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Millî olmıyan 
siyasetlerin sonu: 
Almanya - italya 

münasebetleri 

Akdeniz Müttefiklere 
tamamen açıldı 

Italyanın teslim oluşu Alman
ya - İtalya münasebetlerinde bir 
yenilik yarattı. Eski iki müttefik 
birbirlerinden ayrılmakla kalma
dılar, düşman oldular. Italyanın, 
ilk gündenberi suUı yapmak iste
diği, fakat Almanya korkusu al-
tmda buna bir türlü cesaret ede-
rnediği şimdi daha iyi anlaşılıyor. 
İtalya o derece sulh isteklisi, Al
manya bu işe o kadar engel imiş 
ki Mareşal Badoglio hükümeti 
Hitleri aldatmak için Hariciye
sinden genel kurmajana kadar 
yalan yere yemin etmek zoru'nda 
kalmışlar, İngilizlere teslim ol
mak için hareket edecek donan
manın mazotunu bile son günü 
Almanyadan almışlar! Almanya 
Devlet Reisi bunu affetmiyor, bu 
ölüm dirim harbinde karşılaştığı 
binbir zorluk içinde müttefikinin 
ihanetine de uğramaktan duydu
ğu haklı jmrek acısını, sert oldu
ğu kadar samimî nutkunda şid
detle açığa vuruyor. 

Machiavelin vatanında olup 
bitenlerin ahlâk bakımı'ndan in
celenmesi bize düşmez. Bu saha
daki hükümleri tarih verecek, ay
nı zamanda, millet vicdanmdan 
kuvvet almıyan hükümetlerle 
millet iradesine dayanmıyan tü
redi Şefler tarafından verilmiş 
sözlere — son felâket amnda 
dahi — milletlerin bağlıhk dere
cesini, bu örnekleri tophyan Ta
rih gösterecektir. 

Bu hâdiseden hemen çıkanla-
cak netice şudur: İtalyan mille
tinin tek özfü var. Bu millet 
kendi seciyesine uymıyan iğreti 
bir rejim altında, kendisi İçin 
millî olmayan emperiyalist bir 
harbe sürüklenmiştir. 

Şimdi anlaşılıyor ki İtalyan 
milleti ilk fırsatta bu rejimi sil
kip atmak, sıkıya girince bu 
harbden sıyrılıp çıkmak istiyor
muş. Yoksa, bir milletin uğra
dığı hezimetler ne olursa olsun, 
yıllarca başında yer verir görün
düğü bir Şefi bu şekilde, düğün 
bayram yaparak hapse tıkması, 
harbin talihi ne kadar ters dö
nerse dönsün, yalanla üıaneti 
karıştırarak sevinçle ve cümbüş
le düşmana teslim olması bizim 
gibi milletlerin havsalasına sığar 
şe^^lerden değildir. 

^ ^ İtalyada bu rejimin çürüklü-
^ günü ve İtalyanın nasıl zorla 

harbe sokulduğımu ilk defa biz
zat Hitler meydana çıkarmıştır. 
Şimdiye kadar samlıyordu ki 
Mussolini, ancak Fransa yıkıhr-
ken, son günü yağmaya ortak 
olmak için harbe girmek karan, 
m vermiştir. Hitlerin sözlerinden 
öğreniyoruz ki Mussolini, Alman
ya ile imzaladığı bazı taahhütler 
gereğince 1939 da Almanya ile 
birlikte harbe girmeğe mecbur 
imiş. Fakat o zaman Mussolini 
«Italyayı bugünkü felâkete sü
rükleyen kuvvetlerin faaliyeti 
karşısında 1939 da harbe girme-
nin mümkün olmadığım anlat
mış. Hitler de Mussolini'nin o 
zamanki zor durumunu gözönün-
de tutarak İtalya'mn harbe girme
sini hiç bir zaman istememiş... 

Şu halde, ya Mussolini vakit 
kazanmak ve hemen harbe gir
memek için Hitleri daha o za
man aldatnuş, yahut harbe gir
mek istemiyen mUletin daha o 
zaman ayaklanmasından kork
muş, verdiği sözü tutamıyacak 
duruma girmiş. Mussoliniyi bu
gün deviren âmillerin o zaman 
^^™^^*aaliyette olmaları, yahut 
harbden kaçınmak için bugünkü 
italyan idarecilerinin de Musso
lini gibi yalan söylemeleri duru
mu değiştirmez. İtalya zorla har
be girmiş, harb o rejimi devir
miş, İtalyan milleti sevinefek, ya
lan söylemek, ihanet etmek pa
hasına dahi düşmana teslim ol-
muştur. Millî olmıyan harblerin, 
milletten gizli yapılan anlaşma
ların her yerde, her zaman sonu 
budur. 

Hitlerin söyledikleri çok doğ
rudur: Almanya, müttefiki îtal-
yaya, elinden gelen yardımlan, 

Necmeddin Sadak 
(Arkası sahife 2. sütun 4 te) 

Amiral Cunningham: "Şimdi uzak 
Şarka kuvvet gönderebileceğiz,, diyor 

Londra 12 (Radyo) — italyan 
donanması, bir kaç gemi müstes
na, Müttefiklere teslim olmuştur. 
Bir çok gemiler Malta, Cebelüt-
tank ve Cezayir'e varmışlardır. 
Müttefik donanması kvunandam 
amiral Cunningham bu münase
betle şu demeçte bulunmuştur: 

— Bugün büyük bir gündür. 
İtalyan donanması mütareke 
ahkâmım yerine getirerek teslim 
olmuştur. Bu suretle Akdeniz 
Müttefiklere tamamen açılmıştır. 
Şimdi Uzak Şark'a ve başka yer
lere deniz kuvvetlçri gönderebi
leceğiz. Deniz kuvvetlerimize ka
tılan yeni ımsurlar cidden birinci 
sınıf gemilerdir.» 
Bir çok ge m i l e r M a l t a y a 

vardı 
Londra 12 (Radyo) — 4 zırhü, 

7 kruvazör, 6 muhripten mürek
kep bir İtalyan filosu Spezya'dan 
Malta limanına gelmiştir. Zırh
lılardan ikisi Andrea Doria ve 
Guillio Cesaredır. Bunlar geçen 
harbden evvel yapılmış, sonra 
tamir edilmişlerdir. Diğer ikisi 
1937 - 38 de inşalan bitmiş olan 
35 büı tonluk Littorio ve Veneto 
zırhlılarıdır. 

Madritten bildirildiğine göre 
Roma zırhlısı Almanlar tarafm-
dan batırılmıştır. 12 gemi İspan

ya'nın Majork adasmdaki Palma 
limanına iltica etmiş, bunların 
silâhlan alınmıştır. İtalyan de-
nizaltılarından henüz haber yok
tur. 

Son bir habere göre bir zırhh, 
beş kruvazör ve beş muhrip daha 
Maltaya gelmektedir. Bir kısım 
İtalyan gemileri de Cezayir'e ilti
ca etmiştir. 

R o m a nası l batırı ldı? 
Londra 12 (Radyo) — Son ha

berlere göre İtalyan donanmasm-
dan 35 harb gemisi Müttefiklere 
teslim olmuştur. Bunlarm 22 si 
Maltada, mütebakisi Tunus'da 
Bon limanmdadır. Maltaya gelen 
zırhlılar 4 değil 3 tür. Bunlar 35 
bin tonluk Veneto ile daha eski 
Andrea Doria ve Duüliodur. 35 
bin tonluk Roma zırhlısı Malta'ya 
gelirken Korsika ile Sardenya ara
sındaki boğaz yakmında Alman 
uçaklan tarafmdan batmlmıştr. 

Ispanya'mn Palma limanına il
tica eden 7 gemiye limanı terket-
meleri için 24 saat mühlet veril
miştir. 
Müttef ikler Brindizi'y© 

asker çıkardılar 
Londra 12 (Radyo) — Adriya

tik denizine giren Müttefik kafi
lesi Brindizi'ye asker çıkarmağa 
başlamıştır. 

Sahibi Necmeddin Sadak — Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es — AKSAM Matbaası 
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Müttefiklerle İtalya arasındaki 
mütarekenin ahkâmı neşredildi 
italya, bütün topraklarını Müttefiklerin emrine amade 
bulundurmağı, donanma ve hava kuvvetim teslim etmeği, 
mütarekenin tenfizine yardımda bulunmağı kabul etmiştir 

Mussolini I 

İngilizlere teslim 
edildiği samlıyor 

Berlin 11 ( A . A . ) — D. N. B.: 
Alman Hariciye Nezaretinde Musso
lini'nin Müttefiklere teslim edilmiş 
oltluğuna dair ingiliz . Amerikan 
gazetelerinde intişar eden haberl^er 
dolayısile sorulan bir suıde cevaben 
alâkadarlar, bu hususu teyideder lüç-
bir mıalûmat almamış olduklarını 
beyan etmişlerdir. Bununla beraber 
Duçenin, Badoglio rejimi tarafından 
Inıgilizlere teslim edilmiş olduğu ve 
kendisinin bu anda Şimalî Afrikada 
bulunduğu tahmin edilmektedir. 

Sofya'ya gîden heyetimiz 
döndü 

Bulgar Kiralı üçüncü Borisan cena
ze merasiminde hükümetimizi temsil 
etmek üzere Sofyaya giden heyet dün 
Sofyadan dönmüş ve akşamki eks
presle Ankaraya gitmiştir. 

Japonya'da 
Büyük bir yer sarsıntısı 

oldu 

Londra 11 ( A . A . ) — Japonya-
da bugün feci bir yer sarsıntısı vukua 
gelmiş olduğu bildirilmektedir. Ja. 
ponyanın MzuıdKester'i olan Osaka 
şehri ciddî surette hıeısara uğramış 
şehirlıcr arzısmdadır. 

Londra 12 (Radyo) — J a p o n y a -
mn cenubundaki zelzelede Tokori 
şehri büyük hasara uğramıştır. Ja
pon sansürü 1400 kadar ölü ve ya-
tah bulvmduğunun bildinlm.esine 
müsaıade etmiştir. 

Almanyada 50 yaşına 
kadar erkekler silâh 

altına çağırıldılar 
Stokholm 12 (A.A.) — Almanya'da 

50 yaşma kadar bütün erkekler silâh 
altma çağrılmışlardır. 

Londra 12 (Radyo) —— Tunu» 
radyosu, 3 eylülde Müttefiklerle 
İtalıya arasında imzalannuş olan miL. 
tareke mukıavelesinin metnini ifşa 
etmiştir. MütJirekenin ahkâmı şudur: 

1 — italya üe Müttefikler arasın
da muhasamat kesilecektir. 

2 — italya, Almanlann Müttefik
lerle mücadelesinde kendilerine fay. 
dah her hangi bir şeyi kullanmaları
na mâni olacaktır. 

3 — İtalyadaki Müttefik esirler 
genel komutanhğıa devredilecektir. 
Bunların Almanyaya gönderilm.ele-
rine meydem verilmiyecektir. 

4 — italyan donanması ve hava 
kuvveti, bildirilecek mahallerde 
Müttefiklere teslim olacaktır. 

5 — Italsnan ticaret filosu müsa
dere ledilebilecektİT. 

6 — Korsika il« sur İtalyan top
raklan Müttefiklerin emrine âtmade 
bulundurulacaktır. 

7 — Almanlann tahliyedeki sür
at v« yavaşlıkları hesıaiba katılmadan 
MütteBklerin uçak meydanlanndan 
faydalanmalan temin edilecektir. 

8 — italyan ordulan, nerede bu-
lunurlarata bulunsımlar, harbdea >el 
çekeceklerdir, italya dışında »eler 
derhal ttalyaya döneceklerdir. 

9 — italya, mütareke ahkâmının 
tenHzi için askerî kuvvetle yardım 
edecektİT. 

10 — Müttefik genel komutan, 
lığı harbin devamı için istediği ted
birleri alacaktır, italya, askerî bir 
müttefik hükümetin kurulması için 
elzem olan tedbirin alınmasına »öz 
verecektir. 

11 — italyan ordusu terhis edile, 
çektir. 

12 — Elkonomik, Bnahsal v * M̂  
yasî ahkâm ileride bildirilecektir. 

1 3 — Mütareke ahkâmı. Müttefik 
başkomutanlığı taralından t a s d ^ n i 
müteakip katîleşecektir. 

14 — Mütarekenamenin ingilizce 
yazılanı aaıl metin sajnlacaktır. 

Müttefikler ilerliyorlar 
Londra 12 (Radyo) — Mütteifik 

kuvvetleri Napoli'nin cenubunda Sa-
lemo'yu zaptettikten »onra Alman 
hücumlannı püskürtmüşles v e bir
kaç yüz Alman esir almışlardır. Bu
rada hareket memnuniyet verici şe
kilde deıvam ediyor. Sekizinci ordu 
Kalabria'da ilerliyerek Maida şehri
ni zaptetmiştir. 

Müttefik uçakliuı şimale giden bir 
Alman otomobil kafilesinden 100 
kamyonu imha, 200 kadannı tahri-
betmiştir. Hava muharebelerinde 10 
Müttefik uçağı kaybına mukabil 18 
Alman uçağı düşürülmüştür. 

italya kiralı 
bir beyanname 

neşretti 
— • — 

Mareşal Badoglio 
«Mütareke ahkâmı 

yerine getirilecektir» 
diyor 

Londra 12 (Radyo) — İtal-
ya kırah Victor Emanuel ve 
Başvekil mareşal Badoglio 
İtalyan milletine hitaben ye
ni beyannameler neşretmiş-
lerdir. Kıral beyannamesinde 
kendisinin, hükümet erkâm-
ran ve genel kurmayın Roma-
duı başka bir yerde yerleşti
ğini bildirmiştir. 

Mareşal Badoglio «ancak, 
kati bir karar italya'yı kur
tarabilirdi, bu karan verdik. 
Mütareke ahkâmı yerine ge
tirilecektir. Alman tecavüz 
hareketine yalnız kuvvet mâ
ni olabilir.» demiştir. 

Cezayir 12 (Radyo) — Ma
reşal Badoglio Romayı terket-
miştir. Şimdi Sicilya'da bu
lunması kuvvetle muhtemel
dir. İtalyan Başkumandana 
general Ambrossio da Sicüya-
dadır. 

la beraber. Almanlar bazı muvaffa
kiyetler elde etmiş v« şehrin merkez 
zini işgal ederek rasladıklan bütün 
sivilleri öldürmüşlerdir. Haber v«-
rildiğine göre, italyanlarda silâh v« 
cephane yoktur. 

Almanların işgal 
ettikleri yerler 

Berlin 1 1 ( A . A . ) — Alman res
mî tebliğlae göre, italya hükümeti 
son haftalar zarfında Roma etrafın. 
da kuvvedi birlikler toplıyarak 
memleketi Alman kıtalarına karşı 
müdafaa gayesini takibediyordu. 
Italyanın teslim olduğu 8 eylülden 
itibaren Alman ve italyan kıtalan 
areısmda müsademe başlamıştır. Bu 
durum karşısında Alman kuvvetleri 
Romaya hücum etmiş, italyan ko
mutanı 50 kilometrelik bir sahayı 
teslim eylemiştir. Napolide Alman, 
larla birlikte çarpışan italyan birlik
ler teşkil edilmiştir. Mareşal Rom-
mel, italyanlarla şiddetli bir muha
rebeye girişmiş, neticede bunlar tes
lim olmağa mecbur edilmişlerdir. ŞL 
malî Italyanın bütün demiryolları 
elimizd'cdir. Cenova dahil olduğu 
halde sahil, Bologne, V«rona, Cre-
mone şehirleri elimize geçmiştir. 9 0 
binden fazla silâh iğünam ettik. 

Arnavutluk ve 
Karadağ 

istiklâllerini ilân 
etmişler 

Loaıdra 11 ( A . A . ) 
radyosu Arnavutluğun 

Rus ileri hareketi 
hızla devam ediyor 
Sovyetler Kırım yolunu da tehdit 

etmeğe başladılar 

[Haliçte her gün 3 kuruşa adam 
taşıyan kayıkçılar. Köprü bozulunca 
flatleri 15, 20 kuruşa çıkardılar.] 

— Gazetelerden — 
— Gözünü seveyim gaptan efendi bilâdear, gu köprüye çarpmak 

için ne i|atiysun>..«, '̂  , ' ' 

Londra 12 (Radyo) — Rus ordulan 
Smolenskten Marlupol'a kadar bü
tün cephe boyunca İlerliyor. Dün ge
ceki tebUge bu sabah neşredUen bir 
ekte deniliyor ki: «Ukrayna'da Pav-
lograd Isükametdnde ileri hareketi ya
pılmış, 70 kasaba ve köy geri alm-
mıştır. Almanlar acele çekiliyorlar. 
Sovyet kıtalan Zaporja ile Pavlograd 
arasındaki mühim demiryolundan 60 
kilometre mesafededirler. Eu hat hem 
Kırım yolunu, hem de Dinyeper dir-
seg:l üzerindeki kc^rüleri kontrol 
eder.» 

Stallno'nun batlımda Ruslar 11-12 
tllometre ilerlemişler. 40 dan fazla 
kaJ^a ve köyü ged almışlardır. 

Adriyatik kıjalarında 
Londra 12 (Radyo) — Kahire-1«»'* 

den alman haberlere göre, Adriyatik «» bıld.nnektedır 
sahilind* Kataro'da Almanlarla ItoL 
yanlar arasında şiddetli muharebeler 
oluyor. Yugoslavlar da Almanlara 
karşı ayaklanmışlardır. Almanlar, 
Italöranların silâhlannı alamamışl'aı-
dır. Almanlar Yugoslavyada umumî 
bir ayaklanma olursa, ellerindeki 40 
bin rehİT*eyi kurşuna dizeceklerini 
bildiriyorlar. 

Milânoda sokak 
muharebeleri 

B e m e 11 ( A . A . ) — Itolyan hu
dudundan haber verildiğine göre, 
Milano'da Alman kıtalan ile polis 
ive halk tarafından desteklenen ital
yan kıtaları arasında sokak muhare. 
rebeleri cereyan etmektedir. Bunun-

Alman 
Karada-

ıstiklâllerini ilân etmiş oldukları-

Bulgaristan'a Alman 
askerleri geliyor 

Kahire H ( A A . ) — iyi haber 
alan kaynaklara göre, Alman as. 
kerleri durmadan Sofyaya gelmek. 
tedİT. Almanalr Bulgaristanın mer
kezine askerlerinin gelmekte olduk-
lannı saklamamaktadırlar. Bunun 
dahilî vaziyeti sağlamlaştırmak, ni
yabet meclisinin ilk aylarda vazife
sini kolaylaştırmak olduğunu söyle
mektedirler. 
•HMiıımınmımımmııı ı ı ı ıntuıl ı iMiı"""****""""""""'"* 

DIKKATLER» 
Cahil bekçiler ve 

kapıcılar 

Bir milyon Alman 
ricat halinde 

stokholm 11 (Britanova): Ukray 
na'dan Azak den l ine kadar uzanan 
cephe boyunca 1.000.000 a yakın Al
man askeri ricat halindedir. Mariupol 
ile Şapîino'nun Sovyet kuvvetleri ta
rafından işgali Ruslann bu kesimdeki 
vaziyetini son derece ıslah etmiştir. 
Diğer taraftan Dinyeper'e doğru İler
lemekte olan Rus kollan bu nehre 
ancak 75 kilimetre meşalede bulım-
maktadırlar. Bu noktada, bizzat Al
manlar tarafmdan itiraf edildiği 
veçhile şiddetli muharebelej; yukua 
gelmektedir. 

Çarşı içinde 2 0 0 dükkân yandı. 
Her dükkânm bir sahibi, iki işçin 
olduğunu, bunlarm dörder kişilik 
birer aileye baktığım dikkate alırsa
nız kaç kişinin sefalete düştüğü ko
layca meydana çıkar. 

Malca da ziyan 1 nûlyon lira inûf 
diyorlar. Çarşuun ortasmda bir ha
rabe açddığını buna estetik zarar 
diye ilâve edin. 

Sebep olarak bekçilerin ehliyet
sizliğini gösteriyorlar; 

«... Yangın, başlangıç halindeyken 
bekçilerden biri tarafından görüL 
müş; fakat bu bekçinin telefon reh
berinde itfaiye numarasuu 25 dakika 
aradığı, bulamayınca kokarak polk 
naerkezine gidip haber verdiği tesbit 
edilmiştir.» diye gazeteler yazıyor. 

Sade bu hâdise, bekçi ve kapıa 
unsuru üzerine dikkatimizin toplan-
RMutmı icabetlirir. Medenî şehirlerin 
hepsinde, kapıcı ve bekçi, zabıtanın 
tam mânasile sağ koludur. Zaten 
efendiden olan ve hususî bir şekilde 
yetiştirilmiş insanlardır. Bizde ise, 
bunun böyle olmadığmı biliyoruz; 
şu son tecrübe de, böyle olmayışın 
zaranıu ortaya koyuyor. 
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b O A K Ş A M 12 Eylül 1943 

SÖZÜN GELİŞİ: 
Romana dair tercümeler 

U lus gazetesi 5 eylûl 1943 tarihli nüshasnun bütün bir sahife-
sİBİ edip Te mütefelddrlerimizin «roman» hakkındaki düşün

celerine tahsis etmişti. Bu sahifede hepsi de tanınmış muharrirle
rimizin imzalarile çıkan «Roman» mevzulu yazılan okuyanlar her 
halde kıymetli dostum Yunus Kâzım Koni gibi hayretler içinde kal
mışlardır. Çünkü romana dair yazılmış 8 uzun makaleyi ihtiva eden 
bu sabitede Fransız, İngiliz, Rus romanmın bütün hususi
yetlerinden, inceden inceye bahsedilip mütalealar ileri sürül

müş, bu arada bir İspanyol, bir Alman, İki İtalyan romancısmın adı 
geçmiş, yalmz Nurullah Ataç çocukluğundan başhyarak okuduğu, 
sevdi^, sevmediği romcncılan anlatan yazısnun sonunda Türk ro
mancısı olarak Ur kaç satırla Hüseyin Rahminin ehemmiyetine 
İşaret etmiştir. Yani içlerinde profesörü de, romancısı da, şaM de, 
edibi de, mütercimi de bulunan diğer münevvnlerimiz Ulus ga-

Betesirln hazırladığı bu fırsattan yalnız başka milletlerin romanları 
hakkmda düşüncelere dalmak suretile istifade etmiş bulunuyorlar. 

Yukarıda, bu sahifeye göz gezdiren her okusrucu kıymetli dos
tum Yunus Kâzım gibi hayretler içinde kafamşlardır, demiştim. 
Çünkü Yunus Kâzım cuma günü «Vakit» gazetesinde yazdığı bir 
makalede bu hayretini yazılı olarak ifade etti. Ulus sahifesinde 
başka milletlerin romam hakkında ileristirülen fikirlerin her birine 
bir Fransız, bir İngiliz edebiyat kltalmıda kolayca raslanacağına 
işaret eden muharrir Türk mütefekkirlerinin Türk romanı hakkm
da hiç bir düşünceleri olmamasma haklı olarak şaşmaktadır: «Ro-
maramra Avrupa tesiri altma gireli bir asfa yaklaşmışlar. (Sergü
zeşt) çıkah altmış 3rıh geçti.» Sonra da bir çok romanlar yazıldı. 
Bu muharrirler Türk romanmı ehemmiyetsl» buluyorlarsa bile hiç 
olmazsa içlerinden biri Türk romanının niçin ehemmiyetsiz «ddu-
ğunu anlatmamah mıydı? Roman hakkmdakl genjş bUgilerini Türk 
romanınm noksanlarını göstermek suretUe, İstifadeli bir hale ko
yamaz mıydılar? 

Demek yeni romanlarımız gibi roman hakkındaki makaldleri-
miz de tercümedir. Artık her şey tercilme, yani işin kolay tarafı. 
Sağ olsun yabancı mtidekköcler! Şevket Rado 

Reisicumhur 
Parti günü çekilen 

tazim telgrafına cevabi 

Ankara 11 (A. A.) — Cumhuri-
yıct HalV. Partisinin kuruluşunun yir
minci yıldönümü münasebetile An
kara HaQcevm<îe yapılan kutlama 
toplantısında aürekli alkımlarla kabul 
edilen tkdm telgraiflannıa Millî Şef 
InSnü, aşağıdaki cevabı göndermiş
lerdir! 

F«rit CMâl Güven: 
tçei mebusu, Ankara Halkevi reisi 

Ankara 
Parti günü mûnasebetile arkadaş-

larımm gösterdikleri heyecan ve 
alâka beni derin bir surette duygu
landırdı. Teiniz ve asil idealleri 
göğsünde topltani) olan Partimizin 
arkadaşlarım tarafından bu kadar 
anlayışlı bir surette kavranması, si
yasî ve içtimaî bayatımız için büyük 
müjdedir. 

Siz ve arkactaflarînız takdirlerimi, 
sevgilerimi ve teşekkürlerimi kabul 
bınyuTunuz. 

İsmet İnSnii 

Kapalı çarşı yangının
da kasıt şüphesi var 
Tahkikat bu noktadan genişletiliyor. 

Ehlivukuf raporunu yarın verecek 
Kapalıçarşı yangını etrafındaki 

tahkikata ehemmiytetle devam edil
mektedir. Düne kadar yapılan talv 
kikatta. yangmın kasten çd^anldığı 
şüphesini kuvvedendirecek delillere 
rslanmıştır. Bunlar da şu üç madde 
üzerinde toplanmaktadır: 

1 — Çarşı esnafı reisi Hüseyin* 
ait para kasası kınk bulunmuştur. 
Hüseyin, kasasında 12,000 lira bu
lunduğunu söylemektedir. 

2 —' Yangının ilk başladığı dük
kân sahibi Şükrü ile bunun sağ ve so
lundaki dükkân sahipleri Hasan ve 
France, bütün aramalara nağmen 
bulunamamış, yalnız Şükrü dün sa. 
bah meydana çıkmıştır. Diğerleri 
hâlâ yoktur. 

3 — Yangm, çarşı bekçileri tara
fından geç haber verilmiştir. 

Tahkikat, kasıt şüphesini kuvvet
lendiren bu üç madde üzerinde ge. 
Dİşlctilmektedir. Çarşı esnafı reisi 
Hüseyine ait para kasasmm kırılmış 
olarak bulunmzısmdan, hırsızlığı ört
mek içifi yangn çıkanldığı ve hırsız
ların da akşam çarşı kapandığı za
man içeride saklandıkları neticesine 
varılmaktadır. Kasada 12,000 lira 
bulunduğu hakkındaki iddianın da 
doğru olup olmadığı â ynca tahkik 
edilmektedir. 

Yangının bekçilter tarafmdan g«ç 
haber verilmesi de bekçilerin kasten 
yangın çıkaranlarla birlikte olduğu 
şüphesini uyandırmaktdır. Bekçi 
Hamdi ve Aziz haklarında bu nok
tadan tsdıkikat genişletilmektedir. 

Zabıta bir taraftan dükkânları ya
nan Hasan ve France*yi aramakla 
beraber, diğer taraftan dün meyda. 
ha çıkan dükkân sahibi Şükrünün 
İfadesini almaktadır. Şükrü, «Dük
kânın yandığı halde niçin bu zama-

Toprak mahsulleri 
vergisi talimatnamesi 
Ankara 11 — Toprak malısulleıi 

vergisi talimatnamesi bugünden İti
baren srOrûrlûSe glrmî^r. Vergiye 
tâbi mahsullerin nevi ve mahlyetlerlle 
verginin tahsili hakkındaki esaslai; 
talimatnamede gösterilmektedir. 

na çıkan dükkân salulbi Şükrünün 
«Ben lesaaen on gündenberi dükkâna 
ugramıyordum» cevabmı vermiştir 
ki, bu cevap, tahkikatla alâkadar 
olanlan tatmin edici mahiyette de. 
ğildir. 

Bir ehli vukuf heyeti dün 3rangın 
yerinde keşif yapmıştır. H«yet an
cak pazartesi günü raporunu müd
deiumumiliğe verecektir. Bu rapor
la knranlık noktalar ajydınlanmış 
ohıcaktır. Bu heyet de yangında ka
sıt görmektedir. 

Süleymaniyedeki 
yangında da kasit vamuş 

Süleymaniyede 25 od^ı birkona-
ğm tammen yandığmi yazmıştık. 
Yapılan tahkikatta, bu y«wgmda 
kasıt olduğu neticesine varılmıştır. 
Yangın yerinde keşif yapan Beledi-
nuddike mühendisliğinin rapora bu 
merkezdedir. Tahkikata delvam 
olunmakttadur. 

Ticaret lisesine kayıt 
Ankara 11 (A.A.) — Maarif Vekâ

letinden tebliğ edllmiçtir: fetanbul 
Ticaret lisesine kayıt ve kabul İçin 
başvuranlarm fazlalıgmı karşılamak 
üzere orta Ticaret kısmına Sultan-
ahmeddekl İkinci oknlda çift öğretim 
jrapması kararlaştınlnu^ ve keyfiyet 
ilgililere tebög edUmlştir. îstcklilerin 
kayıd ve kabul İçin ofcul idaresine 
başvurmaları. 

Okullarda ders saatleri 
Pazartesi gününden itibaren yeni 

ders senesi bağlıyacağından liselerle 
oEta vs ilkmektepler açılacaktır. Lise 
lerle ortamektepler, saljahlan saat 
sekizle sekizi çeyrek geceye kadar 
derslere baçhyacaldardır. 

tlkmekteplerdekl derslere de saat 
9 da boyanacaktır. 

Üzüm kongresi 
Ankara H — Eylülde İzmirde bir 

üzüm kongresi toplanacaktır. Kongre 
hazırlıkları tamamlannuş gibidir. İz
mirde bir de tütün kongresi toplana
cağı yazılmıştı. Fakat bundan başka 
bir de şarapçılık kongre^ toplanacak, 
tır. 

İngiliz bÜ3rük elçisi 
Izmire gidiyor 

Ankara 11 — İngiHz büyük elçisi, 
pazartesi günü tzmlre gidecek ve fu
arı gezecektir. 

Dahiliye Vekâletinde 
tâyinler 

Ankara 11 — Kars valisi B. Hüdai 
Karataban Dahiliye Vekâleti vilâyet
ler idaresi umum müdürlüğüne, Ço^ 
rum valisi B. Muzaffer Akalm da 
mahallî idareler umum müdürlüğüne 
tâyin edilmişlerdir 

Kıskançlık 
Bir koca karîsînîn 

lK>ğazim ustura ile kesti 

Mahkemelerde : 

Tecrübe şarap 
imalâthaneleri 

Ankara 11 — İnhisarlar Vekâleti, 
Ankara, Ürgüp, İsparta, Bilecik, To
kat ve Oaziantepte birer tecritbe şa 
rap İmalâthaneleri tesisine karar ver 
mistir. İmalâia bu üzüm mevsiminde 
başlanacaktır. Elde edilecek fazla şa-
raplann harice şevki düşünüünekte-
^'^- _ _ _ _ _ 

Millî piyangonun son 
çekilişinin talihlileri 

Milli piyangonun 30 ağustos Zafer 
bayramı çekilişinin talihlileri beHl 
olmuştur. 

Bu çekilişin büyük ikramiyesi olan 
60.000 lirayı Kozluda müteahhit Dev-
rekll İsmail Kıran kazanmıştır. 40.000 
lira İstanbulda Balatta Dırama Sebze 
bostan sokagmda oturan Mustafa Çif-
yıldızm biletine İsabet etmiştir. 30.000 
Urayı kazanan Yoesgatta Eskipazar ma 
hailesinde ihsan oğlu Mustafa Ergün-
dür, 20.000 lirayı İstanbulda Samat-
yada Marmara coddesinde 9 numara
da Kadir Kandıral kazanmıştır. 10.000 
liralık İkramiyelerden birini Bafrada 
Gökçeboğaz köyünden Mustafa Erkal 
kazanmıştır, lldncl 10.000 lirayı kaza
nan bilet Ankarada satılmış ise de 
talihli bugüne kadar müracaat edip 
parasmı almamı^r. 

Beykozda Hüseyin sokagmda otu
ran Sabrl, Muzaffer admda 27 yasla
rında genç bir kadmla evlenmiştir. 
Bir kaç gün evveline kadar gayet iyi 
geçinen karı koca «rasmda birdenblı-e 
kavga ve danlmalafi başlamıştır. Ni
hayet İkisi ds boşanmağa karar ve
rerek maldcemeye müracaat etmişler
dir. 

Kansmı çok seven Babri, bundan 
sonra afaya koyduğu tanıdıkları va-
sıtasile karısının g&ılünü yapmış ve 
kan koca banşarak tekrar yaşamağa 
başlamışlardır. Sabrl her nedense ka-
irısmm kendisini aldattığmdan şüphe
lenmiş ve kıskançlık yüzünden tek
rar kavgalara başlamıştır. Nihayet 
evvelki sabah Sabrl. kansmı yere ya
tırarak elindeki usturayı kansmm 
gırtlağına dayamıştır. Muzaffer al
dığı yaranm tesirUe derhal ölmü^ür. 
Vakayı müteakip kaçan katil Sabrl 
dün sabah yakalanmış, tahkikata baş
lanmıştır. 

Millî olmıyan siyasetlerin 
sonu: Almanya • İtalya 

münasebetleri 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

en zor şartlar içinde dahi esirge
memiştir. Eğer Rommel orduları 
imdada yetişmeseydl şimal Af-
rikaa 1940 yılmda İngilizler ta
rafmdan İşgal edilirdi. Almanya, 
gerçekten, Afrikada İtalya uğu-
nma boştma kan dökmüş, hattâ 
— Hitlerin dediği gibi — bunu 
Ruslann en büyük taarruzu za-
manmda yapmıştır. Biz de ilâve 
edelim: Alman ordulan Balkan-
lara inmeseydi küçük ve kahra
man Yunanistan İtalyayı çoktan 
denize atauştı. Almanya - İtaly 
IttifaM olmasaydı, harbin başın
da ve harbin içinde Almanya si
yaseti çok değişebüirdi... Bunlar 
doğrudur, fakat Hitlerin yaml-
dığmı sandığımız nokta, bu yar-
dımlan «Roma İmparatorluğu
nun çökmesinden beri İtalyaıun 
yetiştirdiği tek büyük insan İçin» 
yapmış olmasıdır. Gene hesap 
yanhşlığı. 

Şimdi İtalyaya karşı sert ted
birler almdığ'mı Hitler haber ve
riyor. Almanlar, bir yandan İtal
ya şimalinde başlıca merkezleri 
ele geçirirken, Rcmaya da hâkim 
olmaya çalışıyorlar. Mareşal Ba-
doglionun, Âlmanlarm eline geç
memek İçi'n Romadan çıktığı an
laşılıyor, tki eski müttefik ara-
smdaM münasebetler bu şekle 
girince İtalya, İngiliz - Amerikan 
kuvvetlerile birlikte Almanyaya 
karşı harbetmek zorunda kalmış, 
Almanya İse — ne kadar zayıf 
olursa olsun — yeni bir düşman
la- daha çarpışmak 3rükünü üze
rine almıştır. İtalyanm müttefik 
sıfatile mi, yoksa di^şman olarak 
mı daha ağır bir jrük olduğunu 
kısa bir zaman gösterecektir. 
Fakat, ilk netice olarak, duru-
mun böylece tersine dönmesin
den ancak Müttefikler istifade 
etmiş oluyor. Almanya yeni bir 
hesap yanhşlığma yahut kızgm-
hğa kapılmıyarak İtalyanm sulh 
yapmasına dostça razı olsaydı 
kendi kuvvetlerini esirgemek ba-
kımmdan acaba daha kazançh 
çıkmaz mıydı? Alman ordulan 
Şark cephesinde geri çeküirken 
İtalya boyunca yeni bir cephe 
açmak, yahut İtalyanm işgaline 
engel olamıyarak yeni bir hezi
metin maddî manevî yükü altm-
da kalmak ne dereceye kadar 
fayda verir, yakında göreceğiz. 

Nccmeddîn Sadak 

urdiigu güvercin gece rüyasına 
girmiş, yliziinü gagalamış! 

Sanki kafasına ı>apatya tozu ser
pilmiş. Saçlar, kaşlar, kirpikler açık 
papatya sansı. AJTU nenkte kaytan 
gibi bıiyıkları da var. Ü«tü bajı pej
mürde. Boynu, boğan kir içinde. 
Eller kirden kabuk bağlamış, tır
naklar akbaba pençesine dönmüş. 
Zayıf, kül ben^Ji bir şey. Yaşı yirmi 
de yirmi beş arasmda. GSrünüşü pek 
siiflî amma, konuşması düzgün. Tâ
biri âmiyanesile, oturaklı konuşuyor. 

Hâl iskelesinde bir motöre girip 
keten tohumu çalmış, ıy«kalaamış. 
Sulb ^ n c i ceza mahkemesinıde mu
hakeme ediliyor. Hâkim: 

— Kalk bakalım Hüaeyînl dedi. 
Sen bir motörden keten tohumu çu-
vahnı çalmışröı. hfiçin yapt«ı bu işi>.. 

Masanın kenarını tımaklıyarak 
başmı önüne eğdi, cevap vermedi. 

Hftkim ihtar etti: 
— Söylediklerimi duymadın noı) 

Oevap v«T»ene!... 
Korkulu rüyadan uyanır gibi ür-

pererek başını kaldırdı, dalgın ba
kılarını tavana d&ti, sonra daktilo, 
jra bir göz attı, birkaç defa keaik ke
sik öksürdükten sonra hâkime dön. 
dü: 

— Ne cevap vereyipn hâkim beyi 
Bunlar bep garaz işi... Hem de dost 
müzevvirliği... Arsa yoldaşlarım 
yaptılar bu işi... 

— Anlıyamadım açık söyleI... 
Kimdi bu arsa yoldaşlarm? Ne yap
tılar sana?... 

Hüseyinin soluk dudakları acı bir 
tebessümle büküldü: 

— Kim olacak?... Geceleri, be
raber yattığımız arkadaşar. Nuri üe 
Arif... Biz yaz, kış, geceleri bir arsa
da yatarız bay hâkimi... Arsanın 
köşesinde bir çukurumuz vardır. 
İçkide çuval parçalarından yorgan 
da fvıar. Üç arkadaş o arsada yata. 
nz. Geceleyin kim d:Jıa elvvel kar
onu doyurup arsaya giderse, çuku
ru o kapar, sonra gelenler dışarıda 
kalırlar. Çoğu geceler ben onlardan 
evvel gidip çukura girdiğim için 
ieçrKyorlar bana. Bu sefer de ikisi bir 
olup garaz bağladılar, beni müzev-
virl(^dil€r. Rahmetli babam; <Oğ 
luml İnsan, pek çabuk dost tutma
malı; tuttuğu dostları da çaibuk bu 
taknaamalı» derdi. O söylerdi am
ma, calhil kafa dinkr mi?.. . Sonra
dan aklım başıma geldi, baba sözü. 
nün doğru olduğunu anladım amma, 
iş işten geçti. 

— Sen şu dostlarînî, bafbanîn söz-
lerhrj bırak da sorduğum şeylere ce
vap ver. Motörden tohum çuvalım 
çaldm mı?. . . 

Çalmadım hâkim beyi... 
— Tohum çuvalı ile moıörden çı

kıp kaçarken yakalanan sen değil 
miydin ?... 

•— Evet efendim. Ben yakalan
dım amma, hırsız değilim ben. Sabi. 
kam var diye hemen h ınâ yapıyor
lar beni. 

— Tohum çulvalmî kim verdi sa
na?... 

Telefondaki ses 
Yazan: Bruce Graeme Tercüme eden: (Vâ - Nû) 

Tefrika No. 78 - i . . . . . _ . . _ _ - i ^ 
Onun düşüncesine göre, böyle 

mühim nyektuplar ancak Bobbie'ye 
taalluk eden aşk mektupları olabi
lirdi. Hakikat, ne derece acî olursa 
olsun, beSvemehal öğremnek istiyor-
41. 

— Garip şey! — dedi. — Bu tarz 
nrektuplar, bir gün geUr onlan yazan 
İçin can sıkıcı bir mahi/et alır. 

Bobbie, şimdi kendisine bir tuzak 
durulduğunu farkediyorda. İyisi mi 
her şeyi olduğu gibi söyliyecekti. 

Hafifçe kızardı: 
— Hayır, hayır. Misler VerellI 

Bunlar o tarzda mektup değil. Din
leyin beni, size her şeyi anlatacağım: 
Bundan bir kaç sene evvel, ablam 
Mona, Londra üniversitesinde ta-
kbeydi. Profesörlerden biri kendi, 
sine kur yaptı. Ablam da profesöre 
âşık oldu. 

«Ba hâdise hiç de yeni ve en
teresan bir hikâye değildir. Bunu ta
kip eden hâdiseler de keza, hic de 

enteresan değil. Kardeşim, gençti, 
masumdu; kendisine delice tutkun 
göriinen «rkeğin entirytalarına kapıl
dı. İş CLdîlê ti, ve Mona, âdeta aklını 
a(ynattı; sevgilisine p ^ muhabbetli, 
Hre onun içtimaî setviyesindeki bir kızı 
lekeliyecek şekilde mktuplar yazıp 
gönderdi. Bahsi geçen erkeğin, bir 
namussuz, alçak olduğunu zannet, 
miyordu. Fakat, o coşkun bir insan
dı, ihtiraslarına karşı koyamıyordu. 
Bütün muvazenesini kaybetti; o tarz 
hareketlere «prişti ki, kız kardeşim 
de onun ne mahiyette insan olduğu, 
nu anladı. Bereket versin ki tam 
vaktinde anladı; ve adamla bütün 
münasebetlerini kesd. 

cBundaiı pek kısa bir zaman ev
vel, yani Mona evlendikten az son
ra, endişemi uyandıran bir mektup 
aldım. Acaba niçin ablama değil de 
bana yazmış'aı? Bil-xiyo)um. Zan
nederim izahı şudur: Şantajcı zat. 
her halde 9>bl̂ '̂ ¥̂  ku mektubu kor-Is^mıda* ^ , koçağın yazifeşi karıaım 

casma göstereceğinden korkmuş ola. 
cak; 

«Adam, her halde beni, karde
şinden daha az cesur telâkki etmiş
tir. Hakkı da var, iyi hesaplamış. 
Zira, başka bir inaanm saadeti bahis 
mevzuuydu. 

Verrell, sözü keti: 
— Pardon I — dedi. — Niçin bu 

meseleyi eniştenize açmadınız? 
— Zira, eniştemin karakterini bL 

Uriın. Mona'yt bütün kalbiyle server. 
Aziz tutar, yüksek tutar. Lâkını 
öyle kıskançtır ki hattâ maziye ta-
a i l ^ eden bir şüphe dahi kalbine 
girecek olsa, saadetleri artık «bedi-
yen sarsılır. Bunları söylemekle eniş
temi sevmediğimi anlatmış olmu
yorum, bilâkisi Kendisini mükemmel 
bir koca sayarım. Fakat, bütün in-
sanlr gibi onun da bir sivri akllılığı 
var. Bence, müfrit kıskauıçlık, pek 
fena bir rehberdir. Mektuplar, şayet 
onun eline düşerse, ne gibi fenalık
lar zulhur edeceğini kolalylıkla kes
tirebilirsiniz. 

— Babanız size yardım edemez 
mi? 

Bobbie, başını salladı: 
— Babam, fazla doğrudur; fazla 

namuskârdır. Böyle bir vaziyet kar. 

— Kim&e vermedi, ben bldııuı 
Müsaade ederseniz anlatayım bay, 
hâkimi... Bir gün çok acıkmıştım. 
Bizim yattığımız arsanın kenarın dai 
ıgüverdnler dolaşıyordu. Elime ge
çirdiğim sopayı fırlatınca güvercin
lerden biri yaralanıp düştiL Ben de; 
yakalayıp kestim, çöplerle bir ateş 
yaktım, onu kızMtıp yedim. Yemez 
olaydım bay hâkimi... Yediğim gü
vercin geceleri rüyama girmeğe baş
ladı. Rüyada güvercin kaı-şıma diki
liyor, yüzümü, gözümü gagahyo>s 
«Sen beni öldürdün. Bu günah seni 
Cehenneme götürecek. Kendini kur
tarmak için, bir çuval yem al, her; 
gün güvercinlere yedir. Yoksa elim
den kurtulamazsın» diye sabahlara 
kadar korkutuyordu beni... Düşün
düm, taşındun, bir çuval yem ahnak' 
için parayı nereden bulayım ben?.< 

Bir gün bu rüyamı arkadaşlarıma 
anlattım, ikisi birden; «Ulan enayil 
dediler; yemden bol ne var?... İske
leye bir motor yanaştı, içinde çuval
larla tohum dolu. Bir g£ce berabet 
gidelim de oradan bir çuval alalım». 
Ben bu yemi günahtan kurtulma]£ 
için arıyordum. Oradan çalarsak bir 
kat daha günah olmaz mı? dedim. 
«Bunu sen yiyecek değilsin ki günaK 
olsun. Güvercinlere verip sefvap iş-
liyeceksin» dediler. Benim de aklım 
yattı bu işe bay hâkim. İşte, mesele 
budur... 

— Peki, sonra ne oldu? Anlatsa-
ha hepsini... 

— Sonra «fendim; bir gece hep 
beraber motöre girip tohum çuvahnî 
almağa karar verdik. Fakat bekle^ 
dım, bekledim, arkadaşlar gelmedi
ler. Bari kendim gidip alayım 
dedim. Yavaşça motöre girdim, çu-
vllardan birini sırtlaıyıp çıktım. Bir
kaç adım gitmeden de bekçilr yaka
ladılar. Meğer, arkadaşlar bana bu 
aklı öğrettikten sonra gizlice bekçi
lere de haber vermişler. Herifkr 
beni bekliyorlarmış. Motörden çı
kınca yakama yapıştılar. İşte, görü
yorsunuz ya hâkim bey!... Arkadaş 
müzevvirliği bu... Ben hapishaneye 
gireyim de, arsadaki çukur kendile
rine kalsın diye bu işi yaptılar ba
na... Ne olacak? ... Baba sözü dinle
memenin cezası işte... Çabucak bu
lunan dostlardan hayıt geür mi?. . . 

Şzıhitler dinlendi, Hüseyinin suçıl 
kendi itirafile de sabit görüldüğü ci
hetle, sabıkası da göz önünde tutu
larak üç ay hapsine karar verildi. 

Hükmün tefhiminden sonra Hüse
yin jandarma muhafazasında salon^ 
dan çıkarken söyleniyordu: 

— Dosüanm muratlarına erdiler. 
Ben hapse girdim, arsadaki çukur, 
onlara kaldı. Gel gelelim, güvercin
ler yemsiz kaldılar. Ben de yediğim' 
güivercinin rüyasından kurtulama. 
dım. Hapishanede de bana rahatlık 
vermiyecek; gene her gece rüyama: 
girip yüzümü, gözümü gagalıya* 
cak... 

Ce. Re. 

KÜÇÜK HABERLER 

müdafaadır, diye düşünecek, meşe 
leyi damadına haber verecek. 

— İlk şantaj mektubunu aldığmîz 
zaman ne yaptınız? Hem o mektup 
kimden geliyordu? 

— Bu tarzda mektuplar, ekseri
yetle imzalı değildir. 

— Hç değilse, kimin tarafından 
gönderildiğin^ tahmin mümkündür. 

— Evet, ne düşündüğünüzü anlı. 
yorum. Mona'nm eski âş)ğını itSıam 
ediyorsunuz. Fakat, o, olamaz. Bu 
adam, iki sene evvel bir şknendifer 
kazasmda öldü. 

Verrell, bir ıslık çaldı: 
— öyleyse, keşif müşkülleçti. De

mek bu mektuplar, sefil bir herifin 
eline düşmüş, o d-a bunlar vasıtasile 
I>ara kazanmsdc istiyor. İmzasız mek. 
tubu ne zaman aldmız? 

— Takriben iki ay evvel. Bir sa
bah, postadan yazısını tanımadığım 
bir zarf çıktı. Tabiatile böyle bir 
mektup dikkatimi çektiği için evvelâ 
onu açtım. Bir mektep defterinden 
kopanlmış bir sahife üzerine bir pu
sula yazılmıştı. Grafolojideki malû
matım pek derin olmamakla bera
ber, bunun değiştirilıniş bir yazı ol
duğuna luuıaat getirdim 

(Arkan yaır) 

* Beşlktaşta Slnanpa^a ftrmmda 
çalışan Mehmet, tezgâh tlstündeki 
raflara ekmek yerleştiririken ayağı-
lun kayması üzerine düşmüş ve başı 
demire çarparak ağırca yaralanmış
tır. Mehmet, hastaneye kaldırılarak 
tedavi altma almmıştır. 

-k Belediye zaiııta memurları dün 
26 fırmda kontrol yapmışlar, 196 ek
meği noksan tartılı buhnuşlardır. 
Ekmekler müsadere edilerek fırıncılar 
hakkmda takibata başlanmıştır. 

İf Mahrukat fiatlıeri, isihsal böL 
gelelinden sevkıyat ve stok vaziyet
leri hftkkmda İktisat Vekâletine bir 
rapor verilmiştir. Vekâlet, raporu 
tetkât ederek eksikliklerin tamam
lanmasını alâkadar Vekâlet ve dai
relerden istiyecektir. 

Marmara yelken 
şampiyonluğu 

Marmara yelken şampiyonlugfu mü
sabakaları bugün Moda koyunda ya
pılacaktır. Yalnız Marmara sahil böl
gelerine ait yelkenliler arasıinda ya
pılacağı bildirilen bu yarışlara İzmirli 
ytikencilerin İsteği üzerine tzmlr eki-
pbıln de katılması muvafık görüldü' 
günden bugünkü yarışlar Bnrsa, Ba 
lıkeslr, Tekirdağ, Kocaeli, tzmlr ve 
İstanbul yelkencileri arasmda yapı
lacaktır. İstanbula kuvvetli bir rakip 
olan İzmir şarpisini İ23nlr şampiyonu 
Muhlddin İdare edecektir. 

Tifüs vakası yok 
Dün tifüs vakası tesblt edilmemiş-» 

tir. 2437 klşi bitil görüldüğünden ha* 
marnlara sevkedllmlştir. 70 ev, b«9 
han, dört bekâr odası ile bir fırında; 
yapılan araştırma neticesinde bit bu-» 
lunmuştur. 

Ölüm 
Büyük Millet Meclisi reis vekili pro

fesör Şcmseddin Günaltay'm Ifizı 
Seniha bu gece Allahm rahmetine 
kavuşmuştur. Cenazesi eylülün on 
ikinci pazar günü şemseddin Gün
altay'm Erenköyündeki köşkünden 
kaldırılacak, ista.syon camimde ikin
di namazını müteakip namazı kıUn-
dıktan soma Sahrayicedit mczarh-
ğma defnûkm:.cakt;.-. Çelenk göndc-
rllmeıucsi (ipa avunur. 

11/9/1943 fiatleri 
Londra Özerine 1 sterlin 
Nevyork üzerine 100' dolar 
Cenevre üzerine 100 frank 
Madrid üzerine 100 pazeta 
Stokholm üzerine 100 kuron 

Esham ve Tahvilât 
İkramlyell % B 033 
İkr. Ergani % 5 938 
% 5 İkramiyen M. M. 
% 7 MUll Müdafaa 
Sivas • Ezrurum I 
Sivas - Erzurum 2-7 
% 7, 1941 D. Y. I 
% 7, 1941 D. y. a 
% 7 1941 D.Y. 3 
% 7i T. borç* 
Anadolu D. Yolu % 6$ 
Anadolu D, Yolu 1-2 
Anadolu Mümes. 
Merkez Bankası 
İş Bankası nama 
tş Bankası Hâmiline 
T. T. B. hisse 
Aslan çimento 
Şark Değirmenleri 
İttihat Değirmen 

BORSA DİŞİNDA 
Türk altını 
Külçe altın bir gramı 
ııııııııııııııııııııııııııııı>"iıııı<ı>><ı><">"'">"""""""""*"'* 

•<-«• Takvim •-»-
Ram.ızan 12 — Hızır 130 

İm.'îak Güneş ÖSIP İkindi Ak. Yatsı 
E. 9.21 11.07' 5.42 9.19 12.00 l.;̂ 3 
v" 4,53 C.36 13.11 16.46 19.28 Vl.03_ 

6.M 
130.60 

30.325Îİ' 
12.89 

31.1328 

21.60 
îO.S-Ti 
^9.9$ 

20.32 
19.93 
20.07 
20.14i 
19.70 
19.22 
14,— 
24.10 
43 . -1 
38,50 

113,50 
13,20! 
13.60 
3.70 
6.40 
4.25 

25.— 

31.— 
4,10 
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Radyomuzda Türkçe 
hitabetin gelişmesi 

Radyo spikerlerininı Türkçesi-
nl beğeniyor nmsuıııa? Ben, be-
|(auneğe başlaaıgimı, bu knnuş-
]nal:2rdan iyi bir netice çıkacağı
nı artık umduğumu söyliyece-
ğim. 

£welce bu sütundan, dikerle
rin ifaıjie ve ü»ûSuna çek İtiraz 
ettiğimi, d c v a ^ okuyucularun 
katırhyacaklardır. Şimdi, Türki
ye dişı radyo hatiplerinde rasla-
dığunz ecnebimsi hususiyet esld-
den bizimkilerde de hayli ba
rizdi: 

Meselâ: 
1 — Harf mahreçlerini ala-

frangala$tırmak, 
2 — Hele Fransız, yahut İn

giliz, yahut Alman menşeli bir 
kelimeye raslaymca bunu âdeta 
fırsat sayarak ecnebi dillere â^-
na olduğunu göstermek. Türkçe-
de bulunnuyan, seda gruplarım 
Türkçe metin içinde ortaya ko
yuvermek. Bir îngilizin İngilizce 
konuşurken Fransız asıllı bir keli
meyi Fransız gibi telâffuz etme
yip İngilizcenin ruhuna göre te
lâffuz ettiğini hesaba kalmamak. 
Hattâ o îngilizin iyi Fransızca 
bilse bile yine Fransız mukallit
liği yapmıyacağmı düşünme
mek... 

3 — Hususile ecnebi şahıs ve 
şehir isimlerinin telâffuzunda bu 
garpperestliği büsbütün meyda
na vurmak: Meselâ Washington 
şehrinin, reis Roosevelt'in adlan 
geçtikçe W'lan, velt'leri ancak 
bir Amerikahmn hançeresinden 
çıkacak şekilde belirtmek. Gay
retkeşliği o derece ileri vardır
mak ki, Rusçadaki kaya'Iara bile 
aykın bir ahenk vermek: Kaaya-
demek. Halbuki, Rusçada bu ek
lerin telâffuzu bizim «kaya» ke
limesi gibidir. Buna karşılık, fa
raza Arap isimleri geçtikçe «Ka
hire» kelimesinde «R» 1 yumuşak 
damakta şaklatmamak, «he» yi 
«ha» dan ayırt etmemek! Böyle
likle de bir tenakuza düşmek: 
Garbı kendimizden üstün gördü
ğümüzden onun kelimelerine lü
zumsuz bir itina. Şarkı kendimiz
den üstüh görmediğimizden ona 
karşı lâubalîlik!... Eski softalarm 
tamamile aksi!... Onlar «Kahire» 
nin «kaf» 1 için boğulur hale ge
lirlermiş; fakat frengin sözüne 
ehemmiyet vermezlermiş... 

4 — Umumiyetle, cümlelerin 
ses dalgasında da bir ecnebipe-
restlik. Öyle ki, sözlerini anlama
dan, radyo spikerini uzaktan din
lerseniz, Türkçe değil başka dil 
konuştuğuna hükmedersiniz. 
Bclld Macarcayı Türkçe zanne
dersiniz. Türkçeyi bambaşka bir 
lisan. 

*** 
Şimdi, yabancı radyolann 

Türkçesî hâlâ bu durumdadır. 
AnJkaramnki, çok şükür, hemen 
hemen böyle bir acmacak hal
den yakayı sıyırdı. Bunda da ar-
kada.'5imız Hikmet Münir Ebci-
nin büyük bir dahli ve tesiri ol
duğuna kaniim. Şimdi o, baş spi-
ker'dir. Ankara radyosuna diğer 
yeni unsurlar da ahnmıştır. 

Eskiden alafranga konuşanlar 
yanında, üle İstanbul ağzı kulla
nacağım diye hacivatvari konu
şanlar da vardı. 3 u 17 nci asu-
lenfaviUğindeki çelebi Türkçesine 
de radyoda nihayet verihniştir. 
Radyo hatiplerinin çoğu, daimî 
spikerlerin tesirine düşmüşlerdir 
Gerçi sürçmeler hâlâ oluyor. Fa
kat umumiyetle, doğru bir yola 
girilmiştir. 

Böylece, hitabette İstanbul 
Turkçesndn de üstünde bir «yük
sek Türkçe» nin yaratdmastna 
aogru gidiliyor. Bunu Ankara 
radyosundaki Wr kaç genç arka
daşa borçluyuz. Kalem sahibi, 
seanf bu- zat olan Hikmet Münirin 
bu sahada büyük bir rol oynadı
ğını memnuniyetle görüyiMiım. I 

( V â - N û ) ' 

Bu akşam T E P E B A Ş I Belediye B A H Ç E S İ N D E 
Şi$II Çocdk Esirgeme Korumu Menfaatine 

MEVSİMİN EMSALSİZ MÜSAMERESİ 

• ^ 

Münir Noreddin 
ve Arkadaglannın mutena Programı 

MUALLA 
GÖKÇAY 

SALAHADDiN 
PİM A R 

Bahçenin 16 fci§ilik en güzide 
Sanatkârlarından müteşekkil 

SAZ HEYETİ 
HAMİYET 
YÜCESES 

C A T i 
TOK YA Y 

İSMAİL DUMBULLU 
30 kiglllk kadrosile şimdiye kadar hiç bir yerde görülmemiş 

KÂRİ KADÎM ORTA OYUNU (GÖZLEMEĞİ) 
Alafranga kısmmda DANS, CAZ, VARYETE — Müsamere Gece saat 3' • kadar devam edecektir. Yerle

rinizi evvelden tedarik ediniz. Tel: 42690 
NOT"; Hamiyet ve Arkadaşları mutad seanslarından sonra müsameremlze l§tirâk edeceklerdir. 

Yeni kaymakamlar 
Bakırköy, Fatih ve Sarı
yer kaymakamlıklarma 

kimler tâjrin edildi 
istanJbuI kaymakamdan arasında 

yapılan yeni değişikliklar diln Dahi
liye Vekâleti tarafmdan vilâyet© teb
liğ edilmiştir. Bu emre göre Bakır
köy kaymakamı B. Bahir öztrak Ak
hisar kaymakamlığına, Sanyer kay
makamı B. Hüsnü Gür Tire kayma
kamlığınla, Fatih kajrmakamı B. 
Rebü Karatekirı Tarsus kaymakamlı
ğına tâyin edilmişlerdir. 

Bunların yerine Kağızman kay-
nudcamı B. Adil Çekeroğlu Bdur-
köy, Pasinler kaıymakaım B. Cemal 
Okdem Sanyer, Tire kaymakamı B. 
Rüştü Ülken Fatih kayamaklıklanna 
tâyin edilmişlerdir. 

Bımdıan başka evvelce İstanbul 
vilâyeti maiyet memurluğunda bu-
lımup ta kaymakamldc kursunu ta-
mamhyanlardan B. Kıemaleddin TiL 
rey Ejdne, Hasköy nahiye müdürü 
B. Covat Çapanoğlu Meıiç ve Tak
sim nahiye müdürü B. Ferit Süren 
de Diıkili kac^makamlıklarma tâıyîn 
edilmişlerdir. 

if vefada Kolacılar caddesinde 123 
numaralı evde oturan Reşit adında 
biri, dün sabah evinde ölü olarak bu
lunmuştur, ölöm şüpheU görüldü
ğünden tahkikat yapılmaktadır. 

inkisarlar U. Müdürlüğünden: 

Senelerin azametine eş yaratamadığı büyük filmi: İlk defa 
T Ü R K Ç E 

K A P T A N BLOD 
EROL FLYN — OLİVİA de HAVİLLAND 

Bugün: L A L E' de 
Dikkat: Bu filim pazartesiye kadar gösterilecektir. 
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Bugün TAKSİM Sinemasında 
Vaktinizi levkle geçireceğiniz bir fiim: 

İki Açıkgöz Periler Arasında 
TÜRKÇE sözlü ve şarkılı. Kalılcahalar kralları: 

BUD ABOTT — LOU KOSTELLO 

Devlet Deniz Yollan İşletme Umum 
Müdürlüğü îlânlarî 

21 kalem 
150 adet 

50 kilo 
500 adet 

6 adet 
50 adet 

10.000 kilo 
21 kalem 

•» 

&I1 malzeme p< 

24.9.943 9.30 

24.9.943 10,30 
11.20 
11.40 

azarlıkla satın alına 

RADYO 
AlfKARA RAOIOSU 
Bogönkfi program 

12.15 Salon orkestrası, 13 Ajans hâ  
berlerl, 13.15 Salon orkestrası. 

18.03 Çifte Fasıl, 19 Ajans haberle
ri, 19.20 Karışık şarkılar, 19.45 Ko 
nuşma, 20 Dana orkestrası, 21 Peşrev, 
semai, şarkı ve türküler. 21.46 lOMk, 
22.30 Konuşma. 22.35 Ajans haberleri, 
22.50 İstanbul at koşularinın netice
leri, 

Yarın sabahki program 
7.30 Program, 7.32 Vücudumuzu ça

lıştıralım, 7.40 Ajans haberleri, 7.5B 
Salon orkestran. 

Su alır çubuk «muhtelif kalınlıkta» 235 kilo 
Galvaniz bakır aleminyom çinko 
bronz kvha muhtelif kalem 
Grez yağdanlığı 2.3.4. no. 
Kal3>Ta çeliği 5,m/m 
Kaoâj raptiye sırımı 
Kıjyun bandası 40 m/m 
Zımparatası 68 • 76 ve 68 - 78 
TrazoUn 
Mobilye 
Dinamo kömürü «muhtelifi 

1 — Yukarıda cins ve miktar 
oaktır. 

2 — Pazarlık hizalannda gösterilen gün ve saatlerde Kabataşta leıva, 
rîm şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Trezolin mobilya şartnameleri ve diğer malzeme hakkmda 
izahat her gün öğleden sonra sözü geçen şubeden alınabilir. 

4 — İsteklilerin teklif edeceklerH fiat üzerinde % 15 güvenme parasL 
le birlikte adı geçen komisyona müracaatları ilân olunur. (9020) 

• 
1 — Keşif proje ve şartnameleri mucibince Samsunda yaptınlacak ma-

muiat deposu İnşaatı kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuçtur. 
2 — Muhammen bedeli 69881.26 lira muvakkat teminatı 4744.10 Uradır. 
3 — EksUtme 21/9/943 salı günü saat 11 de Kabataşta Levazım Müdü

riyeti blnasmda müteşekkil Merkez alım komisyonunda 3rapılacaktır. 
4 — Şartname keşifname plân ve kroki 350 kuruş mukabilinde adı ge

çen şubeden ve Ankara îzmlr Baş müdürlüklerinden almabiJir. 
5 — Eksiltmeye gireceklerin mühürlü fiyat teklif mektuplarını kanunî 

vesaikle güvenme parası makbuz veya Banka teminat mektubu ve 
şartnamenin 4 üncü maddesi mucibince inşaat şubesinden alacakları ek
siltmeye iştirak vesikasmı ihtiva edecek olan kapah zarflarını eksiltme sa
atinden bir saat evveline kadar adı geçen kcmıisyon Başkanlıgma makbuz 
mukabilinde vermeleri lâzmıdır. 

Postada vukua gelecek gecikmeler kabul olunmaz. (8765> 
¥ 

1 — İdaremizin CibaH tütün fabrikasının dam tamiri pazarhğa 
konulmuştur. 

2 — Pazarlık 1 7 /9 /943 tarihine raslıyan cuma günü saat 10 da 
Kabalakta Levazım şubesindeki Alım komisyonunda jrapılacaktır. 

3 — Şartnameler parasız olarak her gün sözü gecen şubeden alma-
bilir. 

4 — tsteklilıerin pazarlık için tâyin edilen gün ve saatte % 15 
güvenme paralarile birlikte adı geçen komisyona gelniicleri ilân olunur. 

(8732) 

Bostancı Adalar arasında işleyen motor 
seferlerinin lağvı 

Bsotancı İle Adalar arasmda tecriU» mahiyetinde olarak yapılmakta 
olan motor seferlerinin mevsim dolayısüe 15 Eylül 943 tarihinden İtibaren 
lâg:vedilecegl sayın yolculara il&n olunur. (9039) 

• 
Devlet Denizyolları tşletme umum MfiBârlüğünden: 

Gemilerimiz İhtiyacı için 3000 metre tente bezi, 3000 metre ambar mu
şambası ve 1500 metre branda bezi satm almacaktır. Bunları vermek istiyen-
lerln numune, verebilecekleri mal mlktah. teslim müddeti ve en son fiatla-
nnı blldlıen tekliflerini muhtevi zarflannı kapalı re mühürlü olarak en geç 
14/9/1943 sah günü saat 16 ya kadar tdafe meAezhıdeki Alım Satım Ko-
misytm Reisliğine tevdi etmeleri. (9040) 

Pendik Veteriner Bakteriyoloji Enstitüsü 
Müdürlüğünden: 

1 — Müessesenin 943 mail yıh ihtiyacı için 150 baş yerli ve hassas dana 
kapah zarf usulile münakaşaya konmuştur. 

a — Muhammen bedeli 14.400 lira olup muvakkat teminatı 1080 liradır. 
3 — Münakaşa 15 Eylül 943 tarihine raslayan çarşamba günü saat 16 da 

Cagaloğlunda Erkek lisesi yanmda Yüksek mektepler muhasebeciliğinde mü
teşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 

4 — Kanuni evsafı haiz istekliler münakaşadan bir saat evvel kapalı 
»arflarmı Komisyona vermiş olacaklardır. 

5 — Şartnameyi görmek istiyenler her gün müessese müdürlüğüne mü
racaat edetaUirler. (8468) 

I RAŞiT RİZA 

I Tiyatrocu: Bu Gece 

Çağalogkı ÇİFTE SARAYLAR 
Bahçesinde. 

istanbul Belediyesinden: 
Kantar sandığı mensuplarının on senelikleri 

veriliyor 
Umumî Meclisçe tas^resine karar verilmiş olan Kantar Muhtacın 

Sandıimdan maa* alan tekaüt, dul ve yetimlerin 10 sendik istihkak 
lan defaten verSmdc suretile mezkûr tandık üga edileceğinden «Jylm-
darlam 13/Eylûl/1943 pazartesi gimünden itibaren aşağıda yazdı ta
rihlerde tediye numaralarma göre maaş ve nüfus hüviyet cüzdanları ve 
tatbik mühürleri ve vesikalık fotoğraflanyle birlikte Belediye Zat U^en 
Müdürlüğüne müracaatları ilân olunur. 

Tediye No. 

1 — 
«2 — 
44 — 
«5 — 

21 
43 
64 
85 

88 — 109 

13/9/943 Pazartesi 
14/9/943 Sah 
15/9/943 Çarşamba 
16/9/943 Perşembe 
17/9/943 Cuma 

Çemberli ve Galvanizli demir 
bidon alınacaktır. 

Toprak Mahsulleri Ofisi Umum müdürlüğünden 
Beheri 200 - 250 litrelik, tamamile kaynak edilmiş I şeklinde çift 

demir çenherli içerisi ve dışarısı galvanizli, kılavuzlu ve kurşunlanabilir 
çift tapalı yeni galvanizli bidon pazarlıkla alınacaktır. 

Bu n e ^ bidonlara ait teklif mektupları 1 5 /9 /1943 tarihine kadar 
hesap edilecekleri yüzd« yedi buçuk nisbetinde teminat mektuplarila 
birlikte Umum Müdürlük Malzeme İçleri Dairesi Müdürlüğüne tevdi 
edilmiş bulunacak ve bu tarihten itibaren vvki müracaadar nazarı itibara 
olmmıyacaktır. 

Vaki teklifler 25 /9 /1943 tarihine kadar muteber addedilecektir 
(9088) 

(9093) 

istanbul Belediyesi ilânları 
istanbul Vali ve Belediye Reisliğinden: 

Belediye hududu dahilinde mevcut bilumum gasni menkullerin konturat 
yoklamasma başlanmıştır. Her gayri menkul sahibi müracaat eden memıy-
lara kontuîutlannı göstermek mecburiyetindedir. Noterden tasdikli bmtu-
tĵ t göstermlyen mal sahipleri namına İcar akar nizamnamesindeki nisbetier 
df̂ lrestode ceza tahakkuk ettirilip ademi tediyesi lıallnde tahsili emval ka
nununa gSre tahsil edilecektir. 

MOhlm nisbette ceza talebine maruz kalmamak için keyfiyet al&kalıl&-
nn nazan ıttılâma şimdiden vazolımur. (9075) 

İstanbul vakıflar orman işletme müdürlüğünden 
1 Alemdagı vakıf ormanlarından i»tih»al olunan bin çeki kes

tane odunu 15.9.943 günü «aat 16 da açık arttırma ile satılacaktır. 
2 Satılacak odunlar istiften sıra ile verilecektir. Alıcılarm istif

leri görerek pey jürmeleıi şarttır. 
3 — Odunlar Üsküdara 23 kilometre mesafede Alemdar köyünde 

şose kenarmdaki depomuzdan teslim edil«cekdr. , , ı- 4 e 
4 Odunlar kurudur, ve beher çekisinin mıAammen bedeli 4.5 
İsteklilerin ihale günü muayyen saatten «wel % 7.5 nispetinde 

teminat yatırarak Komisyonda hazır bulunmalan. (9092) 
•MMMiHHanmunııımmnıınnıiHiıııuuııınıııiNiıınıııııuıuınııınıınnıiiMiııııııııiHiıuuNiiMiııııııiiiıuın 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme I 
Umum idaresi ilânları | 

ıııfıııııınnınııııııııııııııııımıııııiHuııiMimııwmııyiıııııııımııııımııımıımiHiıııııııııııınıııııııııııııwHiıııııııuMiııııııııııı 
Muhammen bedeli (8190) »ekiz bin yüz doksan Ura olan (7000) 

yedi bin kilo adî kurşun bonı (21 Eylül 943) Sah günü saat (15.30) 
on beş buçukta Haydarpaşada gar binası dahiKndcki komisyon tara
fından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (614) altı yüz on dört lira (25) yirmi 
beş kuruşluk muvakkat teminat, kanunun tâyin ettiği vesikalarla tek
liflerini muhtevi zarflarmı aynı gün « a t (14.30) on döıdü otuza ka
dar komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Bu işe ait sartnam-eler komisyondan paraaız olarak; dağıhlmakta-

ur. 
(8775) 

iatanbuldan vapurla ve Derince yohı ile memleket dahilinde seyahat 
edecek sayın yolculara bir kolaylık olmak üzere Haydarpaşa gannda 
m«vcut kişede yataklı vagonlar idaresinin Beyojlu ve Karakoy kişele-
rinden başka GalaUda rıhtımda I>enİ2iyollan bilet kişelen yanmda daha 
İki kişe ihdas edilmiştir. 

Sayın yolcuların tren biletlerini bu kişelerden tedarik etmeleri nca 
olunur. (9117) 

Amcabeye göre.» 

A. _ Neden bu kadar gülüyorsun 
yahu?.. ycdculardan birinin 

— Anlarm yaptıklanna Amcabeyl.J ram paketi varmış... 

Baksan a. Mudanyadan geleni ... Tam vapur Galata rıhtımına ya-1 ... Yolcular iti§erek çıkmağa başla-
lin elinde bir an ko-1 na^mış... I mı«lar... 

... Anlar da kovandan Iırlayıp etıa-
linin üstüne!,. 

A — Tabiî fırlarlar, onlar yerlerin» 
sıra ile girip çıkmağa alışmış mah
lûklardır!,. 
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ilk — Orta — Lise 

kız 
erkek YENİ KOLEJ Yatılı 

Yatısız 
ilk üçüncü suufta baglıyan yabancı dil öğretimine çok önem ve zaman 
veren muadeleti tasdikli hususi Türk okuludur. Telefon: 41159 

[-Büyük Dinamo Aranıyor 
220 - 380 Volt Alternatif cereyanlı 200 İlâ 500 amperlik müstamel 

veya yeni bir Dinamo «Jeneratör» a ihtiyaç vardır. Rızapaşa yokuşu 
51 No. da (Kula Mensucat Fabrikasına) müracaat : Telefon: 24182 

I 

mel I 
uşu I 
! 1 

Günlük Hayatta I. CJ. 
SERlSİ No. 7 

tYt KÖPÜREN SABUN 
İNGİLTERE de dahil olduğu halde harp felâketine ma* 
ruz kalmış olan bütün Avrupa halkı için sulh zamanının 
bol köpüklü sabunları artık bir hatıradan ibaret kalmış 
ve sabunu idareli kullanmak hususundaki ihtiyaç ve 
mecburiyet genç ve ihtiyar herkese günlük hayatımızda 
onun kıymet ve ehemmiyetini takdire vesile olmuştur. 
İki bin sene evvel Roma muharrirlerinden Pline, Gol 
kadınlarının saçlarının güzelliğini başlarını keçi içyağile 
karıştırılmış gürgen külünden ibaret bir terkiple yıkadık» 
larına atfeder. Bugünkü sabun elan yağlar ve alkalilerle 
yapıldığına göre eski Golların iptidai temizleyici terki» 
binin esas itibarile ayni kalmış fakat imali hakiki bir fen 
haline gelmiştir. Muazzam mikyasta imal edilen alkaliler 
en yüksek bir saflıkta bulunmakta, bizzat sabun imali 
ameliyatı ise mütehassıslar tarafından yağların kimyevi 
terkiplerine göre kontrol ve idare edilmektedir. Sabun, 
sizin için hayati bir ehemmiyeti haiz olduğu gibi, men
sucat sanayii, kauçuk işlemeleri ve sair endüstrilerde 
de elzemdir. 

Imperial Ctıemical Industries Limited 
Türkiye Vekili ı 

Imperial Kemikal İndustris (Turkey) Ltd. 
İ s t a n b u l 

istanbul Erkek Sanat Enstitüsü 
Eksiltme Komisyonundan: 

Acele satılık 

BaJorköyünde deniz kenarı, 
bahçeli, mansjaralı, mükemmel, 
yazlık ve kışlık İkamete elverişli 
bir köşk satılıktır. 

Müracaat Mahmutpaşa Ha
vuzlu Han No, 26. 

CİNSİ Mik. 
Fiatı 

Ki. S. 
Prasa 2000 38 
Dolmalık domates 800 39 
Lahana 1500 33 
Taze bamya 400 66 
Taze bakla 600 28 
Ayşe fasulya 1000 55 
Kök kereviz 500 39 
Havuç 200 28 
Sakız kabak 800 22 
Dolmalık biber 500 39 
Yemeklik domates 1000 28 
Semizotu 300 22 
Karnabahar 800 50 
Enginar 700 28 
Limon 3000 15 
Patlıcan 1500 40 
Ispanak 3000 33 
Kırmızı barbunya 500 45 
Arakabezelye 500 45 
Yeşil salata 2000 8 
Hiyar 500 « 
Portakal 70 900 

Eksiltmenin Teminatı 
G.T.S. 

DERMOJEN 
KANIK, ÇATLAK. EKZEMA ve 
CtLO SARALARINA fevkalâde 
iyi gelir. Derinin tazelenmesine 
ve yenilenmesine hizmet eder. 

I HER ECZANEDE BULUNUR. | 

İ S T A N B U L D E F T E R D A R L I Ğ I ÎLÂNLANRI 
• • • • • • •mı iMm 

Mükellefin 
adı 

Mevkii, mahallesi 
ve sokağı Kapı No.sı ve cinsi 

Tamamınm 
Hissesi mukayyet kıymeti 

Toma Evan 
KOlOS 

70 
Kârgir ev 

76 
K&rglr dükkân 

Tamamı 1760 
Pey akçesi 

1620 

132 

122 

BeyoSlu Bülbül maha l 
lesinin Büyük Ziba so
kağında 

» » Beyoğlu Bülbül mahl . 
Serdar Ömer Efendi 
sokağında 

Kulekapı Maliye şubesine varlık vergisinden borçlu Toma Musi'nin yuKanfla mevkii, cinsi ve evsafı 
O. menkulleri, Tahsili Emval kanunu hükümleri dairesinde satılacaktır. 

h k müzayedesi 5/10/943 salı günü saat 14 de ve k a t i ihalesi de 15/10/943 cuma günü saat 14,30 da yapı
lacaktır. 

İsteklilerin pey akçelerini muhtevi makbuzlarla birlikte Beyoğlu kazası İdare Hey'etine müracaatları ilân 
olunur. «9130» 

yazıü 

Kiralık Apartıman 
4 oda, bir hol, banyo, elektrik, 

havagazı ve terkos. Bebek Ma
nolya sokak 2 numarada, İçin
dekilere müracaat. 

ZAYİ DİPLOMA — Kumkapı Bez-
clyan okulundan 1936 — 1937 yılmda 
almış olduğum 11/162 No. lu diplo
mamı zayi ettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Kumkapı Değirmen sokak No. 23 
Artin Ohan oğlu 

Zayi — İstanbul Elektrik idaresin
den aldığım montör hüviyet varakamı 
kaybettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

.9586 numaralı Naci Sözen 

Zayi tasdikname — 1937 - 1938 ders 
senesinde Sankt Georg Alman Tica
ret lisesi 8 inci smıftan aldığım t a s 
diknameyi kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Aristarhos Anastasyadis 

Acele Satılık 
928 Model Buik markalı ka

palı kamyonet, bütün rüsum ve 
vergileri verilmiş olup kullanıla
cak vaziyettedir. Telefon: 24489 
müracaat. 

Eminönü Halkevinden: 
Spor şubesindeki münhal âzalık-

l a n n İntihabı 16/9/943 perşembe 
günü yapüacagından bu çubeye ka^ 
yıth âzalann o gün saat (17) de 
Halkevlne teşrifleri rica olunur. 

İıç Bakırköy askerlik şubesinden 
941 doğumlularla askerliğintt karar 
verilen kısa hizmetliler sevkedllece-
ğlnde acele şubeye gelmlri. 

Mükellefin 
adı 

Mevkii, mahallesi 
ve sokağı Kapı No.sı ye cinsi Hissesi 

Tamamının 
mukayyet kıymeti 

Hissesine dü^en 
pey akçesi _ 

3/16 7492 106 

» 

> 
1/4 
1/4 

1/4 

8112 
13920 

833a 

153 
261 

157 

Reîail Perahya Beyoğlu Pangaltı Hi
dayet sokağmda 

• » > 
» Kaya ha tun So. 
* Galatada eski Okçumu-

sa yeni Bereket zade 
Şair Ziya 

» » Galatada eski Şehsüvar 
bey mahl. Şehsüvar bey 
sokağında yeni Bereket 
zade mahl. Tezkereci S. 

Tarlabaşı Maliye şubesine varlık vergisinden borçlu Refall Perahyanın yukarıda mevkii, cinsi ve evsafı ya
zılı G. menkulü, Tahsili Emval kanunu hükümleri dairesinde satılacaktır. 

İlk müzayedesi 4/10/943 pazartesi günü saat 14 de ve kat'î ihalesi de 14/10/943 perşembe günü saat 14,30 
da yapılacaktır. İsteklilerin pey akçelerini muhtevi makbuzlarla birlikte Beyoğlu Kazası İdare Hey'etine müra-
caat lan ilân olunur. «9133» . 

18, 20 
Dükk&n ve apar t ıman 

52 apart ıman 
47, 47/1 dükkân 

ve apartıman 
6 No. h 

apar t ıman 

Mükellefin 
adı 

Mevkii, mahallesi 
ye sokafeı Kapı No.sı ve cinsi 

Tamamının 
Hissesi mukayyet kıymeti Depozito akçesi 

8 4320 324 
82,50 M.2 kârgir ev Tamam: 

Zare Zmgıl- Beyoğlu Şehit Muhtar 
yan mahl. Yoğurtçu 

sokak 
Kasımpaşa ve Fat ih Maliye şubelerine varlık vergisinden borçlu Zare Zmgılyan'm yukanda mevkii cinsi 

ve evsafı yazılı O. menkulü, Tahsili Emval kanunu hükümleri dairesinde satılacaktır. 
İlk müzayedesi 6/10/943 sah günü saat 14 de ve kat'î İhalesi de 15/10/943 cuma günü saat 14,30 da yapı

lacaktır. İsteklilerin pey akçelerini muhtevi makbuzlarla birlikte Beyoğlu Kazası İdare Hey'etine müracaatla
rı İlân olunur. «9129» 

Mükellefin Mevltii, mahallesi Tamamının 
adı ye solcağı Kapı No.sı ve cinsi Hissesi mukayyet kıymeti Pey akçesi 

30 Tamamı 2160 162 Yani Kandilli Beyoğlu Hüseyin ağa 
Halepli Bekir (66 metre M2) Kâı^ir ev 

Kulekapı Maliye şubesine varhk vergisinden borçlu Yani Kandilll'nin jnıkarıda mevkii, cinsi ve evsafı ya
zılı G. menkulü Tahsili Emval kanunu hükümleri dairesinde satılacaktır. 

İlk müzayedesi 5/10/943 salı günü saat 14 ve k a t i İhalesi de 15/10/943 cuma günü saat 14,30 da yapıla 
çaktır. İsteklilerin pey akçelerini muhtevi makbuzlarla birlikte Beyoğlu Kazası İdare Hey'etine müracaatları 
ilân olunur. <>9132» 

MükeUetln 
adı 

Mevkii, mahallesi 
ye sokafeı Kapı No.sı ve cinsi 

Tamamının 
Hissesi mukayyet kıymeti 

Hissesine düşen 
Pey akçesi _ 

Dr.Danyel 
Bahar 

96, 98, 100 
No. İl kârgir mağaza 
ve iki dükkân 

21840 197 Beyoğlu eski Kemankeş 
Yeni Yenlcaml mahl.nln 
Yüksekkaldınm cad. 

Kulekapı Maliye şubesine varlık vergisinden borçlu Dr. Danyel Bahar 'm yukarıda mevkii, cinsi ve evsalı 
yazıh G. menkulü. Tahsili Emval kanunu hükümleri dairesinde satılacaktır. 

İlk müzayedesi 8/10/943 cuma günü saat 14 de ve kat'î ihalesi de 18/10/943 pazartesi günü saat î4,30 da 
yapılacaktır. İsteklilerin pey akçelerini muhtevi makbuzlarla birlikte Beyoğlu Kazası İdare Hey'etine mü-
racaa t lan ilân olunur, «0133» 

Kg. 

» 
» 
» 
» 
> 

» 
> 
» 

Adet 
» 
t 

Kg. 
» 
> 

Adet 
> 

80 İlk 

Maliye Vekilliğinden: 
Ankarada yaptınlmakta olan maliye meslek mektebi Inşaatmda İstih

dam edilmek üzere barem harici ücretle bir memur alınacaktır, 
a — Memurin kanunu mucibince memur olmağa elverişli evsafı haiz 

olması, ' 
b — İnşaat işlerinde çalışmış ^ e muvaffak olmuş bulunması (mühen

dis, fen memuru, sanayi mektebi mezunu, tatbikat mektebi mezunu olanlar 
tercih olunur. 

d — Resim ve metraj işlerinden anlaması, ' 
2 — 15/9/943 tarihine kadar lüzumlu evrak ve bonservis, mektep şa

hadetname veya diplomalarile birlikte Maliye Vekâleti millî emlâk umum 
müdürlüğüne bir istida ile müracaatları lâzımdır, 

3 — Liyakatlerine göre 260 liraya kadar ücret verilecektir. (8840) 

Mükellefin ismi Semt veya kazası Mahallesi 
Yorgi oğlu 
Perikli Bela 

No. Cinsi 

Bakırköy 

Kıymeti 

Cevizlik 

Teminatı 

Aşmalı 

Hissesi 

İŞÇİLİK EKSiLTklESi 
Sümerbank 

HEREKE Mensucat Fabrikası Müdürlüğünden: 
1 — Fabrikaya al t dört lojmanlı ahşap bir evin tamir ve altı lojmanlı 

olarak tadUl İŞÇİLİĞİ vahidi fiyat üzerinden açık eksiltmeye 
çıkanlmıştır, 

2 — Bu işe ait bütün malzeme fabrika müdürlüğü tarafmdan verile
cektir. 

3 — Keşif bedeli 8,000.— Ura olup ilk teminat akçesi 600,— liradu-. 
4 — İhale 15/9/943 çarşamba günü saat 15 de Müdüriyet bina-

smda yapılacaktır, 
5 — Talib olacaklann her gün İnşaat Kontrol Şefliğine müracaatla 

proje, keşif, şartnamelerini görmeleri, 
6 — Müessese İhaleyi dilediğine yapmakta sertıesttir. 

18 Bahçeli ev 1632 123 Tamamı 
Eminönü maliye şubesine borçlu Yorgi oğlu Perikli Belanın mutasar

rıf olduğu yukanda yazılı emlâkin 24/9/943 cuma günü saat 14,30 da bi
rinci müzayedesi 4/10/943 pazartesi günü saat 14,30 da kat'î ihalesi 
yapılacağmdan taliplerin pey akçelerini yatırarak masbuzlarile birlikte 
Bakırköy kazası kaymakamhğı idare heyetine müracaatları ilân olunur, 

J9067» 

Mükellefin ismi Semt veya kazası Mahallesi Sokağı 
Eftad Zebo oğlu 

No. Cinsi 

Bakırköy 

Kıymeti 

Cevizlik 

Teminat! 

Esk Mektep 
ye Amedci 

Hissesi 
Ahşap ev 3360 252 Tamamı 

Eminönü maliye şubesine borçlu Eftad Zebo oğlunun karısı Olıa ile 
y a n yarıya mutasarrıf olduklan yukanda yazıh emlâkin 24/9/943 c a 
günü saat 14,30 da birinci müzayedesi 4/10/943 pazartesi günü saat J4,<ü 
da kat'î ihalesi yapılacağından taliplerin pey akçelerini yatırarak mak-
buzlarile birlikte Bakırköy kazası kaymakamlığı idare heyetine müracaat-
lan ilân olunur. «9068» 

Mükellefin ismi Semt veya kazası Mahallesi 

Yuvan oğlu Uf tad . 
ve Petro 

No. Cinsi 

Bakırköy 

Kıymeti 

Saiiizağacı 

Teminatı 

Sikası 
Eski İstiklâl 

Yeni Yurd 'iihıbi 
Hissesi 

sandık 14/9/94S 856,72 
Sah: S/14. 

1 — Enstitünün 1943 malî yılma mahsuben müfredatı yukanda 
yazılı yaş sebzesi kapah zarf usullyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme Cağaloglunda Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinde top
lanarak komisyonda yapılacaktır. 

3 — İstekliler teklif zarflarını 2490 No. lu kanunun olbaptaki madde
sine tevfikan eksiltme saatinden bir saat evvel Komisyon Reisliğin© ve
recek ve numarasını alacaktır, 

4 — Eksiltmeye iştirak edecek olanlar Ticaret Odasmın 1943 Mali yüı-
n a ait vesikasını ibraza mecburdur. , 

5 — İlân ücreti müteahhide aittir, İlân olunur. 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Tıp Fakülteâinin Bütünleme imtihanlarına 

zartesi günü başlanacaktır . 
Birinciteşrin 4 ncü Pa -

( 9 0 3 6 ) 

ORTA OKUL MEZUNLARINA 
İstanbul Kızılay 

Hastabakıcı Hemşireler Okuluna 
Parasız Yatılı Talebe alınacaktır. 

Tahsil müddeti 3 senedir, kabul şart ları : 
1 — Türk olmak. 
t — On beş yaşını bitirmiş ve Orta mektepten diploması olmak. 
8 — İffet ehil ve iyi ahlâk sahibi olmak. 
Fazla izahat ve kayıt evrakı almak istiyenlerin Anlıarada Yenl-

şehirde Kızılay Umum Merkezine, İstanbulda Aksarayda Kızılay 
Hemşireler Mektebine ve diğer Vilâyetlerde Kızılay Şubelerine mü
racaat edebilirier. DİREKTÖRLÜK 

18 Bahçeli ev 1632 123 Tamdijiı 

Eminönü maliye şubesine borçlu Yuvan oğlu Üftad ve Petro Karaeftlm 
oğullannm yarı yarıya mutasarrıf olduklan yukarıda yazılı emlâkin 24/9/ 
943 cuma günü saat 14,30 da birinci müzayedesi 4/10/943 pazartesi günü 
saat 14.30 da kat'î ihalesi yapılacağmdan taliplerin pey akçelerin) yatıra
rak makbuzlarlle birlikte Bakırköy kazası kaymakamlığı idare heyetkıe 
müracaatları ilân olunur. «9069» 

Mükellefin ismi Semt veya kazası Mahallesi Sokağı 
Parslh Eseyan 

No. Cinsi 
Kadıköy 

Kıymeti 
Osmanağa 

Teminatı 
Nüzhet Efendi 

Hissesi 
36 Kagir ev 3600 270 Tamamı 
Fatih şubesine borçlu Parslh Eseyanm mutasarrıf olduğu yukarıda 

yazıh emlâkin 27/9/943 pazartesi saat 14 de birinci müzayedesi 7/10/943 
çarşamba günü saat 14 de kat'î İhalesi yapılacağından taliplerin pey ak
çelerini yatırarak makbuzlarlle birlikte Kadıköy kazası kaymakamlığı ida-
re heyetine müracaatları ilân olunur. a9070)i> 

İktisat Fakültesi Dekanlığından: 
Fakültemizde İşletme ve İktisat kürsülerine bağlı 3 Asistanlık 

münhaldir. 
İsteklilerin 20 âylûl 9 4 3 Pazartesi günü saat 15 de yabancı dil im. 

t ihanlan Faicültede yapılacaktır. Şartları öğrenmek isteyenlerin imtihan 
tarihine kadar Pazartesi. Perşembe günleri Dekan Kâtioliğine müracaat 
•tmel«ri. 8 6 2 2 ) 

1 


