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Italyanm 
teslim oluşu 

İtalyanın teslim oluşu harbin 
ehemmiyetli bir safhasmı kapa
tıyor. Dört yıl önce büyük bir 
imparatorluk kurmak hırsile 
harbe katılan, daha geçen sal 
Mısın İ4)rkutajı İtalyamn orta
dan kalkması Müttefikler için 
övünülecek bir zaferdir. 

Mussoiini devrildikten sanra 
İtalyamn harbe devam edişi zo
raki bir işti. Sulh şartlarmı ha
fifletmek için vakit kazanmak 
ümidi ve İtalyayı kendi aleyhine 
kolay bir harb sahası haline koy
mamak isteyen Almanyamn bas-
kışı, bu gecikmede rol oyııamış-
tır. Fakat, memleketin boşuna 
yıkıldığım gören İtalyan milleti
nin gittikçe artan sulh isteği ve 
Müttefiklerin hiç zorluğa uğra
madan İtalya topraklannda iler
lemeye başlamalan her türlü ge
cikmenin boş ve ancak zararh 
olacağını gösterdi. 

Bundan başka, İtalyamn ce
nup kısmımn müdafaa edilmez 
olduğuna çok önceden karar ver
miş, hattâ bu yüzden Mussoli-
ni'nin devrilmesine yol açmış 
olan Almanya, arada geçen bu 
zamandan, şimaldeki hazırhğını 
bitirmiş, İtalyamn kararma da
ha fazla engel olmaya lüzum 
görmemiştir. 

İtalyamn teslim oluşu, başlıca 
düşmanlardan birini aradan çı
karmak bakımından Müttefikler 
için büyük bir zafer olmakla be
raber harbin gidişine esaslı tesir 
yapacak bir hâdise değildir. Çün
kü, ttalyada güclüksüz yürüme
ye başlıyan Müttefikler, bu harb 
hareketine gene aynı dikkatle 
devam etmek, ve oradaki Alman 
kuvvetlerini hesaba katmak zo
rundadırlar. Askerlik halamın
dan, İtalyan ordusunun artık 
harb etmemesi şimdiye kadar 
olan durumu baştan başa değiş
tirecek bir âmil sajalamaz. 

Fakat, İtalyamn kayıtsız şart
sız teslim olması yüzünden do
ğacak neticeler bizzat İtalya har-
bindeki tesirlerden çok daha bü
yük olacaktır. 

Mussolininin çekilmesüe İtalya
mn harbe devam azmi araısmda 
ilişkinlik olmadığını yayan Al
man propagandası şimdi bu ola-
m anlatmakta güçlük çekecek
tir. Gerçekte, İtalyamn harbden 
çekilmesüe Almanya, değerli bir 
yardımcı kaybetmiş değildir. Bi
lâkis, harbin başındanberi İtal
ya, Müttefiki Almanya için sade
ce ağır bir yük olmuş, hattâ 
Almanyayı Balkanlarda, Afrika-
da, Akdenizde yoran, zayıflatan, 
her yerde ve her zaman kendisi 
her türlü yardım.a muhtaç kötü 
bir ortak rolü oynamıştı. Fakat 
İtalyamn, harbin bu çetin dev
resinde tealim olması Avrupa 
kaoısını Müttefiklere açmak ve 
Müttefiklerin bir zaferi olmak 
bakımırdan Alman efkârı üze
rinde derin bir tesir yapacaktır. 

Bu bozguncu tesir bilhassa öte
ki Mihver devletlerinde, İtalyaya 
sıkı surette ba5:lı olduğu için 
harbe giren Macaristanda, Al
manya ile bağhhğı temsil eden 
kıralım kaybetmiş Bulgaristan-
da^ bu işin içinden nasıl sıynla-
cağını çoktan düşünmeye başlı
yan Romanyada şiddetle kendini 
gösterecektir. 

İtalyamn nihayet teslim oluşu 
Müttefikler hesabına harbi biti
ren, yahut kolaylaştıran bir âmil 
olmasa da Avrupa kalesinde 
ehemmiyetli gedik açan ve Mih
ver cephesinde bozgun havası 
yaratan temelli bir hâdisedir. 

Kayıtsız, şartsız teslim oluşu
nun Akdenizi kendine maletmek 
emekle harbe girişi kadar heye-
canU görülmemesi italya için 
hazindir. Çirkin bir şekilde har
be atılmıştı. Şerefli olmayan bir 
şekilde harb dışı bırakıldı. Bir 
rejimin, bir adamın suçunun ce
zasını bir milletin çekmesine ta
rih yeni bir misal daha kaydedi
yor. Necmeddin Sadak 

Kapalıçarşıda 120 
dükkân yandı 

Yanan dükkânlar, koltukçu, karyolacı, 
yorg-ancı ve mobilyacılar kısmmdadır. 
Yangında çarşı bekçilerinin ihmali var 

Bu sabah saat 5.40 da, Kapalı çar-[yerine geleerk söndürme faaliyetine 
şıda yangın çılunıştır. Fatih İtfaiye 
grupu derhal Çarşıya koşmuş bir ta^ 
raftan Beyazıt havuzundaki sudan, 
diğer taraftan da yol üstündeki su 
tesislerinden İstifade edilmek sureti-
le söndürûlmesine başlanmıştır. Yan
gın, eski elbiseciler çarşısının aşağı 
kı.smmdakl yorgancılar kısmından 
başlamış ve yukarıya* doğru genişle
mek istidadmı gösterml«tiF. Bu va
ziyet kalcısında Beyoğlu ve Bakırköy 
itfaiye gruplanndan yardım İsten
miş, bu İki grup da derhal yangm 

geçilmiştir. 
Yangın genişliyor 

yangının başladığı" yer Yorgan^ 
c;lar kısmı olduğundan buradaki 
I>amuk, tahta ve talaşlar yangmm 
çok çabuk genl^lemesina sebep ol
muştur. Ateş süratle mobilyacılar Londr» 10 (Radiyo) — Spezzia 
kısmına geçmiş, buradan da atlıyarak deniz üssünde bulunan v s Italyanm 

BU SABAHKİ TELGRAFLAR 
şmmKmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmm» 

italyan filosu Müttefikler 
İle birleşmeğe gidiyor 

İtalya'nın göbeğinde şiddetli muharebeler oluyor 
Müttefikler, cenuptan şimale süratle ilerliyorlar 

alevler diğer dünkkânlan saruııştır, 
Fatih. Bakırköyt Bey(^lu olmak üzere 
3 büyük itfaiye grupuuun gösterdiği 

(Arkası sahife 2 sütun 5 de) 

Cumhuriyet Halk par
tisinin 20 nCİ yıl dönümü 

Cumhuriyet Halk Partisinin kuru
luşunun 20 nci yıldönümü dün yar-
dun iıer tarafında olduğu gibi şeh
rimizde de parlak bir surette kutleuu 
mıştır. Halkevlerinde yapılan top
lantılarda Partinin, inkılâplanmız 
üzerindeki verimli rolünü ve umde. 
lerinin manialarını tebarüz ettiren 
konferanslar verilmiştir, Eminönü, 
Beyoğlu, Beşiktaş Halke«rlerinde ay-
nca temsiller de verilmiştir. Şelıri-
mizdeki diğer Halkevlerinde de top
lantılar yapılmış. Partimizin tarihini, 
mümtaz mevkiini ve basanlarını be
lirten konferanslar verilmiştir. 

Ankara Halkevinde 
Ankara 9 ( A . A . ) — C H. Parti

sinin 20 nci yıldönümü münasebetıl'î 
bugün saat 18 de Ankara Halkevin. 
da büyük kudama töreni yapılmış 
tır. 

Töpende B. M. Meclisi reisi A b -
düihalik Renda, C H. Partisi srenel 
başkan vekili Başvekil Şükrü Saraç
oğlu, Vekiller, C. H. Partisi genel 
sekreteri Memduh Şevket Esendal, 
Parti umumî idare heyeti azalan, RL 
yaseücumhur umumî kâtibi Kemal 
Gedeleç ve diğer erkânı hazır bu
lunmuşlardır. 

Törene İstiklâl marşı ile başlan
mış, bunu Parti umumî idare âzasın
dan Zonguldak mebusu Mehmet 

(Arkası sahife 2 sütun 3 de) 

Karaköy köprüsünün 
muvakkat tamiri bitti 
Otomobiller ve tramvaylar bu sabah 

köprüden geçmeğe başladılar 

en büyük ve son sistem zırhldann-
dan olan üçünün muhriplerin ve 
kruvazörlerin refzıkatinde oradan 
ayrılarak Müttefik limanlarına, git
mektedir. ' 

Müttefikler süratle 
şimale ilerliyorlar 

Londra 10 (Radıyo) — Kalabri-
ya'da sekizinci ordu süratle şimale 
doğru ilerlemektedir, Dittorio ile 
(2atanzaro arasında bulunan Al
man kuvvetlerinin ricat hattı kesil
mesi ihtimali vardır, Ofemia körfe
zinde karaya çıkan sekizinci Ame
rikan ordusu, Napoliye çıkan beşinci 
Amerikan ordusile birleşmek üzere 
sürade şimale yürümektedir. Vivo 
Valensiya işgfal edilmiştir. Seki
zinci İngiliz ordusu, Coyodan Lok-
rottoya uzanan bir hattın şimalinde 
ilerilemektedir. 

Müttefiklerin yeni 
çıkarma hareketleri 

Londra 10 (Radyo) — Napoli 
civarına karaya çıkan v e ilk defa 
ismi ifşa edilen beşinci Amerikan 
ordusu, dalıile doğru süratle ilerle
mekte ve fcüyük bir çevirme hare
keti yapmaktadır. Bazı italyan bir
likleri Amerikahlara öncülük et
mektedir. Almanlardan çok miktar
da esir alınmıştır. Napolinin şima
linde Alman ardcılarile ilerlemekte 
olan Amerikan kuvvetleri arasında 
şiddetli muharebeler olmuştur. 

Müttefikler, İtalyamn daha birçok 
noktalarına asker çıkarnuşlardır. 
Asker çıkartan yerler Roma şehrinin 
limanı olan Ostia şehrile Livomo ci
vandır. 
Müttef ikler in harb plânı 

Dellû 10 (Radyo) — Mütte
fik kulvvetler baş komutanı general 
ELisenhover Italyada bulunan Alman 

kuvvetlerini muhtelif kısımlara ayır
mak, sonra da birer birer imha et
mek istemektedir. General Eosnho' 
ver İtalyadıa Müttefiklerin adalara 
sataşmıyarak derhal büyük bir ta
arruza girişeceklerini ve düşmanı 
çevirerek imha edeceklerini söyle
miştir. 

100 hava meydanı 
Müttefiklerin elinde 

Londra 10 (Radyo) — Mütte
fikler Italyada şimdiye kadar 100 
hava meydmanını ele geçirmişlerdir. 
Buradan havalanacak olan Müttefik 
uçaklar Bulgaristanı, Macaristanı, 
Avusturyayı, Romanya petrol kuıyu, 
larmı, Berlin ve Varşovayı da bom
bardıman edeceklerdir. 

Küçük Mihver 
ortaklarına sıra ge l iyor 

Londar 10 (Radyo) —Buradaki 
kanaate göre italyan hava meydan
larından hareket edecek Mütefik 
hava meydanını ele geçirmişlerdir, 
risban, Bulgaristan ve Romanya üze. 
rine teksif edeceklerdir. 

Mareşal Kesserling 
güçlükle ölümden 

kurtuldu 
Londra 10 (Radyo) — Roma-

dan 20 kilometre uzakta bulunan 
Frascattideki Alman umumi karar
gâhı uçankaleler tarafından tahrip 
edilmiştir, italyan haberler ajansına 
göre Alman başkımandanı mareşal 
Kesselring mucize kabilinden ölüm
den kurtulmuştur. Müttefikler 6 tay
yare kaybetmişler, 46 Alman avcısı 
düşürmüşlerdir. 

İ ta lyamn göbeğ inde 
kanl ı muharebeler 

Londra 10 ( A . A . ) Paris rad
yosu spikerine göre şimdi muharebe 
ItalyEtcıın göbeğinde şiddetle devam 

etmektedir. Şimdi bütün Italyada 
Almanlarla Müttefikler arasında 
kanh muharebeler vukubulmaktadır. 
Almanlar münakalât şebekesini kon-
trollan altına almak istemişlerse d* 
ingiliz taraftan subaylann emrinde
ki İtalyan birlikleri buna mâni oL 
muştur. 

Kıral ve Badoglio 
nerede bulunuyor? 

Londra 10 (Radyo) — Alman 
kuvvetlerinin yerleşmiş olduğu şi
malî Italyada tam bir sükûnet hü
küm sürdüğü Mihver kaynakların
dan bildirilmektedir. Almanlar, si
yah gömleklilerden birlikler kurmak
tadır. Famiaçinin riyasetinde kuru
lan faşist kukla hükîunetinden yeni 
haber yoktur. Cenova şehri, İtalyan 
garnizonunnun mukavemetine rağ
men Almanlar tarafında tamamen 
işgal edilmiştir. 

İtalyan kıralile Badogliyo hükü
metinin nerede bulunduğuna dair 
malûmat yoktur. Roma kolordusu, 
geceleri sokağa çıkmağı yasak etmiş
tir. Almanların Romayı fiilen işgal
leri altına aldıklanna dair malûmat 
yo-ktur. 

Almanlar, İtalyan 
askerlerinin silâhlarını 

alıyorlar 
Londra 9 ( A . A . ) — Alman ha

berler bürosu. Alman kıtalarının 
Italyada İtalyan birliklerinin silâh
larını aldıklarını bildirmiştir. Mev
ziî bir mukavemetle karşılaşılmışsa 
da bu mukavemet kınlmışfır. 

Hırvatlar D a l m a ç y a y ı 
işgal ve i lhak etti ler 

Zagreb 9 (A.A.) — Hırvat ky 
talannm Dalmaçyayı iseal ve AT-
manlann muvaffakatile Hırvat 
devletine ilhak ettikleri bildiril-
mektediT. 

Karaköy köprüsünün çskrpma neticesinde açılan kısmı 
(Yazısı 2 nci sahifemizdeV 

Ankara fen fakültesi 
Ankara 10 (Telefonla) — An-

loarada bir fen fakültesi tesisi hak. 
kında hazırlanan kanun lâyihası pek 
yakında Büyük Millet Meclisine 
•evkedilecektir. Lâyiha müstaceliyet 
kararile müzakere olunacaktır. 

Bulgar 
naipleri 

Sobranya niyabet 
meclisini intihap etti 

Londra 10 (Radyo) — Sofya-
dan bildirildiğine göre Bulgar 
Sobranyası dün toplanmış ve kı
ral Borisdn kardeşi prens Kirili, 
Başvekil Filofu, ve Harbiye Nazın 
general Mi§ofu ittifakla kıral 
naipliğine seçmiştir. 

Londra 10 (Radyo) — Mütte
fik uçaklar Bulgaristan üzerinde 
uçmuşlar ve attıklan beyanna
melerde Bıügarlan kayıtsız ve 
şartsız teslim olmağa davet et
mişlerdir. 

Sofya 10 (E.P.) _ Bulgar 
Başvekili Filof niyabet meclisine 
seçildiği ve naiplik ile Başvekil
lik bir şahsm uhdesinde toplan-
mıyacağı için Başvekâletten İsti
fa edecektir. Başvekilliğe kimin 

I getirileceği malûm değildir. 

DIKKATLERI 
1 Şaşılacak hal! 

«Zenerinin malı züğürdün çenesi
ni yoruyor»! 

Vapurda halk konuşurken bu sa
tırların muharriri şöyle bir muhave
reye kulak misafîri o ldu: 

— Müteahhit bay filancamın bu-
gün davetlüeri vamu«. Bir levrek 
alddar: 4 0 liraya... KUosu sekizdaa, 
beş kilo imiş. İki de İstakoz aldılar. 
Pazarlık etmiş olacaklar!! Zira çif
ti 2 0 liraya değil de 19 liraya!!... 

— Yalnız balık faslı 5 9 lira... 
Yahu, nedir bu?. . . Bu paralan na
sıl verebiliyorlar?... 

— Canım! Bir mflyon şu kadar 
küsur bin lira varlık v e r g ^ verebi 
len bir müteahhit ziyafetinde 5 9 lira 
balığa ayırmış; o cihet mesele de-
ğüdir... Asd sen benim harukulâde-
liğime bak ki, elime ayda 8 5 lira 
geçtiği halde 2 3 0 kuruştan et alınm 
ve çoluk çocuğu beslerim... Şaşı
lacak o müteahhidin hali değü. be
nim halim 

Iran harb 
ilân etti 

Londra 10 (A.A.) — İran Al-
manyaya harb ilân etmiştir. Bu
nun neticesi olarak hâlen İranda 
muattal bir vaziyette bulunan 
Müttefik kuvvetleri başka cephe
lere sevkedilebiieceklerdir. İraiı-
daki demiryoUan ve diğer muha
fazası icabeden mahaller Miitte-
fik kuvvetleri gittikten sonra İran 
kuvvetleri tarafından mulıafaza 
edilecektir. 

Rus taarruza 
Londra 10 (Radyo) — Sovyet

ler Bakmaç şehrini almışlar, Do-
neçte 10 - 15 kilometre ilerle
mişler, 180 den fazla meskûn 
yer almışlar, Prilug istikametin
de 8 - 10 kilometre ilerliyerek 
bir çok şehirleri zapteylemiştir. 

Briyansk çevresinde 6 - 12 ki
lometre ilerliyen Ruslar, 40 dan 
fazla kasabayı işgal etmiş, Har-
kof cenup batısmda ve Smolends 
çevresinde mevzilerini düzelt
mişlerdir. 

İngiltere'de { Hitferm h£rj 
çıkarma 

manevraları 
Cüretkârane çıkarma 
manevralarma 3000 

uçak iştirak etti 

Lcmdra 9 ( A . A . ) — Bugün bü
tün gün, sunî duman perdelerile 
maskelenmiş gemiler denizde ve ka
rada çok cüretkârane çıkarma tâlim 
ve nümayişleri yapnıakta bulunduk
ları sırada 3000 uçak Manş kıyılan 
üzerinde harekâta iştirak etmişler
dir. 

ingiliz uçeddeın saatte 123 çıkış 
yapmışlar vıe Fransa şimıal ve şimal 
batısında ayn ayn 9 bölgeye taıarruz 
etmişlerdir. 

meclisi 
Stokbolm 9 (A.A.) — (Brit,): Bertm

eden gelen bir telgraf, H'tlerin bugan 
hayatî sayılacak derecede mühim bir 
harb meclisine Berhteşgaden'oe riya
set ettiğipl ve elde mevcut en son 
insana varıncaya kadar Po vadisi 
hattını takviye için gönderilmek ka
ran verildiğini bildirmektedir. 

Berne'den • bildirildiğine göre, 
Führer pek yakında bir nutuk irade-
decektir. Kendisinin geçen 21 mart
tan beri söz almamış bulunduğu kay-
dolunmaJ: tadır. 

Bu arada Berlin radyosu, Hitler'in 
Mihver müttefiki memleketlere şim
diden İtalyan topraklanndan parça
lar vermeğe başladığını açığa vur
maktadır. ____ 

Japonya'ya taarruz 
Berne 9 ( A . A . ) — Berlin rad

yosu dün akşam, Japon genelkur
may başkanlğmın askerî matbuat 
şefi general Yanagi'nin Tokio hal
kına. Müttefiklerin Japon karasına 
taarruz etmelerinin kuvvetle muh
temel bulunduğunu söylediğini bil
dirmiştir. 

bağına JU 
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SÖZÜN 6ELİŞİ: 
Bir cesaret işil 

P astumaıım lehinde bulunmak oldukça güç işlerden biridir. 
Çünkü soğan ve sarmısakla beraber pastırma da monden 

bayattan taıdedihniş yijreceklordendir. Bir genç kız veya delikanlı 
bir baloya gidecekse elbisesini giymeden evvel dikkat edeceği şey 
ağzma soğan, samusak ve bu arada sucuk veya pastırma koyma-
maktu*. Balolarda umumiyetle dışa ehemmiyet verdikleri halde da
vetliler yalnız pasürma yiyip yemedikleri baknmndan bir iç kontro
lüne tâbi tutulurlar. Adabı muaşeret okulunu birincilikle bitirmiş 
ince bir adam eğer bir yumurtab pastırma yemeğinden sonra fra-
ğmı giyip baloya gitse tasışma ve tanıştırma bahislerindeki yüksek 
hazakati, rev^anslan, el öpüşleri, ölçülü oturuşu, nizamlı yürüyü
şü, usule uygun bakışlarile beraba «evet efendim» leri, «sepet efen
dim» leri de on para etmez. Çünkü yerleşmiş bir kanaate göre neza
ketin bir düşmanı vardır: Pastırma! 

Onun için pastırmanın lehinde bulunmak cesaret işidir, de
dim. Bu cesareti üstadımız Baltacıoğlu «Toıi Adam» mecmuasında 
gösteriyor. Kalemindeld bütün kuvveti pastınnanın müdafaası em
line veren üstat bu yazısuıda pastırmamn üç kötü şöhretini iyiye 
çevirmektedir. 

Pastumaruı hazmı güçtür derlermiş: «Pastırmanın hazmı güç 
olmak şöyle dursun kendisUe beraber yenen yemekleri de kolayca 
hazmettirir.» 

Pastırma kokmuş hayvan etinden yapıhrmış: «Pastırma ancak 
diri ve iyi etten yapılabUir. Bayat ve kokmuş etten pastırma tut
maz, yapılamaz. 

Pastırma kokarmış: «Pastırma kokar; fakat pastırma yiyen 
ağzmı muhatabımn ağzına yaklaştırrsa, yahut karşısırdaki adam 
pastırma yijenin ağzmm içine girra-cesine yaklaşırsa!» 

Neticede «pastırmanın ideal et konservası» olduğu hükmüne 
varan üstat yazısını şu geniş hitapla bitiriyor: «Türkler! Dedeleri
niz gibi pastırma yemekte devam ediniz!» 

Sayın Baltacıoğlu'nım bu yerinde tekzip ve ihtarmdan sonra 
herkesin kokusuna dahi aldırmadan pastırma yemeğe koşacağı 
şüphesizdir. Fakat ahcılar satıcılarm önüne geldikleri zaman pas
tırmanın kilosu «400!» kuruş olduğunu görünce Baltacıoğluna 
ikinci bir hitapta bulunmak düşüyor: «'Sy pastırmacüar! Türk
lerin pastırma yemelerine müsaade oiiniz!» 

Şevket Rado 

Kıskanç aşık 
Sevdiği kızın yüzünü 

ustura ile kesti 

Edirnekapıda oturan Sait adında 
bir gençle Alfons adında bir kız 
evlenmeğe karar vermişler, hazır
lıklarına başlamışlar. Fakat bu e v . 
lenme hazırlığının yapıldığı sırada 
iki genç arasında kavg^ çıkmış, b i . 
ribirkrile danlmı^lardır. Alfona, 
Saidi arayıp sormamış, lâJdn kendi-
«ini çok seven Sait, bir türlü Alfon-
•un peşini bırakmamıştır. Nihayet 
dün sokakta Alfonsa raslayeıı Sait, 

— Serinle biraz konuşacağım. 
Demiş ve Alfotısu durdurmak 

istemiştir. Genç kız, yoluna devam 
etmek istenıişse de Seüt, hızlı adım. 
larla kendisini takibetmiş ve ten. 
haca bir yerde cebinden çıkardığı 
tıstura ile yüzünden ve bileklerin
den yaralamıştır. Ağır surette yara
lanan genç kız kanlar içinde yere 
düşmüş ve bay^gm bir halde Balat 
Musevi hastanesine kaldırılmıştır. 

Yapılan tahkikatta vakanın bir 
kıskançlık yüzünden işlendiği anla. 
filmıştır. Suçlu yakalanmıştır. 

Hamam tarifeleri 
indirilecek 

belediye, hamam tarifelerini yük
sek bulmuştur. Tarife tetkik edile. 
Tek ücretler bir miktıar indirilecek, 
dr. Fakir haJka kolaylık olmak 
Czere mevcut meccani hamamlar
dan başka Yedikuled» Balıklı Rum 
hastanesinin yanındaki hamam da 
bu işe ayrılmıştır. Aynca halka açık 
olan hamamlarda her gün öğleden 
evvel ucuz fiatle yıkanılmsısınm te
minine çalışılıyor. Belediye hamam, 
cılarla anlaşırsa yakında her har 
mamda ucuz fiade yıkamlabilecek. 
tir. 

Ayakkabı ilitikârı 
Kunduracıların ihtikâr 
yaptıkları sabit oldu 

Belediyenin müracaatı üzerine bir 
kısım ayakkaplarm maliyıetleri böL 
ge sanayi birliği taralından tetkik 
edilmiş, toı^anan malûmat Beledi
yeye gönderikniştİT. 

Ayakkabı nvaüyetlerinin tetlukin-
de varılan sonuca göre umumiyetlıe 
satışlarda bîr ihtikâur m«vcuttur. 
Ayakkabıcıların takibedilerek' sa-
tışlnnnın kontrolü lâzımgelmekte. 
dir. 

Deri itlhali ile yerli deri imali 
miktarı Detlük edilerek bir rapor 
hazırlanmışbr. Hariçten yapılan it . 
halât artmış, deri fabrikalarımızın 
mesaîsi çoğalmıştır. Ayakkabı fiat-
lerindeki 3rükseklik yersiz bulunmuş
tur. Gelen deri miktarı çoğaldığı 
halde serbes piyasadan deri tedariki 
imkânsızdır. Elirde parası olanlar 
gelen mallan toplıyanak ssdclamak-
tadır. Mallar bilâhare faturasız ola. 
rak satışa çıkanldığmdan kara bor
sa, satışları harareüidir. 

Pirinç f iatlerinde yükseliş 
tsianbula yeni mahsul hububat so

kulmasının yasağı sırasında pirinç 
İthali de menedilmlçti. Yeni mah-
sül zamanına bir lıayli vakit varken 
verilen bu karardan sonra İstanbula 
pirinç getirilememiş, stoklar da tü
kenmiştir. Araya ramazanın da gir
mesi, elinde pirinç bulunduranlarm 
mallan saklamaları vaziyetini do-
ğarmu.;tur. 

Pirinç flatlerinde yeniden yüksel
me vardır. Toptan satışlarda kilo 
basma 2 . 3 kuruş bir yükseliş kayde
dilmiştir. Toptan fiatlerde yükseliş, 
perakende satışlara da tesir etaıiştlr. 

ir Son yirmi dört saat İçinde yeni 
bir tifüs vakası kaydedilmemiştir. 

Karaköy köprüsünün 
muvakkat tamiri bitti 

Vatan vapurunım Halice girerken 
çarpması neticesinde hasara uğnyan 
Karaköy köprüsünün tamirine derlıal 
başlanmış ve dûn öğle vakti jrayala-
rm geçmesi temin edilmiştir. Hâdi
senin vukuu üzerine dün sabah İjele-
dlye fen işleri müdürü Nuri Tezer, 
köprüler müdürü B, Galip Alnar, 
belediye avukatlarından B. Hasan 
Fehmi ve B. Feridundan mürekkep 
bir heyet köprüdeki hasan tesblt et
mişlerdir. Aynca belediye. Vatan va
purunun sahU>i Kalkavanzade aley
hine d" mahkemeye müracaat et
miştir. Mahkemece de aynca tesbiti 
delâll yapılacaktır. Vapura bağlı rö
morkörü çeken halat da almarak 
mahkemeye verilmiştir. 

Hâdise etrafmda köprüler ve yol
lar müdürü B. Galip Alnar bir mu
harririmize şu izahatı vermiştir: 

— Köprü, mutad veçhile saat beş
te açılmıştı. Saat altıda kapanacaktı. 
Saat altıya 20 kala Kalkavanzadelerin 
Vatan vapuru, elektrik idaresine ait 
kömür yüklü olarak Halice girmek 
üzere köprüye doŞru ilerlemekte 
idi. Vapur mutat olduğu veçhile de
nizin tam ortasmdan ve Kızkulesi| 
istikametinden gelmesi lâzım gelir
ken Beşiktaş sahUini takiben geliyor
du. Bu suretle Galata rıhtımı önün
den göze doğru içeriye girememiş, bu 
esnada öndeki römorkörün de halatı 
kopmuştur. Vapur, bu sırada, köprü
nün açık gözünün Eminönü kısmmm 
B c ^ z ciheti ucuna çananıştır. Bu-ı 
yüzden vapurun ucundaki çapa de-| 
miri köprü kilidinin ayağına takılmış 
ve köprünün 80 metre uzunluğundaki ı 

kısmını 1 metreden fazla Halice doğ
ru çekmiştir. Bu esnada orada mev
cut 3 zincir birdenbire kopmuş, köp
rünün Boğaziçi iskelesi istikametin
deki kısım 70 sanüm ayrılmış ve Şir
keti Hayriye emanet odasınm bir 
kısmı da yıkılmıştır. Aynı zamanda 
köprü dubalanndan bir kısmı su al
mış, dubanm cıvatalan da kopmuş
tur. Köprü 6 - 7 metre bir genişlikte 
Halice doğru yürümüştür. Aynı za
manda tramvay raylan kırılmış, elek-
trik tellen kopmuş, köprüdeki telgraf 
tesisatı bozulmuştur. Hâdiseden son
ra köprüde müruru ubum temin 
için muvakkat tedbirler aldık. Saat 
12 yi 2 geçe köprüjrû halka açmağa 
muvaffak olabildik. Zarar ve ziyan 
katı olarak henüz tesbit edilmiş de
ğildir. Fakat 3 0 - 4 0 bin liralık bir 
zarar mevcut olduğunu tahmin edi
yoruz. Alman tedbirler, muvakkattir. 
Köprünün 110 metrelik bir kısmı zin-
cirslzdir. Esaslı tamiratın bir ay sü
receği tahmin ediliyor.» 

Köprü üstündeki muvakkat tâmi
rat ikmal edildiği için otomotoiller ve 
tramvaylar bu sabahtan itibaren 
köprüden geçmeğe başlamışlardır. 

Köprüdeki kaza üzerine Beyoğlu 
ile İstanbul arasmdaki münakalâtı 
temin için Taksim - Beyazıt arasm-
da otobüsler işletilmiştir. Bu otobüs
ler Gazi köprüsünden geçmektedir
ler. Kai^köy - Taksim arasmda da 
Dolmabahçe yolunu takfbetmek üze
re otobüs servisleri arttınlımş ve Ka-
dıköyündeki otobüsler de İstanbul 
cihetine getirilmiştir. Köprü üç gün 
açılmıyacaktır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin 
20 nci yıldönümü 

(Baş tarafı 1 inci sabifede) 

Emin Erişirgil'in C Halk Par
tisinin kuruluş ve gelişhni hakkında 
daki söylevi takibetmiştir. Sürekli 
alkışlarla karşılanan bu soyletvden 
sonra Hadkevi reisi Seyhan mebusu 
Ferit Celâl tarafından Partinin 20 nci 
yıldönümünü kutlamak için toplan
mış olan Partililer, Halkevleri, h xîk 
gençleri ve aıydmlann bu mutlu gün 
dolayısile aziz Millî Şefimize arzet-
mek üzere aşağıdaki telgraf okun
muş ve büyük tezahürat vıs coşkun
luklar içinde kabul edilmiştir. 

Aziz Millî Şefimize 

Bugün Ankıara Halkevinde, Pax-
tiül'er. Halkevleri, gençler v e ay. 
dınlar Ebedî Şef Atatürkün ve onun 
aziz inkılâp arkadaşı Millî ŞeBn ha-
yırh ellerile kurulmuş olan inkılâp 
Partisinin 20 nci yıldönümünü kutla
mak için toplanmış bulunuyoruz. 
Inlulâbın iç varlığımızı besleyen, ye
tiştiren kuvveti vie heyecanı içinde 
Büyük Şefimizi gözönünde tutarak 
inkılâp uğrundaki and ve kararımızı 
bir defa daıha tekrarlıyoruz. 

Yurdun hürriyet ve istiklâlini ko
rumak hususunda nasıl emirleriniz 
altında günden güne sıklaşan, sert
leşen sıaflar halinde isek inkılâbı
mızın biri, sağlam, zarurî prensiple, 
rini yürütmek ve bu yaratıcı, yapıcı 
prenaipleıin dilediğini gözüne kestir
diği yollarda yorulmadan, bıkmadan 
çalışmak için de bayrağımızın altın
da çelik gibi şuurlaşmış bulunuyoruz. 

Eşsiz faziletleriniz, eşsiz rehberlik-
l'eriniz, asîl şefkatleriniz hepimizin 
fe(yiz kaynağıdır. Bu inanla inkılâbın. 
Partinin doğru, cesur eıl'eri olmakla 
gururlanıyoruz. 

Hiç bir ışık sizin kadar bize ay
dınlık değildir. 

Bu güzel günde milli varbğımiza, 
sağlığınıza tükenmez ömürler diler, 
ellerinİ2;den öperim. 

Bundan sonra Mesut Cemil idare, 
sinde radyo korosu tarafından halk 
türküleri söylenmiş v e muhtelif mev
zulara ve son Parti Kurultayına ait 
filim gösterilmiştir. 

Törene başleınmadan önce, An-
karadaki Parti ocak, nahiye, kaza 
ve vilâyet heyetleri üyeleri ile Anka. 
radaki Partliler, Ebedî Şef Atatür, 
kün Etnografya müzesindeki mu
vakkat kabrini riyarede bir tazim çe-
lengi koymuşlardır. 

Ankara yolcularına 
otomobil temin edildi 

Son yağmurlardan demiryolu 
hattında yaptığı tahribat üzerine 
Ankara yolcuları Derinceden va
purla gelmektedir. Evfvelki gece 
saat 3 de Ulev vapurile limıanu 
miza gel>en yolculann otomobilsiz 
kalmamaları için altıncı şube müdü. 
rü B. Kenıal Aygül, bizzat meşgul 
olmuş ve civardaki garajlardan yet
miş otomobil getirtmiştir. 

Muallim muavinliği 
imtihanları 

Maarif Vekâleti, orta tedrisat 
muallim kadrosunu takviye etmıek 
üzere ayın yirmisinde lise Ve muad-
lim mektebi mezunları anasında bir 
müsabaka imtihanı açmıştır. İmtL 
hanlar Istanbulda yüksek muallim 
mekteSi salonlarmda yapılacaktır. 
İlk günü yazıh imtihanda kazanan
lar ayın 2 3 ündeki sözlü imtihana 
gireceklerdir, imtihanlara çok mik. 
tarda taKp vardır. 

Telefondaki ses 
Yazan: Bnıee C5ra«ıne Tercüme edem (Vâ . Nû) 
I Tefrika No. 76 — — ^ 

Onun kendisiyle evlenmeısini bugün 
İstemiş olsaydı, dürüst hareket etmiş 
•ayılmazdı. Evvelâ kusurlarını tamir 
etmesi bambaşka bîr adam haline 
gelmesi lâzımdı. Hayatta zarara sok
tuğu insanlar, henüz tazmin edihne-
tnişti. Kıendi nazannda temize çık-
bğı gün, sevdiği kadmı almak sala. 
biyeüni kendinde bulacaktı. Karşı 
tarafa bir ip ucu vermek lüzumunu 
hissetti. 

— Miss Dunn! Bobbiel — diye 
söze başladı. — Size şunu söydemek 
isterdim: Bilmem kî acaba ben. . . 
Beni biraz olsun sever misiniz?. . . 
Şayet, sizi incitirsem, ah ne fena ola
cak! Ne fena! Şayet ne dediğimi an
latamazsam... 

Bobbie-, gözlerim ona çevirdi; 
•onra, paffmaklarile ddik^anlınm 
ağzını kapadı; bu şekilde onu sus
turmak istedi. Fakat, Verrell'i me
yus etmesi icabeden bu hareket, 
bilâiûs ona. Cennetin kapılarım aç

tı. Zira kız, ağzile her ne kadar «Ha-
yu» diyorsa da, şefkatU gözlerile 
«Evıet» diyordu. 

Konuşmaksum anlaştılar. 
Genç kızm da fazla açılmamasında 

ne sebep vardı acaba. Erkek, bunu 
bilmiyorsa da demin gözlerime çeıv-
lilen gözlerin ona hit vaıatta bulun
duğuna emin olmuştu. Kendi nefsini 
temize çıkardıktan sonra, bu vEiattan 
istrfade edecekti. 

İçinde bulundukları şu anın ihtişa
mı akında ezibniş bir halde ikisi de 
susup tabiati seyrettiler. 

Neden sonra Verrell, bakışlarmı 
arkadaşına çevirdiği vakit, arkada
şının çehıesindeki ifade karşısında 
endişeyle düştü. 

« — Bobbie'nin nesi var?» diye 
düşündü. « — Acaba benden jüp. 
heleniyor mu? Beni sevdiği için, 
kendi kendine kızıyor mu? Clerçi b a . 
na hiçbir şey söylemedi. Fakat, al-

|danmıyorum. Bana lâkayıt değit. 

Benden şüpheleniyor mu? Ah ne 
eoapl Ne müthiş azap I Bir inseuun, 
sevdiğine lâyık olmadığım düşün
mesi kadar müthiş bir işkence ola
maz. Hakikati öğrenmeliyim. Kati 
bir şey bilmemek kadar fena vaziyıet 
ne vapdır?» 

Yüksek seste: 
— Miss Duım — dedi. — Sizi 

endişeli görÜ7X>ıunı. Heyecanlısınız. 
Neyiniz var? 

Kız, zihnindıekilerin keşfedilmiş 
olmaısından dolayı şaşırmış görün
dü; aonra, inkâr etmek tecrübesinde 
buhmdu: 

— Ben mi endişeliymimiş? Ak
lınıza niçin böyle bir şüphe geldi? 

Genç adam, muhatabının yüzüne 
baktı. Onun bu inkârını makul bul
madı. 

— Rica ederim anlatınız! Ben si-
zin dostunuz değil miyim? Neniz 
var? 

Kız, içinde bir azap olduğunu 
büsbütün ortaya vurarak: 

— Hayır, bayır! Bir şeyim yok. 
- dedi; (ve, yalanının pek aşikâr ol
duğunu s e z e r i ââve etti. — Daha 
doğrusu şiıiKİilik feci bir fcy yok. 
Bu sözleri söyKyterek gülümsedi. Fa
kat, gözlerinden yaşlar boşanacağı 

belliydi. Kendini güç tutı^yordu. 
Verrell, sesinde bir sitemle: 
-— Demek bana itknadmız yok? 

- diye sordu. 
Bobbie, delikanlıya döndü; ve 

elini onun ahruçları içine bıraktı. 
— Bana böyle sözler söylemeyin, 

bay Verrell. Dünyada size itimat e t . 
tiğim derecede inandığım, vıe gü
vendiğim kimse yoktur. 

— öy leyse bu hissinizi niçin is-
bat etmiyor sunuz? Size azap ve
ren nedir? Söyleyin. İhtimal ki yar
dım edebilirim. 

— Ah Eğer bunu yapabilseniz. 
Bir an çehresinde bir ümit ışığı 

belirdi; sonra hüzün onun yerini 
kapladı. 

— Hayır, hayır! Zannederim ki 
imkânsız, Mr. Verrell. 

— Neymiş imkânsız olan? Sizi 
bulunduğunuz bu müşkül mevkiden 
kimse kurtaramaz mı? 

— Zannederim bu işi yapîJjile-
oek bir tek insan vardı. 

Muharrir, kalbinde bir kıskançlık 
hissetti. Duygularını gizlemeğe mu
vaffak olamıyarak, aert bir sesle: 

— Kimdir o? - diye sordu. 
Kadm, oevap vejrdi: 

( A r k a n var) 

Izmirin 
kurtuluş 
bayramı 

Çok coşkun şenliklerle 
kutlandı 

İzmir 9 (A.A.) — İzmirln düşman 
istilâsmdan kurtulnşuntm 21 İnci 
yıldönümü, bütün gün devam eden 
tezahürat ve büyük bir şevk ve heye
can içinde kutlanmıştır. Bu mesud 
gün C. H. Partisinin kuruluşımım 
20 nci yıldönümü gibi büyük bir gü
ne de rajstlaması İzmlıiUere büyük 
kurtancılanna, Ebedi Şef Atatürk'e 
Milli Şefe ve partiye olan sarsılmaz 
bağhlıklannı bir kere daha izhar ve
silesi vermiştir. 

Kadife kaleden Yamanlar dağı 
eteklerine kadar bütün şelıir, liman 
ve etrafmdakı yerler, vapurlar ve bü
tün diğer deniz vasıtaları şanlı Türk 
bayrak ile süslenmiş ve şehrin baş-
hca cadde ve meydanlanna, zafer 
taklan kurulmuş, her taraf baştan 
başa donanmış ve halk bu güzel gü
nü kutlamak için erkenden sokaklara 
dökülmüştü. 

Kutlama törenlerine sabahın yedi
sinde Büyük Kurtarıcı Eşsiz Kahra
man Atatürk'ün kurtuluş günü İzmi-
re girerken oturup istirahat ettiği 
Bel kahvede yapılan bir tınma top
lantısı İle başlanmış ve İzmirden Ke-
malpaşadan Bel kahveye gelen he
yetler, civar köyler halkmm da Işti-
rakile Büyük Atalarmı anmışlardır. 

Yeni şimendifer 
hatları 

Ankara 9 — Nafia Vekâleti Nark 
Antep, Nizip, Birecik, Kardaniş is
tikametini takiben bir demiryolu, 
Antepten de Kilise bir jube hattı in
şasına karar vermişdr. Bu baüann 
etüdlerine başlanmıştır. Ana hattın 
uzunluğu 160 kilometre olacaktır. 

Tünel 15 eylülde 
işliyecek 

Tramvay umum müdürlüğü 15 
eylül çarşamba günü tünelin İşliyecek 
vaziyette olduğunu Nafia Vekâletine 
bildirmiştir. Nafia Vekâleti, bir 
mahzur görmlyerek müsaade ettiği 
takdirde o gün tünel seferlerine ye
niden başlanacaktır. 

Kapalı çarşıda 120 
dükkân yandı 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

âzami gayrete rağmen az sonra 
karyolacılar çarşısmı da alevler sar
mağa başlamıştır. 

yangının çabuk genişlemesi, su kifa-
yetsizJiğinden değil, yanan dükkân-
îann taJıta, talaş, pamuk, yağlı bo
yalı eşyalarla dolu olma.";ından ileri 
gelmiştir. 

Gazetenizi baskıya verdiğimiz sa
atte yüz yirmi dükkân tamamen 
yanmış bulunuyor, ateş, eski elbiseci-
1er çarşısına doğru ilerliyordu, itfai
ye, yangının bu kısma sirayetine ma
ni olacak tedbirler almıştır. Bu iti
barla eski elbisecUer çarşısımn yan
gından koı-unacağı anlaşılmaktadır. 

Tahkikata başlandı 
Vali ve Belediye Reisi Dr. B. Lûtfl 

Kırdar, Müddeiumumi ve Emniyet 
müdürü Ue Belediye Reis muavini 
Lûtfi Aksoy bl2a;at yangın yerine ge
lerek alman tedbirleri görmüşler, tah
kikatla alâkadar olmuşlardır. 

Yangmm Yorgancı Osmana ait 
dükkândan çıktığı anlaşılmıştır, 

Fatih itfaiye grupu kuleden aldığı 
habeı üzerine yangın yerine geldiği 
vakit en aşağı 15 dükkânm alevler 
içinde kaldığını görmüştür. 

Tahkikatla me^^ul olanlar bilhas
sa, mühim gördükleri şu nokta üze
rinde ehemmiyetle durmaktadırlar. 
Kapalıçarşıda müteaddit bekıçiler 
vardır. Bu bekçiler, geceleri uyuma
mak şartile çarşıyı baştan başa dolaş
mak işi ile vazifelendirilmişlerdir. 
Şayet, bekçUer uyumamış ve çarşıyı 
gezmiş olsalardı yangm daha başlan
gıçta görülecek ve çarşı İçindeki tele
fonlar vasıtaslle olmasa bile bekçi
lerden birisi koşarak en yakın p < ^ 
merkezi olan Beyazıt karakolunu ha
berdar edecekti. Yangm ihban böyle 
olmamış, ancak 15 dükkânı alevler 
sardıktan ve dumanlar çarşı kubbe
lerinden yükseidlkten sonra Beyazıt 
kulesinden görülerek İtfaiyeye ha
ber verilmiştir. Bu itibarla çarşı bek
çilerinin vazifelerini ihmal ettikleri 
anlaşılmakta olduğundan çarşmm 
yangm çıkan kısmma bakan bekçi
ler sorguya çekilmeğe başlanmıştır. 
Sorguya çekilen bekçilerin sayısı 8 
den fazladır. Bunların İfadeleri 
müddeiumumîlik ve zabıta tarafm-
dan Beyazıt merkezinde alınmaktadır 

Yukarıda işaret ettiğimiz gibi, ga
zetemizi baskıya verdiğimiz saatte 
yangın hâlâ devam ediyordu. Bir ta
raftan söndürmeye, diğer taraftan 
da tahkikata devam olanmakUdır. 
Zarar ve ziyanın derecesi henüt tes
bit edilmiş değildir. 

Geceki yangın 
Gece, Süleymaniyede Fetva yoku

şunda hasırcı Yahyaya ait 3 kaüı, 25 
odah büyük ahşap evde yangm çık
mış ve ev tamamen yanmırtır. Evin 
oda oda kiraya verUdiğl anlaşılmış 
ise de, yangının na suretle çıktığı 
t e^ i t edilememiştir. Ev sahibi Yah 
ya bulunamamıştır. Zabıta ev sahihi
ni aramaktadır. 

Kasaplık 
koyunlar 

Tunç vapuru bunlarî 
getirmeğe tahsis edildi 

Karadenizden gelecek olan luısapı-ı 
İlk hayvanat için Belediyenin teşeb.* i 
büsü ile Tunç vapuru tahsis edil.^ 1 
mışür. Bu vapur, mütemadiyen Ka.< 
radeniz iskelelerinden kasaplık koH< 
yun getirecektir. Aflcak Denizyolk^ 
n idaresi, koyun nakletmek içiı^ 
tahsis edeceği vapurların boş dön
memeleri için acentelerin malûmat-
tar olmalarını istemiştir. Bunun üze. 
rine Belediye, Elrzurum, Trabzon,-
K u s valiliklerine müracaat edende 
ihraç iskelel«rine gelecek olan ko.. 
yun miktıannın Denizyolları idaresi 
acentelerine bildirilmesini istemiştir. 
Bu suretle ihraç iskelelerine gidecek' 
vapurlar, her vakit Isbanbula sevke-
dilecek kasaplık hayvan bulacak, 
lardır. 

Piyasa 
durgunlaştı 
İtalyaıun teslim oluşu 

piyasaya tesir etti 
Italyanın kayıtsız ve şartsız tes

lim ohnası, istanbul piyasasına tesir 
etmiştir. Alış veriş büsbütün dur-
gunlaşmış, perakende ve topdan 
satışlar hızını kaybetmiştir. Piyasa
nın dikkati bundan sonra dü»ya 
siyasî vaziyetinde görülecek inkişa. 
fa çevrihniştir. Fiatlerde henüz dü
şüklük yoktur. 

Vaziyet, bilhassa îthalâtçılanmızî 
daha çok alâkalandırmaktadır. Mı
sırda, memleketimize getirilme]^ 
üzere çok miktarda mal mevcuttur, 
ithalâtçılar, ilk fırsatta bu mallar
dan mühim bir kısmını getirmeğe» 
çalışıyorlar. İskenderiye limonında 
bekleyen külliyıetli ithalât eşyası 
arasında, piyasamızda miktarı bir, 
bayh azalan maddeler de çoktur. ; 

Alanya hükümet 
konağmda yangın 

Alanya 9 — Hükümet konağında 
jrangm çıktı. Bina, hiç bir eivrak kur
tarılmadan olduğu gibi yandı. Ka3r» 
makamlık, adliye, tapu, nüfus ve 
hususî muhasebe ayni bina içinde idi. 
Zarar çok büyüktür. 

Emniyet sandığı 
mudurlugu 

Ankara 10 (Telefonla) — Z i r a a t 
bankası hukuk işleri müdürü ve hu
kuk feıkültesi profesörlerinden B. 
Mazhar Nedim, istanbul Emniyet 
sandığı müdürlüğüne tâyin edilmiş
tir. 

-k seyyar şeker satıcılığı yapan 
Mehmet adında 10 yaşmda bir ço
cuk, dün Kadıköy İskelesinde vapur
dan çıkarken ayağı kasrarak denlzsi 
düşmüştür, Mehmet, baygm bir hal
de denizden çıkarılarak hastaneye! 
kaldırılmıştır. 

1 
V' 

Eminönü Halkevinden: 
11/9/1943 cumartesi günü Evimizde! 

21 de muharrir Nusret Safa Coşkım 
bir konferans verecek ve müteakiben 
Temsil Kolumuz (Fedakârlık) adlı 2 
perdelik eseri temsil edecektir. 

Numaralı davetiyelerin Büromuzdan 
alınması rica olunur. 

9/9/1943 tiaüeri 
Londra üzerine 1 sterlin 5.24 
Nevyork üzerine 1(W^ dolar 129.— 
Cenevre üzerine 100 frank 29.9760 
Madrid üzerine 100 pszeta 12,9375 
Stokholm üzerine 100 kuron 30.7690 

Esham ve TahvHât 
İkramiyen % 5 933 21.55 
İkr, Ergani % 5 938 Î9.35 
% 5 İkramiyen M. K, 19,94 
% 7 Millî Müdafaa 20.32 

Sivas - Ezrumm I 19.92 
Sivas - Erzunmı 2-7 20.07 
% 7. 1941 D. Y. I 20.14 
% 7, 1941 D, Y. 2 19.6ff 
% 7 1941 D.Y. S 19,21 
% 7i T. borctt k 14.— 
Anadolu D. Yolu % 80 24.10 
Anadolu D. Yolu L.2 43.— 
Anadolu Mümes. 38,50 
Merkez Bankası 117.75 
tş Bankası nama 13,20 
tş Bankası HâmlUı^ 13,60 
T. T. B. hisse 3.70 
Aslan Çimento 6.40 
Şark Değirmenleri 4,25 
İttihat Değirmen 25.— 

BORSA DIŞINDA 
Türk altmı 30.20 
Külçe altm bir gramı 3.96 
ııııııntHfiiMMifMiımııınıııııııııımıııııııııııııııınnııiMiMina 

-—• Takvim • — 
Ramazan 10 — Hızır 128 

İmsak Güneş Öğle İkindi Ak. Yatsı 
E. 9.30 11.12 5.45 9.20 12.00 1.33 
V. 4.56 6.37 13.10 16.44 19.24 20.59 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Herekenin asil bir ailesi 

Rabıtalı bir bayan, büyük bir 
ieessür içinde beni matbaada 
t iyaret etti ve: 

— Herelteye dair yazdıklannı-
B heyecanla okudum. Bunlar, 
nmumî şekilde doğru ise de bazı 
noksan tarafları var. İkmal et
meniz hakkaniyet olur! . dedi. 

Bir çok eski gazeteler, vesika
lar, d i t e r l e r , resimler getirmiş; 
hepsini önüme serdi ve ben de 
şuna kanaat getirdim: 

Herefce döşemecil iğinden bah
sederken, Musa Hilmi ve oğlu 
Necati özturga'yı birinci p lânda 
göstermeliymişim. Halbuki b u iki 
«at hakkında: «Tezgâh başmıda 
çahşırken gördüğüm Osman Sa-
nbaş' ın bir de dayısı v a m u ş ki 
cidden pek değerli bir ustayımş!» 
diyerek geçmişim. 

Halbuki «istihsal asilzadeleri» 
diye bazı insanlar tasavvur edi
yorum; ki böyleleri hayat ta ha
kikaten vardır. Asilzadelik s u 
b a ş l a n m kesmekle, biçarelerden, 
haraç almakla mıdır? O cins zor
balık, olsa olsa sakîm bir hane
danlıktır. Akli sel im ve insafla 
düşünürsek hakiki asalet bir ist ih
sal şubesinde inceleşmekle m ü m 
kündür. Bir aüe için diğer ailele
rin fevkine çıkmak, ancak b u 
suretle mümkündür . 

Özturga ai lesinin İlk m ü m e s 
sili olan Musa Hilmi us tadan ev
vel, Türkler arasında, Hereke 
k u m a ş l a n m becerecek k imse 
yokmuş. Tezgâhlarda ancak ec
nebi mütehassıs lar faaliyet gös-
ferebiKyorlairmış. Rahmet l i Mu-
sa Hilmi, h e m onlarm hünerini 
Öğrenmiş, h e m de Türk döşeme-
cUiğine ibdalarla yeni bir çeşni 
vermiş. Sorra, oğ lunu yetiştir-
toıiş; Necati Özturga'yı... Sanayi 
mektebinde hocahk etmiş; sa-
raylarm eskiyen döşemelerini 
yeni lemek iç in tavzif edilmiş... 

Musa Hilmi merhum, geçen 
yazımda bahsett iğ im dededen 
toruna mütehass ıs dokumacı Sa-
n h a ş ailesini de — sıhriyet do-
layısile — yetiştirmiştir. 

Matbaada beni ziyarete gelen 
bayan, insanı cidden tehyiç eden 
ağlamaklı bir sesle: 

^— Balanız şu kumaşlara. . . -
diyerek parçacıklar gösteriyor
du. — Babam, bu eski dokuma
ları ihya edebümek için, pertavsız 
elde iplikleri saymakla vakit ge-
çmrdi. . . İşte, jakar t e z g â h l a n m n 
eksikleıini t a m a m l a m a k için sar-
fettiği emekleri gösteren defter
ler: Hangis inin eksik, hangis in in 
t a m a m olduğun.u nasıl munta 
zam bir halde not etmiş. . . 

Bunlardan bahsederken, aile 
sanatma karşı hürmet ten de 
fazla bir şey, bir h u ş u duyu
yordu. 

*** 
Harb, mütareke, sulh, bom

bardıman haberlerile gazetelerin 
dolduğu şu gün zarfında, ben, 
mukaddes ist ihsalden ve ist ihsa
l in asn ustalarmdan. bu sütu
nunda heyecan ve ümit le bah
setmek istedim. 

Tahuz Türkiye iç in değil, dün
ya için de biricik çıkar yol onda-
Ar: İstihsalde. 

Bütün imkânlarımızla Istihsa-
H korumalıyız; hele Türk Ihtisa-
a , Türk hususiyet i olan şubeleri 
bfrinci safta h i m a y e etmeli; o 
şubelerde inceleşen aileleri sıkın-
tıda bırakmamahyra. 

Öğrendiğime göre, b a b a l a n n m 
vefatmdan sonra, Özturgalann 
çoluk çocuğu müzayakaya düş
müş; Büyük MiHet Meclisbıe baş 
vurmuşlar. Madem ki henüz 
memleketimizde karşıhkh yar
dım esasları meydana gelemedi 
b u gibi aüeler, h iç değilse, m u 
tavassıt bb- memur aUesi derece-
smde olsun korunmahdır ki, so
yunu, sopunu aşkla ist ihsale 
J ^ ^ j s m i vermek zevki geniş ta-

"önmesin parlasm... 
(Vâ . N û ) 

r ecı bir olum 
Pencereye dokunur 

dokunmaz acı bir çığlıkla 
can verdi 

Dün öğle üzKTİ Büyükadada feci 
bir ölüm olmu$ttır. Albayrak soka. 
ğında 34 No, lı evde • oturan 35 
yaşlarında Katına adında bir k'adın, 
eıvinin bahçesinde dolaşırken alt 
katta oturan kiracısı ile konuşmak 
istemiş ve kiracısına ait pencerenin 
demirlerine tutunarak içeriye bak. 
mıştır. Katına, pencere demirini 
tutar tutmaz acı bir çığlık kopar
dıktan »onra olduğu yerde yapışıp 
kalmıştır. 

Ev lıalkii, Katinanın imdadına 
koştukları zaman onu, ölü olarak 
bulmuşlardır, tik feryat üzeTİne ye
tişen bir komşusu, Katinamjrt elek
trik çarpması neticesinde öldüğünü 
anlamış ve kurtarmağa gelenlerin 
de aynı akıbete uğrıyacaklannı bil
diği için Katinıanm yanma kimseyi 
yıaklaştırmamıştır. Vaka zabıtaya 
bildirilimiş, gelen elektrikçiler cer«-
yanı keserek Katinanın cesıedini 
pencereden almışlardır. 

Evdeki elektrik tesisatının bozul
ması yüzünden depolara cereyan 
yürüdüğü ve Katinanın bu demirle
ri tutunca cereyan çarpması ile öl
düğü anlaşılmıştır. TaKkikata de
vam olunmaktadır. 

I RADYO I 
ANKARA RADYOSU 
Bugünkü progrram 

12.30 Program, 12.33 Şarküar, 12.45 
Ajans haberleri, 13 Kanaık program 
(Pl.). 

18.03 Karışık Pasıl, 19 Ajans ha
berleri. 19.20 Dans orkestrası, 19.45 
Konuşma, 20 Şarkılar, 20.15 Radyo 
gazetesi, 20.45 TemsU, 22.30 Konuşma: 
(Geçmişte bu«ün), 22.35 Ajans haber
leri. 

Yann sabahki program 
7.30 Program, 7.32 Vücudumuzu ça-

bştıralım, 7.40 Ajans haberleri, 7 55 
Müzik: (PI.). 

İSTANBUL RADYOSU 
Bag:finkû program 

19.15 Saz eserleri, 19.30 Ajans ha
berleri, 19.45 Senfonik eserler, 20.15 
Radyo gazetesi, 20,45 Klâsik eserler, 
21.15 At yanşlannm tahminleri, 21.30 
Sonatlar, 22 Ajan haberleri, 22.15 
Kapanış. 

fpAŞiT RİZA I 

IıııııııııiınnııııııııııııııuMiıııiHiMiıııııııııııtıiMuiımtıııııııııııuinHniıııınnıiHiHiınnıııııııııiMittinıniHiıııınııııııuuuH" 
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İLÂNLARI | 

iMnıııiNiniNmıiHmııaınııınıııımmmınınımiftnınnıniHitHnnnıııınııımHMUutuınıııiHiınuıuıntımııuHiııınınuuıı 

Mükellefin adı Semt veya kazası Mahallesi Sokağı 
Yordan c^Iu Dlmitrl Fatih 
Ayan oğlu 

Numarası Cinsi Miktarı 

Küçük Mustafapaşa Hisarönü 

Kıymeti Teminatı Hissesi 
16,17,19,21 Arsa 125 M 975 74 Tamamı 

YerJcaml maliye şubesine borçlu Yordan oğlu Dimitri Ayan oğlunun 
yukarıda yazılı emlâkinin 27/9/943 pazartesi günü saat 14,30 da birinci 
müzayedesi 7/9/943 perşembe günü saat 14,30 da kat'î ihalesi yapılacağmdan 
taliplerin pey akçelerini yatırarak makbuzlarile birlikte Fatih kazası kay
makamlığı idare heyetine müracaatları İlân olunur. t8993» 

Mükellefin ismi Semt veya kazası Mahallesi Sokağı 
Kegork Makasçı 

No. 
Samatya 

Cinsi Kıymet: 
Hacı Evhad 
Teminatı 

Hacı Manol 
Hissesi 

72 Ahşap ev 792 60 Tamamı 
Bayezit maliye şubesine borçlu Kegork Kakasçımn nısfı kendisine di

ğer nısfı karısı Stanlgln üzerinde mukayyet bulunan yukarıda yazılı em
lâkin 27/9/943 pazartesi günü saat 14,30 da birinci müzayedesi 7/10/943 
perşembe günü saat 14,30 da kat'î ihalesi ytapılacagmdan taliplerin pey 
akçelerini yatırarak makbuzlarile birlikte Fatih kazası kaymakamlığı ida
re heyetine müracaatları ilân olunur. «8994» 

Mükellefin femi Semt veya kazası Mahallesi Sokağı 
Yasef Dilnar 

No. Cinsi 
Fener 
Kıymeti 

Hızırçavuş 
Teminatı 

Vodina 
Hissesi 

174 Kagir ev 1920 144 Tamamı 
EnıJnönû maliye şubesine borçlu Yasef Dilnann karısı Saranın muta

sarrıf olduğu yukanda yazılı emlâkin 27/9/943 pazartesi günü saat 14,30 
da birinci müzayedesi 7/10/943 perşem.be günü saat 14,30 da kat.'l ihalesi 
yapılacağından taliplerin pey akçelerini yatırarak makbuzlarile birlikte 
Fatih kazası kaymakamlığı idare heyetine müracaatları ilân olunur. «8995» 

Mükellefin ismi Semt veya kazası Klahallesi Sokağı 
Yordan oğlu Dimitri Eminönü 
Ayanoglu 

No. Cinsi Tamammm kıymeti 

Hoc apaşa Ibnikemal 

Hissenin teminatı Hisse 
34 Kagir hane • 3600 135 1/2 

Yenicami Maliye şubesine borçlu Yordan oğlu Dimitri Ayanoğlu-
nun 1/2 hissesinin mutasarrıf olduğu jrukarıda yazılı emlâkin 1 7 / 9 / 9 4 3 
cuma günü saat 14,30 da birinci müzayedesi, 2 7 / 9 / 9 4 3 pazartesi 
14,30 da katî ihalesi icra kılmacağmdan talipkrin pey akçelerim yatı
rarak makbuzlarile birlikte Eminönü kazası kaymakamlığı idare heye
tine müracaatları ilân olunur. ( 8 9 9 6 ) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Uyatrosu: Be Gece 
Suadiye Şen Yol Çınar dib; 

AİLE BAHÇESİNDE 

1 — İdaremizin Cibali tütün fabrikasının dam tamiri pazarlığa 
konulmuştur. 

2 — Pazarlık 1 7 / 9 / 9 4 3 tarihine rashyan cuma günü saat 10 da 
Kabataşta Levazım şubesindeki Ahm komisyonunda yapılacaktu. 

3 — Şartnameler parasız olarak her gün sözü gjeçen şubeden alına
bilir. 

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

( 8 7 3 2 ) 
* 

1 — Keşif proje ve şartnameleri mucibince Samsunda yaptırılacak ma-
mulât deposu inşaatı kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Muhammen bedeil 69381.26 lira muvakkat temJnatı 4744.10 liradır, 
3 — Eksiltme 21/9/943 salı günü saat 11 de Kabataşta Levazım Müdü

riyeti binasında müteşekkil Merkez alım komisyonımda yapılacaktır. 
4 — Şartname keşdfname plân ve kroki 350 kuruş mukabilinde adı ge

çen şubeden ve Ankara tzmir Baş müdürlüklerinden almabilir. 
5 — Eksiltmeye gireceklerin mühürlü fiyat teklif mektuplannı kanuni 

vesaikle güvenme parası makbuz veya Banka teminat mektubu ve 
şartnamenin 4 üncü maddesi mucibince inşaat şubesinden alacakları ek
siltmeye iştirak vesikasını ihtiva edecek olan kapalı zarflarmı eksiltme sa
atinden bir saat evveline kadar adı geçen komisyon Başkanhğma makbuz 
mukabilinde vermeleri lâzımdır. 

Postada vukua gelecek gecikmeler kabul olunmaz. c87659 

Üniversite A, E. P. Komisyonundan: 
Yapılacak işler 

ikinci doğum kliniğinde tamir ve 
tadil 
Gureba tebhirfıanesinde tesisat 

Yukarıda yazılı iki iş 13 Eylül 
törlükte ayn ayn açık eksiltmeye 

keşfi lira 
6837.11 

teminatı 
513 lira 

662,50 50 » 
943 pazartesi günü saat 15 te 
konulmuştur. 

rek. 

isteklilerin Nafia müdürlüğündıen alacakları vesika ve teminat mak
buzlarile gelmeleri. 

Keşif şartname rektörlükte görülür^ ( 8 5 2 0 ) 

bahalarda 

BU AKŞAM 
Istanbulun en büyük eğlencesi 

T E P E B A Ş I 
Bahçesinde 

Muallâ 
Belediye 

GÖKÇAY ve Arkadaşları 
Bahçenin muhteşem saz heyeti 

Mahmure Şenses - Süzan Güven - Cahide 

İSMAİL DUMBULLu 
30 kişilik tam kadrosile, komik ŞEVKİ ŞAKRAK ve AHMET GÜLDÜRÜR iştirakile 

KOMİKLER İMTİHAN OLUTOR Şarküı, kahkahalı büyük komedi. 

Bahçenin Alafranga kısmmda saat 3* e kadar fevkalâde eğlenceler. 
f^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H^^^^^^ Telefon; 42690. 

Naklîyat yaptırılacaktır 
Toprak Mahsulleri Ofisi umum müdürlüğünden: 

Aşağıda yazılı mahallerdeki hububat Nafla idaresince tesbit edilen 
mikdara göre benzin ve seferde 3,5 ton taşımak şartile katedilecek her 
on beş bin kilometre için iki lâstik hesabile taşmacak mala göre tutarı lâs
tik verilmek kaydile karşılığmda yazıh mahallere nakli işi açık eksilt
meye konnHiştur. Bu yerlerin her biri ayn ajm ihale olunduğu gibi bir 
kaçı bir müteahhide verilebilir. Eksiltme 13/9/943 günü Toprak mahsul
leri ofisi alım müdürlüğünde müteşekkil komisyon tarafmdan yapılacak
tır. Talip olanlann muvakkat teminat olarak 1000 bin liralık depozito ak-
çelerile birlikte aynı gün saat on beşte komisyona müracaat etmeleri 
daha evvel tafsilât almak isteyenlerin her gün alım servisine ve Çine, 
Bozdoğan, Söğüt, Tefenni, tnegöl, Karacabey, M, Kemal paşa, tznik, Orhan
eli, Bursa, Orhangazi, Yenişehir, Biga, Bayramiç. Çanakkale, Yenice. İp
sala, Keşan, Araç, Tosya, Taşköprü, Vize, Muğla, MUâs, Köyceğiz, Hayre-
bolu, Malkara Ziraat bankalanna ve Burdur, Bozöyük, Karaköy. Bandır
ma, Karablga, Nevşehir, Niğde ofisine baş vurmaları. «8944» 
Hububatm bulunduğu mahal Sevkolunacak mahal 

Çine 
Bozdoğan 
Söğüt 
Tefenni 
İnegöl 
Karacabey 
M. Kemalpaşa 
İznik 
Orhaneli 
Orhangazi 
Yenişehir 
Biga 
Bayramiç 
Ezine 
Çanli 
İpsala 
Keşan 
Araç 
Tosya 
Taşköprtt 
Vize 
Hendek 
Kandıra 
Akyazı 
Muğla 
Milas 
Köycegia 
Hayreboltt 
Malkara 
Nevşlhir 

Aydm 
Nazilli 
Bozöyük 
Burdur 
Karaköy ve Bursa 
Bandırma 
Susurluk 
Mekece 
Bursa 
Bursa 
Bilecik ve Butsa 
Karablga 
Çanakkale 
Çanakkale 
Karabiğa 
Uzunköprü 
Uzunköprü 
Karabük 
Çankırı 
Çankırı 
Lüleburgaz 
Adapazarı 
Kocaeli 
Adapazarı 
Fethiye 
Küllük 
Fethiye 
Alpullu 
Tekirdağ 
Niğde 

Sanatler Alcademisi 
Talebe Icabul şartları 

1 —Akademi şubeleri için talebe kayıt ve kabulüne 10 eylül 943 
tarihinde başlanacak ve 25 eylülde »on verilecektir. 

2 Akad«mi yüksek mimarî şubesine lise olgunluk ^ mezunları, 
Orta resim, heykel ve Garp Türk süsleme «tezyin» sanatlan şubesine 
orta okul mezunlan imtihanla kabul olunur. 

3 Bu sene şubelere az miktarda talebe alınacaktır. Yüksek mi
marlık şubesine yemden alınacak talebe sayuı 60 olarak tesbit olunmuş
tur. Bu sebeple yapılacak girme imtihanlan tamamen müsabaka mahi
yetindedir. «Yedek talebe aprmak usulü kaldırılmıştır.» 

4 Yüksek resîm. yüksek heykel ve garp süsleme sanatlan şube
sinin yüksek kısmına Akademinin orta resim, heykel ve süsleme şube
si mezunlan kabul olunur. Almacak talebe sayısı mahdut olduğundan 
lise ve muadili okullardan mezun olanlar bir istidat yoklamasına tabi 
tutulacaklardır. 

5 — Kabul imtihanlanmn tarihleri ve şube talimatnameleri Aka
demi dahilinde ilân edilmiştir. 

6 — Talipkrin kayıt müddeti zarfında Akademi müdülrüğüne bi
rer dilekçe ile müracaatlan; kendilerine İdare tarahndan verilecek be
yannameyi doldurmalan lâzundır. Dilekçe ve beyannameya bağlanma
sı icabeden vesikalar şunlardır: 

A — Nüfus hüviyet cüzdanının tasdiJJi sureti. «Erkekler son asker, 
lik yoklamalarını ytıptımuş olamalıdır.» 

B — Sıhhat raporu ve çiçek aşısı «resmî tabiplerden ahnmış olma
lıdır.» 

, C — Resmî tahsil vesikasının aslı «Hususî okullardan mezun olan
lar muadelet derecelerini kendileri tevsik etmek mecburiyetindedirler.. 

D — 12 inoe kâğıda basılmış vesika fotoğrafı «alaminüt obnalı-
du.» 

E — İyi hal kâğıdı «Tahsile fasıla vermiyenlerden istenmez.» 
7 — İstanbul haricinden müraracaat edenlerin vesikalarını teah-

hütlü olarak gönd<rmeleri lâzundır. Bu gibilere vesikalan tamam oldu
ğu ve posta pulu göndermiş bulundukları takdirde yoklama tarihleri bir 
mektupla bildirilir. 

Talep vukuunda beyannameler posta ile gönderilir. ( 8 8 5 9 ) 
8 — Kayıt muamelesi her' gün öğleye kadar devam ed'cr. istanbul Memurlar Kooperatifinden: 
1 — Dar gelirlilerle mütekait, dul ve yetimlerin temmuz, ağustos, 

eylûI istihkaklanna ait şeker tevziatı 1 5 / 9 / 9 4 3 günü akşamı sona ere
ceğinden istihkak sahiplerinin acele etmeleri ve bir an evvel şekerlerini 
almaları rica olunur. 

2 — Kooperatife ait Opel markalı bir adet kamyon satıUkür. Ta
lip olanlar her gün Kooperatif müdiriyetine müracaat edebilirler. 

( 8 9 7 5 ) 

Üsküdar Mithat paça kız enstitüsü rektörlüğünden 
(*u lda 1 Eylül tarihinden itibaren kayıtlara başlanmıştır. Okul 

yaüh ve yatısız olarak talebe kabul etmektedir. 
Malî vaziyeti müsait ohmyan Uİebenin temrin masrafı okulca te

min edüir. Her gün saat 9 dan itibaren okul idaresine mÜTacaat. 
Adres: Üsküdar Doğancılar caddesi. Telefon No. 60208 

İstanbul ticaret ve sanayi odasından: 
Aylık 70 Hra ücretli bir daktiloluk için 1 3 / 9 / 9 4 3 Pazartesi günü 

saat 13.30 da imtihan yapılacaktır, tsteklikrin ehliyet vesair evrakla-
rile birlikte meslek heyetleri raportörlüğüne müracaatlan. ( 9 0 3 5 ) 

Amcabeye göre. 

— Geçen günkü yağmurda... 
A. — Senin de mi bir yerip bo

zuldu?., o 
— Hayır Amcabey, bir yerim 

^zulmadt amma... 

. . . Yağmur altında Taksim mey
danında tramvay beklerken »öyle 
dUjündümı 

. . . «Belediyemiz bu darlıkta ma
şallah bunca yerleri imar ediyor... 

. . . «Ne olur, şu meydan durak-
lanna birar baraka ytapaa da miUet 
ynğmurda ıslanmasa, güneşte kay-
ruknasal..» dedim. . . 

. . . Fakat sonradan aklıma geldi 
ki Bay Prost şehrin güzelliği namı
na bu yapılara izin venniyorl.. 

A. — Anlaşılan sayın mütehas. 
SİS ya yağmurda ıslanmamış, y» 
güneşte kavrulmamış I.. 
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Cin^ 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 
Muhammen Muvakkat 

fiatı Tutan teminatı 
Çoln Azı Li.Kr.S. L. Kr. Lira.Kr, thale gün ve saati 

Modern Gemicilik kitabı 
Müstevi ve kürrevî mû-
sellesat kitabı 

Şekil, cedvel, kliğe 

Renkli klişe 
CUdlye 

35 forma 

24 » 

22800 siyah 

2400 
1000 adet 

25 

16 

18000 

2000 

2 
s/m 

2 
s/m 

67.50.00 

67.50.00 

00.03.50 

00.12.50 
1.00.00 

2362.50 ) 

1620.00 ) 

791.00 ) 

300.00 
1000.00 

455,52 24 Eylül 943 Cuma 
Saat: 11 

1 — 

2 — 

6073.50 
Mektebimiz tedrisatı için yukarıda isimleri yazılı kitaplardan beşer yüz adedi taib'ettlrllmek üzere ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. Eksiltme, yukarıda yazılı gün ve saatlerde mektep müdürlüğün
de toplanacak satın alma komisyonunca yapılacaktır. 
Şartnamesini görmek arzu edenler mektep muhasebesine müracaat etmelidirler. Eksiltmeye Iştlrâfe ede, 
çeklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. üncü maddelerindeki vasıflan haiz olmaları lâzımdır. 

- Muvakkat teminatın teslim yeri İstanbul Yükse^ Mektepler Muhasebeciliğidir. Eksiltmeye iştirak ede. 
çeklerin kanunun tarifatı dairesinde ihzar edecekleri kapalı zarflarım eksiltme günü saat ona kadar komisyon 

reisliğine makbım mukabilinde vermeleri lâzımdır. Postada vaki olacak gecikmeler nazan itibara alm-
mıyacaktır. 

istanbul Gümrükleri Baş Müdürlüğünden: 

Sıra No. 
Miktarı 

Kik» G. 
Bedeli 

Ura K. 
Teminatı 
Lira Ku. Eşyanın cinsi; 

Satm günfi: 23/9'943 

Saat: 13 de: 

An ban 
95 7 250 72 00 3 75 Gemi pusulası (Müstamel) 1 
94 339 000 139 00 7 50 Koline bakır mamulât. 1 

1481 75 000 , 112 00 8 40 Matbaa mürekkebi. ' 1 
1423 420 000 ; 400 UO 30 00 Tıbbimüstahzar (harice) s 
1422 119 000 ; 275 00 21 00 Eczayı tıbbiye (harice) s 
1421 163 000 270 00 20 00 Eczayı tıbbiye 54 şişe (harice) 3 
117 2420 000 724 00 54 30 Saı^fihk kanavlçe aıba hex: ı 

79 28 000 323 00 24 25 Yün şark halısı (1) adet. l 
116 4 420 96 00 7 20 Kenarları bastırılmış pamuk mendü: 1 
111 37 000 120 00 10 00 Fotoğraf resim. 1 
138 7 800 990 00 77 00 Safi ipek mensucat (parça halinde) 3 
134 1 150 90 00 7 00 Pamukla mahlut ipekten örme çocuk çorabı. 3 
136 9 040 108 00 9 00 Safi ipekten don ve konbinezon S 

1292 379 000 55 00 4 50 Karbonat desut 1 
00 31 000 81 00 7 00 Kesme şeker) ı 
00 19 700 52 00 4 00 Kesme şeker) kaçak: ı 
00 30 200 79 üO 6 00 Kesme şeker) ı 
00 24 500 64 00 5 00 Kesme şeker) l 

224 48780 — 12195 00 915 
1 

00 
O Kireç kaymağı (kapalı zarf) Tophane 

Yukarıda yazılı eşya üstlerinde gösterilen günde saat 13 de Sirkeci Reşadiye caddesi Gümrük Satış 
Müdürlüğünde açık arttırma ile satılacaktır. Şartname ve eşya her gün öğleye kadar anılan müdürlükte 
görülebilir. Kanunî ves'kalann ibrazı ve teminatm satış günü saat 12 ye kadar yatırılması lâzımdır. 

2 — Bu eşyalarm başka kıymeti 50 liraya kadar olan türlü müteferrik eşya da aynı yerde açık arttırma 
İle satılacaktır. Bunların satış zamanı üç gün evvel Gümrük satış müdürlüğü ve Belediye Mezat müdürlüğü 
Hân tahtalarma asılacaktır. Bu satışlar peşin olup girenlerden bir vesika aranmaz. 

3 — Her türlü izahat için gümrük satış müdürlüğüne müracaat edilmesi. Telefon: 23219. «8866» 

Günlük Hayatta I. C. L 
SERİSİ No. 5 

Zayi — Maltepe askerî lisesinden 
almış olduğum lise bitirme ve olgun 
luk diplomalarımı kaybettim. Yeni 
sini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Maltepe As. Lise mezunlanndan 
2369 No. lu M. Fehmi Ersoy 

KAUÇUK VE HARP 
KAUÇUK bugün harp mühimmatı arasında ön safta yer 
olan bir madde olarak telâkki edilmekte ve petrol ka
dar kıymetli addedilmektedir. Buna mukabil tabii kauçuk 
menbalorınm yüzde 90 ı aksayı şark memleketlerinde 
bulunduğundan, bu mühim maddeyi lüzumu nispetinde 
temin edebilmek için birleşik milletler eski kauçukları 
toplayıp yeniden işlemek ve sentetik kauçuk imal etmek 
mecburiyetinde kalmışlardır. Bu ise I. C. I. nin muazzam 
uzvî kimya araştırma laboratuarlarının sentetik kauçuk 
fabrikalarıyle sıkı bir iş birliği yapmaları ile mümkün ol
muştur. Yaşamakta olduğumuz devirde : -harp ihtiyaçları 
ihtirolorın anasıdır- cümlesi çok yerindedir. Harpten 
sonra kauçuğun istikbali aksayı şark ormanlarında değil 
modern laboratuarlarda ve fabrikalardadır. 

Imperial Chemical Industries Limited 
Türkiye Vekili • 

Imperial Kemlkal industris (Turkey) Ltd. 
I s t a o b u i 

t LÂN 
Tüm Hayvan hastanesi müdürlüğüne ait mühür kaybolmuştur. 

Yenisi yaptırılacağından hükmü yoktur. 8 9 5 6 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlık istanbul 
Satinalma Komsiyonundan: 

36.000 lira muhammen bedelle alınacak yeni üç dizel motor maki
nesinin 4 Eylül 9 4 3 gün ve kapalı zarfla ihalesine vakti muayyende 
talip çıkmadığından 2 8 / 8 / 9 4 3 sah günü saat 15 te açık eksiltme ile 
ihale yapılacaktır. İlk teminatı 2 700 liradır. Şartnameleri komis
yonda her gün görülebilir. İsteklilerin teminat makbuzları ve kanunî 
vesikalarile birlikte Galata mumh^ıe caddesi 58 No. lu dairedeki 
komisyona gelmekri. ( 8 9 3 8 ) 

Zayi — Yeşilköy nüfus memurlu
ğundan aldığım nüfus kâğıdımı 
kaybettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktıu-. 
327 doğumlu Hasan oğlu İsmail Kırtak 

Kârlı Bir işi 
olup da sermayedar arkadaşa 
İhtiyacı olanlann Fincancılarda 
43 numaraya müracaattan. (Ko-1 
mişyonçulu^ş^erçlh olunur.) 

'IA\İ — P'atih nüfus memurluğun
dan almış olduğum nüfus tezkeremi 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

1336 tevellüttü Sabahai Uzcan 

Tûrlklv© DahlBBnde 
KURU UZUM İŞİ YAPANLARIN 

Nazarı Dikkatine 
ERLER 

TÜRE ANONİM ŞİRKETİ 

Sermayesi: 100,040 

Merkezi: İZMtR 
Mektup adresi: ERLER 

Türk Anonim şirketi İZMİR 

Türk lirasıdır. 
Yaum asra yakın bir zamandanberl tzmlrden Avrupaya kum üzüm ihraç eden mütehassıs zevat tarafından 
teşkil edilen şirketimiz dahilde üzüm sarfiyatmm arttığmı gördüğünden, Türkiye Devlet DemiryoUarmm 
bütün istasyonlarlle E>evlet DenizyoUannm uğradığı İskeleler için asgarî yüz kutuluk partiye kadar şimen
difere veya vapura teslim mal satmakta ve bu suretle sipariş kabul etmekte olduğunu Türkiyemiz dahi
linde kuru üzüm işile iştigal eden tüccar, müteahhit, bakkal ve manavlarm nazan dikkatine arzederiz. 
Her telgraf ve mektuba hemen cevap verilir, İki yüz elli kutudan aşağı siparişlerden ayrıca on lira mas
raf almır. 

Cinsi 

Yüksek Deniz Ticareti M\ektebi Müdürlüğünden: 
Miktarı Muhammen Muvakkat 

Kilo Gr. Adet fiatı Tutarı teminatı Eksiltme şekli ve ihale 
Llra.kr.S. Lira. Kr. Lira.Kr. ^ün ve saati 

Yumurta 
Beyaz peynir 
Zeyttn 

— 24600 
500 

3000 

7. 50 
1.50. — 
0.80. — 

1845. 00 ) 
750. 00 ) 

2400. 00 ) 374. 63 
Açık elc&iltme 

22/9/943 Saat 9.30 

4995. 

Kum soğan 
Patates 
Limon 

5000 
6000 

6000 

0.30. — 
0.38, — 
0.14. ~ 

1500. 00 ) 
2280.00 ) 
840. 00 ) 

4620. 00 

346. 50 
Açık eksiltme 

22/9/943 Saat 10 

Kura kayısı 400 
> üzüm 

çekirdeksiz 1000 
> üzüm 

çekirdçaii 500 
Kum incir 50ö 
Kuş üzümü 200 
Çam fıstığı 100 

1.60. — 

0.90. — 

1.00. -
1.00. — 
1.00. — 
3.60. — 

640. 00 ) 

900. 00 ) 

500. 
500. 
200. 
360. 

00 ) 
00 ) 
00 ) 
00 ) 

Açık eksiltme 
22/9/943 Saat 10,30 

232. 80 

3100. 00 

Ekmek (beheri) 0,600 K.gr. 45.000 17. 25 7762. 50 ) 582. 19 Kapalı zarf 
22/9/943 saat 11 

Dağlıç eti 
Kuzu eti 

5000 
1000 

2.20. — 
2.10 — 

11000. 00 ) 
2100. 00 ) 

13100. 00 

982, 50 Kapalı zarf 
22/9/943 Saat 11,30 

Süt 
Silivri yoğurdu 
Kâse yoğurdu 

2000 
500 

1000 

0.50. 
0.75. 
0.20, 

1000. 00 ) 
375. 00 ) 
200. 00 ) 

1575. 00 

118. 18 
Açık eksiltme 

22/9/943 Saat 13,30 

Yaş sebze (kilo) 19900 25 kalem 
(Adet) 2000 

(Demet) 8600 
4983. 373. 73 

Açık eksiltme 
22/9/943 Saat 14 

Pirinç 5500 1.75. - 9625. 00 721.88 Kapalı zarf 
22/9/943 Saat 15 

zeytin yağı 
Sabun 

3000 
2000 

2.25. — 
1.40. — 

6750. 00 
2800. 00 715, 25 Kapalı zarf 

22/9/943 Saat 15.30 

Sade Urfa yağı 3000 4.35. — 

2550. 00 

13050. 00 978. 75 Kapalı zarf 
22/9/943 Saat 16 

Çamaşır yıkama 42170 parça 4989. 50 374. 22 Açık eksiltme 
22/9/943 Saat 16.30 

ZAYİ — Şehremini nüfus memurlu-
ğundaın almış olduğum nüfus cüzda
nımı kaybettim Yenisini alacağundan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Kadri Beceren 

1 — Mektebimizin Mayıs 1944 nihayetine kadar yiyecek ve çamaşır yıkama ihtiyaçları on bir şartname ile ve 
ayrı ayn kapah zarf ve açık usullerle eksiltmeye konmuştur. 

2 — Eksiltmeler, Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünde, 22/9/943 çarşamba günü yukarıda gösterilen 
saatlerde ve hizalarında yazılı şekillerle mektep satın alma komisyonunca yapılacaktır. 

3 Bunlara ait şartnameleri görmeği arzu edenler mektep muhasebesine müracaat eimeliuirler. Yukarıda 
bildirilen muvakkat teminat bedelleri, İstanbul Yüksek Mektepler Muhasebeciliği veznesine yatırılacaktır. 

4. —Kapalı zarf usuliyle yapılacak eksiltmelere iştirak edecekler, sözü geçen K. nun 32. nci maddesi tarifatı 
dairesinde zarflan ihzar etmeleri ve bu tekemmül etmiş zarflan eksiltme saatinden bir saat evveline ka
dar komisyon riyasetine makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. Posta ile yapılacak tekliflerde gecikmeler 
kabul edilmiyecektlr. 

5 — Eksiltmelere iştirak edeceklerin 2490 sayıh K. nun 2, 3 üncü maddelerindeki şartlan haiz ve Ticaret oda-
smm 1943 belgesini hamil olmaları lâzımdır, 

6 — Açık eksiltmelere iştirak edecekler teminat makbuzlarını veya banka mektuplarmı ve Ticaret odası bel
gelerini komisyon reisliğine ibraz edeceklerdir. Kapalı zarf eksiltmelerinde bu vesaik usulü dairesinde 

zarflara konacaktır. ı8850» ^ _ ^ _ ^ _ _ ^ 

lADÎ flŞILAV 
Jübilesi] 

23 Eylül Perşembe saat tam 21 d( 

TAKSİM BELEDİYE 
GAZİNOSUNDA 

Biletler her gün saat 17 den itibaren 
Şeihir Tiyatrosu Dram kısmı gişesinden sa
tılmaktadır^ Her yer iki liradır. 

Müzayede ile Fevkalâde satış!!! 
Eylülün 12 inci Pazar günü Maçkada Aziziye Palasta nadide 

marketeri ve Bul eşyalar, emsali ender bulunur. Stil eşya, gümüş 
teJiimlar ve artistik biblolar müzayede ile »atılacaktır. 

Tafsilâtını yarınki gazetelerde her hcJde arayınız. 
DİKKAT: Maçkada Aziziye Palas'da^ 

I KADRAK USTASI ARANIYOR I 
I Anadoluda kacirak makinesinde çalışacak tecrübeli bir usta- | 

ya ihtiyaç vardır. Talipler şimdiye kadar çalıştıklan yerler- • 
den aldıklan mektuplarla her gün 10-12 ye kadar Galata! 

^••••••Büyük Tünel han 6 No. ya müracaatlan. — i ^ — — 

/ . £ . 7*. T. işletmelerinden: 
1 — idaremiz Metro han 7 nci kat odalanndaki tek pencere ve 

çerçevelerin çiftleştirilmesi işi mektupla teklif istemek surtetile ihale 
edilecektir. 

2 — Teklif mektupları 1 3 / 9 / 1 9 4 3 pazartesi günü saat 17 ye kadar 
Metro Han Leıvazım Servisine verilecektir. Muvakkat teminat 302 li
radır. Şartnameler parasız verilmektedir. ( 8 8 8 3 ) 

istanbul Vakıflar orman işletme müdürlüğünden; 
Üskudara 23 kilometre mesafede ve şose kenannda Alemdar köyü 

deposundan Üsküdarda Şemsipaşa civarındaki depomuza dört bin ton 
odun ve iki bin metre mikâp tomruk naklettirilecektir. 

isteklilerin her iki depoyu ve nakledecekleri hamuleyi mahallinde 
görerek teklif mektuplarile 1 0 / 9 / 9 4 3 tarihine kadar Çemberlitaş Va
kıflar sokaktaki büromuza müracaatlan. ( 8 8 9 9 ) 

istanbul Vakıflar orman işletme müdürlüğünden: 
Alemdağ ormanlannm 6 No. lu maktamda mevcut kestane, ka

yın, gürgen, kızıl ağaçlar kestirilerek tomruk, mertek, sepet çubuğu ve 
odun yaptırılacaktır. 

1 — Kesilecek miktar takriben 2000 metre mikâp kerestelik ağaç 
Ve 4 5 0 0 metre mikâba muadil takriben 4 bin ton mahlut odundur. 

2 — Bu işe ait vahit fiayt cedveli ve şartnameyi Çemberlitaş V a . 
kıflar sokaktaki büromuzda görebilirler. 

3 — İsteklilerin 1 0 / 9 / 9 4 3 gününe kadar teklif mektuplarile büro
muza müracaatları. ( 8 8 9 8 ) 

Yeni otobüs seferleri 
istanbul Belediye Elektrik, Tramvay ve Tünel 

işletmeleri umum müdürlüğünden: 
Galata köprüsündeki arızadan seyrüseferin muvakkaten inkitaı dola-

yısile şimdilik sabahlan saat 7 den 10 a kadar Harbiyeden ve saat 10 dan 
sonra Taksimden her 9 dakikada bir hareket etmek suretüe Unkapanı taı ikile 
Harbiye — Taksim — Bayezit arasmda otobüs seferlerinin ihdas edilmiş 
olduğu sE-ym halka ilân olunur. «9037» 

Ücret tarifesi 
Mmtaka - VergUer dahil 

Harbiye — Bayezit 
Taksim — Bay«zit 

20 kuruş 
15 kuruş 

I istanbul Vakıflar Direktörlüğü ilânları " ^ 
Cinsi Mikdan Muhammen bedelli İlk teminatı 

Eczayı tıbbiye 40 Kalem 3145 Lira 235 Lira 88 Kr. 
Katküt 1144 Kutu 1915 » 76 Kr. 143 » 69 » 

Guraba hastahanesine lüzumu olan 40 kalem eczayi t»t>biye ile yine bu 
hastahanedekl tıb fakültesi ikinci hariciye kıliniğine lüzumu olan katküt-

lerin yapılan eksiltmelerinde istekli çıkmadığmdan on gün uzatılmıştır. İha
leleri 17/9/943 tarihine müsadif cuma günü saat on beşte İstanbul Va
kıflar Başmüdürlüğü binasmda toplanan komisyonda yapılacaktır. Şart
nameleri her gü nlevazım kaleminde görülebilir. «9008» 

Bu Cumarte ' akşamı: 

Büyükdere BEYAZ PARKta 
Eylül mehtabının en muhteşem gecesi 

SON YAZ KONSERİ 
S A F İ Y E 

ve Ar'iadaşları 
iConsere saat 10 da başlanacaktır. 
İstanbul ve civar köy'Te otobüsler vardır. 


