sii. 5 de) 

akenzi ing 
di r ki: 

l\lontrnl, 8 (A. A.) Sabık Kn. 
nıuin başvekili Makenz.i King :tn. 
glltereden nvde tinde beya.~n.tt 
bulunarak bu seyahati yaptığın 
dnn dolo.yı bahtiyar olduğunu ..,. 
kendisin n lngll teredeki ikameti 
nin pek mü.nas.ip bir zamana tc 
sadüf etmiş bulunduğunu söyle • 
mfştir. 

Mumallo,>h Çörçilin kendisin<' 
İngiltel'eyi ziyaretinin İngilter 
hlikfımctinc pek ziyade faydası d 
kunmuş olduğunu söylod~ğinl ııa.. 
v e etmi; tir. 

;Qt~ ttr:;:ıdan '·an~oçlrclim. 
1b~ ı.. e11ebu erin de pulloktaiı 
~ 'oıı ~ ~:eıert neye milte
~Qı. ta to tenıio edelim. On
b."'I ~ baıt~rırar,"11 t-Ohom atmak 
~~ ll cttn~?nrlarmm düş· 
>ıı~c" 1111 1 

ğinJ hep-ine an • 
~ ~ l:ltin b te muvaffalnyet 
~~O~~ ~::bat istihsalini ibarettir 

Londra, 8 ( A •• .> - Pazar ge
cesi, İngiliz 1.Pva kuvvetlerinin 
Berlin üzerine yaptıkları taar· 
ruzun, şimdiye kadar yapıl<:n ta· 
arr . .::lar i .. erisinde en şiddetlisi 
olduğu, Londrada haber veril_ 
mektedir, Ruslar Volga havzasında ya. 

Her zamankinden daha büyük şıyan 600 bin kadar Alman hak-
man edildi 

Makcnzi King, Çörçilln tntli 
bnparatorluğu ile Vfei nrasmdak 
temnsm Vişinln Ottnvndaki elçi 
Risteelheuber veyahut Kanada • 
nm V.c deki maslnhatgtizan Du -
puy vamtnslle idnre edilmesi ar • 
zusun<lı bulunduğunu da söyl~ 
tir. 

~ "'t~ "llacloı r a.rttırncaktn' 
~S e11 ıcn tı birdenbire mem-
~ llııt~ b.aıı11e gln Ve müreffeh bir 

~~ı~~tU:e.leceırttr. Bu zen-
-~ n1enıJeket istifa· . 

Sovyct, ceph ı. 8 (A. A.) - ı mikya.-,t.-ı. tertip edilen bu taar· kında mühim bir karar almıştır. Roma, 8 (A.A ) - Bükreşten 
Ruslar, lngilfz yardunmm fiili ve ruz muvaffakıyetle icra edilmiş. Bu Almanlar arnsında 5 ci kol Stefani ajansına gönderilen bir 
mUosslr olmasını gitgide artan bir tir ve İngiliz bombardıman tay- faaliyette bulunduğundan 600 telgrafa nazaran, Sovyet tayya,. 
ısrarla istemektedirler, yarelerinin Alman hükfunet mer. bin Alman Sibirya.ya sürülecek· I releri, dün gece Bükreşe üç defa 

(f>eoomı Sa. .6 sü. ! de) (Devamı Sa. !, sü. 5 de) ' lerdir. - Radyo gazetesi - hücum etmişlerdir . 'Devam1 Sa. lı sil. 6 il 



- V Al\JT :) EYLUl. l~U 

er: 

ia mız sh "' 1 
• s ;yoruz ... 

Sut çocuklan vefil•at.na amil 
en ba§lı sebebin ynvrul.lrln 

r yaşına k"dar anne rüt·· <len 
a sütlerle beslenmesi olduğu 

t t klcrle tesbıt olunmuş_ 

altına konan otlar temiz mi. a· 
hırm dlJ\lnrları çini mi, yoksa, 
hiç değilse yıkanmıya müsait bir 
şekilde mi? İnek yattığı ahırda 
mı s~ ıyor, sa<;.lmazdan evvel 
mcm leri güzelce yıknnıyor mu? 
Sut evvela s~eçli bir kaba sa. 
ğ lıyor m:ı ve sa~ldıktan sonra 
derhal buz dolabına konularak 
altı dereceye kııdar soğutuluyor 
mu? .. 

Ug nsuz 
dükleri c 

kadınların gör
za: Taş/anma 

Haftalarca 
kendisini mudafaa 

edebilecek ..,. 
so~' c4" 

Londra, 8 (A.A.) - aıtde .• ....ıl 
gazetesinde çıknn bir ınaJl eturu"" . 
sanın ınuka\ emeU te~ cJ3lıS ııır · 
tedir. Odesıının kcnd!Bit'J .-tf•td' ' 
çol gUnter 'e baftıılnr ııı~wuır~ , 
le nıtidalan cdeccf:l yazı.ı (.it iti: V ~ F ı hak lm. ana sı...tü kafi gclmı 

n ahvalde coc:uklnra inek sütü, 
ı sütü, cşk sütü ve kı .... rak sil· 
de verilebi'ir. Ancak ~sek sü. 

} le kı~r.ık tilnil b ılmak her 
.m"n mümkün o!madı"tınclan 

keri sutü ile beslenen çocuk .. 
d~ h mn ekseriya kan znfi. 
tı görüldüğünden çocukların 

• lltü ıle beslenmeleri en 
)ğru yoldur. 
A 1 burada mevzuubıhis o. 
miıh · !!l bir me=clc çocuk bes. 
·ve Y<Jm"acak temiz inek sil· 

nü b• labilmektir. 
Bt.ıgJn acaba lstanbulda veya 

.;Y ,.·n herhanl1İ ibir şehrin. 
Jnvrul:ırımıza emniyetle vc
lec - uniz bir inek sütii bula· 

ir miyiz? nun:ı. ma:ılesef ''Ha. 
,, diye cevap ve~ek mecbu.. 
f d z. Bu'!iin mc-cburcn 

:uu .nmıza verd·-·miz inek 
t eri n he"lsi gayri sıhlıidir 

r hi bir süt temini için de 
belediye, ne de ·;t~üler cemi· 
ti en ufak bir t~-bbüste bu· 
pınınmaktadır. 

Temiz. sıhhi inek sütü nedir? 
l o.ur! Az sonra ibunu ~a.. 

a an!attığım zaı:ıan yavrula. 
ı inc't sUtü ile bcsliyen anne
n evtatıanna hüyUk ibir mu· 
:OC 1 sanlan aile reislerinin 

zlerınin dehsetle açılacağına 
a şüphe etmiyorum. 

Çocu•·'ara ait her hususta. oL 
u ~ bı ~ut rocuklarınn verile. 

İ§te fenni. sıhhi süt temini i. 
çin lbülün bu saydığını hususata 
riayet etmek icabeder." 

l{ıymetli doh-torumuzun derin 
tetkikatına dayanan bu sözlerin· 
den sonra benim gıbi blitün aile 
reiQlerini, yavrusunun üzerine 
titreyen analan da bir düşünce 
almaz mı? 

Bu düFüncede, endışede ~k 
haklıyız. çünkü maatteessüf bu· 
gün memleketimizde bütiln bu 
husınılara riayet edilerek yavru. 
lanmıza sıhhf bir süt hazırlandı. 
ğın.'1. kani olaınayJZ. 

Yu.1<nndn. knyd ttiğimiz biltiln 
bu teferrüatm belki bir kısmı. o 
da peı~ cUii bir lmmı yapılıyor
dur. Fakat maattec.o--sUf bugUn 
yawular.anTza verdiğimi!: sütle. 
rin hemen hepsi gayri sıhhidiı 
ve çocuk doktorlanmız ırayri sıh 
hi inek sütlerinin verdiği lnır· 
b:ın\ara sık sık rastlamaktachr
lar .. 

- Kahbe... Din nam\18 dilfima.. 
nı.. 

Yüzlerce kadın erkek, Aksa.ra· 
ym sapa bir mnhallcs.ini altust 
cd:yorlardı. Köhne bir evin ka.pı
smda topl.anmışln.r çrğhkln.rla hay 
kmyorlnrdı. 
Muratpaşa crunil clvn.rmdakl bu 

evde, bir yeniçeri mUtcluı.ldi otu
ruyordu. Fakat hnlk, evin önUnde 
bir Yahudi gencini yakal.a.nuştı. 

MUslilınnn evine glrmeğ6 cesaret 
eden Ynhucli ile din dil§manın.t e
vine alan yeniçeri karısı cezala.
rmı görmeliydiler. 

Ne kadının: 
- Ben evmıe kimseyı nlma· 

dım. Dlyc gözyuşı döküşü, ne de 
Yahudinin: 

- Ben bu eve girmedim.. yol
lu itira.zlnn dinlendi. Yüzlerce a
ğız birden açılıyor ve bir tek ses 
çıkıyordu: 

- GQrdUk.. Bastmlık .. 
Kafile doğru Kn.uısker Beyyaı.i 

zade Ahmet efendinin konağına. 
dayandı: 

- Din ve namus düşmanı kah-
bcnin cezn.smı isteriz.. Diye bağ. 
l'I§Iyol'larclt. 

Beyyıızi za.denln hflccet verme
si uzun sürmedi. ''Avrat recm o-. 
lup Yahudlnf:n kntlolunmıım,, ru 
muvafık bulm~tu. 

~~~ı 
Yeniçeri kruısı, Yahudinin vu • 

nılnn boynunu yerde yuvarlnmr -
ken görd.U. Sonra kazılnn QU.kura 

lngiltere 
uzak şarkta 

ava filolarını 
kuvve lendiriyor 
sUıgnpur (A.A.) - İngiliz bava 

kuneUerlnln U.zak§a.r.lltakl taarrut. 
kudreti, Slngapura, en son model, kW. 
Uyctll miktarda Brllıtol • :Sıenhctm 
tayyaresinin gelmesi tızcrlne dalı& 

kuvveUenm!§llr. 
Uzak§arktald 1nglllz hava kunet.. 

lcrl. şimdi, tnglltere, Blrle3ik Amerl. 
1m, AVUBtralyn vo Yeııl Zelandadan 
gelen mal.teme ile takviye callmekt.o • 
dlr. 

Tokyoda taksi tahdit 
ediliyor 

Tok)o, 8 (A.A.) - Tckyoda f§le .. 
mesine mUeaat1e edilen taksilerin ~ 
yısı 5647 den 1877 ye lr.dirllmi§tlr. 

Bu takallerden çoğuna gazojen ta.. 
kılacaktır ve bunlar ruıcok mUhlm 

fırlatıldı. Gözleri dördilncn .Meb
medln merak ve heyecanla bakan 
gözleri ile kaJ'6ılııştı: 

- Pndl§n.hrm. diye b:ıf;rırdı. 
Sonra devam etil: 
- Bana lftJradır.. Cilıilm ve 

kabalın tim yoktur. Şeh' '1.adelcrtn 
ba.§ı için kıyma •• Beni nzad oyle •• 
Deyu feryat ve figana. batıladı. 

Fru:Jn söyletmediler. K rdeşi, 
Uk taşı homşireelnln ynn çıplnk 

göğsUne fırlattı. Artık ~ yağ
muru ~lnınıştı. Tarihçi Fmdık. 
lılı bu va.k'ayl a.nlat.ıı-kl'n u eatı:r
ları kaydeder: 

"Mcı. Halclmllnh ruzu mnhı:ıer
den nisan verir seylrcl, taa uçu -
nıp keşkek ettiler.,, 

Tarihin rccm diye adlandırdığı 
kadını to.şla.ynrtı.k 81dUnno, halk 
Uırtıfmdnıı dn sık aık tekrarlan· 
ml!jtır. 

ÜçiincU Muro.t zamanında Ho -
ca.p::ı.ea mahallesin en deniz kıyısı· 
na doğru llerllyen bir kndm, uy
guımuı: mnkuledel} sayılarak htıl .. 
kın hU<!umuruı maruz kalm% tat 
yağmunı ııltında çırpına çtrpma 
can v~nnlşU. 

Saray lxnamı Ahdllrrahman, 
mUftll kadıuıde ve sarııy vnizi 
Şeyh Şüoca 1stanbulun bUttln uy
gunsuz kndınlannı ehlr hududu 
drşma ncfyebnek için padJş3ltrn 
eınr.l.nt o.lmrşlardı. Onun için, 1'0-
kıı'kt.a. gezen bit ka.dm recme ınUs
tahak görUIUyor: 

- İffetli olsa sokakta. gezmez
di.. Denerek taşlanıyordu. 

Makalede dentıınokt~ ııus ı>"' 
rnynanm zaptı netle~~ ğı ~~ 
lııtlhsalMmm felce uğr8-U•QI rl '~ 
da A lmanlnr tıı.ra.tuıdıul Utuııııı1111'1 
lddlal.ır haltHrn.te uygun t>U ~ 

tndtt. ıtıll1 :.fltJl1 
SovycUer lııırp tatuısal ~ ııil' 

eden ve bllb.assa tank .a 111nııııı' ~ 
lmal eden tabrlkala~ dSgıJl'l .• ..ı!t' 
kuınıım uzaldıı.rda. Ura> ~ ,~ 
kwnmd3 ve Slblr)>ad& tr ~ 
lcrdl. r.tıı>dJll 

""'-"ı"llatlm dO§Dlall Uo _..,,_ ....... ..., . ., ,,_. "' 
tmı mOteaklp bu fabı'fkA. tı! rP' ~ 
Rus ordusu gene eski.!\ ~ 111.ıtJ 
miktarda harp mııwımeAiJ)e-

ı;tv · lunmaktadn' ve bulunaCS tJ' 
srlUıı,d' , 

Almanlar Ukraynanm eııl~ ~ 
ıunan Bumbos köwOr JJ>&~ıse~ 
hl ele geçirseler bunun cbt: 1'i 1'-_.ttf 
nuyacakttr. ÇUnkU Ura!CS ~.,,. 
madenleri bunların Rustıır ur./ 
kaybedilmesini tclAfi e~ 

---o----
Laval iyile§iY"' ti (ı" 

s:tıh• Ot 
Paris, 7 (A. • > -:":..-ıiıı ~ ~· 

gide JyılcıJCD Le.vat DU6~uıı ) 
fn olarak bUS\lsl doktO~ 1' ~ 
dunlle yatağından kal eıcto 

1 tişik odayı i;:ral otrn euııl• 
Marcel Dcot'yu zıya.ret 
Deot, elin yataktadır. 0~,# Birinci Mahmut z,."UJ'lnnmda Şey- ' 

tan Emine adında bir kadm, yine Suikast kurbanınroıın ed-
k süt mer: elesind<> de derin tct· 
lerde bulunan ve Paris, Ber-

Bizde süt meSE'!lesi ötedcnberi 
hallcdilemeyip kalan ve art.Ik 
mizah gazetelerine, mizah mu· 
harrirlerlne mevzu olan bir me. 
se!edir Fakat nesillerimizin mu.. 
kadderatı ile oymy:ın, nüfus si· 
yasetimize muhalif bir cephede 
giden süt mc.crelesini ciddiye al· 
mak her halde doğru olur. 

Halk, e!mdl bu hilccet ile Sad
raza.m. Kara Mustafa. Paşanın hu
zuruna geliyordu. Maku.mmo. geç. 
t:lği gUndenberi şiddeti ile etrafı
nı titreten Sadıv.am. hUcceti a
lır almaz kayığın& atladr. Doğru, 
dördüncü Mehmedin fstlmha.te çe
kildiği Şemsipıa.ş!ldald sarayına 
gitti. Knzaskerln hilccetbıi hattı ler için sefer edceeklcrdlr. 

ta§a kurban g:ıtmlşti. Bnhçekapı. ya.km bir tarihte hastan edi1' 
dan Sirkeci iSkelesine giderken kncakları zannedllmekl • 

' Viyana, Holanda, İtalya. BeL 
a gibı, §ebir ve memleketler. 
süt fabril:alarmı ve bu mem· 
etlerdeki fenni inek ahırlarını, 
kleri, ineklere nnsıl bakıldığı· 

, bu hayvanların neler yedikte. 
i en ince teferrüatma kadar 
, .. k c-""n kıymetli çocuk dok. 

rumuz Ali F"il.rü 5avlL sıhhi 
tü p· vle tarif ediyor: 

Mevcudiyeti yalnızca iı;minin 
zaman zaman ağızdan ağ'ıza -
o da kongreler falan sebebiyle -
dolaşan sütçUler cemiyetinden 
bunu beklemek !hakkımız ve bu 
işi blediye ile elele vererek baL 
lctmek cemiyetin birinci vazife. 
sidir. 

şerif ile mevkii tatbike koyacak· 
u. 

Padişah, hMlseYi büytlk bir a
Ul.ka ile k8.l'§ıladı: 

- Biuat kendim de glSreee· 
ği.m. Ya.rm kuşluk va.ktl İbrahim 
paşa kasrında bulunacağım. dedi. 

Bir cuma gUnU idi. BtltUn İstan
bul ho.lkı erkenden akm akm at 
meydanına toplanıyorlardı. Pa.dl
şah da snıtıuuı.t kayığı ile Şemsi-

Kanalizasyon çukuruna 
düşen ekmekçi 

Çcnbcrlitnşta. seyyar ekmek· 
çilik yapan Dawt, dUn ekmek 
küfesiyle caddeden geçerken a. 
çılmakta. olan kannlizasyon çu .. 
kuruna düşmUş, muhtelif yerle
rinden yaralarunıştır .• 

halkın hUcumuna uğramış, taş ~ 
yıığmuru ile vUcudu delik deşik ı----------;: ('j edilmı.'.itı. V E C 1 Z EL. E:..,r.., 

Şeytan Emine vakasmdan sonra ~-'~ 
daha blr çok "fitnekAr ve fıı.hlşel tazaıı: DL CEMiL ~ 
marufel namdarın dahi iıale ve ...._(f' 

t' J>U'""~ ldnınla.n ile kAn siyaset itmam • Ey dA.hi geÇinen ıs ;1şııı-ı:ı. buyuruldu.,. nın MM yakın ve uzıılC tın# ,,.. 
Kadını taelaına tnrllıe kar!§flk. döktUrdllğUn gözyaşları J31S ,er 

- S itUn ... ıhhi olınası için dik· 
~ edı1c" k hususat saymakla 
tmez.. A uu a memleketlerin· 
~ocuk a a vcrJecck aJıbi süt. 

SUtçUlerden, cemı e ten; c;o· 
cuklanmız için - bu.._crlinlük müm 
kün mertebe - sıhhi sUt isti· 
yoruz. paşadan Sarayburnuna geçmiş, D l ki 

oradnn nt meydanına nazır lbra • i e er: 

tan 2onro so'kağa çıkarmama, gez- ler yapacak kadnr çıoktU'· 1 ~t'Bf'. 
me yer c. ı ~ gitmelerine mani ol- lerin bir gUn senin gövd~!11~ 
ma kayhıa.rı seneler ve aeneler. miyeccğinden na.mı enıb1 f1J.r 

icin ewcıa hayvan muayene. 
n geçırilir, hasta ve bilhassa 
rem up otmadıwına. bakılır. 
nra memesinde iltihap bulu· 

Muzaffer Acm 

Bir garson ba mdan 
yaralandı 

hlm paşa knsrma gelmiştl. At ıney 
dam iğn~ atılsa yere di13miyecek 
kadar kalabalıktı. 

Ada vapurrarında 
iskemle derdi 

Bir okuyucumuz yazıyor: 
Yaz mevslınl sonunıı. yakla§Jlıakla 

berabaı', Ad.alamı gUzel aonbahan 
mC§lıurdur v galiba bunun için oııı.. 

cak, geçende gelip ~tc:ı "Ve birkaç 

ce devam etti, tefrit :"1 
Üçüncü Sellınin "Nisa tai!eal • Her eeyde ifrat, teC' ;-

çar§l ve pazarda aı-.)k renk fera.· duttur. Bu Bebepledir ki~ f.. 
ı il zU di ı...a1 ... -- f eden ve edilen dnpı.aıl fOI ;., 

cc er e ge p,, ye ~,,.... er- ~ın kin tnummamaL-dlt· ... ~'"'· 
ma.nı, ka.dma nefes aldmnıyordu. ~ ... 
Bundan yetn·ı .. """' seksen sene ze bakacak. mu.saliha: ,., 

~ "'"W verecek kadar dosUuk pa. 
evvel o vaktin resmi gazetesi olan _ .. A 1 

l'a.kviml Vakayide 1'llfuınamei re&- malı. 6]d0'~ 
p bulunmadığı (>'özden gcciri

r. S" -ıın eller pis mi. hastıılık. 
mı, frengıli rni, hntt5. ailesin. 
bu ı!-c ha:talIUar <:eken var 

Feridiycde oturaıı Ali adında 
birisi, evvelki gece Beyoğlunda 
Aksu birahanesi garsonu Ali ile 
fivnt mf"'""''eqinden ka'Vl!:a ctmi., 
tir. 'Ko.vı;:n son"nda Hü .. eyin ö. 
nUndeki birn şişesini kopmış ve 
lt.itün kuvvetiyle Alinin başma 

Blzans devrinin Hlpodl"otnu i
ken binler ve binlerle insan kam 
ile yıkanan bu meydan, yeniçeri, 
slpahi kavgalarmdn eski devirlere 
taş çıkaracak cinayetlere sahne 
olmuııtu. Yine binlerce insan, bu 
meydanda boğnz boğaza gelm.iştl. glln 11Dren lodoslara rağmen Adalar 
Fakat bugUn, bir tek fnsnnm kı- hcnllz bUUln kesafetini muhafu..'\ • 
zıl kanı akacak ve bir tek kadı _ 1 diyor, Saba.b ve ak~m vapurları tık
nm kam akmndan canı alınacaktı. lım tıklım dolu. Daha da bil" aydan 
BinlP.rce insan bunu seyretmek fazla bir mUddct bu hal b5ylece de • 
'çin buraya toplanmcyt.I. vam edecekUr, Vapurtarôn hattA fa:r.. 

mi,, b::ışlığı taşıyan emlmamelerde • Cahillerin vabşlleri~ot'!ıt 
bile aynı §iıddet göeterillyordu. cillüğil, yağmacılığı da. ~e.ıtP 

İşte bunlardan biri: "Taifei nl- ama ilim ve irfan sa}ıibi~IJ ~ 
sadan bazdan bir mWdettenberi rln ordulan tarafından affol' _ 
seyir yerlerinde ve çal"6U ve pa. vnh§eUer daha ziya.de 4',, 

ı, 1>1.1 • rrı. dikkı:ıt olunur. Bun· 
nra r.ıtün c~i!Jld ğ1 kııp ge· 

vunnuııtur. 
Yarelanan Ali, tedavi altına a 

lmınış, Hilseyin yak-ılanmıstır. 
----~- -

Bir okuyucunun 
501""' v·una cevap 

Oovdet llercket'e: Va:t.t okuyucule. 
rma hediye etnıcltte olCTult\lmuz ro.. 
mantarı clltl~tmcyl b~ d dU§tlnnıUş. 

tUI;. Fnkat maızcmo noksıı.nı yUzün • 
den temin etme~ tmkL\n bulamıyo • 
ruz. İlk fırs:ıtta. temine çall§llcağtz. 

Yahudi ile genç ve gilr.el yeni- la Ucrete tlbi OlaD ltks mevkide blle 
çeri kanmu siyaset meydanma yer bulmak vapunın harcıketinden ya. 
getirdiler, Yahud:yc: nm saat evvel içine girmedikçe mllm 

- Müslüman olursan cennete kUn olmuyor. Denlzyollan 1.§letmealn-
gklo"rSln.. den rica edelim: B!!has!ti nbah ve 

zarda pullu ve parlak ııeylerden • Sa.natlmrlar, çıpl~r:.~ 
mamul feraceler iktlaasiyle ve gUzel mamanı. oıa.rnaz ıs ~ 
guz ve ince yatPJ18.]t ile açık saçık ker erkAnı zırhlı elbts~!cıııf ,.
cozmckte olduklan ıneŞhud olup iyisi olamaı dfyor. :B~~ıfl(· 
bu :ise mugayir! adab ve lAnet ola- km, :ikln.cisl Afrikada ~ ~ 
rak c:ıiz olmıyacağmdan badema • cu go-rdıı;Hı..ı•• bulUtl~ ~ 

efrıkn nu::Jar c : 66 
F'- t gezintiler. gece olsun gündüz 

un, eğlenceli idi; hem s p o r ya
lm1s, hem tnbiatm en güzel eserleri en uy-
n temaşa kürsülerinden derin bir zevk ve 

eyecanh seyredilmiş ve nihayet kısacası 
u yeni ~'err!de bu yeni, alncalı, garip ve hu· 

i;y ctl•rı merak verici ahbaplar arasmdn 
k "'lS hoo::ça vakit geçirilmiş oluyordu. 

Bu yenı ahbap ar, yeni alem, yeni ve 
rip cemiyet onlara fevkalade enteresan 
l"yordu. Ahmet Oiindar, esnsen öteden· 
n h,..r k 1ıb:ı. c-'1bul· girer, }.iç bir mPcliste 

abar.cıl •· h"~ ~ı-tr:nez ve hoşlanmasa bile su
p oturur, rahatsız olmaz. Selma Tumru· 
ın da ilk gi.inlerdeki ürkehliği artık eski şid· 
et"ni muhafaza etrnivordu. 

'1,_.,'1ur hekimin damndı müteoı h;t mü· 
endis zcn,..·n Betoner, ilk aks~m kumar 
asasından kelk;ımam·~ ve Selma ile uzun 

dr, 'l mecırml obm mrs bulundu"u i in 
z··r , ' verc1c: f'c1mi~ bunu unı tturrr·+ is
,di ""ni • br"' t n··..,rhrla n· ... ,..l .,rnı 1"1ra:ılı 
avı- .. l c-ıl,::ım ..,,, jr"n ot'lmC'~lin"n k<"pıda 

klcd" •ini sövlemi'.:'ti. Bu bir neza!·!'t mi, 
ksa Selma ile b;r ahb ... plrk temini için bir 
1 n.,.ıç m 11evr:ı9T ITir, Ahmet Dün~"U". biı

n tnyin erlerT'<' f "" ir;n t 1 lifi reddetti 
O yiiz..!cn müteahhit Betoner·ıe ahbap

klan pe!: ~direkli ol!'T'n.>}r; ,.saaıon bu aileyi 
a ilk gl"':ceden oidı ·ça tam;abilmek icin 

fi imkan bulmu Iardr. 

Dedikleri vakit gözleri bir u. akşam seferleri yapan vapurlarm 
mitle parla.mı:ştı. Derhnl MilslU· lUkıı mevkilerine ylrm1 otuz koltuk 
manlrğı kabul etti. Fakat bu, Ya- daha koysun. BAha mUsalt. Yer var. 

bir kndmm gerek araba iç"nde oı. "' _ ..... _. - _.,ı\J' Af 
sun ve gerek sair yerlerde bulun- diki muhariplerin yorguv-~-~ 
sun gezemiyeeeklerl malCUı:ı ol- leri ve öfke göeyqtarı da fi~~ 

hudiye öbilr dUnya için yapılan Hem kendlsl 1'&ZaDll', ~em yolcular 
sun.,, • Ömrüntlzde ömrU_~tl',,... 

Zavallı k.a.dmlar neler çdmıfg. gördilnilz mil? 14Jte pa~- A 
bir lfltuftu. rahat eder. ler. askerler. ~ 

-~--------------~----------·-------------------, 
Edebi Da 

Roman 

Y e:ıi tanışıklıklar arruımd.:ı Betonerin ar· 
kadaşlnrmdan zengin bir tüccar olan Ömer 
Tarakçı ve ailesile başlayan münasebet da· 
ha ömürlü oldu. Bu adam hayrete şayan bir 
Anadolu zeHısıdır. Konyanm eski idudi 
mektebinde şöyle böyle tahsil görerek ve ga
liba ş3hedetname de almadan lstanbula git• 
mi~. kücük bir sermaye ile işe başlaynra.k 
An.ıdoludım koyun filan getirtip celeblik et
mi;ı: kazandığı kaybettiği olmuş; galiba 
Eğinli olmadığı için kost.p dükkanı açma· 
mıs. Mezbnha yolunda hn.yvan sürüleri ara· 
smda, ahrrlarda, hayvanların barındığı sun
dı:ırrııab.rda vakit geçirip gider1·en göd ri 
mez' adn boşunu aknn kanlara t ılıp ka· 
11111"1~. Kend si o.nbtıyor, kirli ol ·kls.nfan 
pek C!t> c .,.·p olmıyan b"r m~nzara ile GdCtn 
ifle l· 1.ıla denize sürül.1enen bu pis ırmak. 
git,.,."de Ömer Tarakçrya bir a!tm oluktan ve 
parıltı ·ıe göz kamaştıran bir servet çağla· 
yam gibi gözül:meğe başlornı . Ömer Tarak· 
çı"nm kafasmda uyanan bir fikirdir. Mezba· 
ha idaresine müracaat ederek bosuna akan 
kanlan küc:ük bir bedelle satın almak iste· 
miş: vennişler. 

Ömer Taıalı;dnm o zaman bir Yahudi 

ALO ~EFt~z~~METI 
SEVENGiL 

sennayedarla müşterek olarak kurduğu tez· 
gfıh, bugün lstanbulda koskoca bir fabrika· 
dır: burada kandan mürekkep, tutkal vesai· 
re yapılıyor. Daha sonraları mezbahadan atı· 
lan kemik parçalarını, tırnakları, filan da 
almağa başlamışlar; düğme gibi, tarak 
gibi şeyler yapmışlar; Ömer Tamkçı'nın 
bugünkü muazzam serveti bu işlerden gel· 
diği gibi soyach da aynı menbadandır. 

Eski adı ile Konyalı Ömer Efendi, bu· 
gün belli ba§h ticaret ve sanayi teşeldcülleri
nin başında bulunan ve piyasada ismi dolar 
gibi saygı ile amlan mühim bir şahsiyettir. 

Ahmet Dündarla Selmn T umrulun bu 
adamda en çok beğendikleri ~ey, bugün dil
lerde destan nlan zenginliğine rağmen eski 
sadeli;pnden hiç bir şey kaybetmemiş olma· 
eıdır; bilUkis meşhur tüccar ve fahrikntör Ö
mer Tarak ıyı bir çok kimseler bugünkü 
yüksek içtimai vaziyeti ile telifi giiç şekilde 
muhafazakar sayıyorlar; o Jcadar ki zengin 
olmadan evvel bir c3efa sıla için gittiği Kon· 
yada aldığı tahsilsiz, basit ve kcndieinden 
bir cok defalar daha eade olan karısı ile hala 
gül Ribi yaşan"..aktadrr. Halbuki aon seneler
de ~ alabildi2ine mv.f .eden her 

juvazi içinde y~ni zenginlerin C8ki ~ 
artık beğenmemeğe ba§layıp türlü ve51 ·re' 
bularak bo~alan ve monden hayata~~ 
1-;~mek için, elbisenin yakasında bir çıS;bi 
bulundurmak nevinden, kolunda çiçek i11 
a~ılmı§ bir genç hanım bulundurmala~ .~r 
mal 'cdilemiyecek bir adet haline gelın.1" ,,. 

Ömer Tarakçı zenginliği iyi, ran-'· f'r' 
kıntrsız ve temiz yapmak ve yeni eerve ofl 
için maya hazırlamak şeklinde anlıyo~ 0",ır 
içindir ki kışın Nişantaşmdaki kendi at>I' 1' 
manmın aıcak ve konforla kucağındı-1• ,,. 
zm da ya Adada, ya Boğaziçinde nğaÇ 81 

.,. 

rasmda bir kır evinin basit ve güzel ~t 
zarası arasında ya§ry.or arada bir ~ tti1( 
?;Otu ile böyle Otel alemlerine İttirak e 
leri de oluyor. f~t 

Ömer Tarakçı oldukça ~lıdrr, . Je 
temiz ve kalantor giyinir; yeleğinin ceb~ 
ince altın zincirli saati, elinde gümÜf 111"" 
bastonu, boyunbağsmm üstünde koC8 ıt1'' 
inci iğnesi eksik değildir: fakat bütün b öf' 
lar, ne kadar zorlansa ona bir !!Onrada11 ~· 
me halini vermiyor. Gösterişsiz, yaP. ~ 
crksız, samimi ve içten konuşuşu, fa~ 
günlerini üç beş sade kelime ile anlıt ~, 
mekten çekinmemesi ve nihayet dert 0

1,.l ğı, kara~ünlerin srkmtısını beraber P8~ijİ 
tıklan Konyalr ihtiyar karısma göste .,, 
hünnet ve bağlılık onu Ahmet Dündaf8 
bilha.a Selma T 'lllm'Ula pek sevdirdi· .--..-l 



1~ 
~ ~1 açılacak 
~ ektepler Hapisane arsasında 

Dilenci Havvanın boğazını kesen Remzi 
30 sene hapse mahküm oldu 

~ "~ı.aı N ~lsau etinin 21 mil~ on 
~ G l"ap1 ~ nıeınJekettc 108 t t~"· sO ..! ticnret ol ulu, 

'ld tını rs uçma~ a 'kıl-
~ ııı.~I<._ llu.}11~enı_n'?111J etle ha
"' ~ .. ~r ı 1 lUııtı •• cf 1nönü

ertn • t nı··..1 1ıQ •ıı i ,...os e ıgı ~n-

~bb~~etıerinden biri 
lllıt~ ısun en lnsn zn· 

~ n t~~rn Uenı, :ı~ dnm 
lı.,ıı lıt1<ıı 1~ itinası ile t.ahak
~ ~le ! ebıliriz 
il.:' lııı ltknıı. ~ 
~' \ ebeın . baı.ıınınılnn \e-
~ e ta1ıa1 ~!et cidden l c
llt~~l'tt.1ııİ Uku halinde mcnı-
' llıaııı~· tge~cl,tco dc,';l~

ıı "-b • e t-Oclir "" a J • 
0ı...,_.l1 nnlatmı<ı olm'lk 

'-.:""' ,·ı;nın gôzünlindcn 

1~ iş ha tun gelir: 
~ ......_ ıntı~aulıc mektep n
",l\i 11%n Cbet, 
~ ~ lıı ~, nıernldı:etlmizdcJü 
ı.."' Ilı l'ltr esı nrn mertebesi. 
'1.~~'lıı11 1d':_den nl n bir fan
.. ~ d bir 1 foJ,teıı \C kon· 
~ b tlıebJ.U aıı.11) et snhn."ı idi. 
, L.;~birın; ki ha iki fonli) et 
ti~~ 2:ıttı ~ tamnıncn ayn 
l~J\t llıe'~u· 
\~. rı lan) una ya teolojiden 
'' ~ıı ~~ahu~ nwt.nfi:.iktcn 
~'ı~t!\'lt•r ncıa ol,umnk, yaz
~ >'llaJ.ta 0lınak dc:mcıc 
•~tı 11.ıı hUgı n f e)1z alnı:ı.lt ele· 

1• ~1\11ıu kencU sahnsmdn 
(% ı ~ lııhut Jtörletir
~l.~· 1

( ıı~ ela kap:ıh knlıın 
'-;ı '1ıe ~l bir takım mesc
"~ lll'ıtuıı 0la.n. bil~ müessc
~ ; oıaına taaul et üzerinde 
~'\ efe\i<U~:lrdı. Mesc-l"ı sko
ı.;'~ı ~ hllJ,lm ohluğu 
~ il 't bilgi rniıcsse eler:i 

~~llıd h oluıı olnıııdıj;"lm, 
~ a.n - , ..... . 

\ı~~ ~ tıı.ınd gııge rı ... ;~ 
. ~~terd en her hmıgt bir 
"-~!atı ~ kalıp kıılmadığı 
t ~ b11 ; nı gut olurdu. 
~\ tlııı l'\irlerdc isin de 

~' '.l'eJııı.11' esı ile n.ülmsı 
~ • ~i;a, ıınane\I u ullerlc 
.. ~'dl ord babadan oğula. 

l·."- ~ u. 
"" "'l'ıı lı '<lr ~'kn' e_ ~ lr ık çırn.Jdn.rmı 
\ı.ı~~~ıı:1Udıiet 7.arfındn dn
\~ ~ ta~n.line salmyordu. 
~ llb 61) l'n pratikCi, Ye 

'-.~~~);:d:ldub'U hrfbi tel•-
~ "!il!> • 
~ ~~t lcn~lar nl:r.amı ins:ını 
'~ıh.. ı\leu11lannı l ıı mezun bı-
lı.~llıı~' n 1.-u~laınlnıru ı , hat 
~~ -'<llıe~ı.arı bllı;iyc Uıtl-
~~ı..J'ta· . 
>, h~llla ~· aniann pct-Ok 
\~~~ 1/

7J)en hlr !<.e\ ı..ı ta.· 
1ıı t'de rl Zeka ile iti}ııt-

L r erdJ 
11...~ "il d . 
~,e1 eıı c, il"'(}e mcıu ep iı:;e 
~t;'' f(lll~c~ olsaydı bclld de 
~ ~ tı, ç~~ı bile mliml.ün 
\ ~tı , nku bu devrin diin-
~ lan e ı::oru tanı rc:ıll

İll ~ı 1'ıtı, b~'n.de kendi kendi· 
Gliıı 1lıatl.'tt·'r ltlllnııt hıılkct-

11. • , h '"- 1
• F:ıkııt bu muhııv-

."t ~'ıı ""!iav,u ı · ~ ~~Ilı.allı. r rilc ne bir kun 
\ıı~~ · e~" İ ne de bir ı.nt el-

Bir müddet evvel, Sultanah- ' 
metteki yıkılan hapishane bi.na. 

sanmLcı ve kendisini evinde yatır
mak üzere kandırarak arsaya gö
türmüş, karanlıkta boğazını ke. 
serck öldürdüğü zaman ise üze_ 
rinde ancak 10 lira lbulrnmıtur 

ınm arsasında SO yaşında dilen. 
ci Havvayı paarsma tamaan bo· 
ğazmı kesmek uretiyle öldüren 
Yugoslavya tebcasmdan Remzi 
Hasanoviç'in muhakemesi dün 
ikinci a~r ceza mahkemesi tara
fından bitirilmiştir. 

Hemzi Hasanoviç. Havvamn 
üzerinde çok para bul ı..ınacağını 1 

.Mahkeme. Remzi HasanoY:içi 
idama mahkum etmiş, ancak su
çu işlediği zaman 21 yaşını bi
tirmediğini gözönürııe alarak oo. 
zayı 30 sene ağır hapse ıtahvil 
etmiştir. 

Et fiyatlanna kiloda yüz 
para zam ediliyor 

Fıyat mUrakabo kon l.syonu, dün de 
mutat toplantılarından birini daha 

ya~~ı:::ı~ntıda komısy<'n, kasap1ann MuaUimİ yara-
aıe1ıunk et l'lyaUıırın..ı. yapılmıısmı ı 1 
fstedlklcri ...ammı rcdc.clml§. fakat ıya n genç 
asker ailelerine yardım ııtbcbUe mcz. 
baha rUsumunn eklenen yüzde 30 u 
naz3n dikkntc nlıırak bı;ndan dolayı 
etin kllosunn yüz pa,.a zammı knrar. 
lnşlırmıştır. 

Diğer taraftan kom:svon, dUnkU 
toplantısında bazı ihtlk3.r suçlularını 

adliyeye vermiştir. ll'Jru :-, nlşadır ih 
tikt!.rmdnn Bnlıkpazarm.ia İsmet, kö. 
mUr lhUkt'ı.rmdnn Pangnltıdn Ergene 
lcon caddesinde Muammer ve Hurşit. 
çimento ihtlkdrır.dnn Maitepccle lsma. 
ildir. 

islerini tercih ctlenler bunun ak
sini söylerll·r. ı~aluıt t.-z~uhm 
ha ınıı geçip çalısanlar derhal iti· 
:rnf ederler ki J~I buglin makine
~i zckfısma. intlba.k ettirmek mec· 
burlyetindedlr. Mwı.yyeıı bir SC\i. 

yeye gclmlyen insanın bugünkü 
m:ıkincyl kuJlanmasma. tamir et
mesine, hııttf' tenılzlcnıe .. tnc im
ldin yoktur. 

Türkiye cümhuriyetl, siyasi Is. 
tfülfılini iktL<;adİ l-;tlkfül ile ta
mam)amıık mccburiyetfode olan 
bir rnemlckcttlr. Bu ınl•rnlrr.<ctte 

iktı ndi istfülalin ilk mcrlıaleslni, 
1-:in rasyonel lıir şc.h;lde teşkllii.t

lıınm:ısı, Urntle :mayllesmenlo 
tnlınkkııku tcskil eder. 

Yeni Tüı'klye, sana~ileŞen Tür
kiye<lir. Bu Türldyenln hı kuvvet· 
!erini artık ustalar tt~ıglih başıo

ılıı pratik itiyatlar ,·ererek temin 
edemezler. 

Un nın.kine~1 l5Jet CN~k kolun 
mnhnkkıı'k işleyen bir knfası ola· 
r.aktrr. 

Bu kafa ·i teknik nı<'kl cııler te· 
mln eder. nu h:ıkınıdan yeni ~·
Jacak teknik mektepleri imdiden 
memnuniyetle karşılıyoruz. 

S.4DRIERTEM 

Dört sene 26 gün hapse 
mahkUmoldu 

Yusuf Ziya adırı..C.:a bir mualli· 
mi, yolunu bckliyerek arkasın. 
dan bıçakla yaralıyan Kemal a_ 
dında bir genç, ikinci ağır ceza 
mahkemesince adiyen yarala
maktan mahkfun edilmişti. 

.\ncak temyiz mnlıkemesi ce· 
zayı az bulmuş, karan ibozmuş, 
mahkeme gene ısrar etmiş, bu. 
sefer temyiz umumi heyeti de 
kararı yolsuz bularak yeniden 
nakzetmişti. 

r öylece muhakemesi yeniden 
yapılan Kemalin cezası arttml. 
mış ve 4 sene 26 gün müddetle 
hapse mahkfun edilmiştir. 

Bir kız 
Tedavi edilirken sar' ası 

tutup öldü 
Sirkecide, Hüdavendigar cad_ 

desinde 3 numarnda oturan Mor
donun ıkızı 13 yaşında Mazalto, 
dün sabah şehrimiz hasta.hanele
rinden birisinde boğazından tc.. 
davi edilmek ÜT.ere hasta. yeri u. 
yuştunılurken birdenbire sar0

ns1 
tutarak ölmüştür. 
Çocuğun cesedi mor.ga kaldı

rılmış, .herhangi ibir tıbbi hata 
olup olmadığı tahkike başlan
ml§lır. 

Hariciye V ckilimiz 
geldi 

Hariciye Vekili ŞükrU Sara
coğlu dün sabahki ekspresle An. 
karadan şehrimize gelmiştir. 
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* lzmlr vilt'ı.yet bUtçcs~ tasdik edil. 
mlııUr. Vnrldı.ı.t 2.606.890 llra o.dl 
masrntıar, 2.067.447 lira fevkalAde 
masraflar 538.943 lira olarak tesbit ı 
edilmiştir. 

• Akbanlde beş köyde ilk mektebin 
temeli birden aWmıştır Merasimde 
Safranbolu kaymakam[ Suphi Akıı:ln 
ne nahiye mUdUrll RU§tü Altuğ ve dl. 
ğer hUkClmet erkAnı b~unmuştardır, 

Maarifimizhı bir şubesinde çok ehemi.!"'İyetli bir • 
hamle yapıhyor. Zanaat mekteplerinin Ç"~nltılması, 
bunların uğrunda milyonluk bütçeler tasarlan:şI, o büyük 
hamlenin netiresidir. 

Tanzimatt.'.ln sonra açılan "ıslahhane" tel', "sanayi 
mektepleri" a11cnk birkaç büyük merkeze ma.1sus bir im. 
tiyazd:. İstanbul, İzmir, Seliinik şehirlerinde bunlıınn 
örnek olarak .hu,ıılduklarm hatırlıyonız. Sonr,"'iarı, d ha 
küçük yerlerde de açıldı!ar. Fakat "ıslahhane' tcrkibin·n 
bunldra ad oluşu da göstcıir, ki kurucular, bn mekteple
rin hakiki gayf>1cdni ka"ramamışlardır. 

* Bıılıkeslrde Atııtürk parkında yap 
tırılmakta ?lan stadyomun ana du _ 
varl:ırı bitmlşttr. İçinin tesviyesi ve 
bisiklet pistinin ikm:ıll ışı 10.700 ııra.. 
ya ihale edllmlştır. 
* Edremit - Balıkesir ) olu arn.suı. 

dakl 6 ı:ıhşnp köprU bu ee:nc bctona.r. 
meye tahvil edilecektir. Ovııköy köp.. 
rllsllnUn ağaçlan temin edildi, bum • 
nın inp.atma da hemen başlan:ıcak,, 

tır. 

* Gaziantep vilt'ı.yetlnln fevkaldde 
munzam blltçesi vektılc~~ tasdlk edil 
mtııtir. Munzam bütçe yel:tmu 80.600 
liradır. Merl•ezdc ilkokul inşaatı için 
20.000 llra, bir aygır deposu için 10 
bin lira ayrılacaktır. 

Unlarını satan 
fırıncılar 

Kasımpaşada bir arpacı 
dükkanında 1 O çuval 

un bulundu 
Bazı fırınların kendlle:ı:ln verilen 

unlarc diğer ell<:re sattıkları etrafın • 
da nkl §ikAyctler üz.,.rlnc fiyat mü. 
rakabe teşldlll.tı §ehrln her tarafmda 
kontrole bnşlamıııtır. DUn, bu cümlr. 
den olarıı.k, Kammpaşnd:' arpnct Ari 
tın dUkkt\nında araştırma yapmııı \'C 

fırıncı Hasarın alt sakh 10 çuvııl un 
bulunmuııtur. Suçlular, aılllyeyc ve -
rllml§Ur. 

Bir seyyar satıcı tevkif 
edildi 

Sait adında lbir seyyar satıcı, 
dün, kendisini mUşteri gibi dur. 
durarak bir kuma~m fiyatını so
ran murakabe kontrolörlerine 6 
liralık kumaş için 9 lira istemiş, 
yakalanarak asliye ikinci ceza 
mahkemsine verilmiştir. 

Mahkeme, sorgusundan sonra, 
suçluyu tevkif etmiştir. 

Mühim miktarda çivi 
geliyor 

Almanya ve Macaristana ısmarla -
nan mühim miktardaki çivilerin bu • 
gllnlerde şchrlmiZe geleceği haber n. 
lınmı§tır. Ayrıca, mil.dan ithalcıt birli 
ğl tarafından da muhtelit memleket. 
Jere 1700 ton çlvJ slparlş edilmiştir. 

Ticaret Ofisi de 1svlçrcden çlvl getirt. 
mck içln teşcbbUslero geçmek Uzere.. 
dlr. 

Şimdi teknık sözile c::nla•.:.ınağa çnlıçtığımı:ı ''zanaat'', 
bir memlekette t:alça değil. öz gıdadır. Mak;r.:~ çağır.dan 
önce, Osmanlı JmparatoıJuğu içinde usta yetı~t1rme, bir 
lonca ananesiydi. Her zanaat şubesinin, çıra!:ları, kalfa. 
ları ve nıhı.yet ustttları, hu ananenin çizdiği öğreniş yol. 
larından geçerek "altın bHc;zik" sahibi olurlardı. 

Makine, bu ananeyi sarstı. Şubeler pek d1'1lanıp bu. 
daklandı. UstE.lık, artık anane sisteminin vereceği bir 
paye olamaz. Bunu "alaylı" lıktan çılrnrmak gt~.ektir. 

Nitekim, bugiin devlet programlarında onlara veri. 
len geniş yer ve sösteril~n itibar da işte bu t;a} eye var. 
mak içindir. 

Yurdumuzun zengl!ı t.1fukları altında, kara sabanla 
sürülemiyecek, insan kuvv<:tile işlenemiyece:c Jmdar lıü. 
yük ovalar var. Bunlar ır.akine bekliyor. Dnğbrımız ma. 
den yuvasıdır. Bunlar da makineye muhtaçtır. 

İlk planda ç' ftçiliğimiz için, sonra made.nciliğimiz 
ıçın ve nihayet ferdi iht:yaçlarımızı temin iç;n makine 
istiyoruz. 

Vahmmızm hemen her köşesinde fabril,alar gittik. 
çe çoğalıyor. Halkta makine zevkinin, makine ı:cvgisinin 
ve makine biJgjsinin yükselmesi, bu bakımdan da çok 
lazımdır. 

·ıakın zamıı:ılara kadar, memleketimizr;e iş sahası 
yabancıların elindeydi. Henüz birer çocuh o!an "ens'Lİ· 
tü" lerin alle bütçelerine neler kazandırdığını bir hesap. 
lasak bu işe harcanan emeklerin ne mübarek iıfr himmet 
olJuğunu anlarız . 

Geniş ölçüde 
yan bir hamledir. 

Bir izah: 

zanaatçılık, bence inkılab1 tamamlı. 
HAKKI SÜHA GEZGtN 

Dünkii yazımdan dolayı, otobüsçüler matbaaya gc. 
lerek izahat ıJermi§ler. Asker ailelerine yardım biletler 
iizerindcn yapıL>yor ve bunu otobüsçüler, kend~ kesele. 
ırinden ödiiyorlarmış. Bu yurtta§ların temiz çıkmalarına 
seviniyorur.ı. Vergi meselesini, ben, gazetelerde okumus 
ve o haberin il,_,amile yazmıştım. Yanlış haberlerden~ 
hele böyle ı.1l!tanr meselelerde, çok çekinmeli-yiz. Boş~ 
boşuna kalb lurmıg oluyoruz. H. S. G. 

M"lli Piyango 15 Eylülde ç Kilecel< 
30 Ag-ı.ıstos Za!er P;ynııgos.ı !evkaltı.de çekUı;Şi dolayısilc Piyangonun 

7. !nci tuUp ~. inci çclilll§ aylık ı:ıyangosu 15. EylUJ 1941 re ıı.lmm~tır. 
Bu c;ek:Uş Hi ey Ulc.c 1zınır Enternasyonal Fuarında }apılııcnktır. 

Devnmh blletıcrlnJzt 10 eylllle J..ıı.iar değiştiriniz. 
7, ine! tertip S. i'LcU çekill§ ymc 7. teıırtnıcvvel 1941 dedt:r. 

Erenköy sana.toryomu· 
na ilave edilen pavyon 

Vennle mücadele ceıı.:.yctl tarafın. 

dan Ercnkısy s!lllntoryomuna ilAve e.. 
dilen ikinci pavyonun temelatma me 
raslınl 6nUmUzdekl cuma gllnU yapı • 
lacaktır. 

İstanbul mebusları dün 
· Sarıyere gittiler 

lstıınbul ınebu lan halıda temasa 
dcvıım etmektcdlr. DU::. Sanycr vo 
Beykoz kaza!armda hail: dlleklerl tes 
bit edllmlııUr. 

~' ltıekt ... ~11•iın yd'.rtu. O 1~-ı· -Eğer yardımınızı daha müs 
'-~ıı,tlıatıe,i in anın lmfno;ı bet bir sahaya çıkarmak isters~ 
~'ı ltıt!sel' bir 7.abıta \·ıızifesi niz, şimdi Peytli Briç polis ka• 
'42 'ıit~"tıı~ ıland:ı.rtmı muhn- rakoluna gidiniz ve baş komiseri 
~ it ij l-1-ıı. a Pnri iiııh ersi- bularak. bızc söyledikl~rinizi ay
\>~ llhat, ~ •z kl7.ınm cytaıı- nen ona da anlatınız ve kendisi. 
\'l <ıtt'la t:ı:;f olmndtğını u- ne bizim gönderdiğimizi söyleyi• 
'ııı •~111 tııı ltfıarn k ctmı~ \e ni- niz. Ve bizim tarafımızdan soru· 

, il il il • ..., 
söyledi. Ceva:bını o zaman vere· 
cekti. 

Sanycrdc halk mcbu11lnrdruı uzak 
semtlere telefon tcmlnl, e>lektrik lhtl. 
ynçlarınm giderilmesi, balıkçılar da 
lDtlZOt temlnJ için dilekte bulunmuıı .. 
!ardır. 

it~ll\I tı. li eclllmesine im- nuz Mahut otomobil ve içersin
~1~"1ı l ,. ak t eni zama- deki iki kişi haklmıilll daha faz.. 
X tıı1 1 in t' lllckt<.>bi , anlı - la tahkikat yapabilecek mi? 
~ı~'ln~l:ıt b':'1'1 ar J,Ji , isle Bondl söze karışarak: 
lt~ \ıilılıtı rbrnden UT.akla • _ Baş komiserden emin ola· 

\ı~'flıJ.t~ YaJ<ıa bu iki milessCSl') i bilirsiniz, dedi. Ben sorgudan son 
b~• ııtıı <li;n hrdı. D h l t."'lıı " .} ra kendisile görüştüm. er a 
\.'11"1 ~ llıekt ıı.tıın Unlwrsitelcri, emniyeti umurrıiyeye haber vere. 
~ld 1

1'(>,. ~Plerı nrtık iş ha- ceğinı söylüyo· du ve oradan, en 
~lq<'~lar, aa, ini, hlrrr ) ar- açıkgöz memurların gelmesini te
~ 1 ~ ltı11 min edecekler. Her halde katilin 
~ \ ıaı.ancııı.ıeseleri höylıı im- izini bulmak için ellerinden gele
~~ ~ "lcıŞar .ıı.rı ı.,rfbl iı; nhn · ni yapmaktan geri kalmıyacak -
~ ~ atı ettıkı,:e, ilmi et i.ıd- larına eminim Lakin siz ne ya-
~ le r l!ını 113 ~ 'kadar ~otiir- pıyorsunuz? ı{aybolan miicevheı 

\ı:'' 1 ~('kted' Ueuda ~C'tinncğe !eri mi elde etmefi-e ralıP.ıyorsu -
C.."ııı} nı ... L lrler. ,... .. ~ 
.~ ""lll ""l!ni nuz Zannedersem Esmor'u öldü 
~~en İl(' Yet iı,:inı.lt· ilim re:ı .ad:ım bu cinayeti mücevher. 
~ tıı 1~ keuc~ hamil'Jer lm).de· ler yüı.ünden işledi. Ve onları da 

~~-.: e11 arrn~n l 1 1rnnı1ıye· beraberinde alıp götürmüş ola • 
•\~.._. ~cı:m -. o an- k 

t.' ı.:"ı~1 ca . 
;" L 'lll~ l'Ji Yliks 1. 1 fh Çaney buna cevap verdi: 

"11 "" )an e' "' ıne u- B' . ·r . . '1" Es-
\ .... ~, \e onu nlzıınıhı- - ı~m v~zı emızı. "' 1;-
\ı.~ tı t'kı:-tıel"'(},. ush çıml mor tayın edıyor. Bu vazifede. 
~~ bİr Ş(' lntıbaı. n~e cles; Mister Esmor'u öldüren adamı 
S.~tte tı~tııı ~1•11 n1mıo;tır. Artıı. bulmaktır. İşte bu kadar! _ 
!\:t, "t lıa,Jt l.atnan m:me\ 1 0 • Bondl, elleri cebinde oldugıı 
:'.'tı~lt <lla.nıa1c rnlinfKün ıle· halde, odas:nda aşağı vukarı do
~~~:fa bu lınzırhklnr ı !aşıyordu 
\:'>).~ nlıı ltıl'lJfn manidir. Di- Beni düşündüren nokta. ka 
~ &Q bı" fildld arı artık işçi)i til. bu mücevherlerin satılığa çı. 
~'il ~"ta nı r e' iye ine g(·I· karıldığ1nı nasıl öğrendi, mese -
t; ~ ~~'kt~~t~hns ıs olmnyıı lesidir!. Prensesin bu hususta 
~ ~~tı b ır. C kiılon Un verdiği ifade, o kadar tatmin. e
~ toıc ~deninde hll, sim- dici değildir. İsmi geçen Lantıer 

Cll.ttı~ nc<'Imi zekanın adındaki Fransız kadını hakkın--
lir. Vakıa e-51.i el da her hade tetkikat yapacaksı-

BiR CASUS OLDURULDU 
Büyük, heyecanlı zabıta ve Casusluk Romanı 

2 3 lngilizceden Çeviren: H. M UNI R -
nız d~ğil mi? 

Çaney.; 
- l'zeıinde uğraşacağımız me 

selelerdcn biri de budur; dedi. 
Çetin ibir m.sele olduğuna şüphe 
yok. Fakat eğer Mister Esmo. 
run katilini bulmıya az.metm~
sek, her halde tahminimizden 
daha çelin meselelerle karşıla
şacağız. Anladığıma göre, me -
leğirnizin en esrarengiz vakasını 
ele almL~ bulunuyoruz. Esas kö. 
tülük katilin bir hayli zaman ev. 
vel sıvışmış olmasıdır. Her ne 
hal ise, şimdi bizim için yapıla
cak ilk iş, şuradaki treni kaçır· 
mamaktır, 

Hundan sonra Bondl'un yanın. 
dan ayrıldık. Öğreneceği her ye. 
ni şeyden bizi haberdar etmesi
ni ''C iki genç ar.kadaşına da, 
mutlaka Peytli Bric'e gidip ka 
rakola uğramalannı tekrar tav. 
siye etmiştik. 

Trende arkadaşımla, vaziyeti. 
mizi göriiştük, O dakikaya kadar 
elde ettiğimiz delilleri bir araya 
getiriyor ve kendimizce bir plfın 
çiziyorduk. Muayyen bazı nokta_ 
!ar. bilhassa göze çarpıyordu. 
Prenses Sarentz.of'un ifadesine 
göre, Fsnor, mücevherler için, 
o esnada Yorkşayr'da ava c:ık
mış olan zengin bir Amerikalı 
mü§tcri bulmuştu. Biz de "Şey_ 
tan kulesi" denen evin şömine. 

sinde bulduğumuz kağıttan pek 
ala anlıyorduk ki, Harrogeyt'de 
oturan biri, Mister Esmorla mu· 
ayyen bir mesele hakkında mek· 
tuplaşıyordu. Belki de bu adam, 
Mister Esmorun, Prensese ibah. 
settiği "mü terinıin" ta kendisiy. 
di. Yanık mektup parçası üze· 
rindeki Y'd.Zl ile. büyük otelin yol· 
cu defterinde bulduğumuz el ya. 
zrsı biribirir.e uymuştu ve böyle. 
ce o adamın Hayden isminde bi· 
ri olduğunu anlamıştık. Şimdi 
bir mesele kalıyordu. Acaba. 
Hayden diye ibirisi var mıydı? 
Belki de yoktu. Fakat, hakikaten 
vardıysa, her halde aradığımız 
adam buydu. Mllliyeti Amerikalı 
olan, Pansilvanyadan gelmiş bu· 
lunan Sinıs P. Hayden'i arıyor. 
duk. 

Öğleye doğru Londraya var. 
dık ... 

Gazeteler, baştan baba bu hfı.· 
dise ile doluydu. Bununla bera· 
ber, bizim, şimdiki halde kimse. 
ye söylememek kararını verdiği. 
miz malumattan bahis yoktu. 
Doğnıca Amerikan konsolos · 

hanesine gittik. Bereket versin 
bizimle ala.kadar olabilecek dai
renin şefi serbestmiş, Hüviyet 
vnrakalanmızı gösterdik. Sirus 
P. Hayden hakkında malUnı!tt 
almak istediğimizi bildirdik. A. 
dam. iki saat sonra gelmemizi 

İki saat sonra geldiğimiz 7.a· 
man, bizi ne~e ile karş,ladı: 

- Sizin için bir hayli malumat 
toplamıya muvaffak oldum, de. 
di. Evvelii., Siru:> P. Hayden a.. 
dında birisi varJır ve Amerikalı· 
dır, Gayet zengin olmakla tanın
mıştır. İkinci söyliyeceğim şey, 
bu zatın filhakika Pn.nsilvanya!ı 
oluşudur. Orada bir evi vardır, 
Fakat Ncvyorkta da iki evi var. 
Üçüncü söyliyeceğım şey, Mister 
Haydenin bir km olduğudur. 
Cabella Hayden namındaki bu 
kız, gelecek bahara evleniyor. 
Evlenmeye dair elde ettiğimiz 
malumat sizi alakadar edeceğini 
zannetmiyorum. Dördüncü bil. 
direceğim şey, Mister Haydenin 
ailece bu yaz. Londrada bulun. 
duğudur. Klasic otelinde oturu
yorlardr. Kendileri oradayken, 
müteaddit defalar, gazetelere is
mi geçmiştir. Bittabi gazetelerin 
''sosyete dedikoduları'' sütunla. 
nnda_ .• Beşinci malfunatımız şu. 
dur: Mister Hnyden. kızı ve kr 
zımn nişanlısı şu dakikada Sey
Iandadırlar Hindistnnı ziyaret_ 
leri esnas1~da orada bir müddet 
kalmıya karar venıiicıler. Ağus. 
tosun ortalannda Jngiltereden 
ayrılarak doğruca Hindi~~na 
gitmişlerdir. Seylandan doner
ken Mısırda bir müddet kalacak, 
sonra .. Tapoliye geçerek oradan 
Nevyorkn hareket edeceklerdi .. 
Mi~ter Hayden, yetmiş beş ya
şında bir adamdır. Karısı ölmüş. 
tür. Oğlu yo~r. Üç tane km 
vardır. Hayatında biraz geç ev. 
lenmiş olduğu için k1zları~m üçü 

de ~en<(tir. (Devamı var) 

Taksi ücretlerine zam 
kabul edildi 

Tnlcsl otomoblllerlnc y'17d beş zam 
ynpılmıım için belediye rıyaseti tara. 
fmd::ın yapılan teklif d:timt cnctimen 
ce tetkik edilmiş ve muvafık g~rül • 
mU§tUr. Karann tntbi1<ma yakında 

ba lanacaktır, Bu suretle )apılan zam 
yüzde 15 i bulmo§tur, 

Pide için un veı-iliyor 
Ramıı.zanın yaltmla m ı dolayısf • 

le fınncılıır 11,trs:ı t ı 1 ,., mUdUrlU 
ne mUrncaat <'d rek p!d , , pmak uz • 
re un ıstemııılcrdlr. Topı ak Of ısı pi 
de için un tevzi ctm" k rar v rmı 
karann tatbikm:ı ba nmı lır. 

Altın fiy:ıb 
DUn, bir altmın kıyır t 2/i lıı ı 'i ı 

kuru§tU. 

Yırmı yı evvell< Va~ı ı 
8 1) 92J 

Telefon sirketinin 
temdidi imtlya-ı: talebi 
Telefon Şirk tlnln mUcidctı lml.) 

zınm temdidi için evv ll'e mnll.v n 
znrctl nezdinde bulunmu~ olduğu te. 
eebbUs cncllmcnl vtlke!d~a havale ed 
mlııtlr. Maliye Ncznr('"i t tcUtik 
ctm~ ve noktal nazanw ayrıca bU 
dlrmlştır. 
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1 s ·ıtast-
ler ya ıhyor 

Bir Alman amelesi 
. taarruza ueradı 

---0--

BtR SUBAYA IKt EL 
SiLAH ATILDI 

Paris, 8 ( A.A.) - O.ımarte. 
si - Pazar gecesi Pariste Oç muh· 
telif yerde hadiseler çıkmıştır: 

Aboukir sokarrmda sivil bir AL 
man nmelesi saat 23,30 da iki şa. 
hıs tarafından taarruza uğra· 
uuşt.ır. 

Gene aynı saate doğru Laf on· 
tainc 20kağında refakatinde bir 
radm bulunan bir Alman yarsu. 
bayı, J·a~mıyn rnuv&Jfak olan bir 
bis.kletrnin att,ğı iki kurşundan 
güç kurtulmuş!..ur. 

Biraz sonra Alman bahrivesi 
tarafından vaziyet edilen Feli· 
cien David sokaf{ındaki bir ~a
rajda ynnl'{m ı;:ıkmış ve hemen 
söndürülmüştUr. Burada dört 
yere kundak ve birinci kata da 
bombalar konduğu tesbit edil. 
miştir. Mühim hasarat olmu.j. 
tur. 

-o---
• o pı oya 

h··cu 
İngiliz gazetelerine 
göre Almanların bir 

tecrübesidir 
Tokyo, 8 (A.A.) - "Greer,, hAdi.ses! 

h:ıkkı?J.dn mUtale!llar ettrdedcn Nişi 

N'al g:ızetesı yazıyor: 
Ruzvelt de itiraf ediyor: Amerika

yı harbe sllrUldemck ı,ı pek yavaı 

• diyor. 
Bu iş, b!r uman mcs1oJesidlr. Zira 

Amer!kanı1' bu zamana kadar bite.. 
rat bir memleket h:ıllndc kalma:Dif 
ve mlls"'ll0.h&n harbe ~tırak IÇfn elin
den gelcnl y:ıpm~ olduğı: muhakkak. 
tır. (Greer) Md!scslnde nangt tara .. 
fm ilk olarak ateu a<:!r.15 olduğunu 

bilmekte bir fayda yoktu. Ç'ünkll. 
harp herlulde bu knb11dcn iklnci veya 
UçUncll bir hadise yUz'lndı>n çıkacak.. 
tır.,. 

Lonıtm, 8 (A.A.) - .. Nevs Kronik!" 
"Greer'' mu.'ırfbtr.e karrı taarruzun 
Ameriltan cfkQrı uml.'.m'yeslnl dene 
mek m:ıksadlle yarılm•; oınblleceğinl 
yazmnlttndır. Bu gazet..e C'!yor ki: 

"Reisicumhur RllZVl'lt denizaltının 

niçin bu kac!:ır fe::ııı nl..şın aldığını an
ıamadığuu söylUyor. Fcılt.ıı.t bu kablll 
1zah değil midir? Dcn'ztıllı kasten fe. 

na nL:ıan almış olama~ mı? Almanlar 
Amerikan cfkfirmı denemek vakU gel 
m1g olduğunn hUkmctmJ' ve denizaltı 
kumandanına muhrfb!..'1 yanma en • 
daht etmek i:mrln1 vcrJllg olamaz mı? 
Bu, n:ızlle!in karakte"!ı;tUt bir ma .. 
nevnı.aı olurdu. Eıter bu aı.tımln doğru 
1Ec Alm:ı.nya istediği cr,nbı almı~. 
A.merlkn h!ı.lkı bir deı:ılz11.ltmm kendi 
muhrlplerlnden b!rfne nı!ltendcllt tor 
plller nttığını öğrenince nlsbeten az 
mUtcess!r olmu5tur." 

"Mancester Gn,.dlyn:ı" ı;ıöyle yazı.. 

yor: 
"Almanya. belki Amerlltanın harbe 

sllrU'tlenmeslnl kendi.Al lçln kO.rlı blr 
~ nddetmektedlr. ÇUn'cU bu takdirde 
Japonya da harbe gl:ın!ş olacaktır. 

Alman'arm bcsnt)ı.na ~~It' Amerika o 
.znman BllyUk Okyamu:da o kadar 
rne -rol olacaktır kl A tl:ı:ıtikte a:ı.rfe. 
decek c;ok vakit bulamı) acak, Almar. 
ya beliti blze tabsls edilen harp :mnı. 
zem inin AUantlkteıı (;Cçlrllmcs·ne 
t.'lhammUl d mlyerk neticelerine 
b:ı.h'.mad.ın i•erd bu vk'yutın arkn 
smı k m k 1 teycce .ur." 

York Shlrepost" şöyl' diyor: 
"Greer'' h~sesı A mc:rlkalılıı.ra 1ıı. 

tikballerl, nürrlyctlerl ve emniyetleri 
bakımından bu harbin r.1uhtemel ne .. 
ticelerlni tebnrilz ettl!'lll· ğe muvat!ak 
oldu ise, bunn hayırlı bir hAdlse de. 
mek ıt.zımdır. 

tSTAl\iBUL non"lı\SJNlN 

8/D 911 F!YATl..AJU 

ı Sterlin 
100 Dol:ı.r 

100 P zcta 
100 lsvcç Kr. 

2.24 
130.0:?5 

12 9375 
2.0050 

ESHA.U VE TAU\11.AT 

% 7 1/2 938 Tllrk borcu 

Nafia Vekili 
Kon yada 

Konya B (A.A.) - Nafia \"ekili 
Ali Fuat Cebesoy dUr. kura yoluyla 
Antnlynd:ı.n buaryo. gelm §tir. 

---o--
• • • •• •• 
ızmırın uzum . 

piyasası 
hmlr, 8 (A.A.) - :Oztım piyasası 

bugün merasimle açılmı:tır. üzUm ve 
incirlerin bugünkü şnrtu:.r dahilinde 
mllstahsilc mnllyetınl lcoruyacnk bir 
fiyattan .B.§ağı dilı;memccı !çin hllkQ • 
metçe alınmış olan ted:.J:r~er plynsn 
nm açılışını müteakip dc.rhal teairlni 
glls!ermlşUr. 

Piyasanın ııÇllmıuıının lık gtınu o -
lan bugün g numnrnlı UzUm lçln tes.. 
bit edilen :flynt 40 kun..ı.;tur. 8 numo. 
ralI üzllm 38 ve 10 nuL.aralı Uzum de 
42 kurugt.aD muamele el!rmUştUr. MUs 
tahsil fiyatııırdan memnundur. 

Bü ük bisiklet 
müsab l<ası 

Manisa, 8 ( A.A.J - Yarışı ta. 
kibe memur hususi muhabirimiz 
bildinyor: 

Yedinci merhale olan Al~e. 
hir ·Manisa yarışına. bugün saat 
11 de Alaşchirden ba§lnndı. Bi· 
sikletçilcr bu merhaleyi 6 saat 
2 dakikada katettiler. Bugünkü 
yarışta Manisa.ya ilk giren ko. 
şucu lzmirclen Bayrrun o!du. Bu. 
~n rti merhalenin neticesi şu· 
dur: 

1 - Bayram İzmir 6,24. 
2 - Halit İstanbul 6,38. 
3 - Sarı mayo\-U taş:yan Qs.. 

man ~!dsehir 6,47. 
4 - Nizamettin Eskişehir 7,07 
Umumi tasnifte yal~ız Halit 

İstanbul dördüncülükte.n üçün. 
cülüğe çıkmıştı:-. 

Akde iz da 

f ransada 
yahudi 

aleyhtarlığı 
Vi§i, 8 (A.A.) - Ofi bildiri. 

yor: 
Parisin bazı mahallelerinde 

Yalıudi aleyhtarı tezahür:lcr ya
pıldığından, işgal makamatı, ser. 
b:?St meslek e;shabmdan ve entel· 
lelttüellerden müteaddit şahsi. 
yetleri, asayişin ihlalinden me
sut tutarak tevkif etmiştir. 

Pariste çıkan Yahudi alcyhta. 
rı ''Le Pilori" gazetesi tevkif e
dilen avukatlar meyar.ında, eslci 
baro reisi namzedi Pierre Masse 
ile ~;,ki mebus Vladimir Vatensi_ 
yi zikretmektedir. 

İngiliz tayyareleri 
Leningrad müdafaasına 

iştirak ediyor 
Roma radyosunW1 bildirdiği_ 

ne göre İngiliz tayyareleri Lenin. 
gradın müdafaasına iştirak et· 
mektedirler. Bu haber ba.şkn 
kavnaklardan teyit edilmemiştir. 
Yalnız Lo.ndra radyosundn konu. 
şan bir Z11.t bu haberin varit oldu, 
ğunu söylemiştir. - Radyo ga
zetesi -

T an 
Sovyet kı aları 

• • 
gırmış 

Bir ha.bere göre, Tahran achri 
Sovyet krtalnrı tn.rafmdruı l~ıgnl 
edilmiştir. Ancnk bu haber he
nüz teyid oluilIIU!.JDLStır . 

i~gi iz ayy~releri: Jnğiif ;;;· -
nı~.,~.~~~!~~ıy~~!~~ ırana yeni bir 
t?rluk o:m şark.r~va kU~<:_t:ıe. nota verdı• 
rı umurnı karargu.ı Jlın teblıgı: 

Akdenizdeki donanmaya men
sup tayynreler cwnartesi gecesi 
üç muhrip tarafından himaye e

Londrn, 8 (A.A.) - lngl.liz ve Sov. 
yet mUmeaslllerlnln 1ran hUkOmetine 
b~ nota tevdi ettiklerini bildiren 

dilen düşmanın orta bUyüklükte Taymls gazetesln!.n dlplouuıtlk muhnr. 
üç ticaret gemisine muvaffakı. riri §lSyle demektedir: 
yetle taarruz etmişlerdir. 

Bunlardan birine Uç isabet 
vaki olmuş, şiddetli infilfı.kler \'e 

kesif siyah dumc.nlar çıkaran gc. 
mi durmıya mecbur kalmL5 ve 
şiddetle iMelc tarafına yatmış· 
tır. 

!ki torpil isabet eden bir sar
nıçlı gemi büyük hnsara uğra. 
mıştır. 

Lib~·ada: · Aynı gece ln~iliz 
borr..bardıman ta:;yarelerinin Bin 
gazi üzerine yaptıkları ağır bir 
akın esnasında burada bulunan 
askeri iaşe depolan bombalan. 
mış ve müteaddit trun isabetler 
görülmüştür. Bnrce ve Berka
ya aynı zamanda taarruz edilmill 
ve Cyrenaque'in cenubundaki yo· 
lun üzerindeki b:nalar da bom. 
bru·dıman edilmiştir. Bu hare. 
lret yapılırken donanmanın tay· 
yareleri biribirini takiben Eltnıi
ni, Elga.zala, Martwba ve Eladem 
hava meydanlnrma hücum et. 
nt!şlerdir. Eltmini hava meyda.~ 
nınd:ı düşm:ının b<!ş tayyaresı 
tahr!p ve diğerlerine ağır hasa
rat ika edilmi§tir. 

Elga.la'da ve Martuba'da bi· 
rer dtişman ta~·yarcsi tahrip e. 
dilmiş ve C:irerlerine de bliyük 
hasarlar verilmiştir. 

Elfı.dcm'de yangınlar çıkarıl. 
mış ve bu hava mevdanlannm 
e~· ... 2riı:ıindeld binalarda has.-ırat 
vuku bulmu.ııtur. 
Tobruğun ~n.rkmdaki düşman 

topçu mevzileri cenubi Afrika 
ha.va te~eklcüllcri taraf ndan ~d· 
de le bom1.Jardım3.n edilmi5tir. 

Sicilya'da cumartesi gecesi do
nanmava mensup tayyarelerimiz 
Comiso hava mcvdanınm binala. 
rrna hücum ve Catania ve Ger. 
bini hava meydanlarına akınlar 
yapmışlardır. 

Yerde bulunan dilşman tayya· 
, releri bomba. ve mitralyöz ateşi· 

ne tutulmu.., ve bir çokları ige 
yaramryacak hale getirilmi§tir. 
Yukarda sayılan bütün bu hn.re. 
kat csnac:mda yalnız bir tayyare. 
miz geri dönmemiştir. • 

Geı eral Dentz 
r~'larsilyada 

Vl f, 8 (A,.A.l - O. N . B: 
" Gur1yedcltl eıılf~ Fnına.z bnşltuman. 

"Tnhrnndıı. bulunan Almanların ilk 
korkulnrmın zail olduğu bu şehirden 
gelen haberlerden anl:ıfılmaktadır. 

Geçen hattanın sonunda Almanlar e~ 
kisi glbt normnl bir hayat gcçlrmcğe 
bUyllk otomobillerde do.a~mağa, ga -
mnlı haçlı bayrakları çckmeğe, sokak. 
ta rastgeldlklerl 1ngnız:crl. tahkir et
meğe ve mUttefikler aleyhinde §ayla. 
lor c;ıkarmağıı. başlamı~lıırdır. HWa.. 
s:ı Almanlar lngiltercde Tnhrandnkl 
Alman sefaretinin kaponmaınn.smr 

protesto edenlerin tnsavvur ettiği §e. 

kilde hareket ctmcktcdlrler. 1ran hl!-
kfunetlno tevdi edilen yo:ı! notanm bu 
hale nlbayet vereceği tımlt edilmek • 
tedlr . 

Lon•Ira, 8 (A.A.) - (8.ll.O.) 
tran hUkQmetlntn son İngiliz • Sov. 

yet tekliflerine knrııı cevnbı hııkkn:ı. 
da trandnn yeni bir haber gelmemi§. 
tir. 

Londra, 8 (A.A.) - Öğrenildiğine 

göre trak hUkOmetlnln .ıson tnglliz 
nota.sına vercceğ'i cevabn.' vürudu her 
an beklenilmektedir. 

Zaıuıolunduğunıı göre lngillz hU • 
k1lmetinin ikinci notnamdıı. !rıuıdak! 
Alman tebnaaı diğer mihver devletle
ri tebnaamdnn bahsedilmektedir. Bu 
notada bu tebaanın lrıuıdan çıkanl • 
mnsr veynh!lt mevkuf tutulmasınm 

tnıep edilmekte olduğu dıı. tahmin edil 
mcl~tcdlr. Nottuun Ta..'ıraııdakl Alman 
sefaretinden babsctm111<te olduğu da 
za.nnolunuyor. 

Evvelce gl!nderilml§ clıın notaya 
zeyl te;,kU eden ikinc! nota, geçen eu. 
ma gUnU gönderUmig oh.p 24 saat ı.. 
çinde cevabına fntlznr ed'~melttedir. 

İtalyan Genelkurmay 
Baskam Kovallero'nun 

- gizli seyahati 
İtalyan g::ı.zetclerlnin yazdığına 

göre, ttaıynn genel kurmay reisi 
general Kavnllero libynya git
miş, Tmblus volisi ve kumandanı 
general Bru:tlko vo Almnn komu
tnnı ile kurmay subaylarla görUı;ı 
mUctur. 

Bu z.1'ynret Hltlcr - Musolini 
mülUkntınd!l.!l evvel vukubulmuş, 
Libya.dan dönen gcncrnl füı.vnlle • 
ro M~linl • H.ltler görlişmeslnde 
Mu.oolinlye rc!ıı.ko.t etmiştir. 

Tmng 2 21.30 
d:ını Gencrnl Dent .. ın ı-. t'ylU!Ce Mar. r---------=-=-==-=-.... sllyayn muvıısalntı bcklcl'.mektedlr. 

1talyruı gazeteleri Libya vazi
yet nden end:6e duymnlüaclırlnr. 
Ubyadn. b'lr İngiliz tıuırruzu ya. 
kın göı ülmcktcdtr. 

- Radyo gazctıcsi -

Almanya 
(Bas tarafı l inciü'A 

kf1r gazete §Öyle yazmaktadır: 
Askeri veya diploma.tik nevi. 

den sürpriz ihtimaline intizar 

Sovv
~t etmek !Azmı.dır. Berlinin, kat'i 
~ bir karar ittihazına~ ~ış-

mnkta olması ihtimalden uzak 

tehi at g"' 1(111 değildir. Fakat bu kararın, yal_ 
nız Rusya seferiyle değil, askeri 
ve diplomatik ahvalin heyeti u-

( B<UI tııra.f' ı ıncide) mumiyesiyle ve bütün cepheler. 
dir. Tayyarelerimiz, harp meydanın • deki harekatın neticesinden son· 
daki dUşmnr. kuvveUerlno ağır darbe. ra istihsali lftzmıgclmektedir. M. 
ıer !.ndirml§ ve hava ıueydnnlarmda rika bölgesinde faaliyetin tekrar 
dll§man tayyıırelerlnl tM.rtp ctı:nıo • başlaması mümkündür. Zira, ka-

vurucu sıcaklar yüzünden duran tir. . 
5 EylWde cereyan ede~ bava hare. harckô.tm devamına, mevsım ya. 

kAtmda, yerdo ve hava:!:ı olmak o.zere kında müsaade edecektir. 
Afrika ... \lman ordusunun. lü· 

re, 23 dllşman tayyaresi ıahrlp ettik; zumlu olan biıtün malzemesini al 
bizim kayıbımız 11 tayy:ıre41r, 

Şimal Buzdenlzlnde. (U 73) la1mll dığı, ısrarla söyleniyor. 
bir Alman denlzııltıaı yıilinlnnmıvtır. Spitfire tayyaresinin pilotu, 

Cephenin garp kısmınd;ı çok g!Cldet bir keşif uçuşu sırasında dafi 
U bir muharebeden sonm 6Uşmıw c;ok tayyare üç Alman gemisini gör
gerilere atılmış a köy 6 tepe ııtlr ,. müş ve hemen üzerlerine pike 
dat edllmişUr. Bu muharebelerde dllş ile inmiştir. Birinci salvo ateşi. 
manın 50 maklnelitUfck yuvaıı, 6 tan ni açmasını ınüteakıp düşman 
kr, 17 torpil topu, mubte11f çapta ıa gemilerinden birinin infilak etti· 
topu tahrı·p -" 'lmi., ... , U''!!man UiOO ğıni ve güverte kısmının göçtü. 

~ """ ~ ğlinü görmüştür, 
den fazın ölll ve yanı\ı terketmlştlr. 

l\Ioskovn, 8 (A.A.) _ Rl:lyter nj:ın ti ~ilot avdetinde §()yle demiş-
sı Sovyct tebliğine zcy~l c,~nrnk bildi. ~;A t • teşl . . .' ç ıgmı a e ~emının cep. 
nyor: hane nnl>arında infilak husule 

Kazaklar, dll§manm gerisinden hl!- ld .•. . k t1 talı . edi 0-
cumo. ceçerek tesadllf ettildcrl motısr.

1 
ı:;e ı.t,rıGnı .uyve nke mm.ki yUY. 

. rum emırun e azına ı z 
ıu bir kola taamız etnıışlerdlr. met~e kadar akl trktan sonra 

MUsndeme esnasında bir Almnn te l t• ,, y aş 
Al • 1 aı. a ş tes lm. generali ve Uç ytlz n:an as.ter * * ,.. 

mllgtUr. 
!kinci bir hUcumda, Knzııltlar, bU 

tun bir taburu dağıtmı~lP,r, Alman 
erkAnıharbiyesi umumi karargAlımı 

znptetmil}lerdir. 
Bu soıı hUcum esnasmdn, 1200 dUş.. 

man öldUrlllmUıı. be§ yU% dll§ınan e.. 
ıir edilmiştir. 

MUteaddlt kamyonlar •c bir mU • 
hlmmat deposu imha ve bı.rçok köprU.. 
ıer berhava edllml§tlr. 

Moskovaya yardım 
(Bas tarafı 1 incideJ 

Moskova radyosu spikeri John 
Gibbons, bundan birkaç gfuı ev 
vel, bu yardımın platonik mahiye 
ti aleyhinde bulunmuş ve bu yar. 
d:mın b'rtakım sempati telgrafla.. 
rile kendisini göstennekte oldu -
ğunu söylemiştir • 

Ayni s!)lker ,bugiln lngll~z tra. 
de unionlnrmrn mUşterek hır ln -
giliz _ Rus sendikal komitesi ih • 
dıı.s suretindeki teklifi Uzcrine 
Sovyet sendikaları merkezi reisi 
ChvernikUı cumnrtesi o.kııamı mat 
buat mUmess ilerine olan bcynnn. 
tını ele alml§tır. 

Chvernik bi.l.hnssa 6ÖYle diyor -
du: 

lr.giliz işçilerinin yn'rdrm vaadi, 
cephemizde dli§mnnm kuvayı kUI. 
liyes:ni, tayyarelerini tutmak ve 
bu suretle onun İngiliz ndnlarmı 
ve bılhassa Londrnyı bombardı .. 
man etmesine mô.ni olmak st:rcti. 
le rnemleketıerlne yapmakta ol • 
dub'UlllUZ yardonm tabii bir mukn 
bel esidir. 

Sovyet lideri iltıvo olarak 5un. 
lan söyle~tir: 

Miktarları gilndcn gUne art -
ma.ktn olan Sovyet vatandaşları.. 
nm lntlbnı. Rusyndn mUthlş bir 
harp biltUn tahrlbatmı yapmak • 
ta olduğu bir sırada !nglllzlerln 
kendilerini sözle, vnit1erle teşçl 
etmekte olduk!an meı-kezlndedlr. 

Stokholm 8 (A.A.) - Lndoga gö
lll.nUn §!mali ııarkLsln:lc, Flnllndiya 
taarruzu tekrar ba§lamıDlrr. 

FlnlAncliyalılar, Uç gi\.'l zartmda 
yetmiş beş kilometre yo! aldıktan 

sonra Soir • Syversl §ehrlnc varını~ .. 
lnrdrr. 

220 - Kilometre uzur.luğunda olo.n 
bu nehir Ladoga ve Oı::ega köylerini 
birleştirir. 

FlnlAndiy.ılılnr, Sofr :nehrinden ıon
ra, Leningroda tnkrlbe!ı ~i yUz k! .. 
lometre ve Lenlngrad .. Vologdn de
mlryoluna yUz kilometre mesafeye 
yaklaşmı§ bulunuyorlar. Bundan bn~ .. 
ka Stalln ka:ınlını ve l/'Jıingrnd • Mur 
mansk demir yolunu kcsnıc~e muvnf. 
:fak olmu~lardrr. 

Finlluldiya. kıtalarmm. Solr nehrine 
hangi noktada ulD.§tJklarJ katlyetıe 

mo.11ltn değilse de, cenup kısmından 

vasıl olmuş bulunmalnn muhtemel 
glSrUlmelttedir. 

Filhakika, Finl!ndiyalı•ar, Ladoga 
gölUnUn §ark sahilinde kA!n Tunlos 
knsabasmı ve Soir nebrwın yetmlıı 

bc3 kilometre ıılmnll gs:blslnde kAin 
Aumus • Slonetz islmll kUçUk §ebrl 
zaptetmlşlerdir. 

Bu §ebir, Mannerhaymın muharebe 
bt4Jln.ngıcmdıı. neşrettiği ,.e Finlft.ndi • 
ynnrn harp hedcflcrinı a:ılnttığı be • 
ynnnamcsln:Ie adı gcçe.:ı mıntakanm 

merkeZ!dlr. 
Almanlar, Lenlngrndo. korşr yaptık

ları t:ı.nrruzCa cenuptn Ur ltnç yeni 
knsnbıı almışlardır. Ş1m•li de, şehrin 

takriben kırk kilometre cenubundnkl 

Almanlar tarafmdan geçen se. 
ne İngiltere üzerine yapılan en 
şiddetli hava hücumlarının .senei 
devriyesi münasebetiyle bugün 
İJ\silizler Alman şehirleri üzeri
ne şiddetli bir akın yapmışlardır. 
İngilizler bu suretle havalara 
geçen senekinden daha fazla ha. 
kim olduklarım anlntmak iste· 
mişlerdir. - Radyo Razetesi -

Be • n 
(Bas tarafı 1 Uıcid.8) 

kezine yaptıkları 51 nici hücum
dur. 

Londra, 8 ( A,A.) - İngiliz 
hava nezaretinin tebliği: 

Pazar gününü pazartesiye 
bağhyan gece zarfında impara· 
torluk hava kuvvetleri, &rlin, 
Kicl ve Almanyamn diğer yerle. 
rinde-ki askeri mevzilerle Bolon
ya doklarına taarruz etmişlerdir. 

Berline yapılan taarruz fevka· 
Hlde kuvvetli hava tcşckkülleriy. 
le ve parlak bir ay ~ığı altında 
yapılmı§tır. 

Taarruz esnasında büyük mik.. 
tarda yüksek infilak ve yangın 
bombaları atılmı~ ve taarruz iki 
saat devam etmiştir. Şehirde bü
yük yangınlar çıktığı ve geni13 
ha.sarat ika edildiği görülmüş· 
tür. 

Kiel deniz inşaat tezgahlan ve 
Bolonya dokları da ağır surette 
bombalanmış ve iyi neticeler eL 
de edildiği müşa.hade olunmuş. 
tur. Bu harel:C.t esnasında dilş· 
manm dört avcı tayyaresi bom· 
bardıman tayyarelerimiz tara. 
fmdan tahrip edilmiştir. Bizim 
yirmi bombardıman tayyarcmiz 
üslerine dönmemişlc:rdir. 
Aynı gece zarfında avcı tayya.. 

relerimiz Aman işgali alında bu· 
lunan topraklardaki müteaddit 
hava meydanlnrına da taarruz 
etmişlerdir. 

Londra, 8 ( A,A.) - Dün gece 
lngiiz tayyarcerinin atmış oldu
~u bombalar yüzünden Boulog. 
ne'da çıkmış olan iki büyük yan.. 
gın saatlerce tahribat yaptıktan 
sonra bu sabah da ııaıa- devam 
etmekteydi. 

Öğrenildiğine göre İngiliz tay
yareleri, Boulogne sahil boyunca 
birçok yangınlar çıkarmışlardır. 
Bu yangınlardan ib'..ri, diğerle· 
rinden daha !azla devam etmiş. 
tir. Gece yarısından biraz evvel 
yeni duman bulutlarını alevler 
tenvir ediyordu. 

IJondra, 8 (A.A.) - İngiltere 
hava nezaretinin istihbarat dai. 
resi, top ve mitralyözlerle mü
cehhez bir Spitfire İngiliz avcı 
tayyaresinin Ostende açıkların· 
da dafi tayyare bir AL111an gemi. 
sini ta.hrio etmiş olduğunu bit 
dirmektedir. 

grnd şarkında hcnllz işlemekte olnn 
demlryolu hatlannı tahrlbe çalı§tJğı 
beyan edilmektedir. 
Diğer tar:ı:ftan, Ruslar dıı. Lenlngra 

da takviye kıtalan getlrmeğo devam 
etmek truretlle, la§c mescleBlnl bUs • 
blltUn gtıçleşUrmektcdlr;er. 

Şehrtn cenubundaki hava muhare
beleri çok kesit ve 6ldllr!lcildllr. Mos 
kovadan gelen habcrlens göre, 1ng!ll.z 
ve Amerika yardrmlnrmrn nlBbctl, Rus 
hUkflmet merkezinde, ga:;rlk!l.ft telo.k.o 
ki edllmektedlr.F1lhak1ka Alman • Rus 

Gntzlna • Tosno h:ıttınP.. \armııı bu .. muhasamatınm on 1kin.::ı naftası bl • 
lundukları söyleniyor. dayetl olduğu halde Moskcvnda haber 

Alman hava kuvvetlerinin, Lenin .. verilen konfere.na bnşlıın:.amıştır. 



Tiryaki zade Merzuk efendiye bir 
bal olmasından korku tuğunu bil
dirdi. İki polis de çağırdılar_ Ne 
OlllrBa olsun ba aeseizlik pek hay
ra işaret değildi. Kapıyı açmak ve 
ya kırmak llimndı. 

U11un boylu ~dl. Ve yine 
HU?'§it beyin teklifi üzerine bah
çeye bakan taşlık pencerelerin.den 
içeri girilebllirdl. B8§k& çaresJ 
yoktu. Bahçe tarafına yürUdtiler. 

Bu em.da ke.pmm önline halk 
blrikmlşU. İki nınhnlle öteden ge
len dedikoducular kaynatnıağn 
başlamışlardt bile. Meraklıla.nn 
çoi.;ru kadmdı. İhtlya.rlar fazlayı 
teşkil ediyorlardı. Hepsi de kapı -
nm a.çılmaımu bekllyorlnrdı. Neler 
düştindliklerini de saklamnğn lü
zum görmüyorlardı. Zavallı Mer -
zuk efendiyi çekiştiren, çekiştlre
ııe .. Her ağızdan b:ir eöz çıkıyor -
du: 

- Öyle zannediyorum ki, Mer
zuk efendi evde yok. 

- Kardeşim .. Dlln akşam geç 
vakte kndar lıi.mbMı yanıyor
muş .. 

- Sandıkçılnrın Hesna gözle
riyle görmilg .• Merzuk efendi yat
madan lince pencereye gelmlf.ı, 
ca.rm kapamış, lAmbnyi eöndUr
mli§.. Hatta hırkasmı çıkanp 
sedirin Uzerine koymuş .. 

- Ay! •• ay! .• daha neler .. Yok 
kaşını oynatmış. gözUnll kırpmu .. 
BUtUn bunla.n haspam nereden 
görmu., .. 

- Onln.rm p~ncercsinden 1'er
ıuk efendinbı odası adamakıllı gö
rünür. 1storsen bir akşam g lıp 
bnkalım •• 

- Peki öyleyse,. Ne diye bu 
kadar gbrilltUye ses vermiyor ya!. 
Adamcağızı snkm hafakanlar boğ
mu olmasm •• Vallahi ye.narım ha
ni .• 

- Ya Gülyann.k kalfaya ne ol
du derein?. 

- O da var ya!., &k bunu 
hiç akıl etmemiştik. Haydi diye
lim ki, Merzuk efendiye bir omri 
hnk v8.ki oldu.. Yn kalfa no ol
du!. 

- Bakalım bu ak§8ln kalfa ev
de miydi!. 

- Nereye gider ki kani sim?. 
- Merzuk efendi Gillyanak kal 

fayı a.ra 8IJ"8 eski hnnunefcndi&.
nin evine etek ~eğe g15nderir. 
Söylediklerine gl5re GUlyana.k kal 
fayı Hacı Tiryakilere me.beylrıcl 
başmm hanmıcfendisl ~ .. 
HllCl Mc~uk efendi do bu iyfüği 
unutmamı§ .. ATa S1T& GUlyanak 
kalfayı hal ha.tır eormak için gön
derir .. Bnynunlardıı da kendisi 
gider, etek öper. 

- Bir söze göre de Merzuk 
efendi Glilyanak kalfayı evden 
s:ı.vnr, gilna.hı boyunlıınruı. Mllba
~rlerin fıkırdak dul karısını içeri 
&Jır. buluşurla.nnrş. 

- Öyle diyorlar nma, doğrusu 
ben görmedim. Buna hiraz da if
tira derim. 

- Budalaya bak.. Gözgörc par 
mağnn gözUnc olacak değil ya! .. 

- Bunu iyi söyledin hanımcı -
ğmı.. Herkes bizim gibi saf, n
vıwak değil ki.. 

(DC\'antı varın) 
Leman AHİ ·.KAL 

9-9-941 
'1.8S Ha.fit dakika 

program 19.~ıl FatJil sazı 
Uri Ajana l0.15 Radyo gn-

8.00 Senfonik zctcsl 
program 20,.J.ri Kemnn so.. 

S.M Evin aaatl lolan 
12.38 TUrkçe 21.00 Zlroat 

pl&klar t.o.kvlml 
.ıa.M Kangık .ll.3t' KonUJına 

program 100 l!C'nC llo 
18.03 IULdyo sal1>n ce nasıl yr.ı.. 

orkestrası 11ıyonluk7 

19.00 Muhtelif ll.4'5 KlAslk Türle 
prkılnr n1Uziğl 

19.80 Ajaruı ~2.45 Dans mUzftl 
19.45 Serbeat 10 22.30 Aajns 

~ Salı çarşamba - g Eylül IO f yltll > 
::ııı:: 
<C Şaban: 1'7 Şab:ıll: 18 
'-- Hn:u: 127 Hır.ır: 128 

'a.ldl.kıı v..-• l!lr.aoı \'Mat~ 

o llıH.'9IJI 
0..35 11.04 6.37 

o~' .,., 11.12 

~ 12.11 5.41 12.10 5.(5 

:tkindl llS.47 9.18 16.44 9,20 
Akpm 18,80 12.00 18.24 12.00 

Tats 20.05 1.84 19.~9 1.88 

tmAk a.ın n.21 8.86 uo 

5 - VAKiT 9 EYL1'L 

e ediye reisile bir konuşma]•r-------------.. WI.'! 

n nun imar plam 1 M u c iz E LE 
Nafia ek Aleti tarafından 
hazırlanmıya başlandı 

Kendir istihsalatı yakın da İzmirin üzümü gibi en 
mühim ihraç maddelerinden biri oluyor 

Yazan: HASAN BEDRETJN OLGEN 

Kastamonu belediye reisliğine 
seniden intihap edilen B. Zeki 
Cemal Bakiçelehio~lu, Kastamo· 
nunun muhtelif işleri etrafında 
nlakadarlarln görüşmek üzere 
Ankarava gitmiş, dönUŞte gene 
belediye ihtiyaçlarını tetkik et
mek için gehrimlze gelmiştir. B. 
Zeki Cemal Bakicelebioğlu ile, 
Kastamonunun imar, kültür ve 
içtimai faaliyetleri etrafında ko. 
n~tum. Suallerime verdiği ce. 
vaplarr yazıyorum 

- Kastamonunun bugünkü be· 
tediye faaliyeti etrafında takip 
edilen program nedir? 

- Şehrin bugünkü faaliyetini 
Ü<; nokta Uzerinde teksif ettik: 

l - Elektrik derdi. 
2 - Su tesisatı. 
3 - lmnr plfuu. 
Kastamonunun 12 yıl evvel 

kurulmuş olan, bir elektrik san· 
tralı vardır. Fakat, bu santral. 
bugünkü ihtiyacı karşılamamak. 
tndır. Esasen mazıotla işleyen 
makinelerin takati kalmamı§tır. 
Mazot parası yüzünden harice 
her ay binlerce lira vermekteyiz. 
Bu kadar külfete rağmen şehrin 
ışığını ancak 19.30 ile 24 arasın
da temin edebiliyoruz. Bugün· 
kü medent ihtivaç da elektrik, 
su ve gıda maddesi kadar ehem. 
miyetli olduğunu söylemiye lü
zum yoktur. 
~te bunu düşünerek şehrin ik· 

tısadi faaliyetinde de en mühim 
rol alacak olan elektriği sudan ıs. 
Uh.sal ederek hem fiyatı ucuz.. 
Jatmıya ve hem de 24 saat cere
yan vermiye karar verdik. Hü· 
kfımetlmizin yüksek mUzahareti 
ve kıymetli Yalirniz doktor Mitat 
Altıok'un delCıletiyle esasen ha. 
zırlanmış bulunan sudan elek
trik istihsal projesini en kısa za· 
man zarfmdn tahakkuk ettirebi. 
1,.,..,;;· 
~ız. 

Kastrunonunun yukarıda söy. 
!ediğim gibi, ikincisi de sudur. 
Sehrin etrafında birçok su men
baları olmasma rağmen şehir, 
maalesef temiz sudan mahrum
dur. Bunun sebebi suyun modern 
şekilde tevzi edilmcmeşi olma
sıdır. H a z ı r l a d ı ğ ı m ı z 
su projesini pek yakında tatbik 
mevkiine koyacağız. Bu projeye 
göre, §cllrin su tesisatı tamam.. 
lanacak ve her eve muntazam 
borularla su tevzi edilecek, ta.s. 
fiye edilmiş su şehrin en mühim 
ihtiyacını karşılamış olacaktır. 

Kast."Ullonunun bugüne kadar 
imar plaru henüz hazırlanmamış
tır. BirQOk yangınlardan harap 
olan §ehrİn imarı için elimizde 
plii.n olmadığından faaliyete ge
çemiyoruz. Kastamonuda mal sa. 
bipleri de bfae müracaat ederek 
yeni binalar ve çarşıda dUkk!in 
yaptırmak istiyorlar. Bu ihtiya. 
cı önlemek üzere harekete gecr 
tik. imar planım hazırlatmak 
için Nafia Veknletine mUraca.a.t· 
ta bulunduk. V'ekllet rica.mm 
kabul ederek şehrimizin imar 
plft.nmı hazırlamıya başlamıştır. 

PIA.n gelir gelmez, şehirde mil 
him imar faaliyeti başlıyaeaktır. 
Belediye evvelfi bir hiU yaptıra. 
cak, bundan sonra hayvan, odun 
pazarlarını tesbit edecektir. 

Büyük istimlfilder de bittabi 
bu plan dahilinde yapılacak ve 
Kastamonu modem Türk şehir
leri arasındaki hnkild mevkiine 
ka vuşaca.k.tır. 

- Kültür faaliyeti etrafında 
bizi tenvir eder misiniz! 

- Ke.stamonuda mühim kUl· 
tür faaliyeti vardır. Filvaki da. 
ha evvelce kasta.monuda kız ve 
erkek muallim mektepleri, ziraat 
mektebi vesaire vardı. Şimdi 
Tüvkiyenin bihakkın ütiha.!' ettL 

( DP.t1rJm1 6 nr.tda) 
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16 OÇ KÖŞELİ ŞAPKA 

xı 

GAY..PELUNA'NIN BOMBARDIMANI 

Zaptiye mUdürü asmanın arlcasmdan. ayaklarının .ı-
cuna basa bMa görilndilğü zaman sesini alçaltarak: 

- ''Mnaşallalı Frnskita." dedi. 
Kadın düny<ınm en tabii bir sesiyle: 
- "Çok lQtufkiırsınız lord cenapları" 
Diye cevap verdi ve ona bin türlü iltifatta bulundu: 
- "Nasıl oldu da bu kadar erken geldiniz? Hem de 

böyle sıcak bir gilride? Buyurunuz beyefendi hazretleri, 
oturunuz. Bıırnsı güzel ve serindir. Diğer beyleri nasıl 
oldu da beklemediniz? Bu akşam pis'kopoo cenaplarını da 
bekliyoruz. Lulıa.s'ıma bağlı ilk salkımlarının tadmıı }>a. 
kacağını vandetm~§ti. Siz nasılsınız? Hanımefendi haz. 
retleri nas?ldırlar ?" 

Zaptiye müdürll oldukça ŞtUJırmıştı. Ona, ümitleri
nin hakikat clrn:ı~t Mistres Fraskita'yı yalnız bulması bir 
rüya gibi gelmi§tl. bir rliya yahut belki de kendini üınit
sizliğin ı:ukuruna yuvnrlamak için kı kanç tafün kend!si 
içn kurduğu bır tuzak! Bu suretle o yalnız: 

- Zannett!ğjnh': kadar erken d~I. saat her halde 
3,5 olmuştur!. Demekle iktifa etti. 

Bu sırac.ı papağan saati haber verdi. 
Mistrcs 1',ra~kita gözlerini ihtiyar adama dikerek: 

- "tk;yi çeyrek geçiyor!" dedi. 
MUCTim ı;~sinı çıkarmadı. K~r.füıi mUdafaa P.tmek 

ıçin baş~<a hir 1e.~bbllste de butuuma~J. Biraı sonra: 
- ''Lukastan ne haber? Uyu}'Qr mu? 
Diye sordtt CBunlan söylerken zaptiye müdiirüniln 

bütün <liş<1i.z in~anlar gibi dudaklarını yerce:rine gevşek 
ve ıslıklı bir sesle konuştufunu hatırlıyalım. 

Fraskita: 
.. _ Elbette diye cevap verdi. Günün bu saatinde 

uyku onu nerecfo yakala.raa orada uyur! Uçurumun kena-
rında ols.ı hile! •• " • 

l ürkçesi: Yazan: 
PJTIGRILLI MUZAFl-... ER ACAR 

7 3 - ama---.: 
- Bundan senelerce evvel Ve. 

ncziella'da bulunuyordum. Ne 
~ker kamışı, ne kauçuk ektim, 
ne de Guyan mahkumlan ile meş· 
gul oldum. Venezüellada bulun
duğum seneler zarfında Karakas 
üniversitesiru:le profesördüm. Ge_ 
çen sene 2 teşrinisani tarihinde 
bazı şahitlerin söyledikleri gibı 

ülerle konuşmuş değilim.. O 
gün Kopenhagda bir kimya kon. 
feransmda bulunuyordum. Bu 
sebeple pek tabii olarak hastala· 
rırnı kabul edemedim. 
Hastalarımı beyaz tozlarla te· 

davi ettiğim doğrudur. fakat bu 
beyaz tozlan bilmem hangi ölü. 
nUn dişinden çıkarmış değilim, 
çok iyi takdir edersiniz ki bir ka. 
§e Aspırin de döküldüğü zaman 
beyaz bir t<n verir.. Öksürükle 
sarsılan hastalarıma bir lokma 
ekmekten yapılmış lcüçük hap
larla tedavi ettiğim de doğrudur, 
fakat bu haplnrm önünü ekmek 
içi, kordein idi.. Hastn.Jarrm.m 
c:oğu deniz suyu içerek tedavi o
lunduklarını zannediyorlardı .. 
Hatta bunların bazıları zemzem 
veya meşhur Londra koğukla.. 
mı.dan gelen mukaddes suları 
İGtikleri zannına da kaprhyorlar. 
dı ... 

Halbuki benim onlara verdik· 
!erim bromür rnahlO.llerinden baş 
kabir şey değildi. Hastalara. rna
nn itibarile boş sözler söylüyor
dum. Bunu da kabul ediyorum. 
Fakat bugün doktorların hasta• 
lanna söyledikleri sözler mana 
itibarile boştur. Hiçbir şey ifa
de etmez, eğer bir y ifade edi
yorsa o da muhakkak doktorun 
kanaatinin aksidir. Sözler insan
ların biribirlerini anlamalarına 
yanyan vasıta değildir. Söz an
cak insanların biribirlerini anla
mağa yaradığım zannettikleri 
bir vasıtadır. Ya.ztlan veya söy
lenen sözler okuyan veya dinli· 
yenin arzusuna, zevkine göre 
kil alan bir mayi gibidir. Bir 
gün geleoek teşrihçi, şair ve filÔ"' 
zof aynı lisanla konuşacaklardır. 
lşte o giln büyük bir gün olacak
tır. Fakat bugün için bir yıldız 
heyetşinasa göre ba. ka. şaire g~ 
re başka. köylUye ve çocuğa gö
var ne demektir? Di~r bir ha 
taya kalbinime "ademi kifaye" 
varne demektir? Diğer bir has
taya ''~izin sa~ recn.ime sUrc 
zlları mütezayittir'" demenin mil 
nası ne olabilir ki.. iki nlim iki 
doktor belki lisanlarile kendi a· 
ralarında anlnşabilirler.. fakat 
bir hasta ile bir doktorun anlaş
malarına imkfın ve ihtimal yok
tur. Bence bir doktorun hastası· 
na: 

- Sizde ''kardiak" görliyo
ru.m, veya iltihabı cm'adan muz. 
taripsiniz! 

Demesile: .. Karaciğerinizin i
çinde bir kurbal?a yavrusu var'' 
veya "barııaklarıru?.da. bir yılnn 
yaşıyor" demek arasında hiçbir 

fark yoktur. Çünkü hasta nasıl 
olsa hastalığının ne olduğunu 
~ilmemektedir. Eğer ben de di
ger doktorlar gibi kimsenin anla
yaınıyacağı lfıtinoo kelimeler a
rasında kalma.ğı tercih etmiş ol· 
saydım, bir kere baktığım hasta 
~~hnkkn.k bir daha bana gelmez 
dıger doktorlara giderdi. Bana 
gelen hastaların doktor muaye
nehanelerinde, hastanelerde söy 
lenen1erden <;ok daha başka §ey
ler duymak arzusunda oldukları
nı biliyordum. 

Bir doktor hastasına. sW.le "Si· 
nir zfı.fiyeti'' var, veya "damar 
ertliğinden muzt.aripsiniz'' diye

bilir, fakat siniz zafiyeti nedir? 
Damar sertliği neden olur? bu. 
nu kn.ti olarak bilinmesine im
kfin yoktur. Doktor bu teşhisi 
koyarken hastaya vizite ücretini 
sokağa atmış olduğu hissini ver
memek için araya hastanın an • 
layamıyacağı birkaç latinco söz 
karmtırmağı asla ihmal etmez. 

Ben her gün üniversitede bin. 
leroc talebenin okuduğu kitap
larda yazılı isimleri, her gün bii-
tiln dUnyada milyonlarca dokto
run tercih ettikleri dalaverelere 
itibar etmiyerek kendime has 
bir sistem kullanıyorsam bunda 
ne günahını var? Yalanı bir şekil 
söylemekle. di~r bir §ekilde söy 
temek arasında bir suç delili mı 
görünüyor? llim kit.aplan, tıbbi 
konferanslar, tababetin kudreti. 
ni nnlatmağa çalışan makaleler 
halk üzerinde müsbet olmaktan 
uzak, menfi bir tesir icra etmek· 
tedir. Bizler esrar ile dolu bir 
dinin son pey:ga:m.beriyiz ve -Teo
dor Zuifeld bu sözleri sö lerk n 
şahitlerine döndü • siz de bu dinı 
yapmakla meşgulsünüz. Bir ha.E
taya kanında ne kadar Glo"oil 
Ruj olduğunu söylerseniz onu ü
rerinde tecrübe yaprlan bir tav
şandan farksız tutm~ oJursu. 
nur.. Halbuki ben o hnstaya ka· 
nırun suya döndijf.iinU söyler v 
kendime bir arkadaş kazanınm. 

- Eğer heıites sizin gibi yap
mış olursa tababet ilerliyooeğ · 
yerde muttastl geriler. 

Diye mliddciumumi müdahale
de bulundu. 

- Tababet dokıtor mua 
hanelerinde terakki etmez, nasıl 
ki hukukta iki saıılıoşun ınutıa .. 
kemesi veya bir kiracı ile ffV sa· 
bibi arasındaki anlaşamamazlığı 
hal ile ilerliyemcz. llim ancak 
hiçbir maddi menfaat bekleme
den ynpılan bilyUk araştırmalar, 
devamlı çalışmalar sayesinde t.e
rakkt eder müddeiumumi bey, 
yoksa müşterisine ağ kuran ddk· 
tor muayenehanelerinde değil .. 
İlmin yilkselmesine çalışan bü • 
yük §nhsiyetlere hücum eıtmiyo • 
rum .• ilmi de aşağı görmtiyonım. 
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Faka.t kocası muhavere}i değiştirmek maksadiylc: 
- "Deeeh ulan Eşşoğlul! .. " 
Diye bağırdı. Ve tırısa kalkan eşek konuşmalarına 

nihayc.t vcrdı. 

Asmalı avluda konuşulanlar ..• 

Bu konuşmalaı·, zaptiye müdürünü elamlıyanlar ara
&ında cercyvn e:dtrken Mistres Frasklta değirmene bir 
hudut ve tir gıriı; vazifesini gören ta döşeli küçük avluyu 
~Upürüy-:ır, ve ~munın en §ık yerine beş altı sandalya~11 
verler.tirıyordu. Değirmenci Lukns da asmanın üzerinden 
en nefis lı:1;üm'eri topluyor, onları sepete sanatkarane 
yerleştiriyordu 

Asnıa:ıın üzerinden Lukasın sesi işitildi: 
- "Evat Frfil-kita, zaptiye müdürü sana fena halde 

§şık olmuş.'' 
Fraski:a: 
- "Ben sana bunu daha evvel söyledım, diye cevap 

verdı. N.a ynpalım. ft.5rk olsun bakalım .. Dikkat et Lukas, 
dfü:::eyim deme ... " 

- Korkma. sımsıkı tutunuyorum Onlardan biri 
daha var k!..... · 

Kadın: 
- ·Bana tak .. diye bağırdı. Şu lafı kapat artık. Kim 

bana aşık, kim d~~ıl, ben ı>ekala biliyorum. Sen bana ne 
ye diişkUn d<'.f 1 sın asıl onu öğrenmek istiyorum." 

Değirmenci: 
- .. Çünkil sen o kadar çirkinsin ki ... " diye cevap 

verdi. 
- "Çirkin mi dedin. Yukan çıkarsam seni ~ ta _ 

la aşaı:t atarım." 
- ''Yukarı ~rkarsan seni diri diri yemeden fı 

bırakmam." 
- 'Tamam! Bizim delikanlılar gelip de b!z! b&,!e 

sı:.örUrlersl), b1r çift maymuna benr.etirler.,. 
- ••tyt YR. Hl~ lmksn sayrtma.ztardı. Şu a~~ 
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Kastamonu Bele
diye reisiyle bir 

konuşma 

Ardahan' da 
Zafer bayramının . . 

sevıncı 

Hıı.susi mı!habirimiz 'f/azıııor: 

ctsst 

Fıçı t..paaı büyük 
Fıçı tıpası küçük 
Fıçı tıpası bezi 
Muşamba önlük 
IA8Uk No. ve hart 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
-

Mlkdan Muhammen B. % 7,11 t.emlnak t.:KSlLTME 
Lira Kr. Ura Kr, Şekli Glli>O Saati 

10.000 adet ) 880 - 213 50 A. Ekalltme 12/JX/941 11,80 
ıc.ooo .. >. 

250.000 .. Müteahhidi na.mma Pazarlık .. 9,155 
220 • 770 5'1 715 A. Eksiltme .. 11.10 

2$l.OOO .. 1190 89 A. Eksiltme .. 10.15 (B~ tarafı 5 ıncide) 
gı köy enstitüsünden başka ta· 
!ebesi 2000 yaklaşan bir lise, bir 
kız orta, bölge sanat ve akşam 
kız sanat mektepleri ve bir~ok 
ilk mektepler vardır. Vekilet 
lise binası mevcut olmadığından 
bUyük bir pavyon yaptırmıya 
başlamıştır. Bugünleroc pavyon 
inşaatı ikmal edilecektir. Ayr:ca 
yatılı talebeler için modern bir 
pansıyon binnsı yapılmaktadır. 
Bu ders yılı içinde pansiyon bi
nası tamamlanmış olacaktır. 

Ardahanda 30 ağustos Zafer 
bayramı. büyük bir sevinç içinde 
kutlanmıştır. Ardahanlılar bu 
milli bayrama, çok evvelden ha. 
z•rlanmıya başlaınışlardı. Önde 1 - NUmune v~ cartnameleri rııucib!nce yukarda cins ve mlktarlan yazılı 4 kalem mrJzeme hizalarında 
sayın general Neşet Akmanlar gösterilen usullerle aatm aunacaktır. 
olduğu halde, Ardahan kayma· 2 - Muhammen bedelleri, muvakkat temlnatlan. ekıılltme eekil ve saatleri hizalarında yazılıdır. 
kam vekili iandarma yüzbaşisı 3 - Ek.si!tme ve pazariık hizalarında yazılı gün ve aaatlerde Kabala§ta Levazım §Ubes!Dddd Alım ko· 
Vahib, parti başkanı Kazım ve misyonunda yapuacakbr. 
belediye reisi Yusuf Güngörün, 4 - Nümune aöztı ıı;eçen fllbede g6rUleblleceğl gibi şartnameler de parasız aımabUtr. 
Ardahanda şimdiye kadar görül. • 15 - Isteklllerin thytn olunan gün ve saaUerde yüzde 7,5 güvenme pa.raslyle birlikte mezkOı· komisyona 

memiş bir şekilde geçen 30 ağus· m_üra_ca_a_t_1a_"----------~-~=----.-~-----7'-________ <_7_57_15._> ___ .....:.._ ____ _ 

tos bayramının bu tarzda karşı. yeni Neşriyat : -

Kas'tamonuda yeni ve modern 
bir halkevi binası vardır Parti 
başkanı izzet Okay ile ~rkadaş_ 
larmm faaliyeti sayesinde evin 
cahşma mevzuu giinden güne ge_ 
nişlemektedir. Bilha$8. temsil, 
dil, edebiyat, kütüphane kollan 
geniş mikyasta faaliyet g-öster
mektedir. 

la:unasmda cidden esaslı yardım ( ti 
ve alakaları olmuştur. KAYIPLAR 1'urklye t:amaur!Y8 Si 

____ VARLIK - 196 ncı saym da geldi. N K A 
30 ağustos sabahı saat 9,15 ------ Bazı yazılardan başlıklar: Bu batı>- Zı"RAAT BA ~ 

de memurlar ve halk Orduevini tran konsoiosluguncıau aldığım 1 ' ı·uıt ır 
EylUl 932 tarih ve 860~C/440 sayılı ten alınacak d~rsler (Cemil Sena 1 .. 1111 OOC 

ziyaretle orduyu tebrik etmişler On'"""), tabiat kanunu. devlet kanu. ~wuı~ tanhı. 1888. - :5ermayesı: 100.vvv• 
t 10 d b. -·dd t l pasaportumu zayi ettim Yenisini ala. o- • ded" zcı:. ve saa a, ır mu e evve nu (Tevfik Selim>. Garı Mihal Bey :")Ube ve AJans a ı: ~ 1,,;. büyük bir himmetle vücuda geti- cağımdan eakisintn hükn.u yoktur. Suriyeden göçmüş bir Ttlrktü (M. K.) 1 Zirai r11 tıcari '• n ,,,vı banka mı111nıt~. 

rilen S'P<>r meydanında resmi ge_ Ali A-· Perv•ri Pan blrUıtUeıılen ııtKOO ıın umuııı1e -..- .., hlkA.yeler, §lirler. çit içın tertiplenmiş askerin tef· 

Dil edebiyatırun çahşmalan a
rrunnda tarihi iki büyük eser ha. 
Zirlanmaktadır. Bunlardan birisi 
Ebedi Şefin Kastamonuda yap. 
trğr işleri biitün vesikalar. 
la tesbit eden bir eserdir. Diğe
ri Milli Şefimizin, ilk siyasi nu. 
tuklarrnı söylcmş olduklan seya_ 
ha'te ait vakalarm tesbitidir. Bu 
iki eser in.'<ılap tarihimizin Kas
tamonuya şeref veren iki canlı 
h!disesi olacaktır. 

- lktısadi ve içtimai faaliyet
ler ta.rafında alınan tedbirler ne. 
lerdir? 

- lçtimai ve iktısadi faaliye. 
timize gelince; Kastamonu iktı
sadi bakımdan çok mühim bir 
mıntakadır. Kendir, pirinç, elma, 
keroste, yumurta gibi mühim ih· 
raç maddeleri sayesinde Kasta_ 
monuya her sene milyonlarca li. 
ra ~elir. Bilhassa. kendir istihsa
latı yI!Clnn yıla pek çok artmak
tadır. Evvelce Kastamonu civa... 
rında ekilen kendir şimdi Daday. 
dan başlryarak Taşköprü, Araç 
ve Devrekane'ye kadar mühim 
bir sahayı işgal etmektedir. 

Milli müdafaa bakmım<lan QOk 
ehemmiyetli bir 1-m madde olan 
kendirden istüa<ffı için hilkilıne
timizı yeni teşebbüslerde bulun
maktadır. Siimerbank pek yakın_ 
da. Kastamonuda bir kendir fab. 
rikası açacaktır. Bunun için la
zım olan ilk hazırlıklar ikmal & 

dilmiştir. Ayrıca boya Apire san 
tralı da Sümerbank taraf ında.n 
Kast.amonuda kurulacaktır. 

Birkaç sene sonra lzmirin üzll 
mü gibi. kendir de Kastamonu.. 
nun en mühim ihraç maddelerin· 
den biri olacaktır. 

Kn.stamonu valisi doktor Mi
tat Altıok Kastamonuda nafia. 
ziraat ve kültür işlerine pek faz. 
la ehemmivet vermektedir. Bil. 
hassa Kastamonuda fidanlığa 
verdiği ehemmictin ilk eseri bu 
sene bütün Kastamonunun yüzU
nü güldürmüştür. İki milyon fi. 
dam olan bu fidanlıktan her sene 
köylüye 400 bin meyva fidanı 
tevzi etmek•edir.'' 

llcısan Bedrettiıı Ülgen 

ti§inden sonra. genç bir subay 
arkadaş 30 ağustosun ehemmi. 
yeti üzerinde bir nutuk söylemiş, 
müteakıben, hakim muavini Ah
met Hamdi Karababanın 44Asil 
Türk milletine" hitabı bilhassa 
heyecan uyandırmıştır. Bilahare 
şark hudut komutanlığı binası 
önünde hazırlanmış olan mahal. 
de durularak, kahraman askerin 
geçit resmi seyredilmiş ve can· 
dan alkışlanmıştır. 

Gece Orduevi gazinosunda bir 
balo verilmiş ve sabahın dördüne 
kadar büyük bir neşe içinde de. 
vam edip bu samiınt toplantı, Ar
dahanlılara wlt- müstesna bir ge. 
oe yaşatmıştır. 

ARDAHAN ORTA MEKTEP 
1ST1YOR 

Ardahan., Kars vilayetinin in
kişafına en müsait bir ka.zasidır. 
Evvelce vilayet merkezi bulu.. 
nan Ardahanın ~ bakım· 
dan, Posof, Göle. Çıldır ve Şav. 
şat kazalarmın ortasında olmasL 
esasen kendisinde mevcut kıyme
ti bir kat daha arttırmaktadır. 
Bugün Ardahanın birQOk ihtiyaç_ 
larmm başında. burada bir orta 
mektep açılması gelmektedir. 
1Uc mektebi bitiren çocuklarını 
leyl! bir mektepte okutmak im· 
k!nrru bulamıyan memur, subay 
ve yerlilerin, yukarda isimleri 
ge<:en k.a7.alarm da ihtiyacına ce
vap vereceğinde; en bUyük ar. 
ruları Ardahanm bu ihtiyacmın 
yerine getirilmesidir. 

Başta açılacak olan orta mek. 
tebin sıra ve tahtalarını, binada 
yapılacak o!an tamirat için IU· 
zumlu malrem.eyi ve civar kaza· 
lardan gelecek talebe için açıL 
ması lazungelen pansiyom.m kar. 
yolalarım, yemek takımlarını ve 
aşçISmı ve nihayet mektebin mu
allim kadrosunun yedek subay 
arkadaşlardan doldunılmasmı 
vaadeden sayın general, Arda· 
hanltlar tu işi için teşebbüse gi. 
ri§miş}erdir. 
Kıymetli Maarif Vekilimizin. 

Ardahanlıların muhik taleplerinj 
kabul edeceğinde şüphe etmi, 
yoruz. 
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kanburla bet bir maymuna benzemiyor muyum, sen de 
mini minı edebs.iz bir maymun gibisin.'' 

- '·Amma, senin kanburun güzel bir kanbur:• 
- ''O lı&ldP. Z«f.'tiye müdürünün kanburu daha güzel. 

dir. Çünk;i onunki benimkinden daha büyük." 
- "Canım Mister Lukas. bu kadar kı;:,kanç olma." 
- "Ileri mı .') ihtiyar satlsarJ kıskanacağım? Aklım-

dan bile geçmez 1 Sen.: sevdiğinden de pek memnunum. 
- "Nc:fon Allahaşkına?" 
- '

1ÇünkU ne!'ede günah varsa orada o günahın ke-
fareti vardır. Sen onu· sevo.mcz.c:;in. Bu arada da ben bu 
şehrin hakikı zaptiye müdürü sayılırım." 

- '•Seııin tefahiirün de ço1• hoşuma gidiyor. Yalnız 
benim de C• '.t seve bilmem ihtimalini düşünmelisin. Bazan 
dünyada gaı ir olan şeyler vuku bulur." 

- "Bu da br..mı fazla üzüntü vermez•• 
- "Neden?' · 
- ''Çüı ~:i artık o zaman sen. sen olmazs·n. Ve sen, 

.. en olmazmn yahct düşündüğüm sen olmaz.san. Şeytanın 
kendisi •J\le sen!nle beraber kaçsa aldırırsam Allah bçia. 
mı ver5İn.'' 

- Peki sor.r<• ne vapardın.'' 
- "Ben ,i · Ne bileyim ben? Çünkü. anlıvorsun ya 

ben de o zama.ı ş•ıroikı in '1'1 olrrızrltm Baska bir insan 
olurdum. B•ı husı;~ta ne düşünmüş olacağım: sana nasıl 
«>yliveyim ?" 

Mi">tr~ Fınskita asmaya bn.kmak ir.in. süpürgsini 
bırakarak. e: Pri lrn~nsında olduğu halde do~ruldu ve ce
saretle sr?r etti: 

- "Niçin ba~a bir adam olurdun?" 
Değirmenci Lı·kas derin bir dii!~üncevi kazrvıo çıkal"" 

mağı Umit edivo.,.,111~ ribı kafasını kaşını. ı\lihavet konııc: .. 
mia b&şiad ın ,.,,~an her zamankindc'l daha bliylik bir 
llddiyet ıdn fo idi. 

- 'D:ıha. ba~'{a inc:an olurdum ran1<ü simdi sana 
kendisi kıı12r eomnivet eden ve bütUn ha.vatı bu lnannrn 
ic:inde bulunan adamım. Binaenaleyh, senden emniyetimi 

* • * 
Hakkı\riden aldığını 28/26 numara. 

1ı ikamet tezkerem,!. zayi ettlm.. Yeni. 
sini alacağnndan eskisinin hükmü 
yoktur. Baaan Emnıllalı Aakar. 

(37222) 

••• 
324 doğumlu nutua ctlzdanımı ve 

Yıldız muhabere alaymc.an aldığım 

terhis tezkeremi zayi ettim. Yenisini 
alacağnndan eakislnin htıkmü yoktur. 

Kemalpqa caddeel 158 • 515 No. Bak-
la ofla Oemal Eeıetekln, (37221) 

* • 
Rize aakedik fllbealn~n almq ol. 

duğum terlıla tezkeremJ zayi ettim. 
Yenlsfnl alacağımdan eakiainln bük.. 
mtt yoktur. 

.Bbenlın Tathk köytbldaı Emin ot. 
1o Sl8 dofumlo Abcltllkacllr Y~ 

(1'7U9) 

••• 
Te§Vlldye ukerllk sube81ııden aldı. 

ğı:m a.sk~rlik tezkeremi zayi ettim. 
Yen1alDJ alacağmıd&n etkfstnı11 bllk

mtı yoktur. 
Ştşll Bomontt birahane eokak n 

No. Hamza oğlu Botlt SJ '3 tevelltw.tt. 
(87224.) 

• • • 
Erenkl5y dördünctı ilkokuldan aldı.. 

ğı:m 11ahadetnameml zayi ettim. Yeni. 
sln1 alacağımdan eekis:ntn hUkmQ 
yoktur. 

PaldJk hmetpeta «*!deel 8 numa-
rada Kemal Faell. (872215) 

••• 
939 ııeneıdnde Dz. gedikli okulundan 

aldığı:m orta pbadetnameml zayi et.. 
tim, Yenl.ıılni alacağmıdan eskisi mu. 
teber de~dir. U.... ot. Bcidr. 

(37230) 

••• 
t.mım Ha.san iken Çatalca hukuk 

mahkemesinin (215.2.93~) tarih 'H 

25/19 sayılı kararlle (Hllleytn) ola. 
rak tasblb edildiğini llln ederim. 

Çatalcanın Kalfa köytmdea se •yı. 
b hanede Moharrem olta lmeeytn 
Gökta§. (37232) 

Sahibi: ASIM US 
Basıldığı yer: VAKiT Matt..acıst 

Umum "~vah idare eden: 
Dpftk 41ımrl <:;!,,..,,.,,,.;) 

$ubeye Davet 
Emlnönll AskerUk Şr.beelncbı: 

Deniz makine yUzbıı.şm Şakir oğlu 
Hasan Settar 303 (314 • 324). 

Dz. Ma. YUzbaşıs• Mehmet Of. 
Kadri 303 (1328). 

Dz. Ma. Yzb. Zülfikar Oğ. Ali Ha. 
pııt 303 (1534). 

S. 7. Tll!ekçi ust&s! Bekir Oğ. GI. 
yuettin (316 • 827) 
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Namık Kemal 

s.deleftUen "" beskrımu 
bazırlayaa 

Hakkı Tarık Us 
Türk kahramanlı#'mm bir destanı 
olan bu eseri bütün gençlik ve her 

Yatanda§ okumalıdır. 

Fiyab: 30 kuruş 
SATIŞ YEld: 

VAKiT lltlT'OPBANEst 

NOT: Vakıt'm kuponlarını top_ 

1 l&yan daim! V AKIT okuyucuıa,. 
rma bu eser yüzde (10 tenzııa.ua 

16 kuruşa verilmektedir. Ta§rai 
daim! ckuyucula.n mektupla 15 
kuruşluk posta pul~ gönderiı'ler 
ae adrealert:ıe gönderilir, 

,....,.... ................... , 
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Pazardan 08§k&. aeı IÜII 
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kesseydim ya ölüı"c!üm yahut başka bir adam olurdum. 
Başka tarzda y2~ardım. Sanki yeni doğmuş gibi olurdum. 
Kafam başka türlti olurdu. Sana ne yapardım. Bu hu. 
susta hiç!>ir fikrim yok, İhtimal kahkahalarla güler arka. 
mı dönerdim. Hatta ihtimal seni tanımazdım. İhtimal! .. 
Fakat yarabti ! Kendimizi ne garip bir şekilde eğlendiri
yoruz. Hiç yc,kta: . mesele çıkarıyoruz. Bütün zaptiye 
müdürl~n s: .. ..a aşık olsa da bize ne? Sen benim Fraski· 
tam değil mısin ?" 

Kadın aamimi bir kahkahayla: 

- •-ş:1phesiz senin kafir karınım." • Dive oevap ver
di. Sen de benür. çirkin Lukasonsm.. Bütün Jünya bir 
araya gelse hepsh den aktllrsm. Peynir ekmekten daha 
tatlısın ... Ş11 çardaktan aşait inerBen, benim için ne ka
dar kıymetii olacağını görürsün. Başındaki saçlardan da· 
ha çok y11mı:uk ve çimdik yiyeceksin. Fakat sus! Bu ne? 
Zaptiye DlCc~ürü tek ba~·rna geliyor_ Bu ne erken ıı;elit? 
Bunda bir iş 'ar. Anl~ılan bu hesapta !!len haklısm." 

- ''P~ldla! Om: kontrol etme. görmemiş gibi ol. Be
nim burad~ c;,kluğumu söyleme. Senin yalnız oldui!tınu 
v~ beni ö~le uvkusunda yakaladıITTnı mnnedivor. Her 
halde gönlilııdekini acığa vuracak. Ne hoş bir eğlence!., 
Neler söyli:'feceğını hurdan işideceğim," 

Bunları sr.vlerken sepeti karysına uza.ttr. 
Kad n, vinc kahkahalarla gülerek: 

- "Fena fil-ir değil, dedi. Ah ihtiyar şeytan. Bir 
zantive m;idürünU enselediğimi düşün. Fakat işte geliyor. 
Her halde sansaı da arkasındadır. Ve şimdi gölgelik bir 
yerde otıınnakt.adı:. Emin ol ne manasız bir iştir. Asma 
yaprakla!'In>n arasına iyice saklanmatfa dikkat et. Haya. 
tımızm en ctilünc gününü vaşıyacağız." 

Bu si'izleri sl'yledikten sonra bu sevimli mahlQk ken
di memleketinin ışarkılarymış J?ibi hemen o anda dilinin 
ucuna geliveren Fandanguyu terennUm etmeğe başla.dı. 

~... . .. •/ ,,, . 
..,._, 8'Lnl<uml28 ırumtıa.MLIJ ... Oıtlftnm Ulı4"rru' IJI 

ur• ; K \&ı"aa: owunaıı.ıara tenedt • leta lııece» 

ı>!&na C0rf krlUlilye 'l"ttttlarF ·•rt ,, ... ~ 
• a4ecl l.000 11ralg •.OOt ln 10< tdf'lt' : d • -.; 

1 • SOG • 1.00G • l.ı4 , 
1 • !MI • l.OOCI • llt 

.. • 103 • '-CMK • 

OIKKA T. a-pıarm<l&ID panı.lar 

!Ufm,1yeo.ıen .kram1yı ;ıllU~ ı.ıuH1lr0t ~ 

l!llC' ·: U Mart. U tiaziran 1l l!.') 'Ol U 
rinde yapılır. 

Devlet 

...-------------------------~~ KırkJaı eli lstasyonLlllda ıı_nt :.Ccı1annda te Um edilrıl~ 0 -' 

kutrunda 6-10 metre boyda. ve mwıammen bedeli 22 .9.P .... 
u::ıe , ,, 

direk açık eksiltme :..st•:c ne sa.ru alınacaktır. EksU ~~ 
nü sa:;.ı H> de Slrkeci::k> {I uncu lf1etme binasındn toı:-1 - ~ 
yonu taratmdan yapıla~aktır. ~:J' 

lstc!:.lilerln 165 lır3 muvıı.Kkht teminat ve knnunl ~ ~ 
aynı gUn ve saatle Sir1ı.ecide 9. ~ıctme binll8lllda A· 
racnalnn. 

Şartnameler parafız olarak l•omlsyondan vcrtUr 

İstanbul Belediyesi ılanlat• ~ ~ 
rııhmlıı n . tık ı•. t ~ ' 

l43•ı,<ı-O 117 25 Uı.Kapanııı·la. Haraççı Karcı .Me.ıııııe JSA 
malettln scıJ>l!ğmdıı. 3:;..1_3-l'i..5/l 
uı.&rlman .ı.ık:u.ının sntışı. t 

53,07 nkıapanında Haraççı Kara MelıJllcuııdl ~ 
lr•l}'lll sokıı.~, .. c,...,. Sl-38 numaralı si rJ 
wrun ov ankıı1.mın satışı. c;sıı ~ 

716,00 

213,90 16,04 Akııurııyda Kı.ma•paııa mahaUesJ.ni.:l ~ 
• da 2~ ncü aa:ıdıı 9,30 metre ınurab 

69,32 
ear tL t>.or)fllf 1 

4,45 taı> atyada lncebey mahallesillln rıO ~ 
6f ren acta·ıa 4/34 numaralı vo 24• 
ııa1alı arsan .n satışı. tı' 

ı 191,96 89,39 Ks<lıkbyUnde U&n.anağa ;mahalles1Jlltl?JO ıo 
Kt: ıer soka~aa 40, 42, 44 2 ve ' ~ -
ev ankazmı:ı aP.tışı. d' 

1 1'ahmin lx>dellerl iır ilk tenı vat. mikdarları yukarı~, 
nnkaz w ilt! parça nrra satılme\c (;zere ayrı ayn açıl< ar dl "J 
tur. Şartnameleri zrıtıt ve muamcı!'ı.t mUdUrlUğU kıııerııln e0"' ,r' 
le 24-9- 9•' Çarş:ım~a günü sar.l H de Dalmt :EJlCUJ11 pil -
Tallp'er!n ilk tcmır•at makbuz ''C!-'a mektuplarile iba'e 
atte Dnlml Encümt.1 ae bulunmauı,'!. (7967) 

latanbul Vakıflar Direktörlüğii il~ A 
"I. 

Cinsi Mlkdan MubammM ~ /ı 
Defalir ve evrakı matbua ~ .. .ıı:alem 8000 - Lir& .. ~~..,,; 

btanbul Vakıflar PqmüdUrı lgtı ile Tll§ra Vakıflal' ~ , ~ 
mu olan yukarıdı> :mıktan yazılı 65. kalem defatir ve e 9'l 
zarf usulü Ue eksiltmeye konuLnııştur. İhaleal 22-1>- ~ 
saat 15 dt: !ıtanbul -Vakı.tlar Bc\tırUdürlllğ11 binasında tO 

u yapılacaktır. ~ 
Şartnamesi her gllc levazım kaleminde g6rWebUU-~?2~.; 
Kapalı zarfla ~:apı1acağl lçın 2490 sayılı kanunun~ , ..J 

yacaklan zarilan ihale aaatlndJ.:ı blr aaat evveUne ~ 
blUnde kocı!syon rlyaseıinne verCn.:esl şarttır. Posta !l• 1~ ~ 
lar da gene ihale eaaULden bir ırut evveline kadar ge e' ( 
dır. Postada olacak ;ıuikmeler.:in mesuliyet kabul edl1111 

' 

Otel yapılmaya elıJeri~ 
kiralık bina /~ 

.\okara caddHbaha er: 11.uteber yertade revkalid8 

vadar ve aydalık bir blaA kinldrtır. 
Vakit gazet<.W ldareh~ne..lne mftraeaat. 


