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Harbin g-idişine 
göre Italyanm 

işgali 
Almanya, Italyanm teslim olu

şunu ihanet sayıyor, fakat gafil 
avlanmadığmı ve gereken ted
birlerin ahndığmı ileri sürüyor. 

İtalyamn sulh istediğini, Mus-
solini'nin bu yüzden devrildiğini, 
sadece Alman baskısının bu sul
ha engel olduğunu bUmiyen kal
madığı için Badoglio'nun mütte
fiklerle anlaşmak üzere ilk fırsatı 
beklediği elbet Almanyaca da giz
li bir mesele değildi. Fakat iha
net, öncede-n beklemniyen bir şey 
olduğuna göre anlaşüıyor ki Al
manlar teslim olma hâdisesini bu 
sefer İtalyanlardan dahi bu ka
dar çabuk beklememişlerdir. Bu
nunla beraber Almanya, İtalya 
müdafaası plânı gereğince ordu-
lannı şimale toplamış bulunuyor 
ve kendisi için ehemmiyetli gör
düğü yerlerde îtalyaya rağmen 
tutunmak ister görünüyor. Bu 
durum, İtalyan mütarekesini Al
manya için iki bakımdan zararU 
kılmıştır. Bir yandan, müttefik
ler İtalyayı daha kolaylıkla, da
ha çabuk işgal edebilecekler, di
ğer taraftan Almanya, ne kadar 
za3af olsa da bir yardımcı kay
betmekle kalrmyacak, düşman-
larmdan başka eski müttefikile de 
çarpışmak zorunda kalacaktır. 
Çünkü Mareşal Badoglio, Alrnan-
yadan gelecek taarruzlara karşı 
harbedeceğini millete beyanna
mesinde açıkça anlatmıştır. 

Müttefiklerin, İtalya şimaline 
kadar gidip gitmiyecekleri belli 
olmadığı gibi Almanyanm da bu
günkü zor şartlar içinde İtalya-
da müttefiklere karşı ehemmiyet
li bir cephe kurmak isteyeceği 
şüphelidir. Çünkü Almanya için 
en tehlikeli cephe İtalya değildir. 
Müttefiklerin, Avrupa kalesini 
yıkrrak için saldıracaklan nokta
lar İtalya şimalinde olmadığma 
göre Almanyanm, îtalyada uzun 
zama'n vakit ve kuvvet kaybet
mek istemiyeceği ve herhangi bir 
zorluk karşısında hududa çekile
ceği akla yakın fjörünür. Fakat 
ne olursa olsun İtalya, bir müd
det kendi topraklan içinde ikilik
lere, ver yer çarpışmalara sahne 
olacaktır. Bunlan ancak mütte
fiklerin hızlı ilerleyişi önleyebilir. 
Mareşal Badoglio, müttefiklerle 
birlikte bütün bu ihtimalleri ön
ceden hesaplamış ve tedbirlerini 
almış olacağına göre Almanlann 
yenilmez güçlükler yaratmaları 
pek az muhtemeldir. Hâdisenin 
Berlinde uyandırdığı büyük kız
gınlık az çok bu imkânsızlıklara 
alâmet olduğu gibi Almanyada 
kurulan Faşist İtalyan hüküme
ti de çaresizlik karşısında başvu
rulan uydurma tedbirler çerçeve
sini geçemez. Moskovadaki Alman 
komitesi gibi Berlindeki İtalyan 
hükümeti de bu harbin politika 
garabetleri koleksiyonuna gire
cektir. 

İtalyamn teslim oluşu, hiç şüp--
be yok ki müttefiklere değerli va
kitler kazandırmış, işgal zahme
tini ve fedakârhğrnı bir hayü 
azaltmıştır. Hattâ müttefUîlerin 
elme birçok harb vasıtalan da ge
çecektir. Eğer Almanya ile İtal
yamn arası bu yüzden açıhrsa, İ-
talyanın Almanyaya karşı müt
tefiklere yardım etmesi de bek-
lenır Fakat harbin gidişi bakı
mından Italyanm zorla işgali ile 
^ s h m oluşu arasında sadece bir 
derece farkı vardı. İtalya bash 
başına bir hedef değil, Almanya^ 
ya bir yoldu. Mesele, İ t a l y a İ Î 
şu veya bu şekilde işgalinden son-

î r ^ a n d ı f ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ - -
Çoktandır beklenen ve göze 

kestirilen hareket sahası Balkan
lardır. 

İtalyamn baştan başa işgali 
Adriyatik denizinden Balkanlara 
çıkışı çok kolaylaştırmıştır. Bun
dan başka İtalvanm teslim oluşu 
Balkanlardaki İtalyan ordusunu 
aradan çıkarmak suretile Alman
lann işini güçleştirmiştir. Kıral 
Borisin ölümünden sonra İtalya-
nm teslim olması Bulgaristanı 
çok sarsacak, belki Bulgaristan 
müttefiklere karşı Balkan bekçi
liğini üzerine almaktan çeküıe-
cektir. Bütün bu âmiller Balkan 

Necmeddin Sadak 
(Arkası sahile Z sütun 1 de) 

Miinefiklerin Balkanlara 
taarruzu tekleniyor 

ingiliz gazeteleri, derhal Balkanlarda 
harekete geçilmesini istiyorlar 

Vaşington 11 ( A . A . ) — Aake ı ! 
mahfiller, gözlerini İ talyadan bankla 
AJcdenizin dig'er bölgıelerine çevirmij 
bu lunmakta ve bu bölgelerde giri^L 
lecek askeı i Kareketler, Itıdyadald 
durum üzerine müıessir olacağı gibi. 
Müttefiklere Almanlar la dıaüta çabuk 
karjılaçmaaı indcânnu verecek iuler 
de temin edecektir . 

Londra 10 ( R a d y o ) — Ins^liz 
gzızeteleri, t talyanın teslimiyetinden 
Müttefiklerin süratle istifade etnve-
leıini istiyorlar. Times garetesi diyor 
ki : «Müttefikler, lıalyamn teslmiye-
tindıen mütevelli t avanta j lardan isti
fade etmek ve Almanlara müdafaa
larını kuvvet lendirmeğe vakit bir 
r«ıkmamak için acele hareket e tme
lidirler.» 

Daily Tıelegraph diyor İd: «Mutta-
fikler, Balkcmlardaki İtalyan asker

lerinin bırakacağı boşluğun doğura
cağı kargaşalıklardan istifade e tmek 
I&zımdır.» 

Daily Maü gazetesi d e fa müta lâ
ayı yürütüyor : tZıanan meselesi bil
hassa Balkanlarda rol otynamalıdır 
Balkan seferi, i talyan seferinin tablt 
bir temadisi olacaktır. Yugoslavyia-
da general Mihaildriçin ordusundan 
ki]mı«tK yard ım göreceğiz.» 

Daily Express d e jöyle d iyor : 
«Eğer Yımanisttmda süratlıe, azim 
ve cesaretle hareket edersek, yere 
serilmif olan İtaljranm yanında sen-
deliıyen son düşmanımız Almanya-
yı yere serebiliriz. Eğer harekete ge-
çeceksek, sürade hareket etmeliyiz.» 

Daily Sketch' in d e fikri fudur: 
«Vaziyetten azamî derecede istifa
de tetmeliyiz. Harb i kısal tmak için 
yegâne çare budur .» 

BU S A B A H K I TELaRAFLAR 

Müttefikler Napoli'de 5 Alman 
karşı hBcumuııu pOskPrttPIer 

Müttefik filo, Adriyatik denizine girdi, Almanlar 
Dalmaçyaya çıkarma yapılmasmdan korkuyorlar 

îtalyada muharebe azamî şiddetini buluyor. Müttefiklerin 
memleket dahilinde ilerlemeleri devam ediyor 

B. Hitler'in nutku 
îtalyaya karşı çok haşin tedbirler 
aldık, mücadeleye devam edeceğiz 

ve nihaî zafere kavuşacağız 
Ftthrerin umumi karaıg&tu 10 (T. 

P.) — Alman devlet reisi B. Adolf Hlt-
1er Alman milletine hitaben söylediği 
nutukta, I ta lyanm uzım zamandan-
beri beklenen çökmesi vukubuldu&u-
nu, İ ta lyamn muahedeler mucibince 
h a r t l n başmda Almanya İle beraber 
harbe girmeğe mecbur oldu&u halde 
Italyanm harbe girmesini hiç bir za
man talep etmediğini ve ancak Mus-
solininin 1940 senesinde harbe girdi
ğini söylemiş ve demiştir ki: 

— O zamandanberl Duçe ve ben, 
nihai zaferimizden şüphe etmemekte 
İdik. Bir hayat ve memat harbine gi
riştiğimizi biliyorduk. Ancak bu se
bepten naşi müttefikimiz olan Kal
yaya imkânm en son haddine kadar 
yardım ettik. 

Führer, Almanyanm Afrikada yap 
tığı yardmılan ve bu yardım olma 
saydı daha 1940 senesinde I talyanm 
şimalî Afrika müstemlekesini kaybet
miş olacağını ve bu jrardımı da Mus-
solini için yapmış olduğunu söyledik 
ten ve Mussoliniyl methederek ona 

karşı dostluğunun devam ettiğini be
lirttikten sonra İ talyamn tesliminden 
bahisle demişıir ki: 
Almanya nasıl aldatıldı? 

— italyan hükümetinin, müttefiki
ni hiç olmazsa evvelden haberdar et
meden, düşmana teslim olması ve 
ha t tâ mütarekenin imzalandığı gün 
müttefikine teminat vererek a ldat
ması, tarihe geçecek bir ihanettir . 
İ talyan Kiralı ve Başvekili mareşal 
Badoglio mütarekeyi imzaladıkları 
gün yemin ederek Italyanm hiçbir za
man teslim olmıyacagmı temin e t 
mişlerdir. İ talyan genelkurmay baş
kanı Roata ise, mütarekenin imza 
edildiği haberi llftn edildikten bir saat 
sonra, bu haberin İngiliz propagan 
dasmm mahsulü olduğunu tertıin e t 
miştir. İtalyan Hariciye nezareti mü
messiline gelince, bu zat haberin t i 
pik bir İngiliz şarlatanlığı olduğunu 
bildirdikten 15 dakika sonra ihanetin 
tahakkuk ettiğini İtiraf etmiştir. Bu 

(Arkas ı sahife 2 . sütun 3 t e ) 

B. Stalin ile 
mülakat 

Üçler konferansı pek 
yakında toplsuıacak 

Taşington 11 (A.A.) — B. Ohur-
chlll'ln burada ikametini uzatması, 
B. Stalin İle B . Roosevelt ve Churchill 
arasmda pek yakmda bir mûl&katm 
vukuunun muhakkak görülmesinden 
İleri gelmektedir. B . CShurchUl'ln İ ta l 
yan teslimiyetinin siyast ve iktisadi 
safhaları hakkmda B. Stalin He mü
zakerede bulunmak İstediği sanılıyor. 

Sovyet 
muvaffakiyeti 

Mariupol şehri Rusların 
eline düştü 

Londra 11 (Radyo) — Sovyetler 
Azak denizinde Desna nehrine kadar 
ilerlemişler ve Dnlepere dirseğinden 
80 kilometrelik bir mesafeye gelmişı-
lerdir. 

Mariupol «ehil Rus Kazaklannm 
şiddetli bir hücumu neticesinde zap-
tedilmlş ve Sovyet kuvvetleri bir gün
de 40 kilometre ilerlemiştir. 

Harkof kesiminde Ruslar Barven-
ko'yu zaptetmişlerdir. 

Sovyetler Smolensk bölgesinde 14 
kilometre ilerlemişlerdir. 

Londra 1 I ( R a d y o ) — ha lyada 
muharebeler âzami şiddetini bulmuş
tur. Birçok şehirlerde Almanlar la 
Italyemlar biribirila çarpışmaktadır . 
Müttefikler, Cenubî İ ta lya 'da 
nne Napoli bölgesinde yeni 
ilerlemeler kaydetmişlerdir . Napo-
İmin cenubunda Sa l emo koyu
na çıkmış olan Müttefik kuvvetler , 
beş şiddetli Alman mukabil taarru
zunu tardetmişler, mevzilerini daha. 
ziyade «aglamlaştırmışlardrr. Mütte
fik kuvvetlerin harekâtı , kuvvetli bir 
hava himayesi al t ında devam e tmek , 
tıedir. Tatyyarelerimiz, Almanlarm 
motor lu kollarına, münakale yolla-
nna mütemadiyen hücum eylemiş
ler, mühimmat ve askerle dolu bir
çok k a m y o ı J a n tahr ibetmişkrdir . 

Almanlar , Italyanm cenubunda 
Kalab r ia 'da ricate devam ediyorlar. 
Sekizinci ordu, Kalabr ia 'nm bat ı sa
hilinde Piza 'ya çıkmtJcta olan Müt-
fik kuvvetlerle birleşmiş, Kalabıia*-
nın şark salhili boyunca ikr l iyen kuv
vet ler bir günde 40 kilömfttre iler
lemiş ve Manastiraki 'ye varmıştır . 
Almanlar , yol lan tahribederek çeki
liyorlar. Kuvvetlerimiz, A lman art_ 
çılarile temastadır . 

Müttefik harb gemileri 
Adriyatik denizinde 

L o n d r a 1 1 ( R a d y o ) — Müttefik 
ha rb gemileri Adriyatik denizine gir
mişlerdir. Almanlar Müttefiklerin 
Adriyat ik sahilinde Ragusa, D u b -
rovnik ve Split bman lanna çıkarma 
yapmalar ından korkuyorlar . 

Milano teslim oldu 
L o n d r a 11 ( R a d y o ) — Milano '

daki İtalyan garnizonu kumandanı , 
üstün Alman kuvvetleri karşısında 
teslim olmağa mecbur kaldığmı biL 
dirmiştir. 

Taranto nasıl işgal edildi 
Londra 11 (Radyo) — Cenubî 

Italyanm en mühim liman ve de
niz üssü Taranto perşembe günü 
İngiliz kuvvetleri tarafmdan iş
gal edilmiştir. Bu İşgal İngiliz 
harb gemilerinin himayesinde 
yapılmış şehir ve liman tesisleri 
tahribatsız ele geçirilmiştir. 
Brendiz i üzerine 3rürüyüş 

Beyrut 11 (A.A.) — Tarantoyu işgal 
etmiş olan Müttefik kuvvetleri çimdi 
süratle Brlndlzl İstikametinde ilerle
mektedirler. 

İtalyanlarm geri 
aldıkları şehirler * 

Londra 11 (A.A.) — İtalyan kuvvet
leri şiddetli çarpışmalardan sonra 
Venedik, Torlno ve î lo ransa şehirle
rini İşgal etmişlerdir. 
HMtHIllllHllllltlItımuttılllllllllllllIMHIMUMIIIIIIHIIIIIIIHIMÎ 

Almanlar Arnavutlukta 
Berlin 10 ( A . A . ) — Alman kuv

vetleri Arnavut luğa girmişler, A v -
lonjra, Draç limanlarile EUbasan şeh
rini ve Hırvatistan ko rumda R&gusa 
limanmı işgal eylemişlerdir. 

B. Churchill ile B. 
Rooseveltin mesajları 
Londra 11 ( R a d y o ) — Başvekil 

Churchill ile B. Roosevelt , mareşal 
Badogl io 'ya ve İtalyan milletine bir 
mesaj göndererek. Alman istilâsına 
karşı koymalann ı tavsiye eylemişler, 
dir. 

italyan harb gemileri 
Cebelüttarık'ta 

Nevyork 10 ( A . A . ) — L a l i n e a * -
dan a lman bir habere göre, iki ital
yan hafif kruvaızörü ile iki to rp ido 
ye iki muavin uçak gemin Cebelüt-
t a n k ' a gelmiş ve teslim olmuştur. 

Roma civarına çıkarma 
Londra 11 (A.A.) — İsviçreden ge

len haberlere göre, İngiliz ve ameri
kan kuvvetleri Ostio yakınlarma a s 
ker çıkarmışlardır. Roma civarında 
bulunan Alman askerleri İle çarpış
malar vukua geldiği de bUdirllmekte-
dlr. 

Almanyaya paraşütçüler 
indirildi 

Londra 1 1 ( A . A . ) — Berlin rad
yosu, Almanyanm bazı noktalarına 
Mürltefik paraşütçülerin inmiş olduk
larını bildirmektedir. 

Roma ve şimalî İtalya 
işgal edildi 

Londra 10 ( A . A . ) — ^ A l m a n 
umumî karargâhının bildirdiğine gö
re, mareşal Kesserling Romaya kar
şı taarruza geçmiş ve Roma kuman
danına bir ül t imatom vermiştir. Ül
t imatom kabul edilmiştİT. 

Anlaşma hükümlerine göre. Al
manlar , açık şehir ilân edilmiş bulu
nan R o m a etrafında tahdidedilen 
50 kilometre sahayı geçmiyecekler 
ve yalnız Romadak i Alm«n büyük 
elçiliğini, r adyo istasyonunu ve te
lefon santralım işgal edeceklerdir. 

Kuşatılan bölgedeki İtalyan kuv. 

A l m a n ordusu Vatifcanın himay*-
«ini temin etmektedir . 

0 t e yandan . Şimalî Îtalyada Ron*-
mel ' in kumandasındaki Alman kıta
ları bü tün l imanlan ve bu a rada Ce-
nova , Spezzia, Bolonya, Kremone 
ve Trieate'yi işgal etmişlerdir. 9 0 
bin İtalyan askeri silâhtan tecridediL 
mistir. 

Fransa cenubunda 4 üncü i ta lyan 
ordusu ile Balkanlardaki müteaddi t 
İtalyan tümenleri hiçbir hâdise oU 
maksızın silâhlarını teslim etmlşl'CP-
dir. 

R o m a 11 ( A . A . ) — Roma şehri 
general Berjeri'nin kumandanl ığma 
verilmiştir. Bir piyade tümeni ile bü
tün polis kuvvetleri generalin em
rinde bulunacaklardır . Nazırların 
makamlar ında ka lmalanna ve vazi . 
felerine devam etmelerine müsaads 
edilecektir. 

Rodos'taki 
Almanlar 

I talyaıd&.ra t e s l im 
o l d u k l a r ı s an ı l ı yo r 

Londra 11 (A.A.) — Rodos adasm-
dakl İtalyan kuvvetlerinin Alman 
garnizonunu teslim almış olduklarını 
tahmin ettiren bir çok emareler mev
cuttur. 

Berllnln bütün radyofonik işaretleri
ne Rodos adasmdaki bu Alman gar
nizonu hâlâ cevap vern^ emiştir. 

3 Aîman 
torpîdo muhribi 

Norveçte Trondheîm 
limamnda batırıldı 

Londra 11 (Radyo) — 'Norveçte 
Trondheîm limanında üç Alman tor
pido muhribi batırılmış, tersanede 

_ ^ _ büyük bir infilâk olmuştur. Bu tahr i -
vetTeri"»!iİâhtan"İ^cridediİmişlerdir. ' bat, Norveç vatanseverlerinin eseridir. 

Kapalısargı yanguıınd^Btir görünüş 
•^—^"^ [Yazısı üçüncü sahlfedoi 

Her büyükçe yağmur 
nakliyatımızı sekteye 

mi uğratacak? 
Memleketimizde 6 0 » a t yağmur 

yağmış. Nasıl yağdığını d a baiyorua» 
NıA tufam değildir! Bu mevainad» 
raslanan yağmur la rdan o k a o b a an
cak % 2 5 . belki % 5 0 fazladır. 

Böyle IMT yağmurla kaba ran s ^ -
ler, aıuı demiryoUanmua faaliyetuz 
bı rakmamalıydı . Evvelki kış yağan 
ka r d a sym neticeyi vermemeliydi . 

Yağmur ve karm p d c d a h a fazla 
yağdığı memleket ler o lduğu malûm-
dur . Heps inde trenler, otomobil ler , 
arızasız işler. 

Şayet he r bOyıHoça yağmur , h r t m a 
v e k a r d a memleket nakliyafanda bir 
sekte olmasım colağan» g 
köprii v« demnryola 
ıs lahattaa erve l b u «ohır a » a dü
şür ve MinnııiMToa 

'^.-vdır. 

— Elâ gözlüm gene başladı l . . 
—— Bakalım gene kaç köprü bozulacak, kaç duvar yıkılacak, 

g&U fiökjeçek, han£^ yolu su basacak ?« 

kas 
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H-HAFTt SONU NOTLARİ^ 
Müthiş çocuk! 

f Unci dünya b&rbi bef ya^ma 
' bastı. Otuz »ene ve yOa se

ne hart>Ieri göz önfinde tutulacak 
oluna beş yaşma giren ba haıb 
henü2 çocuk sayılır. Pakat ne ço
cuk! 

Daha doğmadan Avusturyayı, 
Çekoslovakyayı. dâcanın altına yu
varladı. Birinci senesinde Polon-
yayı devirdi. ÎJdncl yadında Fran-
san:n altını üstüne getirdi. Üçün
cüye basınca ne Yunanistan bı
raktı, ne Yugoslavya! Rusyanın bir 
ucundan girip öbür ucundam çık
mak, şehirleri tarumar etmek 
onun üç yaçmda gösterdiği mari
fetlerdendir. Dört yaşmı bitirdiği 
sırada allak bullak etmediği mem
leket bırakmamıştı. 

Beşinci yaşınm ilk işi lae kâh 
galip, kâh mağlûp, fakat ümitle 
beşliye beşliye didik didik ettiği 
kalyayı yere sermem oldu. 

Üstelik milyonlarca insanı Öbür 
dünyaya gönderip mllyonlareası-
nın kolunu bacağını kıran, üst ta
rafını da aç billâç bırakan bu 
harb henüz beş yaşında bir çocuk
tur! 

Müthiş çocuk! Analarm «yetiş
mesin!» diye inkisar edecekleri ha
yırsız çocuk her halde bu çocuk
tur. 

Her şey pahalı! 
1 939 senesinde harb çıkacağı-
•* na kimse inanmamıştı. Harb 

birdenbire patladı. 
Şimdi de sulh olacağına kimse 

inrnmıyor. Fakat İste İtalya müt
tefiklerle sulh olmuştur. Gerçi 
sulh İtalyaya epey pahalıya otur
du. Fakat harbin kara borsası 
malûm: Alış verişe çıkanlar İçin 
ne ucuz ki? 

Askerî mütehaasmn 
tarifi 

Lf art) gaceteleılni mJtı gaıete-
' * ' lerindm ayıran bir hımai-

yet de haıb gazetelerinde «Aakftl 
mütehassıs» denilen bir cins s m -
harrlrln m«rcııt oloputur. çfandi 
dünyada çıkan her gazetede mut
laka bir aakeıl mûteihaasıs vardır. 
Çünkü âüny& hatbedlyor 

Oazet^rdekl bu ajsAoerl müte
hassıslar n t yaparlar, ne yazarlarf 

Bir Amerikalı gsucets ştandl sulh 
mıAıarrlrleıtnl gölgede bırakacak 
kadar çoğalan aakerl mütehassısı, 
en aslma uygun şekilde tarife mu
vaffak olmıiftar. Diyor ki: 

cAskerl mfltehasEis. vuku bobı^ 
eak hâdiseleri evvelden h a b ^ veren, 
sonra da bu hâdiselerin neden Tu-
kn bulmadığını İzah eden adam
dır.» 

Ne mükemmel tarif değil mi? 
Hem de o kadar mükemmel ki hiç 
bir askeri mütehassısı dışanda bı-
raianıyor. Askerlikteki İhtisası şsr-
İrtlğlni dahi bastırmı; olan dostu
muz Necip Fazıl Kısaküregi bllel 

y a ş ı benzesin! 

G eçen haıb dCrt sene, Qç ay, 
yedi günde ölmüştü. Vefat 

tarihi 11 teşrinisani 1918 dlr. O gün 
sabah on birde bütün cephelerde 
muhasamat durmuşrtu. 

Bu harb beşinci yaşınm İlk gün
lerini sürerken 9 e^lûl 1943 sababı 
halyada «Ate» kes» emri verildiği
ni öğrendik. 

Bu hart) henüz ötekinin yaşma 
gehnemiştir. Fakattıftdlselerin gidi
şine bakarak bütün Avrupa millet
leri, her pasar kiliselerde ettikleri 
dualara şu temenniyi de katsalar 
fena olmaz: Yarabbl bu harijln da 
yaşmı birincinin yaşına benaet! 
Âmin!» 

Belki dua eşref saate raslar da 
bütün dünya kurtulur. 

Şevket Bado 

H a r b i n gn^dişine göre 
t t a l y a n ı n i şgal i 

(Baş tarafı 1 inci sabitede) 
hareketini kolaylaştırdığı gibi, 
müttefiklerin Balkanlara ayak 
ba-TTiası Bulgaristan, Macaristan 
ve Romanyayı bir anda bozguna 
upratDrak sulha boyun eğdirecek 
k»dar tesirli bir adım olacaktır. 

Bu ihtimallere göre müttefik
lerin Balkanlara çıkması bekle
nebilir mi? 

Harb plânlarını keşfetmeye ça^ 
lışraak boştur. Fakat bize öyle ge
lir ki Balkan harbi, Avrupaya 
karşı yapılacak hareketlerin şa
yet başında geliyorsa müttefik
ler buna hemen girlşmiyecekler-
dir. 

Harbin politikaya, siyasetin as
kerlice tesirleri çeşitlidir. Harb 
hareketlerini siyasete âlet etmek 
tehlikeli olduğu kadar, politika 
menfaatlerini harbe kurban et
mekte de bazen mahzurlar görü
lebilir. Bu harb İçinde bütün bu
luşma ve konuşmalarda hem as
kerlik, hem siyaset bir arada 3rü-
rüdügü İçi-n her iki düşünceyi de 
hesaba katmak lâzım geliyor. 

öyle samyoruz ki harbin şim
diden gonraki açık gelişimini an
lamak için, Kanada konferansm-
da hazırlanmiiş olan hart) plânla-
n ile, yakında toplanacağı söyle
nen üçlü konferansm varRcağı 
politika anlaşmaları arasmdı^ 
uyarlığı beklemek lâzımdır. Çün
kü Balkanlar, müttefikler araşn-
da pürüzlü bir sahaya benziyor. 

Necmeddin Sadak 

Part i müfett i ş i 
mebuslar ın toplantıs ı 
Ankara 10 — Şehrimizde bulu

nan Parti müfettişi metualar, Parti 
genel «ekTcteri B. Mıenuluh Şevket 
Eaendalm Tenliğinde toplanarak 
bölgelerin fctiyacı etraıhnde görü-
şülmektedir. Bu toplantılar sonunda 
bajn Parti löararlannın almması muh-
temıeldİT. 

At yarışları 
Koşuların son hafta programı ve tahminler 

İstanbul at yanlarının sonun-
cusu yann Vdlefendi sahasmda 
yapılacak Te bu guretle on haf-
tadanberi devam eden koşular 
kapanacaktır. Bir haftahk Isti-
rahatten sosıra Ankara sonbahar 
yan^flan 26 eylülde başlıyacaktır. 
Aşikara yarışlarına hazırİEinmak 
Özere şâirimizde bulunan meş
hur atlardan Buket, Destegül, 
Polat, Haspa, Civan, Sava, Tuna, 
Kıvırcık Ankaraya sevkedilmlş-
lerdir. Haftanm koşulan pek he
yecanlı olmamakla beraber mev
simin son yanşmı kaçırmamak 
İçin meraklılanh yine Vellefendi 
sahasına akm edecekleri muhak-
k^trtır. Haftanm programı şudur. 

Birinci koşu: Üç yaşmda halis 
kan Arap e rk^ ve dişi taylanna 
mahsus. Mesafesi 1200 metre. 
1 - Tufan 67, 2 - Balkan 56, 3 -
Ümit 54. Favori: Tufan, 

tklncl koşu: Üç ve jrukan yaş
ta yanm kan İngiliz at ve kıs
raklarına mahsus hendikap. Me
safesi 2400 metre. 1 - Ferhunde 
67, 2 - Ferahnak 60, 3 - Poyraz 
48. Favori: Ferhunde. 

Üçüncü koşu: îkl yaşmda saf 
kan İngiliz erkek ve dişi taylara 
mahsus. Mesafesi 1200 metre. 
1 - Blhser 56, 2 - Sürtük 56. 3 -
Bugün 56, 4 - Savaş 56. Favori: 
Bugün ve Bishser. 

Dördüncü koşu: Dört ve yuka
rı yaşta saf kan Arap at ve kıs-
raklanna mahsus. Mesafesi 3500 
metre. 1 - Tomurcuk 60, 2 - Tar
zan 60, 3 - Esmer 58,5, 4 - Mih
race 58. Favurl: Tomurcuk. 

Beşinci koşu: Üç ve 3rukan 

yaşta halis kan İnglÜs at ve kıs
raklarına mahsus. Mesafesi 2400 
metre. 1 - Karabiber 70, 2 - Kcm-
ca 60.5. S - Yavuz 00, 4 - Demet 
58.5, 5 - Hümayun 85. Favori: 
Demet. 

IkUl bahis: 1, 2, 3, 4, S inci ko
şularda; çifte bahis: 2r3, 3-5 inci 
koşular arasmda, üçlü bahis: 
2-3-5 inci koşular üzerinedir. 

M a r m a r a y e l k e n 
şampiyonluğu 

Su sporlan federasyonunun se
nelik faaliyet programı mucibin
ce pazar günü Moda koyunda 
Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Tekir-
dağ ve İstanbul yelken şamplyon-
lanmn Iştirakile Marmara yel
ken şampİ3ronlı:^ müsabakalan 
yapılacaktır. Müsabakalar öğle
den evvel 10,30 ve öğleden sonra 
15 de olmak üzere iki seri halin
de yapılacak en fazla puan alan 
Marmara şampiyonu olacaktır. 

Bu müsabakalardan ajn ola
rak Istanbulda mevcut bütün 
şarpilerin Iştiraklle saat 16 da 
serbes şarpi müsabakası yapıla
cak ve bu müsabakaya şarpisi 
olan bütün yelkenciler iştirak 
edecektir. 

Lig maçlar ı 
Lig maçlaruun 19 eylülde baş

laması tekarrür etmiştir. Futbol 
ajanlığı tarafından fikstür ha
zırlanmakta ve takımlann maç 
yapacağı sahalar tanzim edilmek
tedir. 

Bolu v e G e r e d e d e 
ş iddet l i yağmur lar 

Ankara 10 — Şehrimize gelen 
malûmata gSre, Bolu ve Gerede ha
valinin d e4d gîddetli yağmurlar tehli
keli htt duıum yaratnnştiT. Billkasaa 
Geredeye bağlı köyler mı altmda 
ktakniftır. Ba havalide bir kadmla 
bir çocuk kayt>oInıugtur. Bunları sel
lerin «ÜTÜkleyip gStfîrdfiğül tahmin 
edilmektedir. 

Dil iskelesi köprüsü 
yapı l ıyor 

Ankan 10 — Sellerin yıktığı 
Dil İskelesi köprüsünün inşasına 
başlanmıştır. İnşaat on güne ka
dar bitecek ve köprü işleüneye 
açılacaktır. 

Beled iye müfett iş l iğ i 
imtihanı 

Bdediye mftfetti^iii imtihanına 
fimdiy* kadaır jredi taUp çdanif^r. 
Taliplerden dSrdü imtiltana ginnif 
vie bunlardan ancak U n kazanmış
tır. 

B. Hitler'in nutku 
(Ba« tarafı 1 İnci sahifede) 

snrefle Mussolinlye karcı hükümet 
darbesini hazırlıyanlann ve mevkii 
fiile koyanların yine dcsthık kisvesi 
altmda Almanyayı da, İhanet yolile 
düşmanlara tedkn etmek niyetinde 
oldukları tebeyyOn etmiştir. 

Tedbir ler imiz i a ld ık 
m ü c a d e l e y e d e v a m 

e d e c e ğ i z 
Ba Mlsepten aolayı vakti zamanüe 

tedblrlertml İttihaz ettim ve karar
larımı verdim, ve kararlanmızı azim 
ve metanetle tatbik ettik, şimdi her 
bir yükten âri mücadelemize devam 
edeceğiz. Abnanyada böyle bir hâdise 
hiçbir zaman vaki olmıyacaktır. Çün
kü Alman milletinden hain çıkmaz! 
Kendi azim ve kudretimiz sayesinde 
düşmanlarımızı badutianmızdan bin 
kilometre uzakta bulundurmaktayız. 
Düşmanlarımız ancak hava yolile 
yurdumuzu tedhiş etmektedirler. Lâ
kin buna karşı aldığımız tedbirl<>r za-
manmda yalnız düomanm hava akın-
larmı akamete ngratmakla kalmıya-
cak ajmi zamanda Intlkamımızm 
almmasmı intaç edecektir. 

B a z ı mevz i ler in terki 
muhtemel 

Bu muazzam hayat ve memat mü 
cadeleslnde sevkulceyşi İcaplar dola-
yısile ban mevzileri teıketmemlz ve
yahut büyük bir tehlikeye maruz olan 
cephe kesimlerini bırakmak mecbu
riyeti hasıl olabilir. Fakat Aîman 
yurdunu çeviren ve Alman askerinin 
kanı İle meydana getirilmiş olan çelik 
çember hiçbir zaman kıntaııyacaktır. 

Mussolini 
Müttef ik lere t e s l im 
edi lmiş v e A f r i k a y a 

götürülmüş 

Londra 10 (A.A.) — Mussolininin 
9İmal AAfkada bulnndugıma dair 
verilen hatıer, Londrada rejmıen tek
zip edilmlçtlr, 

Stokholm 10 (A.A.) — Coniera 
della Sera gazetesinin verdıg) eey-
yfld etmemi; bir habere ^ r e Mus
solini, Müttefiklere teslim edUmlstlr. 
Ve ^mdi fhnal Afrlkada bulunmakta
dır. 

Badosrlİo hükümeti 
Londra 11 (A.A.) — Badoglio 

hükümetinin Komadan ayrıldığı 
sanıhyor. 

Bundan sonra Adolf Hltler Alman 
milletine topyekûn seferberliğinden 
dolayı minnettarlığını sunmuş ve 
böyle bir milletin Ftthrerl olmakla 
müftehlr bulunduğunu beyan etmiş
tir. 

İ ta lyaya karşı a l m a n 
tedbirler çok haş in 

italyaya karşı İttihaz olunan ted
birlerin çok haşin oldugımu ve fakat 
bu tedbirlerin Almanyanın hayat ve 
mematlyle İlgili olduğunu ve Alman 
yanm müttefikleri ve Avrupanm 
halâsı için mutlaka elzem oidt^unu 
tebarüz ettirdikten sonra Almanyanın 
nihaî zafere kavuşacagma zerre kadar 
şüphesi olmadı^nı temin ederek, nut 
kuna nihayet vermiştir. 

Telefondaki ses 
Yazan: Oruce Graeme Tercüme eden: (Vft - Nû) 

<L - Tefrika yo. 77 —< 
— Biaduhirt. 
Muivarrir, ax daha yerinden nçr 

layacakh. Fakat ancak bOyük Û r 
bade kuvveti aarCtderek ba aon ab-
afi aöyleyen genç luzdan Üslerini 
BbÜytebildi. Şayie dflfüınnefte b « ^ 
di: 

« — Niçm İMna Blaekslmrt'tcfi 
bahsediyor} Bdhmduiu fflç jaenrltir 
«den kendisim Icoıtazacak «damm, 
BlıuJuhirt oldtı$aB« neden kanaat 
0erimu9?> 

Eğer şimdi bir haJ&ytit gSatemue» 
ti fcabediyorsa, o faa%«ti Verrell 
İsmini taşıyarak yapacaktı. Fakat. 
)MI takdirde bile sevgilisine ititnaıt 
laHun etmek, ondan izin almak i t 
tıradı. Yüksek sesle: 

— BlackshİTtl - dedi. _ Allah, Al
lah! iddianız cidden enterresan ol
mağa başladı. Miss Dunn. Acaba 
şu Blackshirt, öbür insanlardan mu
cize derecelinde yüksek bir şahsiyet 
mi ici, yerini başkası tutamıyor? Me

selâ beni Ben bu işi yapamaz mi
yim? 

Astlzadeiıin kus, hOKOnKi hüıSn-
la: 

—- A2ıl Niçin benimle alay «di
yorsunuz? - dedi. . Ejer munra£fak 
olacağmızd» zerre kadar ümidim 
bnhmsaydı, sizden böyle bir yandım 
istemez miydim? 

«Faicat istediğim ytadan, bu 
adanun yt^>abileceği bir yardımdır. 
A b şayKt, buinı kendisinden istesey*-
dkn, eminim ki kabol ederdi. H e y . 
hsKl İmkânı yok. 

— Nasıl yani? Blackshirt'U bdbar 
nız ondan kanunun müsaade etmi-
yeceği bir şayi mi istiyecekdniz? 

Genç kız, ancak işitikbilir l»r 
sesle: 

— Elvet - diye mmldandt. 
— Fetkat, istediğiniz şeyi başka 

bir tarzda ynptıımıya kcdc&n yok 
mu? 

Kız, muhatabına âdeta ârionflı 

gibi baktı; 
— tyi amma. nasıl elegeçirebilir 

rim ki? 
— Ne(yi ele geçirmek? 
— Mektupları. 
— Bibnem. 
— Bilmiyor musunuz? Buna rağ

men gayet vazıh etfvap vermiş ol . 
dunuz. 

— Evet, öyle sofyledim. Zira dü
şündüm İÜ, madem Bbckshirt'e ih
tiyacınız var, ve ona, kanun hilafı 
bİTşey yaptıracaiumtz, öyleyse biri
sinden nvektup vejra «izi tehlikeye 
düşüren başka bir şey aşırtacsksmız. 
Bu gîbi aşırmalarda. Blackahirt, üs
tat dİDre tanınıyor. Diğer taraftan, 
şSyle de düşünâyoraunuz: Blackshirt 
her ne kadar kanun dışı bir adam ise 
de, halk arasında yayılan bir itikada 
fröre, o adam sözönii tutmaktadır. 
BinaseniJ^Hh size faydalı bir yardım
cı olabfleceğini, ve Mzi, ele vemıiye-
ceğrıd sanıyorsunuz. 

Genç kız: 
— Bir kitap oknr gibi, düşöhoe-

leı imi okodunuz. - dedi. 
— Unutmayınız ki, Mi|M Dunn, 

ben bîr romancıyım. Kıarakterleri in
celemek, ve bütün hâdiseleTİ man-
tdkt bir süâleye asker gSıi -^ 
dizmek mesleğim icaK"' 

— Bu kadar tahmini 
Erk'ck, ciddi ciddt: 
— Bumn hiç bir fevkalâdeliği yok. 

— dedi. — Faraziyelerimin doğru 
olduğunu kabul edelim. Buna n« ilâ
ve e d e c i s i n i z ? , 

Bobbie, hazin bir gülümseyişle: 
— Maalesef, anlattığınız ıveziyet. 

teyim, - dedi. 
Bir sükût hüküm sürdü. 
Verrell, sükûtu bozdu; lâkayıt bir 

hali vardı; gözleri mağa doğru çev
rilmişti. 

— Her şeye rağmen Miss Dunn, 
söylediğim şeye kendim de inana-
m^rorum. Sizin hayatta tamenule 
dürüst oImi(yan hiç bir harekete ka . 
nşmış olabileceğinize ihtimal vere
mem. 

Miss Dunn, bu sözlıere karşı, te. 
şekkür makamında genç adama 
baktı: 

— Şayet mesele «side bana taal
lûk etseıydi, endişe etmezdim. Fa
kat, ilgilendiğim başka insanlann da 
bu işle alâkası var. 

Verrell'in ba söderi işitince, bahis 
mevzuu olan şeyin hakikaten bir ta
kma mektuplar olduğuna kanaati 
sağlatnlaştı. 

Kalbi yeniden kıskançlıkla bur. 
(Arkan var) 

Mahkemelerde : 

Sen benim için biçilmiş ioftan, 
ben senin için yontulmuş baston! 

Donna ile Yusuf mahİMineye gir
dikler. Kavgah imişler. İddiaya naza
ran, Yusuf makasla Donnasn kolun. 
dan yaralamış, o da dâva açmış. 
Sulh ceza mahkemesinde muhake
me ediliyorlar. Donna plek acar bir 
şey. Koyu siyah saçlısn, eski zaman 
I h o t o ^ n gibi (dnından tepesine doğ
ru kabarmış. Konuşurken sivri şap
kası Hacrvadm külahı gibi tepesin, 
de feriye gerijrte çarpılıyor. Boncuk 
mavisi gözlerini kırpa krrpa maz . 
nunu süzerken değirmi yvaii renk
ten renge giriyor, sarkık yanakları 
kızıanp bozanyor, hiddetten dudak
ları titriyor. Belli ki halâ hırsını ye
nememiş. Boy kısa, kann şapşal, 
kalçalar sarkık, bacaklar incecik. 
Yaşı kırka yakm amma, kendisi yir
mi sekizden yukan çıkmıyor... Dâ-
vasmı şöyle anlatıyor: 

— Şu kokoz adam bana göz koy. 
du. Paramı yemek için benimle e v 
leruneğıe kalkışıyor. Kendisinde ala
cağım var, bir türlü vermiyor para
mı. Evlenelim de senin paranla tica
ret edeyim diye yakama asıldı. Hay . 
di oradan saloz herif! Sen kim olu
yorsun ki madam Donna ile evleni
yorsun? Senin büyük baban da geL 
se bana koca olamaz. Hele şu bor
cunu ver de sonra zevzeklik yap, 
dedim. Kızdı, makasla beni kolum
dan yaraladı. 

Madam Donna gri mantosunun 
sol kolunu srvadı, kıuı bulaşıkları 
üzerinde konrmuş incecik yara çiz. 
afisini gösterdi, sonra korkunç bakış, 
larla maznun Yusufu süzerek ho
murdandı : 

— İşte şu katil adam yapmıştır 
bu işi. Makası vurunca aklım başım
dan gitti sandım. Hemen iç gömle
ğimin eteğini yırtıp yarayı sarma-
saydmı şimdiye kadar ölmüş gitmiş
tim. Bereket versin ki, benim büyük 
babamm kaynatası doktor imiş de, 
bütün familyamız doktorlul^ öğren-
mişsiz.. Operasyon bile yap>anm ben 
bay hâkimi.. Bir gün pazardan ge
lirken ayağımın altına kos kocaman 
bir çrvi saplandı da, hemen eve koş
tum, rahmetlik kocamm traş ustu-
rzksile operasyon edip yarayı sardım. 

— Sen şimdi operasyonu bırak 
da dâvayı anlat. Bu adamdan da
vacı mnın?. . 

— Elbetteki dâva koyuyorum 
hâkim bey. O benim kanımı nasıl 
çıkardı ise, siz de öylece onun kanı-
m çıkaracaksınız. Bunu istemeğe 
geldim ben. Kendisinde yüz elli li
ra alacağım var. Hemen şimdi pa
ramı da versin. 

Yusuf kalku. Orta boylu, esmer, 
yakışıklıca, o da kırkma yakm bir 
adam. Hâkim sordu: 

— Niçin yaraladın bu kadını?.. 
Madam Donna da hiddetle ye

rinden fuladı: 
— Hadi bakalım I Benim karşım

da «ücubatlar gibi lâf edersin. Şim
di hâkim beyin karşısında da öyl» 
bülbüller gibi konuş da göreyim se . 
nü.. 

Donna susduruldu, Yusuf dudak 
bükerek bir göz attıktan sonra hâ. 
kime döndü: 

— Saym bay hâldm hazretleri!.. 
Ben dünyanın dört köşesini kanş 
kanş gezmiş, feleğin çemberinden 
»vızır vızır geçmiş bir adamım. Ebm-
den gelmiyen iş yoktur. Ticaret iş
lerinin daniskasını biUrim. Benim 
karşımda değme tüccarlar iş bece
remezler. Velâkin şimdiye kadar 
hangi işe giriştimse talihim ters git
ti, elimdeki beş on kuruş parayı da 
hatırdım. Şu madam Donna ile otuz 
senelik komşuyuz. Biribirimizi çok 
iyi tanırız. Kendisinin çok parası 
vardır. Bir gün evine uğradım; ma. 
daracığım! Bilirsin ki ben iş adamu 
yım, elimde para yok. Senin de çok 
paran var. Bana bir kaç jrüz lira ver 
de ticaret yapayım. İstersen ticarete 
ortak oluruz, istersen ssna paranm 
faizini veririm dedim... Kadın teüe-
câiğe ahşık olduğu için faiz teklifini 
kabul etti, bana yüz elk hra verdi. 
Fakat aradan bir ay bile geçmeden; 
«paramı isterimi» diye yaltama ya
pıştı. Madam! Ben o para ile iş ya
pıyorum. Sen şimdi şu jrirmi beş H. 
rayı al da paranm faizine say. Ben 
işlerimi düzeltince paranı da tama. 
mile ödenm, dedim. Hafta da bir 
kaç dıefa eve gelip para diye beni 
sıkıştırmağa başladı. Geçen gün de 
kapısının önünden geçerken soka
ğa çdcıp yolumu kesti; «ben kocaya 
vmacağım. Psıramı isterim^ Şimdi 
benim yüz elli liramı ver» diye ya
kama yapıştı. Madam! dledim ma
dem ki evlenmek istiyorsun, senin
le biraz konuşahm. Bak, biz birbi. 
rimizi otuz senedir tanırız. Görüyor, 
sun İd insanlar dünyaya kazık kakıp 
istedikleri kadar oturamıyorlar. Ki
misi erken gidiyor, kimisi geç. He
pimizin sonu ölüm değil nü? Bak! 
Şiu genç yaşta senin kocan öMü, be

nim kanm. İkimiz de bekâr kaldık. 
Sen benim için biçilmiş kaftansın, 
ben de »enin için yontulmuş baston.. 
Biribîrimizin dengiyiz. Başka bir ko
caya vanp da beş on kuruşunu ya
bancılara kaptıracağına, gel; Al la . 
hin emrilıe ikimiz ervlenelim. Ben 
efendi efendi ticaret yaparım, sen 
de bir ev hanımı olur, kadın kadm-
cık köşende oturursun, şu ölümlü 
dünyada geçinip gideriz... Vaay, 
ellendim...' Senmisin söyliyen?.. 
«Sen kaç paralık adamsm da be
nimle evlenmeğe kalkışıyorsun? Ba
cağında donun bile yok. Benim pa
ralarımı yemek istiyorsun değil mi?» 
diye kapının önünde açtı ağzını, 
yumdu gözünü. Madamcığım! Niçin 
kızıyorsun?.. Ne bağırıyorsun? Bak, 
herkes pencerelerden bizi seyredi
yor. Aleme kepazıe oluyoruz. Ben 
senin menfaatini düşünerek bu tek. 
lifi yaptım. Ben evlenmek istedik
ten sonra telli duvaklı genç kızlar 
alırım. Sana tenezzül ettim de bur
nun mu büyüdü? dedim. Bu sefer 
Donna üzerime atılmağa kalkıştı. 
Bay hâkim; ben basma filân sattı
ğım için cebimde makas taşırım. Bu 
konuşma sırasında da makas elimde 
bulunuyordu. Madam üzerime yü
rüyünce kendisini elimle geriye iU 
mek istedim. O sırada makas kaza. 
en koluna dokunmuş, bir parça çi
zivermiş. «Sen beni öldürüyorsun. 
Ben ölürsem mirasıma konacaksın » 
diye kızılca kıyametleri kopardı. 
Ben de bırakıp savuştum. İşte suç 
budur bay hâkim!.. Kazaen olmuş 
bir iştir. 

Şahitler dinlendi. Boğuşma esna-
smda Yusufun makasla madam 
Donnanın koluna vurduğu mahke
mece sabit görüldü. Bu suçtan do
layı Yusufun 29 lira on kuruş para 
cesasile mahkûmiyetine karar veril-
di. 

Mahkemeden çıkarken madam 
Donna telâşla döndü: 

— Hâkim bey hazretleri! dedi. 
Şu adam; «Madam Donnanın para
sı var» dedi ise sakın inanmayınız I 
İşitenler sahi zannederler de, var
lık vergisi keserler. Benim on pa . 
ram bile yoktur. Yalandır bu adar 
mm lâfları. Ceza görmesin diye, be
nim için yalanlar uyduruyor. 

Ce. Re, 

İtalya Kiralı istifa 
etmedi 

Roma 10 (A.A.1 — İtalya Kıralınm 
tahttan feragat etti&ine dair verilen 
haberleri tekzip eden İtalyan haber
ler ajansı şöyle demektedir-

«İtalya Kiralı Vlctor Emmanuel'in, 
oğlu prens de Piemonte lehine taht
tan feragat ettiğini katiyetle tekzip 
etmece Stefani ajansı mezundur.» 

Faşist hükümetini 
kuranlar bel l i değnıl 

Berlin 10 ( A . A . ) — Berlin'in si
yasî mahfillerinde söylendiğine göre 
şimdiki halde yeni Faşist hükümeti
nin kimlerden teşekkül ettiğine dair 
tafsilât cJmak kabil olamamışır. Bu 
hükümetin nerede kurulduğuna dair 
şimdiKk bir şey söylemek de müm
kün değildir. Bununla beraber Mu»» 
solininin, bu hükümetin reisliğini de-
ruhde edeceği salahiyetli bir kagr-
naktan öğrenilmiştir. 

İtalya, Almanyaya 
harb îlân edecek 

Nevyork 10 (Radyo) — Beme'den 
gelen bir telgrafa göre BadogUo hü
kümeti. Faşist kukla hükümetine yar
dandan vazgeçmezse Almanyaya haıb 
Hân etmek karanndador. 

İngi l terede teci l ler 
kalkıyor 

Londra 11 (A.A.) — 38 yaşın
dan aşağı kimseler için verilmlç 
olan tecillerin kaldınlmasına ka^ 
rar verilmiştir. 

Bir m a v n a d a k i pamuklar 
tutuştu 

Haliçten çıkarken Vatan vapurunun 
rıhtımına yanaşan bir mavna üstün
de Sümıerbank BeJtırköy bez fabri
kasına ait pamuk tutuşmuştur, mav^ 
na, derhal bir motörle S a l a c a önCL 
ne götürülmüş, orada itfaiyenin yar-
dımile söndürülmüştür. 161 balysî 
pamuk yanmıştır. Yangının pamuk
lar araaına düşen bir sigaradan çik-
bğı anlaşıİTOişıır. Tahkikata devam 
ediliyor. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Disiplinatnento 

Muhit te terbiyesiz insanların, 
bulunması ne kötü şeydin Rad
yoyu alabildiğine açarlar, halı
ları servis balkonunuzdaki ye
mekleriniz üzerine silkerler, çöp 
tenekelerini kapının önüne bıra
kırlar, bağıra bağıra kavga eder
ler. Trende ve vapurda iseniz, 
ayaklarını size doğru uzatırlar... 
Hülcsa, hayat ı zehrederler. 

Faka t sanırım, çok terbiyeli 
kimseler de hiç terbiyesizler de
recesinde can sıkıcı ve patlatıcı-
dır. 

Gerçi «sen» demezler. Faka t 
sadece «siz» de demeyip «zatıâli-
niz» li, «bendeniz» li, «devletha
ne» ve «fakirhane» li bir muha
vere açarlar ki, öf, insan kahro
lur! Terbiyesizlerin küfürü ney
se, fazla naziklerin çıtkırıldım 
laflan makûs taraf ından o tesiri 
bırakır. 

Bir sigara çıkarırsınız: Sarp 
kibriti çakarlar. Etrafımza göz 
atarsınız: 

— Su mu istediniz? 
Sanki hürriyet ve hareketleri

nizi tahdi t etmişler, kontrol altı
na almışlardır. 

Bir fikir söylersinizı Sakatlı
ğından, kendiniz de eminsiniz. 
Esasen, bunu karşı taraf müta-
leasını bildirsin diye ortaya at-
mışsınızdır. Cevap: 

— Hakkı âliniz var... Nasıl 
münasip görürseniz... Tabiî, dü
şünceniz doğru! 

Yahut bir dogm'u tekrarlarlar. 
Odaya girersiniz-. Güldür gül

dür çü!dürî Ayağa kalkmalar. 
Kapının önüne varu-sınız: 
— Yok vallahi! Sizden önce 

girmek ne haddime?... 
Daima ceket düğmeleri ilik

li... Daima, dudaklan kenarında 
bir tebessüm ili.şmiş... (Ve hemen 
hemen aynı tebessüm!) Muaşe
ret adabı kitabı kaç sahifelik 
olabilir?... Diyelim ki yüz; üç 
yüz... İşte, bü tün haya t onun 
iç'T^e sıkıştırılmış... 

Öf!... tllâllah... Biraz tabiîlik... 
Biraz şahsiyet!... 

Fertlerle cemiyetleri kıyas ede
biliriz. Terbiyesizlerin karşılığı, 
elbette «anarşik cemiyetler» dir... 
B'r takım derebeyler, alikıran, 
baş kesenler ortalığı almış. MU-
lete r aha t nefes aldırmıyorlar. 
Hic kimse, canına, malına sahip 
dcKİl. 

Bunun zıddı: «Lüzumsuz dere
cede terbiyeli» o can sıkıcı, r uh 
karartıcı insanlara benzettiğim 
«asın disipIirJi cemiyetler»... 

Aşın bir ayıp korkusu, günah 
korkusu kabflirden: 

Şunu söylemek vatan hiyane-
ti... Bunu yazmak fırkaya tariz... 
Yan bakmak diktatörü telmih... 
Mekten kitapları, ilimden ziyade 
Parti terbiyesini hedef tutacak.. . 
Sanat, gayenin o derece emrinde
dir ki sa^a thktan çıkmıştır... Fi
lânca adam pek kıymetliymiş; 
fakat mademki ülküye uygun 
değil, al aşağı, sür dışan... Geı?/Ç-
lik cendereye konulmuşcasma sı
kı bir terbiyeye konulmuş... Sa
ğa bak, ba.süstüne-... Sola seğirt; 
hayda... Haftada yedi mit ing; 
yedisinde de: «Yaşşşşaaaaa»... 

Ve hayranlıklar: 
— Efendim, Mussolini şöyle

dir, böyledir amma, yaptığı işlet 
de muazzam... Gençliğe yepyeni 
bir ruh verdi... İ talyaya muaz
zam bir , donanma da kazandır» 
di... 

Lahavleyle serelerce dinlediği
miz mahu t teraneler... 

Ve işte neticesi: Ferdiyeti ahn 
mış, emir kulu olarak yetiştiril
miş o gençlik: 

— Filer yukarı... . diye bâlâ
dan bir emir ahnca ellerini, İs
veç hareketlerinde olduğu 
yukarı kaldmyor. 

Z=ra, emir almağa alışmıştır!... 
Donanmanı getir... Donanması
nı da götürüyor.... 

Şimdi artık senelerce cendere 
içinde bunaldığına yansm... 

ŞIBHİR 
Kapalıçarşı 

yangını 
200 dükkân ve 30-40 

ardiye yandı 

Bir ev sahibi olmak 1 Belediyenin 
alacakları 

Sarıyer kooperatifi 1 No. lu Ergenekon 
köyünü kurmak için faajiyete geçti 

Kapalı çarşı yangını etrafındaki 
tahkikaU dün akşama kadar devam 
edilmiş, Abdullah. Reşit, Murtazıa, 
İsmail, İbralıiın, Mustafa, Ömer, 
Hüseyin ve Asdz adlarında 9 bekçi 
nezaret altına alınarak ifadeleri zap-
tedilmiştir. Tahkikata elkoyan müd-
dleiumumî muavinlerinden B. Orhan 
bekçilerden Sonra dükkânları yanan 
bazı dükkân sahiplerini de dinlemiş
tir. Tahkikata bugün de devam olu
nacak, bir ehlivukuf heyeti yangın 
yerinde tetkikat yapacaktır. 

Yangının yorgancı Osmana ait 
dükkândan çıktığı anlaşılmış iae de 
sebebini tesbit etmeğe imkân hasıl 
olamamıştır. Bu da, anoak bugün 
ehlivukufun yapacağı tetkikat so
nunda anlaşılacaktır. 

Dün de yazdığımız gibi, yangının 
büyümesine çarşı bekçilerinin ihmaJi 
sebep olmuştur. Çeırşı polis merkezi
nin yaptığı tahkikata göre, yangın 
başlangıç halinde iken bekçilerden 
biri tarafından görülmüş, fakat bu 
bekçinin telefon rehberinde itfaiye 
numarasını 25 dakika aradığı, bula . 
mayınca koşarak polis merkezine 
gidip haber verdiği tesbit edil
miştir. Bunun üzerine polis, yangını 
itfaiyeye telefonla haber vermiştir. 
Fakat bu müdde t zarfında genişle
yen yangın dumanları Bayezit ku-

{lesi tarafından görülerek itfaiyeye 
bildirilmiş, itfaiye de çarşıya giderek 
yangmı söndürmeğe başlamış bulu
nuyordu. Yangının büyümesinde 
yalnız ihmalleri yüzünden çarşı bek
çileri hakkında değil, o sırada polis 
bulunmama; ı bakımından çarşı k a . 
rakolu hakkında da tahkikat yapıl
ması icabettiği neticesine varılmak
tadır. 

Tesbit edildiğine göre y2inıan dük-
kânlann sayısı 200 dür. Bu dükkân
lara ait 30-40 kadar ardiye de yan
mıştır. Yanıan dükkânlann bulundu-
^ sokaklar şunlardır: Hacımemiş, 
Lûtfullah, Yeşildirek, HacıKasan, 
Gelincik, Faniçelebi, Kuyulu, T a j -
han, Kani . . . 

Yanan dükkânlardan bir kısmı 
sigortalı bulnmaktadır . Fakat kaçı
nın sigortalı olduğu hıenüz tesbit edil 
memiştir. Dükkânları sigortalı olan
ların ifadeleri de polisçe alınmakta
dır. Zarar ve ziyan henüz belli d e . 
ğilse de bir milyon liradan fazla 
tahmin edilmeköedir. 

Tütün kongresi 

18 birinciteşrinde 
Izmirde toplanacak 

3İa Türk tütüncülüğü ile meşgul 
çak tütün kongresi I 8 birinciteşrinde 
Izmirde toplanacaktır. 

Bu kongrede Türk tütüncülüğü. 
nü geniş ölçüde ilerletmek ve kıy
metlendirmek için alım, satım, ima
lât ve ihracat cephesinden müstah
siller, tüccar, resmî teşeıkküller ve 
İnhisarlar idaresinin hak, borç ve 
vazifeleri üzerinde esaslı kararlar 
alınacaktır. 

Kongre için şimdiden hazırlıklar 
başlamıştır. Bu arada dilekler, ih
tiyaçlar vesiare de tesbit edi lmekte , 
dir. 

Tütün kongresinden sonra İzmir-
dıe şarapçılık mevzuu üzerinde de bir 
kongre toplanması muhtemeldir. 

Tahmin edildiğine göre bu yıl 
gibi ^ ^ mölgesi de dahil olmak üzera 

bütün tütün istihsalâtımız 60 ıpilyon 
kiloyu bulmaktadır . 

Terbiyenin de ifratı ifrat... Zi
ra insanlar, cambazhane mah
luku değildir... Bundan sonra 
butun milletlere ibret dersi! Ne 
anarşi, r « de onun kadar müh-
İlk olan, belki de beter olan di-
siplinamento! 

(Vâ - Nû) 
•lıııııııııııın ınıllılııılıılllılılııııııııııııını,,,,,,,,,,, ^^ 

Yüce Ülkü lisesinde 
tahkikat 

Maarif Vekâleti kararile kapatı lan 
Yüce ülkü lisesi talebesirae ait dos-
yıalann Maarif müfettişleri tarafın
dan tetkik edildiğini yazmıştık. D o s . 
yası muntazam olan talebe açıkta 
ka lmamak üzere civarlarındaki res
mî liselere yerleştirilmişlerdir. Vazi
yeti tetkike muhtaç talebenin vazi- . lecektir. Çöpçülere aynca 
yeti aynca incelenmektedir. jdon, fanila da verilecektir. 

Peynircilerin bir hiylesi 
Belediye mürakıplan bakkalları 

dolaşarak perakend* peynir fiatini 
160 kuruş olarak tesbit etmişlerdi. 
I 60 kuruşbajı yukarı fiatle peynir »a. 
tanlar hakkında takibata geçilmişti. 
Silki takibattan »akman toptancı 
peynirciler başka hiley» başvurmuş
lardır. 

Son günlerde piyasaya çıkarılan 
peynirler düşük kalitedıedir. Düşük 
kaütedeki peynirler 160 kuruşa sa
tılarak halkın aldatılması yoluna sa
pılmaktadır. 

Temizlik amelesinin 
kıyafetleri 

Belediye. geçenlerde temizlik 
amelesinin kıyafetlerini veni şekle 
sokmuştu. Çöpçülere yeniden kışlık 
elbise dikilmek üzere kumaş dağıtıl
mıştır. Elbiseler, Darülacezede dikj-

gömlek. 

Bir eve sahip olmak. Bazen bu 
çoğumuz için çalışmalarla dolu 
bü tün bir haya tm idealidir. Yıl
larca başımıza sokacak bir çatı 
için çalışır dururuz. Ekseriya se
nelerce evvel hayalde inşa edilen 
bu evi süsleriz. Banyo gömmedir, 
yerleri parke mi yaptırsak lino-
liyom mu?.. Fakat her halde pen
cereden bakılınca deniz görün
meli... Bazen bu hayaldeki ev, bü
tün çahşmalara rağinen kurula
maz. Bazen de kurulur ama ha-
yaldekine benzemez. 

Bilhassa İs tanbuUulann ev, 
mülk sahibi olmaktan hiç talih
leri yoktur. Istanbuldaki apart ı -
maniar ın çoğunun sahiplerini so
runuz İstanbullulara pek az rast-
gelirsiniz. 6-7 nesli İstanbullu o-
lan bir çok aileler görürsünüz ki 
halâ kiracıdırlar. Ve bu gidişle 
daha nesUlerce kiracı kalacaklar
dır. Taşralı vatandaşlar da bu
nun tamamile aksine olarak 
memleketlerinde para kazanıp İs-
tanbulda mülk almağı bir ideal 
haline getirmişlerdir. Bunda da 
muvaffak oluyorlar. 

Lâkin İstanbul dünyanm en ge
niş şehirlerinden biridir. Onlar 
da mülk sahibi olsunlar. Lâkin 
biz İstanbullular da kendimize bi
rer çatı edinebilsek... Hele ev 
buhran ınm böyle aşın bir rad
deye geldiği zamanda bir evin 
sahibi olmak herkesin burnunda 
tü ten bir vaziyettir. 

Şimdiye kadar nesillerce kira
cı kalan bir İstanbullu vatandaş 
nasıl bir ev sahibi olabilir?.. 

B u n u n başında, sahibi olaca
ğınız eve, kira verir gibi uzun va
deli taksitlerle ödemeği kabul e-
den «yapı kooperatifleri» geliyor. 
Bizi ancak bu gibi teşkiller pak
lar. 

Sanyerlilerin bü3rük bir teşeb
büse giriştiklerini, büsrük bir koo
peratif yapt ık lanm işitiyoruz. 

Bu işin başında da ateşli, işgü
zar ve sevimli noter Galip Bingö-
lü görüyoruz. Şimdiden bu koo
peratife giren mimar arkadaşlar
dan biri Sanyerde Boğazın sula
rına karşı kuracağı evine beni bu 
seneden davet etti. 

«Sanyer» kooperatifçileri çok 
düşünmüşler ve Boğazın bu güzel 
yerinde İstanbullu vatandaşın en 
kolay tarzda bir ev sahibi olmak 
için lâzım gelen pek çok şeyler 
bulmuşlardır. 

Acaba Sanyer yapı kooperatifi 
bü tün İs tanbul şehrine teşmil e-
dilebilecek bir «numune teşkUât» 
olamaz mı?.. 

Bunun için şimdi Sarıyer yapı 
kooperatifi teşkilâtına bir göz 
atalım..., 

İlk temel 100 lira... 
Sanyerde, en güzel manzaralı 

bir köşede, kendinize göre, kuş 
kafesi gibi bir ev yapt ırmak niye-
tindesiniz. Kooperatife gidecek
siniz ve size bir t a a h h ü t senedi 
verecekler. Sonra götürüp bir 
bankaya 100 lira yatıracaksınız. 
İşte Sarıyerdekl köşkün ilk temel 
tasını atmış oldunuz. 

Bundan sonraki iki ay içinde 
temellerin daha perçinleşmesi i-
çin gene bankaya 150 lira daha 
vatırmanız lâzımdır. 

Ett i mi 250 lira?.. Artık temel 
atılmış demektir. Sinıdi ka t la ra 
çıkalım. Artık sizi taksitlere bağ-
iıyacaklar. 25 İle 50 lira arasın
daki bu taksitleri aydan aya gö
tü rüp bankaya yatıracaksınız. İş
te artık vaziyet böylece devam e-
dip gidecek... 

Siz pa ra l an yatırırken koope
ratif bir taraftan da büyük faali
yete geçmiştir. Müstakbel mo
d e m köyün kurulacağı yerde ar
salar satın al ınmakta, öteki İsler 
yürümektedir. 

İnşaata en aşagl İki sene son
ra başlanacaktır. Faka t o zama
n a kadar da parası toplanmış, 
hissedarlann vaziyeti düzelmiş 
olacaktır. 

Sahip olacaktan evin — bu za
m a n içinde — en aşağı dörtte bir 
narasmı ödeyenlerin jmvalan 
kurulacak, kendilerine «bU3rrun!» 
denilecektir. 

En aşağı dörtte biri ödenen 
borcun geri kalan kısmı 10-12 se
ne gibi pek uzım vadelerle alın-
mafa düşünülmektedir. 

Bu evler ayni tip olmıyacak-
tır. Yeknasak bir manzara verme
mesi İçin mümkün olduğu kadar 
çeşitli yapılacaktır. Evler pek 

Bakayadan kalan 6 
milyon lira tahsil 

edilecek 
konforlu olacaktır. Faka t inşaat 
başlayıncaya kadar görülecek pek 
çok iş vardır. Bir kere geniş ara
zi almacak, bunlar küçük par
çalara aynlarak kıymetlendirile
cek, ağaçlandınlacak, a ra l annda 
yollar açılacak, su ve elektriğe ka
vuşturulacaktır. Kooperatif bu 
evleri, dışanya nazaran çok ucu
za maledecektir. Sonra burada 
tuğla, kireç ve taş ocağı olmağa 
.son derece müsait yerleri bizzat 
kendisi İşletecek, kumu kendi SÜ-
razisinden temin edecek, bu su
retle bu malzemeyi gayet ucuza 
maledeceği gibi, büyük istihsal 
yaparak belki piyasaya da arze-
decektir. Sonra kapı, pencere ve
saire gibi öteberi}^ 1000 tane bin 
500 tane seri halinde ucuza yap
tıracaktır . Kerestejri toptan ala
cak, malzeme3İ kendi vasıtasile 
nakledecektir. Daha bunun gibi 
bir çok şeyler düşünülmüştür ki 
bu her evin malolma fiatini dü
şürecektir. 

Belediyenin müruruzamana tâbi 
olmıyan muhtelif vergi ve resimler
den altı, yedi milyon lira raddesinde 
bakaya alacağı vardır. Belediye, 
Daimî encümenden aldığı bir karar 
ile bu bakayayı tahsil etmeğe karar 
vermiştir. Bu meıksadla yeni tahsil
darlar alınmasına karar verilmiştir. 
Bu yeni tahsildarlara tahsil edecek
leri vergi ve resmin mahiyetine göre 
yüzde beşten yüzde yirmiye kadar 
tahsil ücreti verilecekıir. 

Bina viergisi mükellefleri, vergi 
borçlannı mutlaka tahsil şubelerine 
kötürüp yatırmağa mecburdurlar. 
Belediye muhasebesi, tahsil edilecek 
bu bakaya vergisi içinde bina vergi
sine ait olanların da tahsilini kolay-
laştırmıak için tahsildarlar mükellefe 
müracaat ederek tahsilat yapabile
ceklerdir. 

Bu maksadla alınacak tahsildarlar 
için bir vasıf aranmamaktadır . Hüsnü 
Ihal sahibi olduğu anlaşılanlar derhal 
alınacaklardır. 

1 n u m a r a l ı E r g e n e k o n 
k o y u 

Kooperatif dağımk evlerden zi-
yade dükkânları , atelyelerl vesai-
resile bir köy kurmak istemekte 
dir. Bu köyün adı Ergenekon 
olacaktır. 

Evler katiyen birbirinin man
zarasını kapatmıyacaktır . Erge-
nekonda köy halkının en güzel, 
en lâtif, İs tanbulun en şürli ya
zını geçirmeleri için her tür lü 
tedbir alınacaktır. Köy Istinye 
yolu ile İkinci asfalt. Maslak yo
lu da düşünüldüğü gibi çift yapı-
hrsa üçüncü aısfaltı kazaınacak-
tır. 

Kooperatif ileride hissedarla
rın şehirle rabıtasım üstüne al
mağı ve hususî otobüsler işletme
ği düşünmektedir. Bu suretle 
Hacıosman ba îonndan geçmek 
suretile 23 dakikada taksime gel
mek kabil olacaktır. Gene Erge-
nekondan, asfalt ü ^ r i n d e n 12 
dakikada Kilyosa gidilecektir. 

Sanyerliler her taraf ta koope
ratiflerinin şubesini açmak isti
yorlar. Hat tâ on lann arzulan 
ilk hamlede bunu bir Boğaziçi 
kooperatifi haline sokmaktır. Ve 
ilk Ergenekondan sonra Boğazın 
muhtelif yerlerinde 2 numarah 
Ergenekon, 3 numara l ı Ergene
kon kurulması düşünülüyor. 

Şüphesiz ki bu işin muhtelif 
yerlerde şubeleri olacaktır. .Daha 
büyük mikyasta yapıldıkça evler 
daha ucuza maJolacaktır. Ha t tâ 
kooperatifciler b ımun bü tün Is-
tanbula şamil umumî bir teşki
lât, hemşehrileri ev sahibi yap
mak teşkilâtı haline sokulması 
ihtimalini uzak görmüyorlar. 

Hangi mmtakada olursa olsun 
100 hissedar bulur bulmaz koo
peratif orada bir şube açıyor. Ben 
şimdiden şehrin İs tanbul tara
fında jniz hissedan aramağa baş
ladım. İki kişide buldum. Biri 
kendim, iki numaral ı âzam da 
kurulan kooperatifin, yani San-
verin Galin Bingölü... Geri kaldı 
98. kişi... Bu 98 azayı da bulsak 
bir Ergenekon da biz kurardık. 

H. 

Köprünün tamiri 
Halice girerken Vaten vapurunun 

Karaköy köprüsünde yaptğı tahribat 
süratle tamir edilmiş ve tramvaylar 
ile arabıa ve 'otomobil ler dün sabaJı. 
tan i t i taren Köprünün üzerinden 
geçmeğe başlaımştır. 

Vali ve B e l e d i * reisi doktor B. 
Lûtfi Kırdar, kazadan sonra njJcUye 
vasıtalarmm Köprü-den derfıal geç
melerini temin ettiklerinden dolayı 
yollar r e köprüler müdürü B. Galip 
Alnar ile mesai arkadaşlarına t e . 
şıekkürde bulunmuştur. 

Belediyedeki kantar 
sandıgınm tasfiyesi 

Belediyenin eski bir kantar san
dığı vardı. Uzun yıllardanberi devam 
eden bu sandık, mensuplarına hiç de 
büyük bir fyda temin edememişti. 
Umumî meclisten alınan bir karar 
üzerine sandığın tasfiyesine karar 
verilmişti. Tasfiye kararının tatbikine 
pazartesi gününden itibaren başlana
cak ve sandık mıensuplartna on se
nelik aidatları verilecektir. 

Bir marongozhane yandı 
Dün, Arabcamiinde 47 numaralı 

marangozhanede yangın çıkmıştır. 
Mehmet Alvcıya ait olan bu 3 katlı 
binanın bir kısmı yanmıştır. Yangı
nın talaşlar arasına atılan bir sigara
dan çıktığı anlaşılmaktadır. Tahki
kata devam olunuyor. 

Katıksız kahve 
Kuru kahvecilerin 

Jcontrolü sıklaştırıldı 

înhisar idaresinin bu 
seneld tütün alımı 

İnhisarlar idaresi 1942 mahsulün
den muhtelif mmtakalarda yapmak
ta olduğu mubayaalara devam et
mektedir. Şimdiye kadar Marmara 
mmtakasmdan 5,453,690 kilo, Ka
radeniz bSlgesindıen 6,2 79,191 kilo, 
Ege bölgesinden 13,911,052 kilo, 
Şark vilâyetleri bölgesinden d e 
693 ,420 kilo tütün satm alınmıştır. 
Bunleo-dan başka Burdur vilâyetinin 
Bucak kazasında yıetişen Virjinya ti
pinde tütünlerden 49 ,642 kilo mu
bayaa olunmuştur. 

Şehrimizde yapılmış olan kahve 
tte/vziatı münasebetile bir müdde t 
evvel İnhisarlar umum müdürlüğü 
kahve kısmı ile İstanbul İnhisarlar 
başmüdürlüğü memurları tarafından 
şeihrin muhtelif semtlerinde kuru 
kaKve satan 40 dükkânda aynı gün
de, satılan kahvelerden numune alı-
nareık tahlil ettirilm^iş ve bu numu
nelerin hepsinin de katıksız olduk, 
lan memnunlukla görülmüştür. 

Habe r aldığımıza göre, inhisarlar 
idaresi halka katıksız kahve »atılma
sını temin için sık sık ve gayri mu
ayyen zamanlarda bu yolda kontrol» 
1ar yapmağa devam edecek ve ka
tıklı kahve sattıkları anlaşılacak sa
tıcılar kanun hükümlerine göre ce. 
zalndınlacaktır. Katıkh kahve sat 
tıkları tebeyyün edenler, kahvıe ile 
birlikte diğer inhisar maddeleri de 
sattıkları takdirde, tezkereleri el 
lerindıen alınarak bunların hepsini 
satmaktan menolunacaklardır. 

Üzüm, anason, me3rva 
mubayaası 

Haber aldığımıza göre, İnhisarlar 
idaresi bu sene izmir mmtakasından 
856,042 kilo çekirdek SIZ yaş uzum. 
Misket şarabı yapılmak için 121,619 
kilo Misket üzümü, ayrıca 4,000 kilo 
Bordo tipi şarap yapmağa mahsus 
üzüm, rakı yapılmEik üzere Çeşme 
mmtakasından 40,641 kilo anason 
satın almıştır. Bu mubayaalar devam 
etmektedir. Diğer taraftan likör 
imalinde kullıanılmak üzere 4,894 
kilo kiraz, 3.183 kilo vişne, 5,081 
kilo çilek, 1,167 kilo ağaççileği, 733 
kilo kayısı satın alınmıştır. 

İsviçreden saat ve zinet 
eşyası geliyor 

tsviçreye muhtelif cins maddelerin 
şevkine devam olunmakla beraber 
yeni yeni teklifler de alınıyor. Satı-
lan mallara mukabil İthali kabil ola
bilen malların başında saat ve em
sali ziynet eşyası gelmektedir. Son 
aylar zarfmda birçok firmalara pek 
çok yekûnda saat ve saire getiril
miştir. Bu gibi eşyanm kontrolü ya-
pılmadıflndan piyasada serbesçc tu t 
turabildlg:ine satılmaktadır. 

Hart) senelerinden sonra bu gibi 
eşya satışı hissolunacak derecede 
arttıgmdan saat ve emsali ithalât 
maddelerinin satışı kârlı bir ticaret 
haline girmiştiff. 

Bir ç ı rp ıâa | 
'' -" > — 

Dört kiş !.. 
Bütün gürültüye, patırtıya, ga

zetelerin sü tun sütun, yazılar 
yazmasına rağmen şu «ön sahan
lıkta 4 kişi» yasağı, hem de hiç 
aksatı's^ıadan, devam edy.or. r 'u 
arada tramvayların manzarası 
da bir tuhaf oldu. 

Meselâ eskiden kadınlar bu ön 
sahanhğa katiyen rağbet etmez
lerdi. Hattâ burası tıklım tıkhm 
dolu olsa bile insan, vücutları 
arasından kenilerine bir koridor 
açıp içeriye süzülüverirlerdi. On 
sahanlık ötedenberi tramvaylar
da bir nevi «selâmlık» gibi bir 
şeydi. 

Şimdi tramvaya biniyorsunuz 
ki ön sahanbktald dört kişiden 
biri veya ikisi kadındır. 

Nasıl rağbet etmesinler ki bu
günkü t ramvaylann tek rahat 
yeri va tmamn arkasında, onun 
dört kişilik maiyetinde, ön sahan-
hktır. Buradaki dörtlerden biri 
olmak saadetine ulaştımz mı?. 
.\rtik hususî mevkide seyahat 
eder gibi ne kimsenin sürtünme
sinden, ne sıkışmaktan, ne itişip 
kakışmaktan korkunuz kahr. 
İçeride tıklım tıkhm sıkışan ve 
kan ter içinde kalanlar haset 
ve gıpta dolu bakışlarile sizi sü
zerler. Bu sırada yeriniz onlann 
gözüne mukavemet edilmiyecek 
derecede parlak bir makam ola
rak görünmektedir. Vagondaki-
lerin hepsi «dörtler» e bakıp: 
«İçlerinden biri inse de ben onun 
yerine geçsem!.» diye düşünmek
tedirler. 

Sanki boşalacak bir yere, cazi
beli bir memuriyete tâyin gibi 
bir şey. Geçerlerde vas;on içinde 
sıkışıp kalmış bir adam, benim 
ön sahanhkta sere serpe durdu
ğumu görünce âdeta gözlerile 
saadetimi yıkmak ister gibi ba
kıyor. Gözleri o kadar haset do
lu ki herif neredeyse beni na
zara getirecek. 

Bereket versin bu sırada biri 
indi de, o hemen kendini sahan
hğa att ı . Ben de haset dolu ba
kışlardan kur tuldum. Lâkin «ön 
sahanhkta yalnız 4 kişi» yasağın
dan sonra t ramvaylar biraz da 
«hayat» denilen şeye benzedi. 
İnşam sık sık hayal sukutuna 
uğratıyorlar. Çünkü beklerken 
t ramvay arabasım daima örden 
görüyorsımuz. İçinde dört kiş'-
nin durdusrn sahanhk insana 
bayağı ümit veriyor... Boş bir 
tramvay!.. 

Bir de araba önünüzde 'duru
yor ki heyhat!.. Bu 24 saat için
deki minimini hayal sukutları 
birike birike, damla damla büvü-
yor ve âdeta insanı sînirlen'îiri-
yor. Halbuki havat taki hâdiseler 
daima bunun aksi olmalıdır. 

Daha fenasını beklerken, daha 
hafifi, h a t t â iyisi, srüzeli önünü
ze çıkarsa bu caba Î? an saadet 
inhanı ne kadar mesut eder... 

HiVmet T<'pri<̂ nn Es 

Sun'î ipek ipliği 
ısmarlandı 

İpekli dokuma ve çorap imalâtı 
ile meşgul olan fabrikalar için ha . 
riçten sun'i ipek ipliği siparişine ka
rar verildiğini ve İstanbul için 75 bin 
librelik ihıiyaç listesi hazırlandığım 
yjızmıştık. Bölge sanayi birliği bu 
miktarı vilâyet dahilindeki fabrikala
ra tevzi etmiş, tevziata ait malûmatı 
İktisrat Vekâleıine bildirmiştir. 

Siparişker İngiltereye verilmiştir. 
İthal edilecek sun'i ipek iplikleri ayni 
kalınlıkta olacağından mamulât sağ
lam bir halde dokunabilecektir. 

Fabrikalara uouz fiat üzerinden 
satılacak sun'i ipek iplikleri m a m u . 
lâtm da müstehlike ucuzca intikal 
ettirilmesi için tedbir aranmaktadır . 

Sepetçilik ve doğramacı
lık kursları 

Vilâyete tebliğ edilen bir emre 
göre vilâyet köylerinde sepetçilik ve 
doğramacılık kurslarının açılmasma 
karar verilmiştir. 

Tifüs vakası yok 
Son yirmi dört saat içinde yeni 

bir tifüs vakası kaydedilmemiştir. 

Cavit beyin ruhu! 
Cemal Nadlr'in kari

katürü. Ramazana dair. 
Burhan Folek'in yazısı. 

ATMAAA!.. 
Mahmut Yesarî'nin 

hikâyesi, istanbul kasi
desi. Destan. Ak'la ka
ra!.. 
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RADYO 
ANKARA RADZOSU 

Bngûnkfl program 

13.30 Proram, 13.33 Şarkılar, 13.45 
Ajana haberleri, 14.00 Türkü ve ojom 
havalan, 14.30 Rlyaseticumhur ban
dosu, 15.15 Konugma, 17.03 Dans or
kestrası, 18.00 Radyo çocuk kulübü. 
19.00 Ajans haberierl, 19.20 Fasıl be-; 
yetd, 19.45 Konulma, 20.00 Sas eser
leri. 2Û.15 Radyo Gazetesi. 20.45 Şar
kılar, 21.10 Dinlesrld İstekleri, 21.30 
KfKiaşma, 21.45 Salon orkesbası, 22.30 
K<»ıuşma, 22.35 Ajans haberleri. 

İSTANBUL RADYOSU 
BngSnka program 

19.15 Dans müBÜğ, 19.30 Ajans ha
berleri, 19.45 KUdk eserler ve lar-
kılar, 20.15 Radyo Gazetesi, 20.45 
Tissl heyeti, 21.30 Dans mûzlgi. 22.00 
Ajans haberleri. 22.15 Kapanıp. 

Hazin bir ölüm 
Rize eşrafından Hüseyin Zırtım 

oğlu ve Rize mebusu Bay Ali Zırhm 
•mcazadesl Hukuk Fakültesi talebe-
•İnden 

İBRAHİM HAKKI ZIRH 
bir aydanberl müptelâ oklutu aman
sız hastalıktan kurtulamıyarak cok 
genç yaşında yatmakta olduğu Oura-
ba hastanesinde dünkü cuma günü 
vefat etmiştir. 

Hüsnü ablâkile, c&l̂ /̂ ^^^^Uic ve 
muhitine karşı fedakârhk hislerinin 
yûksekllğile tanmmış olan merhu
mun cenazesi bugîSnkü cumartesi 
günü Guraba hastanesinden kaldırı
larak Fatih camiinde öğle namazı 
kılındıktan sonra Edlrnekapıdaki aile 
makberesine defnedilecektir. 

Kederdide ailesine Allahtan sabır
lar dileriz. 

HAMİYET 
YÜCESES 

BU A K Ş A M 
T E P E B A Ş l Belediye 
B A H Ç E S İ N D E 

Sonbahar Mevsiminin 

Büyük Müsameresi 
Beyoğlu Kazası Çocuk Bdrgeme Kurumu Menfaatma 
Bahçenin Memlekette en çok sevilen Sanatkârlanndan 

müte^ekkU muamam SAZ HEYETİ 
İSMAİL DUIVIBULLU 

Te arkadaşları tarafından kahkahaü büyük komedi. MUALLÂ GÖKCAY 
Bayan HAMÎYET YÜCESES'in seansma SALAHATItN PINAR ve NECATİ TOKYAY iştirak 
edecdctir. Saat 13 e kadar devam edecek bu fevkalâde müsamerede yer bulmak İçin erken teş
rifiniz rica olunur. Alafranga tarafında saat 3 e kadar dans — Caz — Varyete — Kabare. 
Telefon: 42690. 

YENt YAYDJ 

Mevlûdu şerif 
pederimiz merhum Ahmet Nural'ın 

vefatı senei devriyesi hasebile ruhu
na ithaf edilmek üzere Göztepe ca
miinde 12/9/943 pazar günü öğle n a 
mazından sonra Mevlûdu Şerif kı
raat edileceğinden akraba, alte dost
ları ve arzu buyuran ihvan dinin 
teşrifleri rica olunur. 

Ahmet Nural Ailesi 

f RAŞiT RİZA 
Tiyatrosu: Bv Gece 

Kadıköy Süreyya 
Sinemasmda. 

TÜBKİTB SPOR ANSİKLOPEDİSİ 
Ağustos »43 nüshası (Sayı 8) « n -

gln münderecatla ve renkli resimlerle 
çıktı. Spor meraklılarına tavsiye ede
riz. Fiati 30 kuruştur. 

Bu akşam 
T U R A N Tiyatrosunda 

Vor Patlasın 
Revüsü 

75 kişilik kadrosu Ue birlikte. 

Bugün SUIVIER 
Sinemasında 

Mutlaka gidiniz ve İki sevim
li Jtomik 

BUD ABOTT ve LOU 
KOSTELLO*nun 

Adrew hemşireler İle Ted 
Eewls orkestrasmm iştirâM-
le yaratfakları. 

İKİ AGII( GÖZ 
PERİLER I\R&SİNDI\ 

Filmin orijinal kopyasını gö
rünüz. Cidden bir kahkaha 
tufanıdır. 

f 
V 

MELEK 
Sineması 

15 Ç A R Ş A M B A 
Eylül akşamı 

Yeni Mevsime 
Başlıyor 1 

• • ^ 
S A R A Y Sinemasının 

salonu, neşe ve kahkaha tufanlarile çmhyor. 
E D i K A N T O R'un 

Türkçe sözlü ve orojinaî şarkılarla dolu 

ALİ BABANIN RÜYASI 
İki saatlik kahkaha, musiki ve şarkı filmini görünüz. 
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İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İLÂNLARI 
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Mükellefin adı Semt veya kazası MahaUesi Sokağı 
Yordan oğlu Dimitri Fatih 
Ayan oğlu 

Numarası Cinai Miktarı 

Küçük Mustafapaşa Hlsarönû 

Kıymeti Teminatı Hissesi 
15,17,19,21 Arsa 125 M 975 74 Tamamı 

yenlcami maliye ?ubesine borçlu Yordan oğlu Dimitri Ayan oğlunun 
yukarıda yazılı emlâkinin 27/9/943 pazartesi günü saat 14^0 da birinci 
müzayedesi 7/9/943 perşembe günü saat 14,30 da kat'î ihalesi yapılacağmdan 
taliplerin pey akçelerini yatırarak ma kbuzlarlle birlikte Fatih kazası kay-

makamhgı İdare heyetine müracaatları ilân olunur. t8993> 

Mükellefin ismi Semt veya kazası Mahallesi Sokağı 
Kegork Makasçı 

No. 
Samatya 

Cinsi Kıymeti 
Hacı Evhad 
Teminatı 

Hacı Manol 
Hissesi 

«yiMHiııııuuımuHiııu HnnınMinuııııınnnHiMMUHıuııııııuıınnnHiınunnnnım 

J Devlet Demiryollan ve Limanlan işletme I 
Umum idaresi ilânları | 

HiınmmınıııınıınnnaıınımııııııııııııiMiMinınmmıiMaBMHaHaaHiiMaaHMaMHniiMBaMaMiiiiıı 
Teahhüdün if^ edilmemesinden dolayı müteahlıidinin nam ve hesa. 

bma 0 . 2 6 X 0 , 2 6 X 2 . 6 5 ebadmda 100 adet çıralı çam kütüğü açık eksiltme 
He »atm ahnacaktır. Beher n>eetre mikâbının muivammen bedeli 1 70 lira
dır. Muvakkat teminat 304 liradır. Eksiltme 2 3 / 9 / 9 4 3 tarihine raslıyan 
perşembe günü saat on bejte Haydarpajada Birinci l$letme komisyonun
da yapılacaktır. 

İsteklilerin belli gün re saatte komisyonda kazır bulunmaları v e 
fazla izahatla gartname almak için ijletmeye mOracaat etmeleri lâzma-
dtr. (8921) 

Ankara civarmda Cebeci battmdakl noksan tegaatm ÜDiı&li I9I ka^ 
palı zarf usulü İle eksiltmeye konmuftur. 

1 — Bu işin muhammen bedeli (230.000) liradır. 
2 — İstekliler bu 1^ alt ?artnamo ve sair evrakı Devlet Demir yıdlan 

Ankara ve Haydarpııça vemelerlnden 11.S0 lira mukabilinde alabilirler. 
3 — Eksiltme 29/9/943 tarihinde cu^amba günü saat 16 da Ankara'

da D. D. Yollan Yol Dairesinde merkez birinci komisyonca yapılacaktır. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için teklif mektujrfan ile birlikte a l g ı d a 

yazıh teminat ve vesaikin aynı gün saat (15) e kadar kooıisyon Reisliği
ne verilmesi lâzımdır. 

a — 12750 liralık muvakkat teminat. 
b — 2490 sayıh kanunun Ülyln ettiği vesikalar Ue bu İşe mahsus ol

mak üzere D. D. Yollar Umum Müdürlüğünden ahnmış ehliyet vesikası. 
İsteklilerin, ehliyet vesikası İçin İhale tarihinden en as 4 gün evvel 

bir ihtida ile ve emsali işleri muvaffakiyetle başardığına dair belge İbraz 
etmek suretile Umum Müdürlüğe müracaat etmeleri. t90S6> 

Muhammen bedeli (7992.—) lira olan Umumi td&re Blnasmdakl yerle
rine takılmış olarak 54 adet yangm musluk takımı 27.9.943 pazartesi günü saat 
15 de açık eksiltme usulUe Ankara'da İdare binaanda toplanan Merkez 
9 uncu Komisyonca müteahhit nam ve besabma satın ahnacaktır. 

Bu i§e girmek isteyenlerin (599,40) Uraük muvakkat teminat İle ka
nunun tâyin ettiği vesikalan ve tekliflerini aynı gfin saat 14 de kadar adı 
geçen komsyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler Ankara'da Malzeme Dairesinde, Haydarpaşa'da Tesellüm 
ve Sevk Şefliğinde görülür. . t9046» 

• 
Derinceden pazartesi perşembe günleri saat 10,40 da hareket eden 

4 No. lu Torxx9; sür'at katarile, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 
14.07 de hareket eden 8 No. hı Konya, Adana ve devamı Malatya yolca 
trenile seyahat edecek yolculann saat 24 de tstanbuldan Derinceye ha
reket eden vapurla yola çıkmaları icatoettlğlni saym halka ilân olunur. 

«9079» 

İstanbul belediye riyasetinden: 

Aidath Tahsildar alınacak 
Sabıka vergilerinin tahsili için aşağıdaki şartlan hâiz talipler arasm-

dan aidath tahsildar almacaktır. 
1 — 30 -55 yaşmda olmak 
2 — Okuyup yaanası iyi olmak 
3 — Hüsnü tdüâk sahibi olmak 
4 — fel mâruf şahsiyet tarafından tesUye edUmek 
5 — Sıhhati tahsildarlık yapmağa elverişli bulunmak ve dinç olmak, 
Almacaklara yaptıktan tahsilattan asğar! geçim haddini karşılıya-

bilecek bir şekilde % 5 den % 20 ye kadar aidat verilecektir. 
İsteklilerin âzami bir hafta İçerisinde Belediye Riyasetine istida ve 

vesikalarlle müracaatlan ilân olunur. «9078» 

72 Ahşap ev 792 60 Tamanu 
Baj-ezit maliye şubesine borçlu Kegork Kakasçmm nısfı kendisine di

ğer nısfı kansı Stanlğin üzerinde mukayyet bulunan yukanda yazılı em
lâkin 27/9/943 , pazartesi günü saat 1430 da birinci müzayedesi 7/10/943 
perşembe günü saat 14,30 da kat'î ihalesi vapılacağmöan taliplerin pey 
akçelerini yatırarak makbuzlarile birlikte Fatih kazası kaymakamhgı ida
re heyetine müracaatlan ilân olunur, «8994» 

Mükellefin İsmi Semt veya kazası Mahallesi Sokağı 
Yasef Dilnar 

No. Cinsi 
pener 
Kıymeti 

Hızırçavuş 
Teminatı 

Vodina 

174 Kagir ev 1920 144 Tamamı 
Eminönü maliye şubesine borçlu Yasef Dilnann karısı Saranm muta 

sarnf olduğu yukanda yazıU emlâkin 27/9/943 pazartesi günü saat 1430 
da birinci müzayedesi 7/10/943 perşembe günü saat 14,30 da kat'l ihalesi 
jrapılacagmdan taliplerin pey akçelerini yatırarak makbuzlarile birlikte 
Fatih kazası kaymakamlığı idare heyetine müracaatlan ilân olunur, t8995ı> 

Mükellefin ismi Semt veya ka/ası Mahallesi Sokağı 
Yordan oğlu Dimitri Eminönü 
Ayanoğlu 

No. Cinsi Tamammm kıymeti 

Hocapaşa 

Hissenin teminatı 

tbnikemal 

34 Kagir hane 3600 135 1/2 
Yenicami Maliye şubesine borçlu Yordan oğlu Dimitri Ayanoğlu-

nun 1/2 hissesinin mutasarrıf olduğu yukanda yazılı emlâkin 1 7 /9 /943 
cuma günü saat 14.30 da birinci müzayedesi, 27 /9 /943 pazartesi 
14,30 da katı ihalesi icra kılınacağından taliplerin pey akçelerini yatı
rarak makbuzlarile birlikte Eminönü kazası kaymakamlığı idare heye
tine müracaadan ilân olunur. (8996) 

* 
Galata şubesine borçlu doktor Hans Vayitman ve Hans Vüber'ln Oa-

latada Yenlcami mahallesinde Ahen - Münih hanmm 2/2 numarasmda 
Demir kasa ve beş odada lüks yazıhane eşyası ve Hans Vayltman'm Ci
hangir Susam sokak 26 numarada Dürdane apartımanmm 3 numaralı 
dairesinde ve Kadıköyünde Yoğurtçu Park yokuşu 87 No. h evlerinde ve 
Hans Vlber'ln Modada Şair N f̂'l sokak 8 No. h evlerindeki ei[ eşyası 18/9/ 
943 taröılnde ve saat 11 do mahallerinde satılacağı Uân «riurnır. «9074» 

Nafia Vekâletinden 
Gaziantep - Nezip - Kefre (Birecik) - Kaıkamış arasmda ve umu

mî istataroeti üzerinden takriben 90 kilometrelik demiryolu etüt ame
liyatı kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

I Muhammen bedeli 27.000 lira, muvakkat teminatı 2.025 li
radır. 

2 Eisiltme 2 4 / 9 / 9 4 3 cuma günü saat 16 da Vekâkt Demiryol-
1ar İnşaat dairesindeki komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, etüt fetınt şartmame-
»i, genel sartnam« ve güzergâh plânmdan mürekkep bir takım eksiltme 
elvrakı 135 kuruş mukabilinde DemiryoUar inşaat daireaindenl tedarik 
olunabilir. 

4 Bu işe girmek istiy«nler eksiltmenin yapılacağı tarihten en az 
üç gün evveline kadar bir istida ile müracaat ederek eksiltmıeye girebil
mek için ehliyet vesikası talebinde bulunacaklar ve alacaktan bu vesi
kayı teklif zarflanna koyacaklardır. Vaktinde yctpılmamış müracaatlar 
nazarı dikkate alınmıyacakbr. 

5 — Bu iş için teklif vermek istiyenler, teklif mektuplannı 2490 
numaralı kanunun ve «ksiltme şartnamesinin larifatı dairesinde hazırlu 
yarak 2 4 / 9 / 9 4 3 tarihin.e »slıyan cuma günü saat 15 e kadar numara-
h makbuz mukabilinde DemiryoUar İnşaat dairesinde Eksiltme komia-
yonu başkanlığına teslim edeceklerdir. (8846) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Tıp Fakültesinin Bütünleme imtihanlarma 

sartesi günü başlanacaktır. 
Birinciteşrin 4 ncü Pa-

(9036) 

Nafia Vekâletinden: 
Eksiltmeye konulan i ş : 
1 — Elskişehir Su işleri dokuzuncu şube müdürlüğü bölgesi içinde 

bulunan Porsuk çayı üzerindeki Gökçekısık civarında yapılacak Porsuk 
baraj inşaatı; mukavele v e şartnamelerinde değişiklik yapılarak yeni
den eksiltmıeye çıkanlmışbr. 

Tahmin edilen keşif bedeli fiat vahidi esası üzerinden ( 5 9 2 6 4 0 0 ) 
lira ( 0 0 ) kuruştur. 

2 — Eksiltme 4 / 1 0 / 9 4 3 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 
15 te Ankarada Su işkri TCİBİiği binası içinde toplanan Su eksiltme 
komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 — istekliler eksiltme şartnamesi, mukamele projesi, bajnndırlık 
işleri genel şartnamesi, umumt su işleri fennî şartnamesi ile husust • « 
fennt şArtnamcJeri v« projderi 5 0 Kra karşılığında Su işleri reisliğinden 
alabilirler. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ( 1 9 1 5 4 2 ) liralık mu
vakkat teminat vermesi ve ekailtmıehin yapılacağı günden en az üç gün 
evvel bir dilekçe ile Naüa Vekâkt ine müracaat ederek bu işe mahsus 
olmak üzere v«stka almaları ve bu ves&ayı göstermeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika isteğinde bulunmıyanlar eksiltmeyıe gire
mezler. 

5 — isteklilerin teklif mektupUrinı ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat öncesine kadar Su ^leri reisliğine makbuz karşılığında verme
leri lâzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edihn<z. (7797) 

Konya Nafia Müdürlüğünden: 
1 — tlgın ile Argıthan arasında tesviye ve şose İnşaatı 20/9/943 tarihin

de saat 15 de Vilâyet Daimi Encümeninde ihalesi yapılmak üzere kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Bu işin keşif bedeli 818258 lira 9 kuruş ve muvakkat teminatı 16481 
liradır. 

3 — İsteklilerin bu işe alt evrakı görmek ve ihaleye girme şartlannı öğ
renmek üzere her gün Nafia Müdürlüğüne müracaatlan ve kanunî t a 
riflere uygun olarak hazırlayacakalan tekliflerini birinci maddede kaydedi
len tarihte saat on dörde kadar Konya Vilâyeti Daimî Encümen reisliğine 

tevdi etmeleri İlân olunur. t8624j> 

Nakliyat yaptırılacaktır 
Toprak Mahsulleri Ofisi umum müdürlüğünden: 

Aşağıda yazılı mahallerdeki hububat Nafia İdaresince tesblt edilen 
mikdara göre benzin ve seferde 3.5 ton taşımak şartUe katedilecek her 
on beş bin kilometre için İki lâstik hesablle taşınacak mala göre tutan lâs
tik verilmek kaydije karşılığında yazılı mahallere nakil Işı açık eksilt
meye konmuştur. Bu yerlerin her biri ayn a y n İhale olunduğu gibi bir 
kaçı bir müteahhide verilebilir. Eksiltme 13/9/943 günü Toprak mahsul
leri ofisi alım müdürlüğünde müteşekkil komisyon tarafmdan yapılacak
tır. Talip olanlarm muvakkat teminat olarak 1000 bin liralık depozito ak-
çelerile birlikte aynı gün saat on tıeşt* komisyona müracaat etmeleri 
daha evvel tafsilât almak İsteyenlerin her gün alım servisine ve Çine, 
Bozdoğan, Söğüt, Tefenni, İnegöl, Karacabey, M, Kemal paşa, İznik, Orhan
eli, Bursa, Orhangazi, Yenişehir, Biga, Bayramiç, Çanakkale, Yenice, İp
sala, Keşan, Araç, Tosya, Taşköprü, Vize, Muğla, Milas, Köyceğiz, Hayre-
bolu. Malkara Ziraat bankalanna ve Burdur, Bozöyük, Karaköy, Bandır
ma, Karabiga, Nevşehhr, Niğde ofisine baş vurmaları. «8944i) 
Hububatın bulunduğu mahal Sevkolunacak mahal 

Memur alınacak 
Devlet kitapları mütedavil sermayesi 

müdürlüğünden; 
Müdürlûğûmüa kadrosunda münhal bulunan memuriyetlefe muvaraaf 

askerlik hizmetini tfa etmiş olmak şartile memurin kanunu hükümleri 
dahilinde 100 liraya kadar ücretli memur alınacaktır. 

Taliplerin Sultanahmet Maarif Matbaası dahilinde Devlet kltaplan 
mütehavvQ sennayesl mûdfirlütûne miteâca&tlan. c9047» 

Çine 
Bozdoğan 
Söğüt 
Tefenni 
İnegöl 
Karacabey 
M. Kemalpaşa 
İznik 
Orhaneli 
Orhangazi 
Yenişehir 
Biga 
Bayramiç 
Ezine 
Çanll 
İpsala 
Keşan 
Araç 
Tosya 
Taşköprü 
Vize 
Hendek 
Kandıra 
Akyazı 
Muğla 
MiIâs 
Köyceğla 
Hayreboltt 
Malkara 
Nevşlhir 

Aydın 
Nazilli 
Bozöyük 
Burdur 
Karaköy ve Bursa 
Bandırma 
Susurluk 
Mekece ^ 
Bursa 
Bursa 
Bilecik ve Buzsa 
Karabiga 
Çanakkale 
Çanakkale 
Karabiga 
Uzunköprü 
Uzunköprü 
Karabük 
Çankırı 
Çankırı 
Lüleburgas 
Adapazan 
Kocaeli 
Adapazan 
Fethiye 
Küllük 
Fethiye 
Alpullu 
Tekirdağ 
Niğde 

Üsküdar Mithat pasa kız enstitüsü rektörlüğünden 
Okulda 1 Eylül tarihinden itibaren kayıtlara başlanmıştır. Okul 

yablı v e yatısız olarak taleb« kabul etmektedir. 
Malt vaziyeti müsait olmıyan talebenin temrin masrafı okulca te

min edilir. Her gün saat 9 «lan itibaren okul idaresine müracaat. 
Adres: Üsküdar Doğancılar caddesi. Telefon No, 6 0 2 0 8 

(9009) 

Millî Müdafaa Vekâleti Hava Müsteşarlığından 
Hava gedikli okuluna talebe kayıt ve kabul muamelesi 30 Eylül 

943 taröıine kadar uzatılımştur. Alâkadarlann bulunduklan mecalde 
askerlik şubesi başkanlıklarma hemen müracaat etmeleri lüzumu il&n 
olunur. 8757) 

istanbul Üniverntesi Rektörlüğünden: 
Tıp Fakükesi Hijiyan tedavi patolojik «matomi histoloji birinci 

dış hastalıklan Fıziyoloji ikinci kadın - doğum üçüncü iç hastalddan 
obtopedi ve kulak burun boğaz d o ç e n d i l e r i açıktır. Yabancı dil imti-
hanlan 18 .XI .943 perşembe günü saat 9 da Rektörlükte yapılacaktır. 
Namzetliği Vekillikçe kabul edilenler tezlerini dıerhal Jüri heyetine 
vermeğe mecburdurlar. 

tate^klilerin «ddvat raporu beş fotoğraf nüfus tezkeresi örneği ve 
ihnî hüviyetini gösteren fişlerile «Fişler Tedris işleri haleminden istene
cektir.» 8.X1.943 akşamma kadar Rektörlüğe baş vurmaları. 8 9 5 3 

Dokuma ustası aranıyor 
Sümer Bank iplik ve dokuma fabrikaları müesse
sesi Bakırköy Bez fabrikası müdürlüğünden; 

Kasalı Salt otomatik dokuma tezg&hlanndan iyi anl«r, uzun müd
det bu işlerde çalışmış dokuma ustalarına ihtiyaç vardır. Sanat okulu 
mezunu olanlar tercih ediKr. Verilecek ücret iktidar v e kabiliyetile mü 
tenasip v« dolgundur. "'^'^"^ 

bteklilerin 15 /9 /943 talihine kadsT fabrika idaresine müracaat
lan. (8718) 

Memur aranıyor 
Darbane ve Damga matbaası müdürlüğünden: 

İdaremizde münhal bulunan 20 ve 25 lira asli maaşlı vazifelere 3668 
sayıh kanun hükümlerine göre m^mıır almacağmdan taliplerin bir lıafta 
zarfmdft idareye müracaatları. »9048f 
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W" 

HER TSLıDEN 

Bir plâk hakkında... 
S abah kahvaltuım henüz yapmışsınız. Şöyle bir radyoya do

kunuyorsunuz. 
Uıak İstasyonlardan birinde spikerin sesi şu izahatı veriyor: 

— Şfandl size bir plâk çalacağız. Bu plâk bir hava bombardımanı 
csnasmda tayyarede doldurulmuştur. 2000 kilo ağırhğındald bir mer-
radnln dflşttşüntt, aşağıda patlayışım dinliyecd^sinlz. Ondan sonra 
tayayrdere karşı yerdeki topçuların açtıkları müdafaa ateşinin ses
i n i IşttOccektir. Ve nihayet avcı tayyarelerinin ağır bombardıman, 
tayyaıderlne açtıkları sürekli mitrâlyüz ateşlerini duyacaksınız. 
Çimdi riıe bu enteresan plflğı çahyomz. 

Spikerin bahsettiği plftk çahnmağa başhyor. Evin içi sarsıhyor, 
camlar zangırd^r lannediyomınııı. Sabahleyin neye ugradığımzı 
fsşınyorsunus. 

Günifaı bu « k e n saathıde, henüz uyku mahmuriuğu sırasmda 
V «Nedim» İn dediği gibi cHenttz neıklsl mestinde buyi hâb kokar» 
Öken mitralyöz sesleri saçan Ur plâk dinlemek!.. 

Acaba yer yüzünde plftk mı bitU?.. Nerede o Karuzolar?.. Hattâ 
nerede VHıitmanlar?.. Hattâ Artlshovlar?.. 

Gramofon p U ^ şimdiye kadar Syle Mr kara yuvarlaktı ki 
insanlara daima tath nağmeler dinletirdi. 

Galiba şimdi sramofon plâğmm da mâıuun değişti Zaten neyin 
mânası değişmedi ki?.. — H. 

Şeyhülislâm zade Ah
met Muhtar Kevakibi 
Siyasî mücadelelerinden başka, 

salonunu memleketin nnüne\A^er 
ve ediplerine tahsis etmişti 

Denizaltı muharebesi 
Alman denizaltılarınm toplu hücumlarına müttefikler de 

toplu muhrip hucümlarile mukabele ediyorlar 

Son zamanlarda, yakın tarijdmizm 
Uim ve sanat veya aiyaset sahalarında 
mühim izler bırakan jahsiyetleri birer 
birer göçüyor... Bunların, zamanla 
örtülen, hüviyetleri bugünkü genç
lik nazarında biUnmediği v« Os
manlı devletinin aofi devirleıindeki 
ehemiyetli rolleri de malûm olmau 
dığı için ölümlerinin haberi d« Sfa-
»etelerde çıkan bir kaç satırlık ilân
ların dar çerçevesine inhisar ediyor. 
Igte bu zatlardan biri'de, geçen pa
zar günü Edirnekapı jehitliğin» def
nedilen Şeyhülislâm CemaJeddin 
Efendi merhumun oğlu B. Aîımet 
Muhtar Kevakibidir. 

Kırk, kırk beş sene evvel Istan-
bulun kibar tabakası ailelerinin cid. 
den münevver bir çocuğunu temsil 
«den Şeyhülislâm zade Muhtar bey, 
«nevi şahsına münhasır» bir tipti. 
Babası Cemaleddin Efendi, Osmanlı 
saltanatının din uleması smıfı içinde 
DİlIhıssaa kibarlığı, nezaketi ve zara. 
fetile temayüz etmiş, zek&sile hür
met kazanmış bir zattı. 

İşte bu meziyetleridir ki, Cema. 
leddin Efendiyi; — rütbe ve eskilik 
bakımından bir çok rakiplerine rağ
men günün birinde — Meşihat mek
tupçuluğundan Şeyhülislâmlığa yük. 
•eltti. 

Kendisinden enrvel geçen Şeyhül
islâmlar, asırlardanberi devam eden 
bir anane ve itiyat ile, jakmlanm ve 
çocuklanni —hiçbir değişiklik göster 
meksizin— tamamile kendi meslek
lerinin, itiyat, zihniyet ve bilgilerinin 
lıalefi oİEirak yetiştirmekte davara 
etmişler ve her yeniliğe karşı «bidat» 
damğeısı vurmaktan çekinmemiş
lerdi. Cemaleddin Efendi, selefleri
nin bu geri düşüncelerine cesaretle 
darbe vurmuş ve zamanınm en mü-
teassıp aankhlanna bile çocukları, 
miza garp lisanları öğreterek Av-
Tupa ilim ve irfanile yetiştirmenin 
•— islâm dini nazarında — günah 
değil, bilâkis lüzumlu olduğunu bil
fiil ispat etmişti. 

Cemaleddin Efendi, bu lüzumun 
kökleşınesi için enrvelâ yakmlannın 
bu variyette ve seviyede olmalarına 
ehemmiyet verdi. Pariste pek parlak 
bir meslek tahsilinden Istanbula dön. 
dükten sonra memleketimizde mo-
d'em cerrahlığı tesis eden muhterem 
profesör Cemil Topuzluyu kendi da
matlığına intihap etmesi, bu münev
ver Şej-hülislâmm garp ilmile yeti-
r j e k temmıyüz edenlere ne kadar bü
yük ehemmiyet verdiğinin v« selef, 
ferinden nasıl aynldığınm en kuvvetli 
bu misalidir. 

Cemaleddin Efendi, bu kanaatin 
tesiri altında oğlu Muhtar beyi de bu 
•unetle yetiştirmeğe bilhassa dikkat 
« b . Muhtar Bey fttraten çok zeki 
olduğu için babasmın gerek şark 
kulturu. ger,k garp ilmi ve lisanları 
ıçm hususî surette tuttuğu en ehli
yeti, mualhmlerden — mümkün 
mertebe kısa bir zamanda büyük 
ve mütenevvi malûmat iktisap ede
rek bir «garph mütefekkir» gibi dü
şünüp yaşamağa başladı. O, hür ve 
medenî cesaretle yaratılmış bir şah-
«yetti. Kendi düşünüş ve inanışları-
«M aykm hâdiselere şiddetle müdı -
lıale etmekten, en kuvvetli ve nü-
fetzlu kimselerle 

YMsan; Mustafa R«8fib Esath 

müelliflerinin Mcrleıinİ. garp nvat-
buatmm nefriyıatını tsJdbettiği için 
Osmanlı impufttorluğunun düştüğü 
fect vaziyeti • • istikbalin karanhğım 
daha küçük y<af^ i^^n k&Vramakta 
gecikmedi. 

Şeyhülislâmzadıe, pek genç ya
şında iken Amedi divanı hümayun 
odası hülefalığma, bir müddet son
ra da İmparatorluğun en mühim bir 
meclisi olan Şurayı devlet mülkiye 
dairesi âzalığına tâyin edilmişd. Elski 
nazırlardan, sefirlerden, valilerden; 
hülâsa memleketin en tanınmış idare 
v« siyaset adamlarmdan mürekkep 
bulunan meclisin bu en genç uzvu, 
Ş«yhülislâmzad« olmak itibarile her 
türlü refahlara, babası dolayısile 
Padişahın teveccüh ve itimadına maz 
har olduğu halde — Yıldız sarayı
nın binlerce jumalcılaru faaliyetle
rine lağmen — meclis ruznamesine 
dahil olsun olmasın, fırsat buldukça, 
günün meselelerini hür bir düşünce 
ve cesaretle tenkit etmekten çekinr 
mezdi. 

.Onun bu tecellüdleıi. Meşrutiyet
ten sonra kendisinin bazı neşriyatile 
izah ettiği birer «kavli müoerredden 
ibaret» değildir: Muhtar Beyin Şû
rayı devlet mülkiye dairesindeki 
&za arkadıaşlanndan amcam Tah
sin Paşa, o zamanlardıa bana kaç de
falar: «Bugün yine mecliste Muhtar 
Bey şiddetli hücumlar yaptı filân 
mesele dolayısile . . . Pahaya çatb.» 
dediğini habrlanm. Amcamın Muh
tar Bey lehindeki bu şehadetini dL 
ğer bazı zatlardan da işitmiştim. 
Ezcümle bir kç sene evveline gelin
ceye kadar Belediye muJhakem&t 
müdürü ol m kıymetli avukatlarımız
dan B. Feyzi de o zaman Şûrayı dev 
lette bulunduğu için bir münasebetle 
ŞejrhüÜslâmzadenin bu tarzdaki ce . 
sarednden bana bahsetmişti. Bu ten
kitler, yalnız Mülkiye dairesi salo
nuna inhisar etmiyordu. MuKtıaT 
Bey, ber mahfilde, konaklarda, Pe-
rapalas otelimle, sefarethanelerde 
sers(y ve hükümet aleyhinde perva
sızca konuşmakta devamı ettikten 
başka, Istanbulun en güzide münev
ver ve gençlerini evinde toplıyarak 
Sultan Hamit ve Yıldız sarayı erkânı 
aleyine atıp tutmaktan çekinmiye-
oek kaklar cesur davmnıyor, kendi 
kafadarlarile istibdat idaresini dü
şürmenin çarelerini araştmmaktan 
bile çekinm^ordu. VÜf^%'i jĵ Bl̂  aHI 

Muhtar Bey, Avrupa gazetelerini, 
mecnmalannı, oradaki neşriyatı 
muntazaman takibettiğj için Fransız, 
İnfializ kibar vıe münevver ailelerinin 
ha(yatlarım pek beğenmiş, benimse
mişti. Avrupada, bilhassa Fransada 
zengin ve asilzadeler nasıl d«vrin 
iİBn ive sanat «rbabmî himaye ede
rek ma]ikânel«rinin kapıtarmı bun
lara açmışlarsa. Muhtar Bey de gerek 
Meşrutiyetten evvel fre gerek sonra 
ayni surette hareket etmekle hem 
bu pek imrendiği garp asilzade bar 
imtını tatbik ederek kendisini tatmin 
*<l»yor, hem de karakterindeki siyasî 
mücsadele ihtiyacı için kendine bir 
saha hazırlıyordu. 

Ancak, Meçnıtiyetten evvel — o 
»m»nki sıkı istibdat kayıtlarına 
rağmen — kendisin* U ç bir zarar 
gebneksizin saraçrın bu kadar iğma-

b ~ > — yo. ıZmanu 
nmezdi. Memleketin yerli, ecnebi | hal' 

İHT çok mütefekkir 

uğranmaktan çe, jzma mazhar olm«« ancak Padişahın 
. . . . . ^Y\~~ ^"'' J'orfnısdae — Şeyhülislâmı 

„ , , , ^ '̂̂  S""^''«ri'e gücendirmemek isleme«le izah edL 
yakmdan temas ve Avrupa medeni. I lebilh-. 
yet ve siyaset âleminin en tanınmif ( Arkan 6 ncı sahifede) 

İngiliz muharrirlerinden Douğ-
las Glen tahtelbahir harbinin 
şimdiki son şekil hakkmda dik
kate şayan bir makale yazmış-
tu". 1917 senesinde Almanlann 
tahtelbahir hartUe îngiltereyi 
mağlûp etmesine az bir şey kal
mıştı. Geçen harbde îngiltereyi 
kurtaran Convoy yani kafile 
usulünün tatbiki olmuştur. 

Şimdiki harb başladığı zaman 
Almanlann elinde yetmiş tahtel
bahir vardı. Bu defa da İngilte
re yine 3^yeceğini ve malzemesini 
ancak deniz kervanları yani harb 
gemilerinin himayesi altında bu
lunan deniz kafileleri sayesinde 
temin edebilmektedir. Üç sene-
denberi devam etmekte bulunan 
deniz harekâtmda İngilterenin 
hasnuna karşı müracaat edebil
diği mukabil tedbir, kafile usu
lünden İbarettir. 

Maahaza hâlâ gemi nakliyatı 
İngilterenin en vahim bir mese
lesini teşkil ediyor. Bu mesele
nin vahametini arttıran sebepler 
şunlardır: 

Hasım, tahtelbahir harbinde 
kullandığı tâbiyejrt değiştirmiş
tir. Fransamn sukutu ve Norve-
çin teslim olması üzerine Alman
lann İngiltereye karşı üssülhare-
keleri çoğalmıştır. Almanyada 
tahtelbahir inşa eden bahrî tez
gâhlar kütle halinde tahtel
bahir yetiştirmektedir. İngiltere 
Üe müttefiklerinin gemi zayiatı 
1942 senesi ilk nısfında son had
dini bulmuştu. Hakikaten 1942 
senesi temmuzuna kadar Alman 
tahtelbahirlerinin batırdıkları ge
miler İngiltere ve İngiliz domin-
yonlarile Amerika müttehit hü
kümetleri tezgâhlanmn yetiş
tirdikleri ticaret gemilerinin 
umum hacminden daha fazla 
İdi. Ancak temmuzdan sonraki 
aylarda gemi İnşaatında zayiata 
nispetle tezayüt görülmeğe baş
lamıştır. 

Diğer taraftan Almanya kendi 
tahtelbahir zayiatına nispetle 
daha çok ve daha seri yeni tah
telbahirler inşa etmektedir. Yu
karıda söylediğimiz veçhile Al
manya harbe girdiği zaman an
cak yetmiş tahtelbahire malik 
idi. Fakat 31 teşrinievvel 1942 de 
Almanyanın elindeki tahtelba
hirlerin sayısı 300 tahmin olu
nuyordu. 

Tahtelbahir sayısı cihetinden 
vaziyet Almanya İçin memnuni
yet verir gibi olmakla beraber 
tecrübeli ve muktedir tahtelbar 
hlr süvarileri ve müttebatı ci-
betinden Almanya pek müsait 
bir vaziyette bulunmuyor. 

Almanya tahtelbahir savaşjm 
ticaret gemilerine tayyare ve de-
nlzüstü gemllerlle de yapılacak 
hücumlarla takviye etmeğe çalı
şıyordu. Şu kadar var ki şimdi
lik yeni bir manevra ile AlısAn-
yamn teşebbüsünü suya düşür
mekteyiz. Bu manevra ve tedbir 
dahi Almanyanm keşif ve tahmin 
edemediği bir yolda Amerika kı
tası ile tesis ettiğimiz yeni mu
vasala hattıdır. 

Almajnyayı tahtelbahir harbi 
tabiyesini de değiştirmeğe mec
bur ettik. Alman tahtelbahirleri 
münferiden kafilelermizi takibe-
diyorlardı. Bir kafile hücuma 
uğradığı zaman bütün himaye 
gemileri o tahtelbahirin üzeri
ne çullanıyorlardı. Bu suretle ge
mi zayiatımız o kadar azalmıştı 
ki thlikell mmtakadan her gün 
geçen dört yüz gemi ancak yüz
de bir zayiat veriyordu. Diğer 
taraftan tahtelbahirlerin zayiatı 
yükselmJştl. Bu hal karşısında 
Almanya yeni bir tabiye kullan
maktadır. 

Tahtelbahirleri fllotillft halin
de harekât yapmakta ve her fi-
IbtiU^mn berabertode kendisine 
istinadgâh olmak üzere kuvvetli 
bir lider yani rehber gemisi bu
lundurmaktadır. Bu yeni tabiye 
çoktanberl kararlaştııildığı hal
de tatbiki hayli gecikmiştir. Çün
kü tahtelbahir mürettebatım bu 
tabiyeye ahştırmak İçin hayli ta^ 
llm ve manevra yapmak zarurî 
dlr. 

Almanyanm böyle bir tabiyeye 
müracaat edeceği BerUnden da
ha 1940 senemde i^renlldiğl 
halde ancak 1941 senesi sonba^ 
hannda Alman tahtelbahirleri 
filotilla ve sürü halinde harekât 
İcrasma glrişm^e başlamışlar

dır. Bu yeni tabiyenin şekli şöy
le tarif olunabilir. Beş yahut altı 
tahtelbahir en tecrübeli süvariye 
sahip olan rehber geminin tali
matı üzere ekseriya gecele3rin 
kafilenin üzerine yürürler. 

Bımlardan bir ikisi kafüeyi 
himaye eden harb gemilerini şa
şırtacak bir hareket yaparken di
ğerleri nakliye gemilerine hücum 
edecek vaziyeti ahrlar. Tahtel
bahirler hücum ederken kafUe-
ye refakat eden seri muhripler 
bunlann üzerine saldınrlar. Tan 
ağarmazdan evvel tahtelbahirler 
muhriplerin takip ve dikkatin
den kurtulurlarsa kafileye ikinci 
bir hücum daha yaparlar. 

Böyle toplu bir halde taarruz 
eden tahtelbahirler, şüphesiz tek 
basma harekâtta bulunan tah
telbahirlerden daha tehlikelidir. 
Ahnan tahtilbahrrlerinin füotll-
lâ halinde harekât yapmalarına 
karşı düşünülen tedbir muhrip
lerin de fUotillâ halinde dolaş
makta olmasıdır. 

Bunun İçin İngiltere bahriye 
nezaretinin tebliğlerinde bir kaç 
tahtelbahirin birden batırıldığı 
haber verilmesine hayret edUflae-
melidir. Sürü halinde gezen 
muhripler bir tahtelbahir filotil
lasını yakaladıklan zaman 100 

yarda murabbaı vesra daha geniş 
bir sahayı denizaltı bombalarile 
baraj ateşine tutuyorlar. 

Alman tahtelbahirleri müret
tebatı şimdi ekseriya yeni ve 
acemi olduğundan böyle müthiş 
bomba barajma sinirleri taham
mül edemiyor ve tahtelbahir su-
3mn yüzüne çıkıyor. Halbuki bir 
çok seneler denizaltı harbüü ya
pan tecrübeli mürettebat sinirle
rine hekim olduklarından deni
zin dibine çekilerek istirahat 
eder ve bombalann mütevall in-
filâklanna ehemmiyet vermez
lerdi. 

Kafilelerin emniyeti İçin müm
kün mertebe çok harb gemi^nnin 
terfik edilmesi zarurîdir. Ameri
ka lıarbe girdikten sonra kafile
lerin büyük zajrlat vermiş olması 
Amerikan bahriyesinin kafileleri 
himaye etmek üzere kâfi derece
de refakat gemisi tedarik edeme
mesinden neşet etmişti. 

Bunun İçin Amerika sahilleri 
Alman tahtelbahirlerine mükem
mel bir şikâr ve avlanma sahası 
olmuştu. Fakat bu zaaf ortadan 
kalkmıştır. Refakat gemilerimiz 
çok artmıştır. Bunun semeresini 
de görüyoruz. Çünkü gemi zayia
tı azalmaktadır. 

İSTANBUL HAYATI 

Istanbuiun can 
damarı 

HifelS 
Kurtlar 300 çocuk yemişler! 

Cinde şarkî Nankingde Henlan 
dağlarında aç kalan kurtlar in
sanlara hücum ederek en az 300 
çocuk yemişlerdir. Kurtlara kar
şı mücadele güçmüş, çünkü ma
halli halk kurtlan mukaddes bir 
mahlûk, tabiri diğerle ilâh adde-
dlllyormuş. Buna rağmen Çin ve 

Japon makamatı, cesur gençler
den mürekkep bir sürek avı tertip 
ederek kurtlara karşı bir müca
dele açmışlar re diri 37akalanan 
kurda bin ve ölü olarak getirile
ne de sekiz yüz kuruş kadar bir 
para nükâfat İlân eylemiştir. 

Kedi ile balıkçıların ahbaplığı 
Moraviyada büyücek siyah bir 

kedi balıkçılarla hakikî ahbap oU 
muştur. Balıkçılar avlanırken o 
da oltada tutulmasım. bekliyor-
muş. Denizde görünmlyen oltaya 
bahk tutulduğu zaman kedi bir 
ön ayağı üe «çek» işaretini veri-

Örümceğin oburluğu 

yormuş. Bu suretle balıkçı, bah-
ğm tutulup tutulmadığım anla^ 
mak İçin kedinin işaretine bakı
yormuş. Buna mukabil kediye 
bol bol balık veriyormuş. Fakat 
keki 3rakalanan taze. teılıklann 
yalnız başlarile kuyruklamu ye
mekle iktifa ediyormuş. 

İngüiz hayvan mütehasasla^ 
nnda John Lubhokım İddiasına 
göre mayvanat araamda en obur 
olanı örümcektir. Eğer insanlar, 

oburlukta örümceği taklit etmek 
istese günde 13 kuzu, 11 domuz, 
2 sığır ve bir çok kiloluk hamur 
işi yemek lazımmış. 

Bulgaristanda tahta ayakablar 
Bulgar Veçer gazetesinin bil-

dirdiğine göre, Sofyada sivU se
ferberlik erkâmnm yaptığı bir 
toplantıda, tabanlan tahtadan 
iki milyon çift tahta ayakkabı 

yaptırılması kararlaştınlmıştır. 
Bu tahta ayakkabılan, Bulgar 
sana3rl ve esnaf müesseseleri İki 
ay İçerisinde yapacaklardır. 

Nihad Sami BANARLI 
^ ^ Galatasaray Lisesi edebiyat öğretmeni 

Edebî Bilgiler 
Lise: 1 

Geçen Tıl bûyOk bir rağbet kazanarak kısa bir sunanda tOkenen 
EDEBÎ BİLGİLER. Maarif Vekilliği talim ve terbiye heyeü kirarUe 
yeniden baaılmıç ve liselerin birinci sınıfma okutulması, 18.8.1948 çün 
ve 9190 sayı İle tamim ve tavatfye edllml«tir. 

EDEBt BÎLOtLER, kendi alanındaki edebiyat kitapları içinde, 
edebiyatı tanıtışmdakl metodu, tarif ve tasniflerinin açıklığı, edebi 
örneklerinin büyük bir Kvk »t itina ile «eçllnılş olması gibi meziyet* 
lerile tanınnu^ ve aevUmî tir. Memleket gençliğine milli bir edebi
yat kültürü yermeği de ülkü edinen EDEBl BİLGİLER, ber edebiyat 
meraklısmm seve seve okuyacağı müstesna bir kitaptır. W 

Fiati 1 5 0 kuruş 
R E M Z t K t T A B E V t 

Sarıyer Askeılik Şubesinden: 
341 âoğvunlulajL-la muameleye tabi 

tam ©hliyetnamell kısa hizmetlilerin 
bazıtlık kıtasma sevkedllmek üzeı« 
hemen «ubeye gelmeleri ilftn olunur. 

Büyükadada 
satılık arsa 

Nizam cihetinde çamlık İçin
de fevkalâde manzaralı geniş 
eepbell muntazam duvaüa çer-
rllnılf 2300 metre munübbaı bir 
atsa satılıktır, tçlnde bağı ve 
müteaddit yemiş ağaçlan vardır. 
«Aksam» ilân memurluğuna mü
racaat. Telefon: 20681 

r Yurt ve Dünya 
Sayısı 33 çıktı: 

Romain Rolland ve Jean -
Chrlstophe'dan bir parça; Fa
şizmin sosyal yapısı ve bir Çin 
hikâyesi. 

Posta kutusu S55 Ankara. 

Vatan vapuru, Eminönü, Ka-
raköy kıydannda pinekliyen kü
çük kardeşleri motörlere, sandal
lara iş çûaanp bir vatandaşlık 
hizmeti yapmak hevesine mi ka
pıldı; yıdaa altmış saat göz aç
tırmadan yağan yağmurun, şim-
şdJerin, yıldınmlarm verdiği 
sıkmtıdan mı öfkelendi bilmem 
ki?!. Sabahleyin ortahğm tenha 
bir zamanında horul horul uy
kuya dalan köhne Karaköy köp
rüsüne sıkıca bir muşta vurup 
kamım patlatıverdi. Erkenden 
işlerine gitmek üzere köprüye 
koşanlar, yan yere gelince ağız
lan bh- kanş açık, olduklan yer
de kalıverdiler. 

Ortasmdan bölünen köprünün 
iki ucunda toplananlar, karşıdan 
karşıya selâmlaşıp geriye dönü
yorlar. Karaköy, Eminönü kıyıla-
|rma yığılan kalabalık mütema
diyen artıyor. Kıyıdan kıyıya 
işleyen minimini tekneciklcr, 
harâıan yığmlanndan buğday 
tanesi aşıran kanncalar gibi vı
zır vızır gidip geliyorlar. Fakat 
her dakika bir kaç misli artan, 
yolcu yığınım tüketmek ne müm
kün!.. Sahilde kıyametler kopu
yor. Haykıranlar, nâra atanlar, 
çırpınıp tepinenler, ıslık çalan
lar, düdük öttürenler etrafı çm 
çm çınlatıyorlar. Palamut, torik 
mavnalamun boşaltıldığı yağh, 
çamurlu, kaypak iskeleciklerin 
çarpık, delik deşik kalaslan üze
rinde, geniz tırmalayıcı kokular 
arasında mantar iskarpinli, em
prime roplu, ipek blûzlu bayan
lar, her tarafından ekşi ter lîoku-
su fışkıran pasakh kayıkçılarla 
kucak kucağa... Çığlıklar, feryat
lar yükseKyor. 

— Ayyy... Az kaldı düşüyor
dum. 

— Aman, bay l^ayıkçı! Beni 
de al ne olursun?., 

— Kuuzum kardeşim! Şu elim
den tut Allahaşkıra... 

Kayıkçı, kıUı, yamk kollanm 
sıvamış; şık bayanlan kollann-
dan, omuzlanndan. göğüslerin
den yakalıyor, mavnaya torik is
tif eder gibi kayığın içine fırla-
tıveriyor. İskeleden ayrdırl-en acı 
bir çığlık: 

— Aah, vire riçin gidiyorsun?.. 
Mamam kaldı disarda... 

— Maman da neymiş? Ekme
ğini mi unuttun? Mübarek ra
mazan gününde ekmek de yeme-
yiver. 

— Yok vire! Oyle değil be!.. 
Mamam kalmis... Yaniyakim be
nin anasi disarda kalmis. Onu 
da alazayis istiyorum. 

— Sen delirdin mi harım?.. 
Bir gişi daha alırsam gayıh ba
tar. 

Elinde ördek başı saplı şemsi
yesi, koltuğunda bohçası, siyah 
mantolu, kırmızı başörtülü, şiş
man bir haminne paytak paytak 
koşarak İskeleye g^eldi, sandalcı 
Ue pazarhğa girişti: 

— Oğlum! Beni köprünün öte 
başına götürüp Haydarpaşa ba-
fnruna bindirirsen sana iki ta
ne çeyrek var. Amma, sen şimdi 
şu şemsiyemle bohçamı kayığa 
koy da beni bekle. Şuradan iki 
tanecik limon alayım. Denize hiç 
yüzüm yoktur. Hele oruç ağızla 
kayığa oturursam. desturun, saf
ram kabanr, orucum da bozulur. 
Bafura gidinciye kadar limon 
koklıyayım bari 

ötede bir hanım teyze, kayık
çılarla çHd^iyor: 

— Ayol! Şu ecel telmesinin 
içine bu kadar adam bindirilir 
mi?.. Mübarek günde bizi götü
rüp denize mi dökeceksin? Dün
yalarda gitmem vallalıi... Ya be
ni çıkar, y« öteki yolculan. 

Ecel tekneleri, sandallar, ka
yıklar derken mavnalar, salapur-
3ralar, ardmdan motörler; yıllar
ca kıyıda durup çatlayan talıta-
lan alelacele karasakızla- sıvanıp 
suya atılan kınk. k^me tekne
ler de kervana katılıp bu müşteri 
yağması fırsatından İstifade et-
ültr. O gttne kadar müşteriyi 
can düşmanı sayan, burunlann-
dan kıl aldırmayan şoförlere ne 
oldu bUmem-.. Eminönü nhtım 
boyu taksilerle doldu. Mü'?teri-
den bucak bucak kaçan, soföıler, 
o jfün çığırtkanlarla müşteri top
layıp Unkapanı köpriisünden 
Beyoğluna taşıdılar. Malûm ya, 
dönüşte de boş gelmek trM kesl 
yok!.. 

Karm deşilmiş, yarasını ka
nncalar üşüşmüş bir eider leşi 

: gibi yatan köprünün örf^'den 
i ecel teknelerile geçerken onun 
I kıymetini daha İyi anladık Me-
I ger köprü, tstanbıdun can da-
{ manymış. 
i Cemal Refik 
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İstanbul Verem Mücadelesi 
Erenköy Sanatoryomu Başhekimliği ve 

Verem Savaşı Hemşire Okulu 
Direktörlüğünden t 

İstanbul Verem Mücadelesi Cemiyetinin: Sıhhat vo içtimai Mua
venet Yüksek Vekftletloln ruhsat v» tasdikllt Erenköy Sanataryonıım-
da yeniden tesis etmlf ölduftu cVerem Savağı Hem^lr* Okulu» İçin ta

lebe kayıd ve kabulüne başlanmsıtır. 
1 — Okul yatılı v» paramadır. Tahsil müddeti iki »enedir. Talebe

ler nazan ve tatbiki denüerlnl Banatoryomda görürler, 
2 — Talebenin yeme,- giyinme ve yatmaları Cemiyet tarafından 

temin olunduğu gibi aynoa kendilerin» ayda bej lira barçJık verilir. 
3 — Okulu İkmalden sonra diploma alan heıaşlrelar tatonbul Ve

rem Mücadelesi Cemiyetinin tstanbuldakl Müessesatmda en ttı altmış 
lira aylık ücretle üç senelik mecburi hizmete t&bidlrler. 

4 — cemiyet müesseselerinde vazife gören hemçlreler, Cemiyet 
marifetlle hayat slgortasma tftbi tutulur ve sigorta primlerinin % 95 1 
cemiyet tarafından tesviye edilir. 

5 — Tahsil müddeti emasında vazifeden mütevellid bir haatalıfia 
yakalanan talebe cemiyet tarafından sanatoryomda veyıa mügablh 
müesseselerde tedavi olunur. 

Okula kabul olunacak talebenin aşağıdaki vasıflan halı olması 
lâzımdır: 
1 — Türkiye Cumhuriyeti tetoaasmdan olmak. 
2 — Sıhhati tam ve yftlnfle olmak, 
3 — Orta tahsilini tamamlamış olmak veya buna muadil derecede 

tahsil gördüğünü bildirir musaddak belgelere saihib bulunmak. 
4 — Yaşı 17 den aşağı ve 28 ten yukan bulunmamak. 
5 — Evli olmamak (evvele* evlenmiş olup da h&len aynlmif ve çocuk 

suz bulunanlar kabul edilir.) 
O — Okulu ikmalden ve diploma aldıktan sonra Cemiyetin tstanbulda

kl müesseselerinde ttg senelik mecburi hizmeti ifaya haar oldu
ğuna dair noterlikçe musaddak bir kefaletname göstermek. 

7 —Tahsil devresi esnasında okulun iç talimatnamesin» aykın hare
ketleri dolayısile veya aynı smıfta üst üste iki sene kalmak sure-
tlle okuldan çıkarıldığı ve yahud tahsilini terketm* suretUe okul
dan aynldığı takdirde o güne kadar kendisi için yapılmış olan 
her türlü masrafları tazmin edeceğine dair gene noterlikçe mu
saddak şahsî veya mail kefaletname göstermek. 
Yukarıkl şartlan haiz olan İsteklilerin bildirilen belgelerle bir

likte nüfus hüviyet cüzdanı üç aded vesikalık fotoğraf ve bir dilekçe 
ile cemiyetin İstanbulda Yeni Postane karşısmda Yeni Valde hanm-
dakl merkezine veya Erenköy Sanatoryomunda Okul Direktörlüğü
ne hemen müracaatları. 

^AViLLİ P İ Y A N G O 
15 ind tertip 2 nci çekiliş plânı 
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y ukanda resmini gardüğünO», 
' tayyare Pasifik'in bir tar». 

fından diğer tarafına muntazam 
posta «eferi yapan ilk ticaret de-
niz tayyaresidir. 1935 senesinde 
Amerika'da Glenn L. Martin Şir. 
keti tarafından imâl olunan bu 
deniz tayyaresi, lekiz seneden-
beri »erviB yapmakta olmasına 
rağmen, el'an mükemmel bir 
»ekilde hareket etmektedir. Dün-
ya milletleri arasında ticaret v« 
«eyalıatr inkişaf ettirmek mak-
sadile, Martin ticaret tayyareleri 
imâlini ûç dört misline çıkara
caktır. 

1909 «lan beri an güvenilir 
tajyara yapan fabrikadır. 

THE GLENN L. MARTIN CO.. BALTİMORE. MD.. USA. 

İstanbul Beşinci İcra Memurluğun
dan: 940/1947 

Raifeye 1213 lira vermeğe borçlu 
Refia ve Emlnenln mütesarnfı altın
da bulunan Beşlktaşta eski Yenima
halle yeni Abbasağa mahallesinde 
eski İhlamur yem Jandarma, mekte
bi sokağmda 51 yeni, 55 evin müte-
sarnflanndan Mahmut karısı Refia 
ve kızı Emlneye İntikal eden 32 hisse 
ıtlbarile Reflanm üç hlssa Ue Emine-
nin 9 hissesi ki ceman 12 hissenin 
(2004) sayılı kanun hükmüne tevfi
kan paraya çevrilmesine karar veril
miştir. Hudud: Bir tarafı Hakkı bey 
arsası, bir tarafı Kâmil bey hanesi ve 
iki tarafı tarafı ttırlklam ila mahdut 
215 zlrâ mlkdanndadır. Mezkûr gay
ri menkul Jandarma mektebi ve Yıl
dız bostanı .TOkağmm köşesinde bah
çeli kagir hanedir. Zemin katı: Zemi
ni mermer ufak antreden altı basa
maklı ahşap merdivenle çıkılır. Bir 
sofadan üç oda bir hela ve dolap var
dır. Bodrum kat: Zemini kırık tuğla 
ve taş ve taşlık ve bir taş oda bir 
hela ve kömürük ve Zemini malta 
tulumbasn havi adi ocaklı bir mut
fak ve odunluk, bahçeye çıkılır kapı. 
Birinci kat: Yüklü dolaph bir sofada 
cephe üstünde bir oda ve bir kiler 
vardır. Bu kat kısmidir. Bahçe ve so
kak cephesi tahta perde ve sol tarafı 
hududu kâglr duvarla tahdit edil
miş ve içinde bir erik ağacı vardır. 
Gayrı menkul kçglr ve dahili kısmı 
ahşaptır. Tamire muhtaçtır. Elek
trik tesisatı vardır. Hududu: Tapu 
kaydı gibidir. Sahası: Tamamı 123/5 
metre murabbaı olup 80 metre mu-
rabbaı bina ve mütebakisi bahçedir. 
Gayrı menkulün bulunduğu mevki ve 
hali hazır vaziyete göre tamamma 
(4000) lira dört bin lira kıymet 
takdir edilmiştir. İşbu gayrı menku
lün arttırma şartnamesi 20/9/943 ta
rihinden itibaren 40/1947 No. ile İs
tanbul beşinci İcra dairesinin muay
yen numarasmda herkesin görebilme
si için açıktır. İlânda yazılı olanlardan 
fazla malûmat almak istiyenler işbu 
şartnameye ve 40/1947 dosya No. sile 
memuriyetimize müracaat etmelidir. 
2 — Arttırmaya İştirak İçin yukarıda 
yazılı kıymetin % 7,5 nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir bankanın te
minat mektubunu tevdi edecektir. 
(Madde 124. 3 — İpotek sahibi 
alacaklılarla diğer alâkadarlarm ve 
İrtifak haklan sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarmı hususile 
faiz ve masrafa dair olan iddiaları 
nı işbu İlân tarihinden itibaren on 
beş gün içtode evrakı müsbitelerile 
birlikte memurlyetünize bildirmeleri 
icap eder aksi halde tapu slciUerile 
sabit olmadıkça satış bedelinin pay-
laşmasmdan hariç kahrlar. 4 — Gös
terilen günde arttırmaya İştirak eden
ler arttırma şartnam.esini okumuş 
ve lüzumlu malûmatı almış ve bun
ları tamamen kabul etmiş ad ve iti
bar olunurlar. 5 — Gayri menkul 
11/10/943 tarihinde pazartesi günü 
saat 14 . 16 ya kadar İstanbul beşin
ci icra memurluğunda üç defa bağı-
rıldıktan sonra en çok arttırana iha
le edilir. Şu kadar ki, arttırma bede
li gayri menkul için tahmin edilmiş 
olan kıymetin en az % 75 ini bulmak 
ve satış isteyenin alacağma rüçhanı 
olan diğer alacakhlar o gayri menkul 
ile temin edilmiş ise bu suretle rüç
hanı olan alacaklarm mecmuundan 
fazla olmak ve bundan başka paraya 
çevirme ve paylaştırma masraflarını 
tecavüz etmek şarttır. Şayet böyle bir 
bedel tekUf edilmezse en çok arttıra-
nm teahhüdü bakı kalmak üzere art
tırma 10 gün daha temdit edilerek 
21/10/943 tarihine tesadüfen perşem
be günü saat 14 - 16 ya kador İstan
bul Beşinci İcra memurluğuna arttır
ma bedeli satış isteyenin alacağma 
rüchanı olan alacaklıların mecmuun
dan fazla olmak ve bımdan başka 
paraya çevirme ve paylaştırma mas-
raflannı tecavüz etmek şartlle en çok 
arttırana ihale edilir. Jöyle fazla bir 
bedelle alıcı çıkmazsa ihale yapılmaz 
ve satış talebi düşer 6 Gayri men-
ku! kendisine ihale olunan kimse 
derhal veya verilen mühlet içinde 
parayı vermezi3 ihale karan fesholu-
narak kendisinden evvel en yüksek 
teklifte bulunan kim İse arzetmiş 
olduğu bedelle almağa razı olursa 
ona, razı olmaz veya oulunmazsa he
men 7 gün müddetle arttırmaya çı
karılıp en çok artırana ihale edilir. 
İki ihale arasmdaki fark ve geçen 
günler Iç'n % 5 den hesap olunacak 
faiz ve diğer zararlar aynea hükme 
hacet kalmaksızm memuriyetimizce 
alıcıdan tahsil olunur. 'Madde 133) 
7 — Ahcı arttırma bedeli haricin
de olarak yataız ferağ haremi 20 
senelik vakıf taviz bedelini ve ihale 
karar pullarını vermeğe mecburdur. 
Müterakim vergiler, tenvirat ve tan
zifat ve dellâllye re^ninden mütevel
lit teledlye rüsumu ve müterakim va 
k;£ İcaresl alıcıya alt olmayıp arttır
ma bedenden tenzil olmıur. tsbu gay
ri menkul 12 hisssesi yukarıda göste
rilen tarihte tstinöul Beşinci icra 
memurluğu odasına işbu Hânı ve 
gösterilen arttınna şartnamesi daire
sinde satılacağı İlân olunur. 

Şeyhülislâm zade 
Ahmet Muhtar 

Kevakibi 
(Baş tarafı 5 inci sahifede) 

Meşrutiyet ilânma kadar sarayın 
ve Mutlakıyet idaresinin en cesur ve 
şiddetli muarızlarından biri olan 
Muhtar Bey, ne gariptir ki. Meşruti
yet ilân edilir edilmez birdten bire 
değişmiî. Sultan Hamidin en hara
retli taraftan olmuştu. Bunu kendisi 
şöyle anlatıyor: 

«... Halbuki ben. Meşrutiyetin ilk 
heyecanlı ve galeyanlı günlerinde 
hasbî olarak Padişahm hizmetini de-
ruhte eyledim. V e bazan şafak sö-
künceye kadar Yıldız sarayında kal-
dun. Meclisi mebusam kuşat eyle:, 
m ^ için Adliye dairesine geldiği 
gün, merdivenin başında on yedi ya-
şmda iken öpmediğim ayağmı kas
ten alâmeleinnnisa öptünu» 

(tntak-ı Hak; sahife: 2 7 ) 
Mulhtar Bey, bütün Meşnıtiyet 

devrinde «İttihat ve Terakki» mu
halefetinin ön safına geçmiştir. 
Kendisinin bu hareket tarzı, siyasî 
kanaatlerile beraber mücadele his
lerini teskin edememekten doğan 
ruhî sebeplerden ileri gelse gerek. 
Merhum, tenkit v« müa)haza]ıanm 
•on zamanlarmda yalnız politika 
sahasında değil, hususî muhitine 
ıvıe yıJcm akrabalanna da teşmil 
eniştesi operatör profesör Cemil To-
fından tasvibedilen Şehreminliğind.e-
ki icraaatini beğenmemek için (İn. 
tak-ı Hak) mda sahifelerce yazı yaz
mıştır. 

Mahmut Şevket Paşanın katli 
üzerine gıyaben idama mıalhkûm olan 
Şeyhülislâmzade, ancak geçen umu. 
mî harb mücadelesinden sonra tstan-
bula döndü. Fakat artık o, siyasetten 
uzaklaştığını ilân etmişti. Filhakika, 
mütareke devrinin hiç bir siyasî fa
aliyetine iştirak etmiyen merhum, 
son yıllarda inzivaya çekilmiş ve 
manevî teselliyi ancak bunda bul
muştu. Allah rahme* eylesin. 

Acele Satılık 
928 Model Bulk markalı ka

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

FRENGİ ev BEL8ÜĞCKLUĞUNA | 
TUTULMAIMAK İÇİN 

PROTEJiN 
^ kullanraalıdır.l^ 

•Satılık zeytinlik' 
ve bağ UCUZ FİYATLA 

Sanatoryum ve Prevantoryum 
İnşasına müsait 

Kartalm suyu ve havasile meş
hur Soğanlık köyünde (Yakacı
ğa 15 dakika mesafede) takri
ben 25 dönüm arazi içinde 10 - 15 
yaşmda 300 den fazla iyi bakıl
mış zeytin ağacı yüze yakm ki
raz. İncir, vesalr meyva ağaçları. 
Binlerce kütük bağ (Merhum 
Eşref Bey bağı) gesmek İçin Bay 
Kâzıma müracaat. 

Satıhk köşk 
ve etrafmda MEYVA bahçesi 

UCUZ FİYATLA 
Mütekaitler, nekahat halindeki 

hastalar, sayfiyeye ihtiyacı 
olanlar İçin fırsat 

Kartalm suyu ve havasile meş
hur Soğanlık köyünde (Yakacı
ğa 15 dakika mesafede) 4249 
metre murabbaı bahçe içinde 
içinde yeni ve sağlam yapümış 
kagir iki katlı köşk. Müştemi
lâtı yedi oda, bir banyo, mutfak, 
kiler. İki heladır. Bahçe içinde 
incir, vişne, kiraz, kayısı, dut, 
ceviz, badem, erik ve sair meyva 
ağacı mevcuttur. Derinliği az 
suyu çok, kuyusu vardır. Gez
mek İçin Bay Kâzıma müracaat. 

(Mahmut Bey Köşkü) 

İKtanbul Asli ve Üçüncü Hukuk 
fıakimliğinâen: 

Kurtuluş Suyolu kak 13 No. da 
mukim Sâbire Sağük urafmdan aynı 
hanede mukim iken hali hazır ika-
mrigâhmm seürsizllğl tahpkkuk 
eden Fatma Salme aleyhhıe mahke
menin 943/192 No. lu dosyası İle açılan 
tescili talâk dâvasmm yapılan du
ruşması sonunda Müteveffa Alımet 
Cemalin, hayatta iken kansı muma-
ileyha Fatma Saimeyi 1334 tarihinde 
mahzan şuhutta talâkı bayin İle tat-
lik ettiğinin subutuna 9/7/943 tari
hinde karar verilmiş ve yazılan ilân 
mahkeme dlvanhanestae talik edil
miş olduğundan mumaileyh Fatma 
Salmenin İlân tarihinden itibaren on 
beş gün içinde müracaatla temyizi 
dâva edebllecekl, aksi takdrde hük
mün katileşeceği İlân olunur. 

İ L Â N 
Kameslz fazla flatle ekmek sat

mak suretile Millî korunma kanunu
na muhalefetten suçlu Üsküdar Şeyh 
Camisi Tophanelloglu sokak 6 No. da 
oturur Üsküdar Hâkimiyeti Milliye 
caddesi 265 No. da aşçı Hasan oğlu 
Recep Billi'ln Üsküdar Milli korunma 
mahkemesinin 27/7/943 tarih ve 
373/377 «ayılı karan İle yirmi beş lira 
ağır para cezasile mahkûm edilmiştir. 

Günlük Hayatta I. C. I. 
SERÎSf No. 6 

KÖSELE VE DERİ 
nSIRLARDAfi beri kösele ve derinin debagat ve terbi
yesinde kullanılan hayvani ve nebati maddeler ve bo*. 
yalar yerine, geçen asır sonlarından itibaren kimyager* 
ler madeni kimya maddelerini ve uzvi boyaları daha 
fenni usullerle bu endüstriye tatbik ederek bugünkü 
mükemmeliyetini temin etmişlerdir. Bu sayede en sağlam 
asker kunduralarından en zarif kadın iskarpinlerine ve 
lüks çantalarına kadar rengârenk ve muhtelif evsafta 
deri eşyasının imali mümkün olmuştur. İngiliz deri ve 
köseleleri dünyaca tanınmış olan nefasetlerini bu saha« 
daki araştırmaları ile en ön safta gelen İngiliz kimya
gerlerine ve bilhassa " Deri kimyacılığı bobası» diye 
anılan Leeds üniversitesi profesörU H. P. Procter'e 
medyundurlar 

imperial Chemical Industries Limited 
Türkiye Vekilli 

İmperial Kemikai İndustris (Turkey) Ltd. 
i s t ı o b u i 

A N" A T fl 
Herkes aşktan bahseder, fakat kimse aşkı bilmez. Âşık olur, ma

şuka olur, her nedense aşkı İdare edemez olur. 
Aşk bir san'attır, hem de san'atların en İncesi ve en yükseğidir. 

Bu san'atı bllmlyenler İçin mahcupluk, beceriksizlik daimîdir. Aşkta 
urtırab, mahrumiyet, gösyaşı ve ümidsizUk hep aşk san'atmı bilme
mekten ileri gelir. 

Yüzlerce aşk hikâyeleri, maceraları okuyanlar bile eğer OVİDUS'ün 
AŞK SAN'ATINI okumadılarsa aşkta gene pek acemi kahrlar. Lâtin 
Şairi OVİDUS'ün yazdığı AŞK SAN'ATI bütün dünyada aşk ve işve 
âleminde pek büyük bir şöhret kazanmış en beceriksiz ve ümidsiz âşık
lar bu kitabı okumakla aşkta büyük muvaffakiyetler elde etmişlerdir. 

Aşk San'atı esert kuvvetli mütercimlerimizden ASIM ÇALIROĞLÜ 
tarefmdan temiz ve güzel bir üslûbla türkçemlze çevrihnişllr. 

Aşk üzerine yazılmış 50 roman okumaktansa bir defa bu kitabı 
okumak yetişir. Flatı 125 kuruştur. 

H Î L M İ K İ T A B E Y İ 
Toprak Mahsulleri Ofisi 

İSTANBUL ŞUBESİNDEN: 

Serbes ve ucuz kepek satışı 
Ofisimiz hesabma çalışmakta olan değrimenlerde mevcut kepeklerin 
beher kilosu «8» kuruştan serisest olarak satışma başlandığı Hân olunur. 

Satılık konpresör ve hava çekici 
8 beygirlilc Ameriitan malı, civata, perçin ve taş ocaklarında ça
lışmaya elverişlidir. Galatada, Kalafatyeri Yelkenciler sokak No. 1 30 

Radyo Montörü Aranıyor 
Radyo cihazlarında vukuu muhtemıel tamiratı bizzat yapabilecek 

bir radyo montörü aramıyor. Bu ehliyeti haiz olan taliplerin «Rad-
yofen» rümuzile İst 1 76 Posta Kutusu adresine yazı ile müracaat
ları rica olunur. 

İstanbul C. Müddeiumumîliğin
den: 

Çankırı mahkemesinde açık olan 
20 lira maaşh 2 zabıt kâtipliği için 
1 5 / 9 / 9 4 3 tarihinde Çankırı adliye i 
encümeninde imtîhan yapılacağın, t 
dan memurin kanununun 4 üncü 
maddesinde yazılı evsaf ve şeraiti 
haiz olan taliplerin oraya müracaat 
etmeleri ilân olunur. 

_ fRKEK ve KIZ — YATILI ve GÜNDtlZLÜ _ 

S A N KT G EO R G 
ALMAN OKULLARI 

İstanbul - Galata Kartçmar »okak. Tel: Krkek 42095 - Kız 40499 
Erkek kısmı: Orta, Lise ve Ticaret okulu 
Kız kısmı : hk, Orta okul ve Ticaret kısımlan 

K A Y I T : Her pazartesi ve peışembe 9 dan 12 ye kadar 
1 Eylülden itibaren her gün sabah ve akşam 

İkmal imtihanları: 13 ve 14 Eylülde. ^ - ^ ^ _ _ ^ 
Tedrisatın başlaması: 15 Eylül 943 çarşamba. ^ İ ^ ^ M İ M 

İstanbul deniz levazım amirliğinden: 
80 - 100 tonluk bir adet mavnaya ihtiyaç vardır. İsteklilerin satmak 

İstedikleri mavnanm evsaf ve fiatmı 20 eylül 943 tarlhme kadar bir mek
tupla amirliğimize bildirmeleri. (8900) 

B A Y A N L A R A — ^ 
HİKMET AKKAN BİÇKİ VE DİKİŞ YURDU: 
Talebe kaydına bağlanmıştır. Az dikiş bilenlere altı ayda, hiç 

bllmlyenlere dokuz ayda biçki ve dikiş öğretilir ve kendilerine Maa
riften tasdikli diploma verilir. 

ADRES: 
Beyoğhı Hamalbaşı Şebek sokak Mesut apartımanı numara 10/8 
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20 SENELİK TECRÜBELİ SEBZE — 
Meyvacüık ve çiçek ve park usaUerlnl 
fevkalâde yapar. Bonservisi vardır. 
Bu gibi bahçıvana İhtiyacı olan fa ad-
îese mektupla sorulması. Bebekte 
Cevdet paşa caddesi No 26 Mustafa 
Özdemlr. _ 1 

TAHStLt ORTA İKtYE KADAR — 
Olan bir Türk km ailevi vaziyeti bo-
•uklugundan tahsiline devam edeml-
yeceğinden müescesede müsait bir üc
retle iş aramaktadır. Ak^am gazete-
•İnde S.K rumuzuna mektupla müra-
eaat. _ 

MVHASİB — Yabancı lisanlarına 
Tak:t çok tecrübeli bir muhadb gün
de birkaç saatte ehven ücretle def
terlerinizi kanunlara uygun tutmak
tadır. Akşamda «Kâtip» rumuzuna. 

2 -ÎŞÇIARIYANLAR 
BABA — Ve 11 yakındaki oğlunun 

bütün ev hizmetlerini görebilec* te
iniz, görgülü referansla kefalet t«ı*-
biiir bir bayan aranıyor. Uymkatı 
olana elli lira aybk verilecektir. Sul-
tanhamam Emin bey hanı altında. 
22 No. ya müracaatları. 

ORTA TAHSİLLİ BİR BATAN 
ARANIYOR — Bir baya refakat v« 
İşlerine bakacak 10,30 dan 6.S0 a ka
dar tafsilât 20605 telefona. 

FOTO SAİT — Taksim Sineması 
İç nde 2 bayan tezgâhtar aranmak
tadır, semte yakın oturanlar tercih 
edilir. 

DİPLOMALI ÇOCUK BAKICISI 
ARANİYOR — 16 ayük bir çocuğa 
bakmak üzere dlplomah ve iyi refe 
rans verebilecek bir çocuk bakıcısı 
aranmaktadır. Galata Posta kutusu 
1092 ye müracaat edilmesi. 

3 MOTORLU — Ve 3 el tezgâhlı bir 
dokuma atölyesi devren acele satılık
tır. Talipler: Mâhmutpaşada Bezci
lerde 33/35 müracaatları. 

KAPTIKAÇTIYA ELVERİŞEİ — 
Lâstikleri yeni, bir otomobiUe bir 
kamyon satıüktır. Bayezlt Mitatpa-
şa yokuşu Uysal sokak 15 No. ya mü
racaat. 

SATILIK VOLt — Anadoluhlsann-
dakı Hamamönü volisi satılıktır. Sir
keci Salkımsöğüt karyola fabrlkasma 
müracaat. Telefon: 21832 

ACELE SATILIK SİNTÎMA — Maki
nesi Zelssikon markalı. Taliplerin 
Eminönü Arpacılar caddesi No. 18 
Arlon mağazasma müracaatlan. — 1 

MERCEDES BENZİN I. A. 790 — 
Tipi, henüz 7000 km. yapmış, çift ka-
pıh ve 5 yeni lastikli bir otomobil sa
tılacaktır. Taliplerin (23440) telefon 
No. na müracaatları, — 

ACELE SATİLİK — Acem taban 
halıları, bürolar icln maîtoken oda 
takımı, çini lot». Bakırköy Yeni ma-
^ U e Ont&mmujg caddesi No. 3 2 - 1 

OVOMAltC BESAP MAKİNESİ — 
Amerikan Marşan marka bir aded 
mflceddet otomatik hesap makinesi 
satılıktır. Bahçekapı Arpecılar han 
19 numaraya müracaat. ı 

SATILIK ECrZAHANE C A M E K A N -
LARI — Yüzü ıhlamur rafları çam 
aBaçtan mamri camlan tamamdır. 
SirtaMl Kayseri Hanı altında 80 nu-
maMy magazay» m^yraouj — 2 

GÜL AĞACINDA^ — f^ns ı z stl 
Ünde, altı parça, yatak odası takımı 
satılıktır. İstlyenlerin Talimhane, 
Abdülhakhâmit caddesi Gürsby apar-
tımanı daire 2 ye müracaatları. — 

Muhasebe makinaluı aut^t 
kullananlara tavsiyelerimiz: 

KAPICI — İstanbul cihetinde on 
daireli, kaloriferli bir apartımana yal
nız bir ailesi olmak şartlle bir kapı
cıya İhtiyaç vardır. Sirkeci Antalya 
han numara 19 a müracaat. 

AİLE KADINI ARANIYOR — İstan, 
bulda 3 kişilik bir ailenin ütü ve orta 
işi hizmetlerini yapacak çalışkan bir 
aile kadınma İhtiyaç vardır. Istan-
bulda Bahçekapıda Cermanya ha^ 
nında FOMSİN inşaat şirketine mü
racaat. — 3 

DADI — 3 ya^mda bir ku için tec
rübeli, çek dikkatli ve temiz bir dadı 
İsteniyor. Maçka Teşvikiye caddesi 
Cemillye Ap. 69/3. — 1 

RESSAMLIK VE KLİŞECİLİK 
öğrenmek istiyenlere: Cağaloğlu Tür. 
bsdar sokak No, 18 Stad ve Tanln 
matbaaları binasmda ressam Mazhar 
Apa klişe atelyesine müracaat. — 1 

SATILIK PİTANO — Yeni vaziyet
te bir Alman piyanosu acele satüık-
tır. Müracaat: Her gün 17 - 18 arası 
Moda Caddesi 85 — 

SATILIK MARANGOZ TAKIMI — 
Çok az kullanılmış Avrupa maU ve 
yedek bıçaklarlle. Kadıköy Mısırlı-
oglu Hayrullah Ef. Sok. No. 1 6 — 1 

KELEPİR — Yepyeni Konsol Pia-
nosu (Krauss) satılık; Kmaze, en 
asri İngiliz mekanik; Tel. 44374. As-
malımescid. Kamhl Apt. 4. — 

EYLÜL . KELEPİRİ — Yeni, yol
lu denizci KABAYOLLE satıhk; 7 
metre, 650 kiloluk umurga, Markonl, 
bütün teferruat. Moda kayıkhanesin
de Bay Yusufa müracaat. — 

MÜTEFERRIK 

ECZA LABORATUARINDA — Am
balaj İşlerinde çalışacak bayan aranı
yor. Kısa tercümei haille (İş) rOmuzlle 
Galata posta kutusu 1288 yan İle mfi. 
racaat. — 

SEKİZ YAŞINDA BİR KIZ — Ço
cuğuna piyano ve Fransızca ders ve
recek bir kadm öğretmen aranıyor, 
Fransız îDlursa tercih edilir. Poftta 
kutusu 755 e yazılması. — 1 

ÇOK İYİ FANSIZCA BİLEN BİR — 
Bay veya bayana ihtiyaç varcbr, 
Fransız olan, terzilikten anlıyan ter
cih edilir. Ve aynca tstanbula yakın 
vilâyette diplomalı diş tabibi bayan 
aranıyor, müracaat: Beyoğlu İstiklâl 
caddesi 193/2 numara, Bekir Yllmaz. 

ANADOLÜDA ÇALIŞMAK tZE-
RE — Memur, puvantör, maUnlst ve 
şoföre İhtiyaç vardır. Her gün öğle
den sonra Karaköy Palas kat 6 No. 
11 e müracaat. — 3 

SERMAYEDAR ARANIYOR — Gün 
de 1000 lira meşru safi kâr getlrmeiE 
üzere tesis edilen İmtlyazh ve rakibi 
olmıyan bir sanat işinin işlemesi İçin 
26,000 lira sermaye koyarak ortak 
olacaklar: Fatih: Posta kutusu 28 e 
müracaatları. 

Bir çok bürolarda lezayüd 
eden işler muhasebe makina-
lanna fazla iş yükletmeme mu-
cib oluyor ve bu sebeble ihti
mal daha bir Mercedes maki-
nası siparişini diişüniyorsu-
nuz, fakat biz maatteessüf es
kisi gibi sipariş kabul edemi
yoruz. Eğer böyle bir vaziyette 
iseniz vaziyeti eyice mütalaa 
ederek her makinaya işin tak
sim tarzını belki ıslah edersi
niz. Mercedes makinanız ha
kikaten ve mütemadiyen işli-
yormu?yânihiç 
durmadan bir 
kaydı dikeri ta-

kib ediyormu ? eğer böyle de-
ğilse işi eyi hazırlayarak vazi
yet ıslah olunabilir. Mesela, 
fişler tasnif edilir ve yahut 
hesab kartonları bir yardımcı 
vasıtasıle çıkarılır ve yerine 
konur ve bu suretle muha-
8İb hazırlanmış malzeme saye
sinde yalnız makinayı işlet
mekle meşgul olur. Eğer siz 
bu gibi tadilât ve ıslâhat için 
bizim vesâyâmıza ihtiyaç gör
ürseniz ya Mercedes vekil ine 
ve yahut fabrikanın organiza

syon şubesine 
müracaa t ın ı z ı 

ni1ll^<^ \ rica ederis. 

Zîyaeddin Said Erim 
l a t a n b n i - G a l a t a , V o y y a d a C a d d e a i 4 0 — 4 2 

Fazla şişmanlığa karşı 

ALMANCA DERSLERİ— Alman ba
yan öğretmen talebeye, büyüklere gra
mer muhabere dereleri verir. Kolay 
metodla 6 ay zarfmda Almanca öğre
tir. Her yere gider. Haftada bir İki 
defa muhavere yapar. Akşamda 
P. S. K. - 2 

BAYAN ARANIYOR — Yazıhane 
ve telefona bakacak. Liyakate göre 
ücret. Müracaat: Saat 10 - 14 arası 
Galata Kefeli Hüseyin Han No. 1. 

ANKARADA _ S kişilik bir aUenln 
İşlerini görecek temiz ve dddl bir 
hizmetçi arjınıyor. Şeraiti görüşmek 
üzere Büyûkada Çmar caddesi Alp 
Aslan sokak No. 2 ye müracaat. — 1 

3 - SATILIK EŞYA 
ACELE SATILIK İKİ ÇİFTE 8AN-

?**- — Bir buçuk ay evvel yapümıs 
6.05 uzunluk 1.35 genişlik yelken, İki 
çift kürek, döşeme demir ve tefemı-
atlle. Kadıköy Yoğurtçu Tramvay 
durak yerinde bakkal bay Cevdete 
müracaat. 

SATILIK OTOMOBİL — 6 sUlndlril 
Mersedes Benz markalı yeni bir oto
mobil satüıktır. İstlyenlerin Nlşan-
taşında Güzelbahçe So. Şen Yuva 
Ap. No. 3 bay Burhana müracaatları. 

FRANSIZCA — Lisan müteh. "Prof. 
Albert Anjelden: (Thöse) lerlni ha
zırlamak İsteyen genç münevverlerle 
Fransızcalarmı ileriletmek veya ko
nuşmak isteyen zevat bize müracaat 
edebilirler. Ücretler uygundur. Bah
çekapı Selâmt han. — B 

İNGİLİZCE DERS — Köle] mezunu 
tecrübeli bir bayan gayet kısa za
manda (3-4 ay) ehven flatla bayan
lara İngilizce öğretir. Akşamda 
«S S.» rumuzuna müracaat. — 2 

K A R L I BİR I9 İÇİN — 1600 - 2000 
lira arasında aermayeU bir ortak ara
nıyor. Adres: Balıkpazar Arslan ban 
No. 16 vasıtadle. — 1 

RADYOKARBON 
Tabletleri 

Mide ve Barsaklann muntazam çalışmasm temin eder. 
Bütün eczanelerde bulunur. 

Kutusu 70 kuruştur. 

MEKTUPLAKINIZI ALDIRINIZ 
Gazetemiz idarehanesini adres 

alarak göstermiş olan karlleri-
olzden 

B,A — A.KJİ — Genç Bayan — 
No Toprak — B.G.B — P.S. 

K — M.G — KJ*.K — K.T 

rehanemızden 
olunur. 

aldırmalan rica 

Ademi iktidar ve 
Bel Gevşekliğine karşı 

HORMOBiN 
Her Eczanede bulunur. P. K. 1255 

• • • • l ^ H B I B i m H Reçete ile tatılır. |g |g | | | | | | |g |g |_ | |^ |^ | |m| 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

KEMAN ARANIYOR — El yapısı 
temiz bir keman ahnacaktır. Şeraitin 
tafsilr-tlı olarak Feridun özem Beşik
taş Köylçi Yemlik sok. No 36 ya 
mektupla bildirUmesl, 

37 MODEL ŞEVROLE MARKA — 
4 lâstik yeni bir taksi acele saUhktır 
Fiati 6500 liradır. Talipler: Tahta-
kale cad. 17/1 İktncl kata müracaat
ları. 

Zayi — Kocaeli nüfus müdürlüğün
den almış olduğum ve içinde asker
lik teıhls tezkerem yazdı bulıman 
nüfus hüviyet cüzdanımı zayi etti
ğimden yenisini alacağımdan eskisi
nin hükmü yoktur. 

Adres: tçerenköy Cami sokak 63 
Şfikrû Sert 

ZAYİ — Kadıköy gazhanesine ya-
tıtdığım 28103 No, lu kdoıür beyanna 
meşinin dip koçanmı gaip atiğimden 
buıunduğu takdirde hükmü yoktur. 

Kadıköy İkballye mahaUesl tkbaliye 
sokağı 5 No. da Rıza Başvardar 

21 kalena 
150 adet 

50 kilo 
500 adet 

6 adet 
50 adet 

.000 kilo 
21 kalem 

» 

24.9.943 9.30 

24.9.943 10.30 
11.20 
11.40 

Su alır çubuk tmuhtelif kahnlıku» 235 kilo 
Galvaniz bakır aleminyom çiıdıo 
bronz levha muhtcbi kalem 
Grez yaj|:danhğı 2.3.4. no, 
Kalibra çeliği 5 .m/m 
Kaıyif rapdy« surum 
Ki(yım bandası 40 m / m 
Zımparataşı 68 - 76 ve 68 - 78 
Trazolin 
Mobilye 
Dinamo kSmürü cmuhtelift 

1 — Yukarıda cins ve miktan yanh malzeme pazarlıkla satın alına, 
oaklır. 

2 — Pazarlık hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Kabataşta leıva. 
zım şubesindeki abm komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Trezolin mobilya şartnam^ri ve diğer ma]z«me hakkmda 
uahat her gün öğleden sonra sözü geçen şubeden almabilir. 

4 — İsteklilerin t^ l i f edecekler^ fiat üzerinde % 15 güvenm* parasi. 
U b i r ü t e adı geçen komisyona müracaatları ilân olunur. ( 9 0 2 0 ) 

Zayi _ Haliç Fabrika ve Havuzlar 
müdürlüğünden aldığım 9379 slcU ve 
432 sıra sayılı pasomu zayi ettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Nihat Güneşoğlu 

Kadıköy iklnd sulh hukuk hâkim
liğinden: 943/3371 

ölü Abdülhadl Hikmet çocuklan^ 
Ümmügülsüm İle Abdülkerime Eren-1 
köyünde Etem Efendi caddesinde 94! 
No. lu köşkte mukim amcaları thsan; 
Bokullunun vasi t&yln edildiği aULk»-i 
darlara İlân olunur. ( 

Yüksek iktisat ve Ticaret Okulu Müdürlüğünden: 
Talebeye kayıt ve kabulüne 23 Eylül, 943 perşembe günü başlana

cak 18/1 teşrin 943 pazartesi günü son verilecektir. 
isteklilerin pazartesi günfl ve perşembe günleri saat 9,30 « 12.30 ara 

Binda aşağıda yazdı belgelerle okula bizzat müracaatları. 
1 — Kayıt ve kabul dilekçesi 
2 — Lise bitirme ve olgunluk diplomalaımm asıllan. 
3 — Nüfus hüviyet cuzdanlannm asb 
4 — Aşı ve uhbaıt raporu 
5 — İyi bal kftğıdı 
6 — 4.5 z6 boıyunda 18 adet kartonsuz fotoğraf ( 8 8 1 4 ) 

HÜSVSt NİŞANTAŞI 

IŞIK LİSESİ 
Kurulu4 tarihi 1885 

ANA - tliK - ORTA - LİSE . KIZ . ERKEK . YATILI . YATISIZ 
1 — Talebe kayıt İşlerine devam olunmaktadır. Müracaat her gfin 

saat 9 - 17 ye kadardır. Kcnebl dil tedrisatı İlk kısımda başlar. 
• • • • • • • • • • • ^ • " Telef(m »879 ^ • • • ^ ^ ^ ^ ^ • • B 

Şirket) Hayriyeden: 
Mekteplerin açılması münasıebetile 1 3 / 9 / 4 3 pazartesi gününden 

itibaren: 
1) Anadolu Kavağından 6,45 te hareketle 31 numaralı seferi ya

pan vapur 5 dakika evvel hareket edecek ve fazla olarak Beşiktaşa 
uğnyacaktiT, 

2) Bu seferin akurmasını alan 33 numaralı seferi yapan vapur 
fazla okrak KandilU'ye de uğrayacaktır. 

3) Köprüden 7,35 de hareket ile Beykoz'a kadar 20 ntmıaralı 
seferi yapan vapur Kanlıca'dan sonra Mirgün'e de uğrıyacaktır. 

4 ) Köprüden 15,15 te hareket ile Rumelihisan'na kadar 120 nu
maralı seiferi yapan vapur KUçüksuya uğramayıp Kandilli" ye uğnya. 
cak ve bunun dönüş seferi alan 12 5 numaıah seferi yapan vapur 
Küçüksu'dan fcalkmıyarak Kandilli'den kalkacak ve ayni saatte pos . 
tasma devam edecektir. 

Uşak Şeker Fabrikası için ̂ " 
Bir Dahiliye Mütehassısı - Bir Operatör 

ve bir Diş tabibine ihtiyaç vardır. 
İsteklilerin kendi eî yazılarlle yazıümş bir tercttmelhallerini, İhti

sas vesika sureterlnl, 4 x « eb'admda İki fotoğraflannı. adreslerile 
birlikte en kısa bir zamanda Ufak Şeket Fabrlkaa Müdürlüğüne gön
dermeleri. 

Dahiliye mütehassis ve operatöre Ihtteaslanna göre 800 11* 400 lira 
Diş Tabibine 200 lira maaş verilecektir. 

3 milyon otobüs bileti tabettirilecek 
L T. T İşletnMİerindeıii 
1 — 3 milyon otobüs bileti, 2 0 / 9 / 9 4 3 pazartesi günü saat 15 te pa

zarlıkla tab'ettirilecektir. " 
2 — Muvakkat teminat 11 3 liradır. Şartnameler Metro han levazı

mında parasız verilecekir. 8951 

Te efon Memuru Alınacak I Dahili telefon santralimi! için bu İşte çalışmış bir memura 
İhtiyacımız vardır. Taliplerin Galata Fermeneciler No. 90 da ] 
Ko^r^^^jirketln^müraçaatlar^ 

^OKER-P/. 

T I R A Ş B I Ç A Ğ I 
Avnıpada S memlekette imal eden fabrikaları memleketimize 

daima nıal göndermeğe gayret etmektedir. Senelerdenberı «atddığı 
gibi her yerde 
^ ^ ^ • • • • • ^ TANESt S K U R U Ş T U I L ^ ^ B i ^ H H ^ l ^ 

[.Büyük Dinamo Aranıyor. 
220-380 Volt Alternatif eereyanh 300 11& 500 amperlik müstamel 

veya yeni bir Dbıamo tJenerator» a ihtiyaç vardır. Rızapaşa yokuşu 
51 No. da (Kula Mensucat ffabrikasma) müracaat: Telefon: 24182 

I 

Açık artırma ile fevkalâde satış 
1M3 EyiûIün 12 ncl pazar gfinü saat 10 da Beyoglunda Maçkada 

Sll&hhane caddesi Tramvay yolunda ve Maçka Palas karşı sırası 24 
No. h Aziziye Palas'm 1 İnci dairesinde mevcut ve maruf bir aileye 
alt emsalsiz ender tesadüf olunur gayet nadide ve stU eşyalar, gümüş 
takımlar, hah ve saire açık arttirma »uretüe satılacaktır. Hakikî in 
giliz y tekmili akaju, matketlrt, file lşlenml| nadide «Maple» salon 

takımı 1 adet tekmlU marketin İşlenml* mûaeyyen salon kadm yazı
hanesi. 1 adet Loula XV ve gayet eski gtü afta^ ttzertne Marketeri İş
lenmiş epok emsalsiz oyun masası. Bir adet içi kapitone ve üstü aba
noz kaplama tekmili Mekke ve hakik taşlarla allâenmiş emsali az bu
lunur enfes çekmece. Bomlıe kapuln ve kusarsnz Paris malı eski Bul 
bfthü ve orta masası löO parçadan İbaret masif gümüş komple ça
tal bıçak takımı. Avrupa gümüşü şekerlik, pasta ve çay takımları; 
nadide Çin; Japon duvar tabaklan - Beyaz maden tepsi, semaver ve 
Şampanya kovalan. Saks ve OaUe biblolar. Bakara kristal vazo ve 
yemişlikler Krlstofii nsp^Tİ talomlan. 88 parça komple Kristofie ça
tal takımı. Halis bakara ender bulunur kristalllkör takımı. Halis 
maroken yazıhane oda takımı. Bakara kristal ve halis bronz Louis 
XV nadide avizeler. Lake çocuk yatak oda takunı? İmzalı Bronz Hev-
kdler. Artistik tablolar, Bakara kristal ve Bohem sürahi, k&se ve ka
dehler, bronz saat şamdanlar. Komple Sevri tabak takımı. Büyük 
Krlstofii şamdanlar, Avrupa mah Minlstri yazıhane, Kütüphane, Yol 
halıları, Şam fenerleri, Oymalı ajaç yaldızlı sandalyalar, güzel çini so
bası, Maricetiri sandık ve saire. . Hususi surette ısmarianmış çap-
rast telU yeni halde enfee bir Alman piyanosu. Darphane İşi gayet 

eski muhteşem Ur mangal seçllmlt tq>arta halıları 

İstanbul Belediyesinden: 
Sayın istanbul halkının nazari dikkatine! 

Halkm sıhhi su İçmeleri temin edilmek üzere gerek menba ve gerekse 
millet suyu çeşmelerinde birer »u memuru bulundurulmakta ve su me-
murlarmm huzurunda doldurulan şişe, damacana ve saire, suyun nereye 
ait olduftu kurşunlara mühür konmak suretlle tesbit edilmektedir. 

Son zamanlarda yapılan kontrollarda, bazı lucularm kurşunlara halel 
gelmemek üzere İplert çıkardıkları ve sonradan bunlan başka yerlerden 
gayrı sıhhi sular Ue doldurduklan şişe ve salreye bağladıkları anlaşılmıştır. 

Halkm sıhhati Ue oynıyan bu gibi suculaı hakkmda kanuni takibat 
icra edilmekte İse de: Oayri nbhl sular, İyi w İmiş gibi satmalarının ön
lenmesi için sulann kaplardan boşaltılmasından fince mühürlerin alıcılarca 
eaaah Ur şekilde tetkik cdUmesi ve kurfonlarm hiç bir suretle suculara 
verilmemesi sıhhati umumiye namına rica olunur. c9076ı 

Tıp fakültesi Dekanlığından 
Adli tıp beşeri fiziyoloji mikrolüyoloji enatitüLeıile birinci ikinci 

kadm do^um, kulak, boğaz, burun birinci iç hastalıkları tedavileri 
Frengi ve üroloji Kliniklerine münhal asistanlıklar vardır. 

TaÜp olanların yabancı d£ imtilıanlan yapılmak üzere Ejrlülün 
yirminci pazartesi gününe kadar Dekanlık kelemine müracaat «tmekri. 

6940 

Otomobil, Kamyon ve Traktör sahiplerine: 
Her cins ve kuvvetteki arabalar İçin OAZOJEN mevcuttur. Hemen 

teslim edlUr ve faaliyete getiriUr. Mektupla müracaatlara cevap verilir. 
Nakil ve I9 vasıtalanmaa odun kömürü Ue işleyen GAZOJEN koyduı-ur 
iseniz Benzhı daı^ftmdan kurtuhır, istediğiniz kadar vasıtanızı fazla ça-
hştmrsmız. 

ENDÜSTRİ T. A. Ş. AfU«fendl caddesi İmar Han No. 22-25 Telefon: 
22973 İstanbul 
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A Y D A 5 U R A TAKSİTLE 
Ta;ra müşterilerimi* tçln elmaslı ve pırlantalı saatler, altın ve pULtin 

nişan yüzükleri, kıymetli taklarla süslfl çiçek \t plâklar, yeni geralye yfl-. 
zükler, gümüşten mamnl larif tatlı, pasta ve yemek takımları siparişleri 
kabul olunur. Saatler emsali cibi 15 sene temlnathdır. Sipari] etmek isti-
yenlere katalok gönderilir. Mektnbla (İstanbul posta kutusu 184) adre. 
sine müracaat. 

- T E P E B A Ş I B A H Ç E S İ N D E -
12 Eylül Pazar günü Ak^anu 

ŞîtU Çocuk Esirgeme Kurunuı Menfaatine 

MUNiR NU RED DİN 
ve arkadaşları tarahndMi harikulade program.. Mevsimin son hıa«ıtını| 

B H ^ m g H B I I P H B i m i kaçırmayınız. İMHBHMHHMHHİMIHI 

BLİÜJPUNKT 
KadUiolanı 

TOPTAN 8ATI9 YERİ! OALATA - KARAKÖY PALAS 

Açık artırma ile büyük satış 
Mecburî Satış. 1943 Eylülün 12 nci pazar günü saat 10 da Bey-

oğlunda Ayazpaşa Mete caddesinde (Jandarma karakolu yanmda) 
10 No. lu Miramar Apartımanın 6 No. lu dairesmde bulunan ve şeh
rimizde muteber bir aileye alt çok kıymetli ve nadide eşyalar açık 
arttırma İle satılacaktır. Emsali nadir eşyalar açık arttırma ile sa
tılacaktır. Emsali nadir bulunur hakiki Renesans Istilinde nadide ye
mek oda takımı. Maon kaplama Louis XVI Stilinde emsalsiz yatak 
oda takımı. Hakiki İngiliz mamulâtı maon 6 parça salon takmu ku
sursuz ve üzeri iyi halde İpek kaplı tekrar Paris mamulâtı 9 parça 
oymalı Goblen salon takımı 2 oymalı Berjer kusursuz Stil Louis XVI 
üzeri ipek kumaş kapU Marketeri Babü, Sekreter, Salon masalan ve 
saire Fransız mamuÜtı tekmili marketeri, çocuk için Lake yatak oda
sı, Maon koltuklar. Salon masalan ve saire. Meşhur Halil Paşa, Şev
ket, Nlclas, A. Wattau, Van Dyck, Troyan, Sllbert. Budry ve sair 
ressamlann tanınmış kıymetli yağlı boya resimleri. Sevr, Vienne, Blö 
Blan, Kanton, Kluazone. Saçuma, Portekiz, Gaile ve Saksonya bü
yük vazolar ve duvar tabakları. İki tane kusursuz büyük boy hakiki 
Yıldız vazo. Bir çok tekrar Yıldız duvar tabakları. Bartoedien büyük 
boy masif bronz heykel. Bronz kolonlar, yeşil mermer heykel kolo-
nlle Amerikan yazıhane koltuğu ile ceviz kütüphane. Maon çocuk 
yazıhanesi. Maon etajerler, tanınmış İmzalan havi fil dişi üzerinde 
işlenmiş minyatürler bir çok masif gümüş ve Avrupa mamulâtı don
durma takımı. İçki takımı, Ekmeklikler, Şekerlikler ve saire. Masslf 
bronz Avrupa mamul&tı büyük ve küçük boyda Stil avizeler ve Ap
likler. İpekli perdeler, Reşad ve İşlenmeli masa ve duvar örtüleri, mi
neli şamdanlar, kolon lâmbalan, ve saire mozaik masa, tavla büyük 
ve ufak boy maon vitrin. Çekmece, dikiş kutuları, şdfonyer ve salra 

, tekmili maon Avrupa mamulâtı velhasıl yazüınası gayri mümkün bir 
çok kıymetli ve lüzumlu eşyalar. Anadolu ve İran seccadeleri. 

Fazla tafsilât almak için Beyoğlunda İstiklâl caddesinde 207 nu-
maralı Stil Mobilya Mağazası Müdüriyetine müracaat olunması. 

Açık arttırma iie büyük satış 
Naklî mekân dolayısile mecburî satis 1943 Eylülünün 12 nci pa

zar günü saat 10 da, Beyoğlunda Kurtuluşda Sinemköy tramvay du-
rağmda (bu durakta tramvay durur) Değirmen sokağmda ve Düğme 
fabrikası karşısında 131 No. lu Şafak Apartımanm 1 inci katmda 
maruf bir aileye ait husud surette yapılmış modem ve çok zengin eş
yalar açık arttırma ile satılacaktır. Şehrimizin en büyük üstadlanna 
hususî surette ısmarlanmış ceviz Lup ağacı ondüle ve üstleri tekmil 
kritsal ültra . modem Ender yemek oda takımı. 1 Büfe, 1 Vitrin, 
1 Masa ve 6 Sandalyadan ibarettir. Gayet şık ve zengin kuş tüyü yas-
tıklı ceviz kaplama vitrinli asri bir divan - Lizöz ve 2 koltuk, 2 koltuk 
2 sandalya ve 3 masadan ibaret krome - Nikel çok zarif modem sa
lon takımı. Üstleri kristal ve Louis XV salon masalan. Krome . Ni
kel modern kafes sehpalan, hususî surette Avrupadan getirtilmiş ve 
emsali ender oulunur en son model Fillps marka çift oparlörlü ve 
otomatik pikaplı muhteşem bir Möble - Radyo. Kristal su takımı. Be
yaz maden şekerlik, Tepsi ve Yemişlikler, Çatal Bıçak takımları, kris
tal vazolar, Heykeller, Abajurlu portatif lâmbalar, tablolar, muhtelif 
boy Nikel - Krome Akuariumlar. Büyük itina ve merakla toplanmış 
her cins Japon balık koleksiyonu. Yeni halde buz dolabı. Emaye 
nadide ve çok yeni halde lıavagazı fırını ve ocağı, halı ve seccadeler. 

N B eşyalan görmek isleyenler cumartesi günü saat 13 . 18 e 

T A Ş R A 
MUŞTERflİRlMIZE 
Mefhur Sintger Elmaslı 
ve Pırlantalı saatleri, 
nin, Şövalya v* Ni^an 
yüzüklerinin. Çiçek ia
nelerinin. Küpelerinin 
en son lUka resimleri 
çıknuştiT. Bu re«imI«T. 
den tedarik e t m ^ is-
tiyenlerin adrealerile 
15 kuruşluk posta pıılu 
göndermeltTİ rica olu
nur. Satışımız peşindir. 
Singer Saat Mağazası 

İstanbul Eminönü Cad. 
No. 8 

Acele Satılık 
LOKANTA 

Beyoğlu Tepeba^ı Asroalı Mescit 
caddesi 43 numaraya müracaat. 

Türkllv® Dahifllmdl© 
KURU UZUM İŞİ YAPANLARIN 

Nazarı Dikkatine 
I 

ERLER 
TÜBK ANONİM ŞİRKETt 

Sermayesi: 100,000 

Merkezi: İZMÎR 
Telefon adresi: ERLER — İZMİR 

Mektup adresi: ERLER 

Türk lirasıdır. ^ - — ' "^"^^ Anonim şirketi İZMİR 
Taıım asra yakın bir zamandanberi İzmlrden Avrupaya kuru flzüm İhraç eden mütehassıs tevat tarafından 
teşkil edilen şirketimiz dahilde üzüm sarfiyatmm arttığmı gördüğünden, Türkiye Devlet Demlryollarınm 
bütün Istasyonlarile Devlet Denizyollannm uğradığı İskeleler İçin asgari yüz kutuluk partiye kadar şimen
difere veya vapura teslim "ini satmakta ve bu suretle sipariş kabul etmekte olduğunu Türkiyemiz dahi
linde kuru üzüm İşlle İştigal eden tüccar, müteahhit, bakkal ve manavların nazan dikkatine arzederlz. 
Her telgraf ve mektuba hemen cevap verilir. İki yüz elli kutudan aşağı siparişlerden ayrıca on lira mas
raf almır. 

TUKAl 

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

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

KUÇUK ÇİFTLİK PARKİ 
ISayifl Mnslki Sevsrlsrine Mnidi! 

Memleketin en kıymetli sanatkâr l anm, 

Gözbebeğimiz O ^ J C T f ^f fm 
olmak üzere ^ ^ ^ ^ ^ • * • • » 

Bahçemizde toplu bir halele dinlemek fırsatım 
kaçırmayınız. 

Sayıh yaz gfünleri bitiyor. 

İ S T İ F A D E E D İ N İ Z . ^ ^̂  
^ _ ^ _ _ ^ _ _ _ _ ^ _ ^ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ HAMİYET YÜCESES 

H KURTULUŞ — 
Biçki v e Dikiş 

Dershanesi 
Müdiresi: Bayan Papazyan 
Haftada dört gün kadmlara, 

günde üçer saat Fransız usulü 
iie biçki ve dikiş dersi tedris 
edilir ve 6 ayda Maarifçe mu-
?addak diploma verilir. Feriköy 
Tepeüstü 116 No. Papazyan 
apartımanı. 

Zayi — 326200 numaralı daimî me
mur karnemi zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Bakırköy tapu sicil muhafız muavini 
Ahmet Sarray 

AZİZ Ş E N S E S 
i tzmir Fuar ından avdet eden kıymetli sanatkârlarımızdan 

?HAIVIiYET YUCESES 
ve 

SALAHADDiN PINAR 
Selâhaddin Pmar Her akşam bahçemizdedirler. Necati Tokyay 

Acele satılık 
K 

Bakırköyünde deniz kenarı, 
bahçeli, mansjaralı, mükemmel, 
yazlık ve kışlık ikamete elverişli 
bir köşk satılıktır. 

Müracaat Mahmutpaşa Ha
vuzlu Han No. 26. 

TEIKAIDE 
RADYOLARI 

Türkiye Umum Mümessillîği: 
Alhımat VaOS M e n ' 

Galata Billur «>kak yanmda eski Postahane altmda Tel: 41442 Perakende satış yerleri: ' 
Galata BUiur « . y j^^^j^^j ^ , ^ i , „ ^ t p ^ ^ UZAK ŞARK PAZARI 

T A K S İ T L E S A T İ Ş 
Galata Bankalaı Caddesi No. 59 

• • DOKTUK - OPCKATÖKHHBI 
ZEKİYE TEMİZEL 
Paris Tıp fakültesinden me^un 
DOĞUM ve KAİHN hastalıkları 

birinci smıf mfitchas::ısı 
Pazardan maada saat 13 - IK 
Kadıköy, Moda iskelesi 251. Tel. 
60918 Cumartesi saa} 10 - 12 
Divanyolu Lokman Hekim fıka-

raya bedava 

• 

• • • NİŞANTAŞI. ÇINAR CADDESİ — HUSUSİ 

ıBŞLil TERAKKS Lö! 
YATILI — YATISIZ — ANA — İLK — ORTA KIZ — ERKEK 

Talebe kaydına devam edamektedir. Tel: 80547 
LİSE 

• • • DI İHSAN SAMI 

Gonokok aşısı 
tBelsoğukıugu ve ıhtllfttlanna karşı 
pek tesirli ve taze aşıdır Dlvanyoiv 
Sultanmahmud türbesi No. 118 

SUMERBANK 
YERLİ MALLAR PAZARLARİ 

Müessesesi Müdürlüğünden: 
Beyoğlu mağazamız İstiklâl caddesinde ayni sıradaki (320) 

No. ü kendi binamıza (eski Sahibinin Sesi mağazasma) nak-
ledilmişth-. Mevcutlara ilâveten yeni- çeşitlerin bu mağaza
mızda satışa çıkarıldığı sayin halkımıza arzolunur. 

Sayın Kadıköy halkmdan gördü fü fev 
kalâde rağbete bir cemile olmak üzere 
sevgili ses sanatkârımız bayan 

S A F İ Y E 
büyük saz heyeti ile beraber 

K A D I K Ö Y I N O I gazinosunda 

15 eylüle kadar seanslarına devam 
edecektir. 

adyo Tenisyeni Aranıyor 
Nazari ve amel! sahada İyi yetişmiş bit radyo teknisyeni, feımi mu-
naberat ve tamirat atelyeslne nezaret İçleri için aranıyor. Ecnebi bir 
lisan bilenler tercih olunacaktır. Bu evsafı haiz olanlann tekliflerini _ 

«Radyofen» rümuziyle İst. 176 Posta Kutusu adresine yazı İle • 
göndermeleri rica olunur. [ 

i Ç K i S i Z S A Z 
Gaûaloğlu CİFTE SARAYLAR Bahçesinde 

Her pazar saat 14 den saat 19 a kadar 

20 kişilik küme saz heyetile birlikte 
Eşsiz okuyucu HAMİYET YÜCESES'İ 

dinlemek fırsatım kaçırmayınız. 
Aynca: Üstad ZURNA EMİN ve DARBUKA HASAN TAHSİN-

den KÂftlTHANE ve OYUN HAVALARI. 

kadar merkûr t̂ ve teşrif edebilirler. 

^^^ Toprak Mahsulleri Ofisi 
istanbul Şubesinden; 

EVRAKI MATBUA TAB'iYESi 
17 kalem evrakı ma tbua tab'iyesi 13/eylül/943 pazartesi gü

nü saat 14 de Toprak mahsulleri ofosinİn Sirkecide Liman ha-
mndaki dairesinde açık eksiltmeye konulacaktır. Talip olanla
n n Galatada Bankalar caddesinde Bahtiyar han ımn 5. ci ka
t ında Olis mubayaa komisyonu reisliğinde mevcut evrakı 
matbua numunelerini görmeleri ve ihaleye iştlrftk edeceklerin 
teminat akçelerini beraber getirmeleri ilân olunur. 

BU AKŞAM 

» OTEL İŞLETME LiMiTED ŞİRKETİ 
Müdürlüğünden: 

Ankarada, büyük bir otelin santral ında çabşmak üzere İlci 
telefoncu bayana İhtiyaç vardır. Ecnebi lisan bilenler tercih 
edUecektir. Alâkadarlar her gün saat 12-18,30 arasında Posta
ne arkasında Basiret h a n 26-29 No. ya müracaat . 

Büyiikdere BEYAZ PARKta 
Eylül mehtabının en muhteşem gecesi 

SON YAZ KONSERI 
S A F İ Y E 

ve Arkadaşları 
Konsere »aıat 10 da başlanacaktır. 
İstanbul ve civar köylere otobüsler vardır. 

Daktilo Aranıyor 
Tecrüben ye seri yazan bir daktiloya İhtiyaç vardır. Eski harfleri 

bilmesi şarttır. Kabiliyetine göre 128 liraya kadar ücret verilecektir. 
Baiatta Süreyya Paşa Mensucat fabrikasma müracaat. 


