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Yeni adlî yıl 
merasimle açıldı 
Temyiz mahlceınesi reisi diyor ki: 

"Med enî kanunun tadiline lüzum olup 
olmadığına hüküm vermek için içti-
hadlann teşekkülünü beklemek lâzım,, 

Millet Meclisi 

Ankara 6 — Mahkemelerin yaz t a 
tili bitmiş ve dünden itibaren çalış
mağa başlamışlardır. Bu münasebetle 
hukuk fakültesi salonunda büyük bir 
İlim ve meslek toplantısı yapıldı. İlk 
defa yapılan bu tören, güzide bir da
vetli kalabalığının iştirakile açılmış
t ır . 

Büyük Millet Meclisi Reisi, Başve
kil, Dahiliye, İktisat, Nafia Vekille
ri, Devlet Şûrası Reisi, Cumhuriyet 
Halk Partisi idare heyeti azaları, me
buslar, Askerî Temyiz mahkemesi 
Başkanı, generaller. Askerî temyiz 
mahkemesi müddeiumumisi, mahke
me azaları, temyiz mahkemesi reisi 
ve azaları, Ankaradaki hâkimler, Ve
kâletler erkânı, avukatlar. Hukuk fa
kültesi ve Siyasal Bilgiler okulu pro
fesörleri ile matbuat erkânı mera
simde hazır bulunmuşlardır. 

Toplantıyı güzel bir nutulcla açan 
Adliye Vekili B. Ali Rıza Türel, top
lantı maksadını anlatarak şöyle de
miştir: 

»— Bu yıl adlî senenin hususi bir 
törenle açılması ve bu törende en 
yüksek hâkimimizin, İcanunların t a t 
bikatı, hak ve adalet tevzii işleri üze
rinde derin bir vukufa, uzun bir tec
rübe ve müşahedelere dayanan fikir
lerini bir hasbihal çerçevesi içinde 
ortaya koymasını memleket ve mes
lek için faydalı bularak bu toplantıyı 
ter t 'b etmiş bulunuyonız. 

Temyiz reisinin nutku 
Adliye Vekili, sözü Temyiz mahke

mesi birinci Reisi Halil Özyörük'e 
bırakmıştır. 

B. Özyörük kürsüye gelerek 45 da
kika süren ve adlî inlalâbımızın muh
telif safhalarını anla tan çok ehem
miyetli bir konuşma yapmıştır: 

Cumhuriyetten evvelki adliye ile 
Cumhuriyetten sonraki adliyenin bir 
mukayesesini yapan. Temyiz mah-
mesi reisi, kanunlarımızda yapılma-
a istenen değişikliklere temasla söz
lerine şöyle devam etmiştir: 
. _ Bunların değiştirilip değiştiril

memesi mahkemelerce tatbiklerinden 
alınacak neticelere bağlıdır. Şayet, 
kanun ölü kalmışsa, yürüyememişse, 
onu bir ceset halinde hukuk hayatı 
İçerisinde sürüklemeğe mahal yoktur. 

Millî Şef, bir müddet 
müzakerejri localarından 

takibetti 

Ana kanunlanmızm başında gelen 
Türk kanunu medenisi hakkında ya
zılanlar ve söylenenler çok oldu. Za
man zaman da bu mevzuda yeniden 
neşriyat yapıldığı oluyor. 

Gariptir ki hemen tekmil neşriyat, 
aile ile doğrudan doğruya veya dola-
yısile ilgili bulunan meselelere do
kunmakta ve kanun hükümlerini 
memlekete yakıştırmamaktadır. Hal
buki Türk kanunu medenîsinin vaz'ı 
hikmeti aileye verdiği yeni ve mo
dern düzendedir. Bu düzenin kanım 
tatbikatı bakımından gedikler gös
terdiğini de biliyoruz. Herhangi bir 
kanun hükmü, şu veya bu davacı t a 
rafından beğenilmiyebilir. Hattâ pek 
çok hak İddiacılarının itirazına uğrı-
yan kanun hükümleri bulunabilir. 
Lâkin, bu hükümlerin varlığı hak
kın yerine gelmiyeceği anlamına alın
mamalıdır. Mahkemenin, hâkimin 
kanunu ne yolda anlıyacağını bekle
mek gerektir. 

Bundan başika. her kanundan mut
lak bir adalet beklemek de doğru ol
maz. Binaenaleyh, tek tük olaylara 
dayanarak kanunun değeri hakkın
da bir hükme varmak İsabetsizdir. 

Hattâ, kanun, milli bünyeye uy
gun değilmiş gibi görünebilir. Ya
bancı menşeli dahi olsa, kanunu Türk 
hukuk anlayışma göre tefsir ve t a t 
bik etmek hâkfanin işidir. Bu itibarla, 
kanunda değişiklik istemek İçin her 
şeyden önce durulmuş, belirmiş kaza 
içtihatlarına ihtiyaç vardır. Bunların 
teşekkülü İçin ise henüz kâfi zaman 
geçmiş değildir. Bu sebeplerden ötü
rü Türk kanunu medenisinin .leğiş-
tirllmesl yolundaki teklifler İnkılâpçı 
bir zihniyete aylun görülebileceği 
kadar mevsimsiz ve mesnetsizdir 'de. 

Şu kadar var ki, yürümekte olduğu 
gündenberi, Türk kanunu medenisi
nin hâkimlerce hemen hemen hiç 
tatbik edilmemiş olan bazı hüküm
leri yok değildir. K a n koca malları-
n m idaresi usullerinin «kanuni usul» 
dışında kalanlarmı ve aynı haklar 
kitabının ipotekli borç senedi ile irad 
senedi gibi bahislerini kasdediyorum. 
16 yıl, bu hükümlerin kanunda bey
hude yer işgal etmekte olduğunu gös
termiştir. Türk kanunu medep'-;nc'e 

I (Arkası sahife 2 , sütun 1 d e ) 

A n k a r a 6 ( A . A . ) Bugün Bü
yük Millet Meclisi tatil devresinden 
sonraki toplsmtısına başlamıştır. 

Reis vekili Şemseddin Günaltayın 
başkanlığında yapılan bu toplant ıda 
celsenin açılın2isını müteaJtip, Zafer 
bayıamı münasebeti le Reisicumhur 
ismet İnönü tarafndan Büyük Millet 
Meclisi riyasetine gönderilmiş olan 
aşağıdaki telgraf okunmuştur. 

«Zafer bayramını yürekten tebrik 
ederim. Büyük Millet Meclisinin or
dumuz için gösterdiği yakm dikkat 
ve sevgi, gelecek zaferler için, bu 
memleketin, selâmet ve emniyeti 
için başlıca teminattır.> 

Meclis heyeti umumiyesinin sü . 
rekli alkışlarile karşılanan bu tel
grafın okunmasından sonra açık bu
lunan mebusluklardaın Bolu mebus
luğuna seçilen emekli 

BU S A B A H K I T E I I G R A F I I A R 

Müttefikler Kalabriada 
10 kasaba daha aldılar 

Müttefikler yavaş fakat emin adımlarla ilerliyorlar 
italyan askerleri neşe ile teslim oluyorlar 

r Londra 7 ( R a d y o ) — Sekizinci 
ordu ve Kanadalı lar dün d« ilerliye-
rek 1 O kasaba ve köyü daha zaptet-
mişler ve Palmi şehrine yaklaşmışa 
laırdır. Zaptedilecı kasabalar arasın, 
da Santaluçia, Rozali, Sanroces ve 
Lagandi k£isabalan vardır . 

Müttefik kuvvetler, zaptettikleri 
yerleri tahkim etmek için ağır, fakat 
lemin adımlarla ilerlemektedirler. 

korgeneral ; Şimdiye k a d a r Müttefikler Mihver 
Abdul lah Alpdoğan , Çankın m e - hatlarına 16 kilometre derinliğinde 
busluğuna seçilen Behiç Erkin, Kon- nüfuz etmiş ve 85 kilometre g'enişli-
ya mebusluğuna seçilen Fatin Gök
men, Van mebusluğuna seçilen Ni
hat Berker ile Samsun mebuslukları
na seçilmiş olan İhsan Ezgü il* Ce
mil Bilsel and içmişlerdir. 

Reisicumhur İsmet İnönü'nün de 
bir m ü d d e t localarından müzakere-
leırini takibettikleri Meclisin bu top -
lantısunda devlet memurları aylıkla
rının teıvhit ve teıadülüne deıir k a n u . 
nun onuncu maddesinin tefsirine m a 
hal olmadığı hakkındaki mazba ta ile 
seferberlikte ve fevkalâde hallerde 
askerî şahıslarm ailelerini icabında 
yanlar ında bulundurmalarının men
ine dair kanun lây:ba?ı kabul edi le
rek müzakereye son verildi. 

Meclis gelecek toplantısını çar
şamba günü yapacaktır . 

Fransızlara 
bir ikaz 

Londra radyosu yakında 
Avrupaya asker çıkarıla
cağı şayialarına inanma

malarını tavsiye etti 

K!3i«'?«ıft5»l-r^Ağtr hava™4----P3S'fikte 
taarruzları 
Müttefik uçakları 

durmadan Âlmanyayı 
bombalıyorlar 

paraşütçüler 
General Mac Arthur 

paraşütçülerin indirilme
sini bizzat idare etti 

L o n d r a 7 ( R a d y o ) — İngilizler^ 
! • Amerikalıların Batı Avrupaya ve 
Almacıyaya karşı muazzam hava ta
arruzu fasılasız devıun etmektedir . 
Pazar akşamı Batı A lmanyada 
M a n h a y m ve Ludvigshaven 'e yapı
lan ağır akında dak ikada 35 b o m b a 
atılmıştır. Bu iki şehre 1 500 ton yan
gın ve infilâkh bomba la r atılmış ve 
dehşetli tahribat yapılmıştır. 

Dün gece de Amerikan ağır b o m 
b a uçakları Cenubu garbî Almanya-
daki hedeflere hücum «derken orta 
büyüklükte İngiliz ve Amerikan 
b o m b a uçakları da Fransada Orle«n 
ö v a n n d a k i hava meydanlarını bom
bard ıman eylemişlerdir. Müttefik 
'*Ç«kları düşmanın bir avcı mukave-
nnetile karşılaşmışlardır. Vuku bulan 
hava muharebeler inde düşmanın 70 
ten fazla avcı tayyaresi düşürülmüş
tür. Başka bir hava teşkilimiz Rou-
«n, Amien ve Abbevil le 'deki tefrik 
garlarile hava meydanlarını , Bou-
logne 'daki dokları b o m b a r d u n a n 
eylemişler ve 1 2 düşman avcısını d a . 
ha düşürmüşlerdir. Amerikalılar 35 
V« İngilizler 4 uçak kaybetmişler, 
buna mukabil düşmanın ceman 82 
•vcısmı düşürmüşlerdir. 

ingiliz tayyareleri dün gece d e A v -
fevpa kıtasına geçerk akınlarına d e . 
^tstm etmişlerdir. 

Londra 7 ( R a d y o ) — Müttefik
lerin Cenup Pasifikte Yeni Gineye 
evvelki gün yaıptklan büyük çıkar
m a hareket inden sonra, Japonlar ın 
Lae ve Salı ımoa'daki 20 ,000 kişilik 
garnizonları tecridedilmiş, levazım 
ve iaşe üslerinden kesilmişi: rdir. 

Bu ha rbde en büyük paraşütçü 
ciskıer indirme ameliyesi Yeni Ginede 
yapılmış ve başkumandan general 
Mac Arthur bir uçan kaleye binerek 
düşman mevzilerinin üzerinden. 
Müttefik paraşütçü kuvvetlerinin 
düşman hatlarının gerilerine indiril
mesi ameliyesini bizzat idare etmiş, 
tir. 
• » • . . . . . . . . • . . » i ""< 

Londra 7 ( R a d y o ) — Müttefik
ler, dün gece Fransız halkını ikaz 

ğinde bir sahil sahasını işgal etmiştİT. 
Dün akşam 8 inci İngiliz ordusu

nun cephesi, Bagniira'nm biraz d o 
ğusundan başlıyarak Sjcilyaya k a d a r 
uzadıktan sonra dahile doğru San 
Stefano'ya kada r kıvrılıp. San Stefa-
no 'dan Reggio'ya ve Reggio 'dan da 
müatakim bir batla Melito 'nun cenu
buna kadaır uzanmak suretile sahil 
boyunca takriben 85 kilometre idi. 

İtalyan istihkâm kıtaatı, köprü le , 
ri ve yolları tahribe<Jerek Müttefik 
ilerleyişini geciktirmeğe çalışmakta
dır. Mihver kuvvetlerinin mukave
meti pek zayıftır. İtalyan esirlerinin 
aded i 3 bini çok geçmiştir. Bir Ber-
zagRyeri talburu toptan teslim ol
muştur. 

Sekizinci ordu hali hazırda İtalya-
da Almanlar la temas halinde bulun, 
maktadır . 

Vaşington 6 ( A . A . ) — Ameri
kan askerî eksperlerinin tahmin etti
ğine göre. Şimal Afrika ve Sicilya-
da bulunan Amerikan kuvvetleri ya
kın bir zamanda İtalyamn batı sahili 
şimalinde kâin bazı noktalara ihraç 
edilecektir. Bu kuvvetler bu nokta
lardan düşmanın sağ cenahını ciddî 
surette tehdidedecektir . 

îtalyan münakale yol lan 
tahribediliyor 

Londra 7 ( R a d y o ) — Müttefik 
uçaklar, İtalyaya harva akınlarına 
aynı şiddetle devam ediyorlar. Dün 

İtalya her ne bahasına olur 
İse olsun sulh istiyor 

• • 

İtalyan d r a m ı s o n s a f h a s ı n a 
girmiştir. Sulh bir arzu değil 

İman haline gelmiştir 
Budapeşte 7 ( A . A . ) — Hu

susi muhabirimiz bildiriyor: İna
nılır kaynaklardan gelen haber
lere göre, düne k a d a r şerefli bir 
sulhtan bahseden İtalya, şimdi 
her ne pahasına olursa olsun, 
sulh yapmak tan başka bir şey is
tememektedir . ltal>-anlarm ka
naatine göre, düşman kapıda d e 
ğil, içeriye girmiştir, i talyan d ra 
mı son safhaya girmiştir. Bu da 
sulhun gıecikemiyeceğini göster
mektedir . 

Popolo di R o m a gazetesi, ya-
zılarmda bu arzuya tercüman ol
maktadır . S tampa gezetesi de 
diyor k i : «En kısa bir zamanda 
sulh yolunu bulınalıyız.> 

İtalyada sulh, bir 2Lrzu değil, 
bir iman haline gelmiştir. 

Mamafih İtalyan efkân umu-
miyesî. İtalyamn, kaderin kendi
sine çizdiği mukaddera t t an , yani 

Müttefiklerle sulh yapsa bile 
harb sahası o lmaktan kurtula-
mıyaoağına kanidir. 

Vatikanda bir toplantı 
Londra 7 ( R a d y o ) Papa

nın Hariciye Vekili R o m a d a bu
lunan bütün kardinalleri dün bir 
toplantıya çağırmıştır. Bu top
lantıya büyük ehemmiyet veril
mekte ve harb meselelerile alâ
kadar bulunduğu söylenmekte-
dir. 

Grandi cenubî 
Amerikada 

B e m e 6 ( A . A . ) — Tor ino ' . 
da intişar eden «La Stampa» 
gazetesine göre, Grandi epey 
gündenberi İtalyayı terketmiştir. 
Şimdi muhtemel olarak Lâtin 
Amerika memleketler inden bi
rinde bulunmaktadır . 

etmişler, düşmanın telkin ve tahri- başlıca hedeflerir.i Napoli c ivar ında. 
kâün$ kapı lmamasım^söykımşlerdin daki bava.., meydaı j lanl* demiryolu 
R a d y o ile Fr«n»ızlawı şû ' t ava iye îS- [ ınünakâ lâ t ı ve Sardenya adasındaki 

tesisler teşkil etmiştir. 

Cenubî Kalabriya 
tahliye edildi 

Berlin 6 ( A . A . ) — Alman Haber 
ler ajcunsı bugün şunlan bildirmiştİT: 

Cenup Kalabr ia 'nm Italy an mıa-
kargjaşahklara sürüklemektir. Bu kamları ve Alman seferi kuvveti ta-
tahriklere kapılmayınız; disiplinli, : rafından tahliyesi p lân mucibince 
tedbirli olunuz, nizam ve intizamı tam bir intizam içinde yapılmıştır, 
muhafaza ediniz. Hareket zamanı Bütün gıda maddeler i götürülmüş 
gelince biz size haber vereceğiz.» ve emniyet altına alınmıştır. Sivil 

dıe bulunulmuştur : «Düşman Avru-
pa;yı istilâ maksadile sahillerde b ü . 
yük kuvveder yığdığımızı »öyhye-
rek, sizi kışkırtmak istiyor. A lman
ların bu tahriklerden maksatları , si
zi, aleyhinize zalimane tedbirler alın
masını teinin edecek nümayiş ve 

B I K B L A T I ı B R 
inceleme 

halk kısmen tam bir intizam içinde 
tahliye edilmiştir.» 
• İtalyan askerleri neşe 

ile teslim oluyorlar 
Londra 6 ( A . A . ) — Cenup İtal. 

yadaki Kanada kuvvetleri oezdinde 
bulunan Reuter ajansının hususî m ü . 
habiri bildiriyor: 

İtalyan amer ler i Sicilyada bile gö-
rülmiyen bir neşe ile beşlim olmakta
dırlar, i talyan kıtalannııj yardımın
d a » tamamile ümitlerini keaen Al-

manlarm son dakikada müdafaa 
plânlarını baş tan başa değiştirdikleri 
anlaşılmaktadır. Yüzlerce İtalyan as
keri, kısmen kamyonlar la gelerek 
teslim olmaktadırlar . Zaptedilen bir
kaç şehirden otomobille geçen Ka
nadalı bir subay, İtalyan halkının 
Kanada kıtalarını görür görmez al
kışlamağa başladığını söylemiştir. 
Tamamile harap olmıyan Reggio ha
v a ımeydanımn tamirine çalışılımak-
tadır. Bu m e y d a n d a tahribedilmif 
50 Mihver uçağı bulumuustu?.^ . 

Yeni tifüs vakası yok 
Son yirmi dört saat içinde ytai bir 

fifüs vakası kaydedilmemijt i r . 

Gazetelerin başlıca haberleri ara
s ında : 

c . . . Filânca müdür , incelemekte
dir...» 

Bunun tepkisi olau'ak, bazı fıkracı 
a rkadaş lannuz d a «inceleme sürün
cemesi» nin aleyhinde bulunuyor. 

<laliba resmî bir vazifeyi de ruhde 
eden zatm şöyle düşünmesi lâzım, 
d ı r : 

— İnceleme, bir nazariye üzerin
d e çalışmadır. Halbuki ben, icra 
mevki inde bir şahsiyetim. Bu maka
ma gelmek için, vaziyeti deha evvel
den incelemiş bu ' unmam lâzım ge
lir... A m a n , faaliyet! A m a n faali
ye t i 

Doneç havzasının 
yarısı Rusların elinde 

Kızılordu şimalî Ukraynada da 
ilerliyor, bir haftada bin yer alındı 

— Sayfiyede oturduğuna göre dtnizd'en istifada 
b a r i ? . . . 

— Ne gezerI . . .Plâjcı değilim k i . . . y 

Londra 8 (Radyo) — Ruslar, dün 
de Doğu cephesinde parlak muvaf
fakiyetler kazanmışlar Şimal Ukray
nada pek mühim Konstop kavuşa&ını 
ve Doneç havzasında mühim bir çok 
sanayi yerleri zapteylemişlerdir. Do
neç havzasının yarıcı şimdi Raslann 
elinde bulunmaktadır. Ruslar Stall-
nonun beş kilometre doğusunda bulu
nuyorlar, Maryopolu da çevirmek is
tiyorlar. Ruslarm bir hafta içinde 
bin meskûn yer almaları kazandıkla-
n muvaffakiyetlerin büyüklüğünü 
gösterir. 

Londra 7 ( R a d y o ) — Alman 
radyo sözcülerinin en temkinlisi 
olan yüzbaşı Sertorius, Sovyetlerin 
bütün doğu cephesi boyunca taar
ruzlarına devam ettiklerini, Alman
ların, elâstikiyetli bir müdafaa me
todu tatbik ettiklerini söylemiştir. 

Sovyet tebliği 
Moskova 6 (A.A.) — Gece yansı 

neşredilen Sovyet tebliği: Bugün kı
talarımız aşağı Donda taarruzlarım 
muvaffakiyetle geliştirmete devam 
ederek 15 - 25 kilometre kadar iler
lemişler ve Makovka şehri de dahil 
olmak üzere 100 den fazla meskûn 
mahalli işgal etmişlerdir. Kıtalanmız 
Kramatorskaya şehrini de demiryolu 
kavuşağını ve Salvyanks şehrini de 
işgal etmlşlardir. 

Garmaç istikametinde taarruzları
ma muvaffakiyetle devam eden kıta
lanmız 5 - 2 0 kilometre kadar ileri!-

yerek Komotop büyük demiryolu ka-
vuşak noktası da dahil olmak û»er« 
100 den fazla meskûn mahalli İşgal 
etmişlerdir. 

Briansk'm cenubunda k ı t a l a n n m 
15 - 20 kilometre ilcrliyerek ?0 mes
kûn mahalli işgal etmişlerdir. Bunla-
rm arasmda birkaç büylik mevki 
de vardır. 

Harkof'un batısmda v« cemup ba
tısında kıtallanmız taarruz hare 
ketlerinde bulunmuşlar ve b i r k ^ 
meskûn mahal işgal ederek mevzUe-
rini genif ölçüde düzeltmişlerdir. 

Smolensk istikametinde kı ta lanmıı 
mevzilerini düzeltmek İçin çarpışmış
lardır. 

Dün bütün cephelerde k ı t a l anma 
119 Alman tankını ve 29 uçağı tahr ip 
ve savaş dışı etmişlerdir. 

Avrupa istilâ kuvvetleri 
başkumandanı 

Beyrut 7 ( A . A . ) — Bir Vaşing-
ton haberi , İngiliz adalar ından taar
ruz edecek olan kuvvetlerin başkur 
mandanhğma general Marshall ' in 
tâyin edildiğini bildirmektedir. 

Tahranda gizli teşkilât 
Tahran 6 (A.A.) — Dahiliye 

nazırlığmm verdiği bir habere 
pföre İ r a n ' d a b i r A l m a n t e şk i l a t ı 
m e y d a n a ç ıka r ı lmı ş t ı r . 



> 
-? 

sahile 2 A K Ş A M 7 Eylül 191G 

• .# •1 

SÜZÜN 6ELİŞİ: 
Kabalık ve incelik 

insanlar gibi hayvanlann da terbiyelileri, terbiyesizleri, na-
*rikleri, kabalan, efendi olanları ve hoyratları vardır. Hattâ 

hayvanları da, insanları da pek derinden incdUyen meşhur bir fUo-
lof bundan yüz sene evvel merhametli, merhametsiz, yırtıcı, munis, 
işgüzar, tembel.dürüst, hilekâr her insan tipine tekabül eden bir 
hayvan cinsi mevcut olduğuıuı açık açık ispat etmiştir. Bu arada 
Insanlann kabasma hayvanlann ayısuu karşılık tutar. 

Gazetelerden birinde Muşta bir aymın üç köylüyü nasıl ayıca 
hareketlerle yaraladığım, zavallılann kollarım kanatlannı nasıl 
kırdığım okurken o büyük filozofa bir kere daha hak verdim. 

Gerçi hayvanlar içinde ayının pek zeki bir hayvan olduğunu 
•öylerler. Fakat bir insan gibi bir hayvanm da zeld oluşu kaba ol-
masma mâna değildir. Pek eskiden bir arkadaşım anlatmıştı: O za
man şark vilâyetlerinde ayılar yüzünden telefon direklerini ajrakta 
tutmak pek güç oluyormuş. Çünkü dağdan inen ayılar gelip kulak-
lannı telefon direklerine dayıyor, gelen vızıltüan bir müddet dinle
dikten sonra içerde mutlaka bir an kovanı, bal olduğuna hükmedi
yor ve dişleriİe telefon direklerini kemirmeğe başhyarak kısa 

zamanda direkleri ikiye böldüklerinden oralara yeni direkler yetiş
tirmek icabediyormuş. 

Bir de köylüler bağlara musaDat olan ayılardan çok şikâyetçi 
İmişler. Onlardan üzümü esirgedikleri için değil; «üzümü yesinler, 
ziyanı yok, diyorlarmış, fakat kütüğün bir tarafma yatıp oradaki 
üzümleri bitirdikten sonra öbür tarafmdakileri yemek için yerlerini 
değiştirmiyorlar da kütüğü dibinden tutup üzümlü tarafım kendi
lerine çeviriyor, bağı mahvediyorlar.» 

Ayılarm zekâlarile beraber kabalıklanm ispat için bunlardan 
daha yerinde misaller bulmak kabil midir! 

Başkalannm kabalıklanm tebarüa; ettirmek isteyince hazan 
ayı ile eşeği kanştırdığınuz oluyor. Bu bir hatadnr. Eşdk bilâkis ince 
bir hayvandır. Size bir misal: Çocukken bir köydeydik. Orada arka-
da.şlanmdan bir çocuk elindeki sivri bir kazıkla bir eşeği tazip et
mekle meşguldü. Bunun sonu gelmiyeceğini anhyan eşek nihayet 
dayanamayıp arkadaşımı ayağının altına aldı ve kafasından ısırdı. 
Dikkat buyurun.: Başka yerinden değil kafasmdan! Çünkü, yaptığı 
bu fena hareketin kafasımn eseri olduğunu eşek pek iyi biliyordu! 

Şevket Rado 

Macarlar, italya barekâünı 
dikkatle takip eiiyorlar 

Müttefikler, Balkanlara sıçramak 
için italya'yı köprübaşı gibi 

kullanacaklar 

Yeni adlî vıl 
merasimle^ acildi 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

değişiklik teklifi olsa olsa bu hüküm
lerin kaldırılması temennim şeklin
de japılabUlr. Kaldı ki: Kanunlarda 
yer almı^ bulunan hükümlerden bazı-
larmm tatfclk edilmemekte olması, 
hal ve olaylar gerektirdikçe "̂ atbik 
edlmlyecekleri anlamma gelmez. Bu 
bakımdan yukanda saydığım bahis
lerin de bir gün hakuk bayatımız
da tatbik edilmeleri pek âlâ müm-
kündür. 

Deniz ticareti kanunu 
Kanunu medeniye ne kadar doku

nulmamak ve içtihadın te^şekkülünü 
beklemek zarurî İse, di&er bazı ka
nunlarda değişiklik yapılması lüzumu 
da o nispette aşikârdır, 
denia ticareti kanununu 

Akdeniz işleri 
komisyonu 

Komisyonun teşkili 
teferruatı henüz tesbit 

edilmemiş 

Budapeşte 6 ( A . A . ) — Anadolu 
ajansmm hususi nuıkabiri bildiriyor: 
Macar matbuatı v« efkârı umumiye, 
si Müttefiklerin Ualyaya yaptıkları 
ihreıç har«k«ti ve burada cereyan et
mekte olan haıekâtm ehıemnusnetile 
çok zJâkalı bulunnvaktadır. Gazete
ler, bu cephede başhyan harekâta 
ait haberleri büyük başlıklar altında 
neşrediyorlar. Rus cephesindıeki ha
rekât şimdilik ikinci plâna bırakıl-
ımştır. Mamafih, Sovyet ilerleyişinin 
geniş mikyasta hakikî bir cephe ya
rılması halini almjısı takdirinde, bu. 
nun AvTupanın cenup doğusunda 
yapacağı tesirin meşum ehemmiyeti 
saklanniamaktadır. Ancak , bura 
matbuatının belirttiğine sröıe, henüz 
şimdiye kadar böyle bir şey olmuş 
değildir. 

Umumiyetle Macar gazetelerinin 
kanaatine göre, Müttefikkrin yap
tıkları ihracın gayesi sadece İtalya-
nm katî olareJc harb sahnesinden 
kaldınlması değildir. Bu hâdise ay
nı zamanda Bulgaristanda henüz bir 
hâl fekline bağlanmamış olan buh
ranın bir neticesi olarak Balkanlarda 
daha da kuvvetlenmiş olan kaynaş
ma üzerinde de tesirler uyandıracak, 
tır. 

Peşter Lloyd gazetesinin Roma 
muhabiri, gönderdiği bir haberde, 

Londra 6 ( A . A . ) — Ne'vv» Chro. 
nicle gazetesinin siyasî muhabiri ya
zıyor: 

Rusya, Akdeniz bölgelerindeki as
kerî hareketlerin ortayoı atmış oldu
ğu siyasî ve Sctisadî meselelerin halli 
maksadrle bir Üç devlet komisyonu 
beşkil etmek üzere İngiltere ve Biı^ 
leşik Amerikaya iltihak edecektir. 

Muharrir, bu komisyonun henüz 
bir proje halinde olduğunu, yani üç 

BuFada da devletin bu komisyonu ihdas etmek 
kastediyo- ^ hususunda prensip itibarile mutabık 

rum. ;kalnuş olduklarını, fakat teferruata 
Bu kanunla düzenlemek istenen «iş ... n-ı t 1 v L- 1 •»».•L 

-,^„ , , C » . m ü t e a l l i k olarak hiçbir karar ittihaz 
alanı» gittikçe uluslar arası bir önem ,., . , . , : . , . 
almaktadır Bundan başka denle taşıt «^''"»«""î bulunduğunu ilave et-
vasıtalarmm yükleme ve boşaltma; "«*»««^»'- Ĵ» komisyon yarı damnl 
tekniğinin, rizikoların ve mesuliyet-1 "«' ' 'y*"* olacak T « Avrupadan 
lerin daimî bir gelinme ve değişme, başka yerlerdeki mümasil ntesele. 
İçerisinde oluşu da eski bir deniz leri de tetkik edebilme» için salâhi-
«caretl anlayış ve görüşünün inikası ye ler i »enişletilebilecektİT. Bu takdir 
olan deniz kanunumuzu pek büyük, j ^ j^i^^^ ^ ^ ^ l l i Akdenizden daha 
tasımlarında büsbütün yok savdıra-l 1 , 1 . 1 • 1 1 1 
cak bir duruma getirmi.şttr. öyle ki, ™ « T * « " ° " noktaya naklolunacak-
bugun, den'7 ticaret? kanunundın'U''- Komisyonun, işgal altındaki ara-
değil. ancak deniz lîraretl hukukun-1 Jciyi idare eden askerî makamlarla 
dan 510? açmsk nrvev^indcylz. i „k, bir temasta bulunacak olan 

Ülger baa büyük kanunlanmiüda da^^j^ı^^ devlet adamlarmdan müte-sadec« gördcn geçirmeler yapmak iç 
tihadın mevcut kararozlıklardan kur-
tulmasuıa yardım edefcilir. Filhakika 
bazı alanlarda kanun İkilikleri mev
cuttur. Ezcümle, borçlar kanunumu
zun muhtelif hükümleri ile ticaret 
kanunumuzun bir çok fasülan ara-
emda aykırılıklar bulunmaktadır. 
Bunlarm kaldırümaaı mümkündür. 
Aykııılıklann izalesinde takib edile
cek metoda gelince bunun tayin v« 
tesbit!. hiç şüphe yoktur ki, kanun 
yapıcısmm bileceıîl bir iştir. 

Vatandaşlara hâkime tesbit ettir
dikleri haklarını maddeten elde et
mek imkânlarmı ve "en, neticede hak 

yekkil olacağı söylenmeSctedir. 

ralı vapur Kızkulesi önlerinde de
nizin birdenbire kabarması yü
zünden bocalamağia başlamış ve 
güçlükle iskeleye yanaşmıştır. 
Yolcular, bir hayli telâşa düşmüş
lerdir. 

Dün geceki sağanak 
Dün gece saat 19 a doğru ânî 

bir bora çıkmış ve şiddetle es
mekte olan poyraz birdenbire kuv
vetlenerek yağmurla kanşık sağa
nak halini almıştır. Sağanak de
nizde ve karada tahribat yapma^ 
mıştır. Yağmur gece fasılarla de
vam etmiştir. Bu sabah hafif yağ
mur yağmıştır. Hava kapahdır. 

Dün saat 18,40 da Köprüden 
ka kavuşma yohmu gösteren kanun ^ ^ , ^ " ° ^ ^ _ ' ^ ^ ^ ^ , * ^ ff*, I J İ ' ^ 
demek olan İcra ye İflâs kanımu-
muzda da geniş bir sadelik temini 
kabildir. Ve bunda çok faydalar bu
lunduğunda tered'lüde mahal olma
malıdır. 

Türk ceza kanunu İle ceza muhake. 
niileri usuiü kanunumuz arasında 
nddiyetler bulunduğu iddiası da du-
yulmaKtadır. Filhakika menşeleri 
ayn olan bu kanun^arm bazı hüküm
leri arasmda var gibi görünen fer'i 
uymamazlıklar zaman zaman teessüs 
eden Umt içtihat arla telif edilmiş 
ve diğer kısımlannm küçük tadiller
le birbirine intibakın, temin mümkün 
bul.mmuş olduğu için bu keyfiyeti 
mühim bir iştoiş gibi göstermek 
mtibalâgah oluı sanmm 

Hâkimlerde aranan 
vasıflar 

B. Halil Özyörük, hukuk yaraianak. 
İçtihat birliğini yaratmak, temyiz 
mahkemesinin rolü mevzulanna da 
»emas etmiş, bunlardan sonra hâ
kimlerimizde aranan vasıflardan 
Bahsederek ^yle demiştir: 

— Bu vasıfların başında şunları 
istiyorusj: Doğru bir adalet fikri ta
pmak ve dalma adaleti muzaffer 
kılmak arzusuna sahip olmak.,. Bu
nun l<;in hâkimin kendisine sunulan 
d&vanm aydınlan.Tiasma yarayacak 
bütün noktalan araştırması ve bun
ları bulduibta» sonra karar venneM 

Roma mahfillerinde hâkim olan ka- gün yapılmıştır. 

naate göre, Müttefiklerin daha geniş 
mikyasta girişecekleri harekedıerie 
Balkanlara sıçrıyabilmek için kalya 
cenubımda kurdukları köprübaşlan-
nı kullanmak gayesini güdecekleri 
bildirilmektedir. 

İtalyaya Müttefik ihracının ertesi 
günü yeni Hariciye Nazın M. Hgzy 
bu vazifeye getirilişindenberi ilk de
fa umumî bir beyanatta bulunarak 
Macar politikasım izah etmişti. 

Nazır, bu beyanatmda, bilhassa 
dört sened<enberi süren harbin artık 
katî safhasına girmiş olduğunu bil
dirmekte ve şöyle demekte idi: 

«önümüzdeki aylar zarfında A v -
rupanın mukadderab teayyün ede-
oektir. Milletin en eKemmiyedi vazi
fesi ve Macar harici politikasının esas 
gayesi kendisini müdafaadır. Serî 
inkişaflar 've beklenmedik değişiklik
ler harbi Macar hudutlarına kadar 
yaklaştırabilir. İşte o zaman istiklâl 
ve tamamiyıetimizin müdafaası bü
tün Macarlara daha büyük fedakâr
lıklar yükliyecektir.» 

Şurası da kayde şayandır ki en 
salahiyetli şahsiyet tarafından yapı
lan Macar politikasının bu izahı ya
kında Alman umumî karargâhında 
bulunmuş olan Macar Millî Müdafaa 
Nazırının Bulgar kiralı Boris'in ce
naze merasiminde hazır bulunnvak 
üzere uçakla Sofyaya hareket ettiği 

Mahkemelerde : 

Karısını niçin yaralamış? 

Arab birliği 
Emir Abdullahm riyase
tinde bir Suriye bloku 

kurulmak isteniyor 
Roma 6 (AA.) — Stefa-ni ajan

sı öğreniyor: Ürdün Başvekili 
Tevfik paşa ile Nahas paşa ara-
smdaki müzakerelerin bittiği, 
Arap birliği ibtidaî konferansının 
neticelendiğine işaret etmekte
dir. 

Kazanç vergisi 
Tahakkuk v e c ibayet 
şeklinin değişt ir i lmesi 

projesi hazırlanıyor 

Ankara 6 — Kazanç vergisinin 
tahakkuk ve cibayet şeklini yeni 
bir hale sokmak maksadUe yapı
lan tetkiklere devam olunmakta 
ve Maliye Vekâletince bir proje 
hazırlanmaktadır. Yeni proje ile 
bir mükellefrn diğerine nazaran 

Müzakerelerin b i l h a s ^ S u r i - ,^^^^ ^^ rekabette ezici avantaj-
Lıuonan, tllıstm ve urounun ye, 

iştirâkile Ürdün Emiri Abdulla
hm idaresinde kurulması düşü-
nületn «Suriye bloku» etrafında 
cereyan ettiği sanılmaktadır. 

Verilen kararlar diğer Arap 
memleketlerine bildirilecektir. 
Bu proje İngilizler tarafmdan 
desteklenmekte ise de, müttefik
lerinin tehlikeye düştüğünü gö
ren Fransızlarla yahudi mütte
fiklerine müsait bir politika ta
kip eden şimal Amerikalılar tara
fından İstenilmektedir. 

A m i k g o l ü î î a t akHık-
lar ında tetkikler 

Antakya 6 (A.A.) — Amik gölü 
batakhklarmda tetkiklerde bu-
lunmak üzere gelmiş olan Adana 
sıtma enstitüsü stajyerlerinden 
60 kişilik bir prupla profesörleri 
tetkiklermi bitirerek Adanaya 
dönmüşlerdir. 

1ar teminine mâni olunacak ve 
şimdiye kadar elde olunan tecrü
belerden istifade olunarak mühim 
kolaylıklar temin olunacaktır. 
Değişiklik vergi nispetlerini art
tırmak gibi bir gaye takibetme-
mektedir. 

Yeni proje, Meclisin ikinciteş-
rin toplantısında kanuniyet kes-
bedecektir. 

Yeni ttalya sefiri geldi 
ttfîiyanm Ankara büvük elcisi 

M Ouido P/x:cn dün al^sam hu
susî bir tayyare İle şehrimize gel
miştir. Büyüîc elcinin T«»fakat'nde 
madam Dertha Rocco ile siysst 
kurye M. Françesco Rizzi bulım-
m aktadır. 

İzmir - Ankara maçı 
tzmir 7 (Telefonla) — İzmir -

Ankara takımlan bugün İkinci 
bir maç yamışlar ve (1-1) bera^ 
bere kalmışlandır. Ankara daha 
ijd oynamıştır. Fuar kupasmı ka^ 
«anan İstanbul takınundan sonra 
Ankara ikinci. İzmir üçüncü ol
muştur. 

düfünmesı lâzımdır. Bundan sonra 
dır ki, kararm dayanacağı sebepler 
ele almacatc ve bunlardan en makul 
ve en mantıki olanlar seçilecektir. 

Yarmm hâkiminde daha mütekâ
mil, daha insanlaj^nış bir toplumun 
.lüzeninl sağlayacak hayat İle kanun 
arasmdaki ahengi muvazenede tu
tacak kablltyetleri görmek memleke-
ta» tef ah ve saadatı İçin teminattır. 

Yüce hâkimler. 
Sizlere yeni çalışma yılınız İçin ba

ğanlar ve tam bir enerdi ye esenlik 
düertıe.ı, törenimize onur verenleri | süren şiddetl i 
da MUKivia soiâmiarıok 

Muğla ormanlarında 
bÜ3rük yangın 

Muğla 6 (A.A.) — Muğlamn 
Yumaklı ve Bakır köyleri arasın
daki ormanlarda büyük bir yan
gın çıkmıştır. Yangının söndürül
mesi için çalışılmaktadır. 

Eskişehir parkında bir 
ö lü bulundu 

Eskişehir — Belediye parkında 
kanape üzerinde yatan bir ölü bu
lunmuştur. Yapılan tahkikat netice
sinde ölünün hüviyeti tesbit edilmiş. 
Topal Mehmiet adında zarvallı bir 
adam olduğu anlaşılmıştır. Zavallı
nın hasta olduğu ve uyumak üzere 
yattığı kanapede can verdiği sanıl, 
maktadır. 

Varl ık vergisini 
ödemiyen ler 

Varlık vergisi borçlanm öde-
miyenlerin Demirkapı kampma 
şevkleri devam etmektedir. Bun
dan sonra borçlular 200 er kişilik 
kafileler halinde çalışma yerleri
ne sevkedilecektir. Yeni kafile 
önümüzdeki cuma gü'nü Sivrihl-
sara gönderilecektir. 

tzmirde zelzele 
tzmir 7 (Telefonla) — Dün 

saat 16,30 da şehrimizde 5 saniye 
bir zelzele oldu. 

I Hasar yoktıur. 

Bükreş sefirimiz geliyor 
Bükreş 8 (A.A.) — Türkiye 

sefiri B. Suphi Tannöver dön İs
tanbul yolile mezımen Ankaraya 
hareket etmiştir. 

Mahkemeye pek süklüm pük
lüm girdi. Hâkime doğru ilerli-
yerek kandilli temenna üe selâm
ladıktan sonra, birdenbire ka
labalık bir meclise girip tamma-
dığı şahıslar karşısında şaşıran 
acemi bir ziyaretçi sünepeliğile 
etrafa bakınarak ayaklan çarpı-
la çarpıla maznun sandalyesine 
geçti. Evvelâ çömeldi, sonra al
tından ^t ıe batırılmış gibi sıçra
dı. Hâkimin işareti üzerine bir 
temenna daha çaktıktan sonra 
iskemlenin kenarma ilişiverdi. 

İsmi Tahir imiş. Kırk yaşla-
nnda, kıvırcık saçlı, ufacık göz
lü, sivri burunlu, çenesi hafif 
sola çarpık, orta boylu, tıknazca 
bir adam. Kıyafeti de düzgün... 
Karısını yaralamak suçundan 
maznunen asliye altmcı ceza 
mahkemesinde muhakeme edili
yor. 

Geçen muhakeme celsesine ait 
zabıtlar okunduktan sonra hâ
kim işaret etti. 

— Kalk bakahm Tahir!.. Mu
hakemen sona eriyor. Şahitler 
dinlendi. İddia makamı da, kann 
Feyziyeyi 3mzünde daimî bir iz 
bırakacak şekilde yaraladığın sa
bit olduğunu ileri sürerek seni 
cezalandırmamızı istiyor. Son söz 
senindir. Kendini müdafaa için 
bir diyeceğin var mı? Hâlâ suçu 
inkârda İsrar ediyor musun?.. 

Tahir irkilerek kalktı. İşlediği 
suçun kötü manzarası karşısına 
dikilmiş gibi gözlerini kırparak 
ürkek bakışlarla pencereye dön
dü, elile alnını uğuşturarak bir 
müddet düşündükten sonra tit
rek sesle cevap verdi: 

— Hâkim beyefendi!.. İşledi
ğim suçun sonradan farkına var
dım. Bıma suç değil, bir kaza 
demek daha doğru olur. Şimdi 
işin doğrusunu anlatacağım si
ze... Gönül yaralanınca göz de 
görmüyor, hâkim bey!.. Ben 
Könlümden iki defa yaralandım. 
Onlann acısile ne yaptığımın 
farkında miînm ki? 

— Sen şimdi gönlünün yarası
nı bırak da, kannrn 3rarasıra an
lat!.. 

— Arzedeceğim hâkim bey!.. 
Fe3rziye ile altı senedenberi evli
yiz. Geçimsiz, huysuz bir kadın
dır. Fakat kendisini çok sevdiğim 
için her şeyine katlanıyordum 
Komşu kadınlar, yedi mahalle 
aşın ahbaplar yeni bir şey aldı
lar mı, bizimki de bayrakları 
açar; «ben de isterim. Alem alı
yor da ben niçin almıyorum?» di
ye dayatır. Kancığım! âlemin işi 
yolunda, kesesi uygun olduğu 
için canmm istediğini istediği 
zaman ahyor. Bizim böyle şeyle
re gücümüz yetmez. Ortahk pa
halı. Maaşımla zar zor geçiniyo
ruz. Bak! Tanıdıklanmızdan bir 
çok kimseler kanlannı da şurada 
burada çalıştınp para kazandın-
vorlar. Ben senden böyle bir şey 
İstemem, sen de biraz idareni bU; 
diye her zaman nasihat ederim, 
dinlemez hâkim bey!.. 

Rir gün de ahbaolanndan bir 
kadın ipekli kumaştan ropluk al
mış. Akşam sofra başında Feyzi-
ye; «o hammm ropluğu pek ho
şuma gitti. Benim de mevsimlik 
robum yok. Onda'n ben de iste

rim» diye tutturdu. Yine nasihat 
ettim; şimdi paramız yok. Biraa 
sebret, her ay aylığı getirdikçe 
bir kısmmı arttıralım da, para 
biriktirip ropluk alalım dedim. 
«Vaay efendim!.. Senin para bi
riktirmeni bekliyeceğim de, mev
simi geçtikten sonra ropluk ala
cağım öyle mi?.. Demek ki bir 
ipek robu bana çok görüyorsun!.. 
Ben senin gibi kocayı istemiyo
rum» diye sofradan kalktı, man
tosunu gİ3nnip evden çıktı. Ar
dından yalvardım, yakardım, dö
nüp bakmadı bile. O geceden 
sonra dört gün eve gelmedi. Bir 
akrabasmda misafir olduğunu 
öğrendim, bir çok defalar haber 
göndererek eve dönmesini teklif 
ettim, 3rrne reddetti. 

Bir gün akşam üzeri o evin 
önünden geçerken kapınm önün
de Feyziyeyi gördüm. Hemen ya-
mna yaklaştım; kancığım! Böy- . 
le şeyler için insan evini terket-
mez. Yaptığın şey ayıptır. H a ^ 
eve gidelim, dedim. Birdenbire 
bana terbiyesiz sözler, ağır kü
fürler savurmağa başladı. Hâkim 
bey! Büyük âlimler «insan haya
tı hoş geçirmek için feleğin sille
lerine, insanlann haksızlıklanna 
alışmalıdır» demişler. Çok doğru 
söz amma, bunlara alışamıyoruz 
vesselam. Malûm ya, yine büvük 
adamlardan biri; «insanın kafa
sında düşündüğü şeyler, gönlün
de duyduğu şeylerle kolay kolay 
bir hizaya gelemez» demiş. Ben 
de öylejrtm işte. Feyziyeyi çok se
verdim. Gönlüm ona bağlı idi; 
fakat bana karşı yaptığı şu uy
gunsuzluklar kafamı altüst etti. 
Hem evimi terkedip gitti, hem de 
banşma tekliflerimi ağır küfür
lerle karşıladı. 

Tahir başını önüne eğip şaka
ğını kaşıyarak bir müddet dü
şündükten sonra devam etti: 

— Kabahat yine bende hâkim 
bey!.. At binenin, kılıç kusana^ 
nm hakkıdır derler. Ben de bîne-
miyeceğim ata heves ettim. Fey-
ziye benden on dokuz yaş küçük. 
Kimsesiz bir kız idi. Âkrabalan-
nın yanmda sığıntı gibi oturu
yordu. Kendisini hem sevdim, 
hem haline acıdım, evlendim. Bir 
kaç sene iyi geçindik, fakat son
radan Feyziyenin huylan değiş
ti, zengin olmadığım, her arzu
sunu çabucak yerine getiremedi
ğim için geçimsizliklere başladı. 
İşte, işin püf yeri burada bav hâ
kim!.. Yaşlanmız gibi başlanmız 
da uyamadı biribirine. 

— Yani. bu sebeplerden dolaîrı 
karım yaraladığını itiraf ediyor
sun öyle mi?.. 

Tahir başım salladı: 
— Cebimde kapının anahtan 

vardı. Eski zaman kilidi olduğu 
için anahtarı da kocaman bir 
şeydir. Feyzive teklifimi ağır ha
karetle karşılayınca tepem attı. 
Anlıyorum ki benden avnlm baş
ka kocaya varmak istiyorsuıp. 
Ben de seni yaralıvayım da kim
seler almasın, dedim, anahtan 
suratına vuruverdim İşte, olan 
biten bundan ibarettir, efendim. 
Cezam neyse kesiniz. 

Tabirin yedi ay yedi gün müd
detle hapsine karar verildi. 

Ce. Re. 

Macar sefiri tzmirde 
İzmir 7 (Telefonla) — Macar 

büyük elçisi İstanbuldan şehri
mize gelmiştir. Büyük elçi. Valiyi 
ve Belediye reisini ziyaretten son
ra fuardaki Macar paviyonunu 
gezdi. 

İzmir Halkevinin şarpi 
yarışları 

tzmir 6 (A.A.) — tzmir Halkevi 
tarafından tertibedlien şarpılar 
ve halk tekneleri yelkenlileri ara
sında yüzlerce seyirci huzurunda 
yapılan yarışlarda birinciliği şar
pilerden Salâhaddin İşçimenler, 
ikinciliği Mehmet Yılmaz, üçün
cülüğü Semih Aktaş, halk tekne-
ırf yelkenlilerinden birinciliği Tar
zan, ikinciliği Yoldaş, üçüncülüğü 
Coşar, lüzami yölelerden birinci
liği de Devlet demiryoUan yölesi 
kazanmıştır. Yansı kazanan mü
sabıklara kupalar verilmiştir. 

Tarım satış birliği umum 
müdürü değişti 

İzmir 7 (Telefonla) — Tanm 
satış kooperatifleri birliği yıllık 
kongresi dün toplanmıştır. Birlik 
umum müdürü B. özyiğit istifa 
etmiş, yerine Bursa Ziraat ban
kası müdürü B. Halûk tâyin edil
miştir. 

Lise müdürleri 
Aralarında yapılan nakil 

ve tâsrinler 

OR^A J 
Ankara 6 (A.A.) — Yüksek 

öğretmen okulu müdür muavin
liğinde bulunmuş olan Ekrem Re
şit Uluç Antalya lisesi müdürlü
ğüne, Öğretmen okulu müdürlük-
lerinde bulunmuş olan Refet Sa
dettin Tok Pertevniyal lisesi mü
dürlüğüne, Sivas lisesi başmuavin 
ve matematik öğretmeni Nazım 
Ekrem Malatya lisesi müdürlü
ğüne, Beşiktaş ortaokul müdürü 
Bedriye Evcim İstanbul İnönü 
lisesi müdürlüğüne, İzmir kız öğ
retmen okulu başmuavlni Res
miye Baysan Antakta kız lisesi 
müdürlüğüne, Antakya kız lisesi 
müdürü Mazhar Eğilmez Adana 
kız lisesi müdürlüğüne, Elazığ 
lisesi müdürü Bahaettin Örnekol 
Erzurum lisesi müdürlüğüne, Ba
lıkesir lisesi başmuavini Esat İne-
taş Elâzığ lisesi müdürlüğüne, 
İzmir Atatürk lisesi muavini Ke
mal Özerdim Yozgat lisesi mü
dürlüğüne terfi suretile tâyin 
edilmişlerdir. 

•k Çatalcanın Karacadağ nahiyesi 
müdürlüğüne Dahiliye Vekâleti Vi-
lâyedıer idaresi men^ | îarından B. 
Iz2:t Kaya'nın tâyin edildiği Vilâye-

:te bildirilmiştir. 

6/9/943 fiatleri 
Londra üzerine 1 sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Cenevre üzerine 100 frank 
Madrid üzerine 100 pezeta 
Stokholm üzerine 100 kuron 

Esham ve TahvDât 
İkramiyen % 5 933 
tkr. Ergani % 5 938 
% 5 İkramiyen M. M, 
% 7 Mlin Müdafaa 
Sivas - Ezrurum 1 
Sivas - Erzurum 2-7 
% 7. 1941 D. Y. 1 
% 7. 1941 D. y . a 
% 7 1941 D.Y, 3 
% 74 T. borc-
Anadolu D. Yolu % 80 
Anadolu D. Yolu 1-2 
Anadolu Mümes. 
Merkez Bankası 
tş Bankası nama 
tş Bankası HftmlUne 
T. T. B. hisse 
A.s!an çimento 
Şark Değirmenleri 
İttihat DeSirmen 

KORSA DIŞINDA 
Türk altını 
Külçe altın Wr Rramı 
ınıınmııııııiMmııııııuiHiıııiHiıtıııııııııınuıiHiııııtıııuıu 

—# Takvim •—ı 
Ramazan 7 — Hmr 1Z5 

İmsak Güneş Öğle tkindl Ak. Yatsı 
E. 9.15 10.59 5.38 9.16 12.00 1.34 
V 449 6.33 13.12 16.49 10.33 21.09 

5.22 
132.— 

29.9760 
. 12.80 
31.1329 

21.45 
İ9.3S 
13,93 
20.30 
19.91 
20.05 
20.18 
19.67 
19.20 
14.— 
24.10 
43.10 
38.76 

1 1 8 . -
13,12 
13.20 
3.70 
6.40 
4.25 

24..50 

30.50 
4.02 

i. 

! 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Sivjrisineklerin çaldığı saz 

İftihar ttdip duruyoruz: 
« — Erenköy tarafları Sultan H a . 

mit ricalinin başlıca »ayfiyesîydL Bu-
iHarda yedi sekiz nazır otururdu. 
6una rağmen cibinlik şarttı: Akşam 
oldu mu, bulul gibi «yrisindc 
<M*talığı büorürdü. Şimdi i»e, ciddî bir 
mücadele sayesinde Kadıköy, Eren
köy, Bostancı bölgesinde de. Ada
larda da sivrisinde kalmamıştır. Ka-
lamışta oturan bir aile, bütün mev
sim, yalmz iki adet sivrisineğe rasla-
dı ki, o kadarcık kusur kadı gelinin
de de bulunur! Elde edilen bu par
lak netice ile kıyas kabul e t m i y e c ^ 
kadar az bir para sarfedilmiştir. Bu 
işin yüz bin liralık bile bütçesi yok
tur. Şayet (Sivrisineği kaldıraca
ğız!) denseydi, o koskoca bölgenin 
zengin insanları ev başına 1 0 0 lira
lar derecesinde fedakârlık ederlerdi. 
En fakiri dahi 1 lira, 5 lira vermeğe 
razı olurdu. Bu kesif nuntakadan 
böylece yüz bin lira toplamrdı. Hal
buki bedava olarak sivrisinek 
yokedilmiştir. 

Şimdi gelelim tstanbulun öbür 
bölgelerine.,. Vaziyet, bir fotografm 
negatif canu gibi bir hal alımştır. 
Eskiden sivrisinekli olan semtler, na
sıl sürekli bir himmetle temizlendi 
ise, diğer kısımlara — artık «min 
tarafillâh» diyelim, — sivrisinek bu
laştı. 

Evvelce İstanbul içinde sivrisinek 
yoktu. Bunu Evliya Çelebi, «Bizan-
sın yedi tılsımmdan birile» izah 
eder. Sözde, Dikilitaş, Çemberlitaş, 
Kızkulesi ve saireden her biri, tauna, 
zelzeleye, kasırgaya karşı imiş. Bun
lardan biri de, (maalesef şu satırla
rı yazdığım sırada elimin altında 
Evliya Çelebi seyahatnamesi yok; 

merak eden birinci cildini arasın, ora
da bulur:) sivrisineğe karşı imiş. 

Acaba taş yerinden oynadı da tılı-
«ım mı bozuldu? Yoksa Elrenköy 
sivrisinekleri, orada istiskal edilince 
pılılannı, pırtılarım toplıyarak baş
ka semtlere mi göçtüler? (ki, tabiî 
bunun fennen imkân yok!) Her ne 
hal ise, sağdan ^ â y e t , soldan şikâ
yet... 

Basm mensuplarından bir arka-
deışm oğlu — tstanbuldan ömründe 
çıkmadığı halde — sıtma yakala
mıştır. 

Gene basm mansuplanndan 
— evi Paşabahçede olan ve keza 
ömründe şehrimizden aynlnuyan — 
bir ariıadaşm kızı, sıtmadan yatıyor. 
Paşabahçede, dayamlmıyacak dere
cede çok sivrisinek olduğunu öğre
niyoruz. 

Şişliden, Bakırköyünden, birçok 
yerlerden aynı iUâllah'lar... 

— Allahmı seversen bizim tarafı 
da yaz: Gündüz bHe kaymyor!... -
diye sağdan soldan şikâyetler... 

»** 
Ankara radyosu, halka yol göste

riyor. Bu arada, Ankara radyosunda 
bir skeçte ben bile yazdım: Sivrisi
nekle mücadelenin halk tarafından 
yapılacak kısmı vardır... 

«Sivrisinek yağmur oluklarmda, 
at nallarının izlerinde, kıyıya köşeye 
atılmış kınk çanakların içinde bile 
sürfe bu-akır... Bunlara halk göz ku
lak olmalıdır...» 

Fakat sivrisinekle mücadele, fer
din değil, cemiyetin işidir. Ancak ce
miyet kuvvetleri bunda muvaffak 
oluyor. Erenköy buna ispat eder. 

Cemiyetle fert, İstanbul gibi bir 
şehrin her kısmında bu sahada el 
bn-1'.ği edebilir: Her evi senede bir
kaç Ura iştirak ettirerek tstanbulu 
bastan başa mücadele bölgesi haline 
getirmekle... Zira mücadele bölgesi, 
bupunkü günde, ancak sivrisineğin 
kokunun kurutulduğu kısımdır. Mel
un vızıltılar, mücadele bölgesi hari
cinde, anhyana saz çalıyor: 

Sıtma, İstanbulu da seneden sene
ye kaplamasın; amaaan, amaaaan!... 

(Vâ - Nû) 
""""""" ""• • • »»....M...... ,„„,„„„ 

Vali çocukları kurtarma 
yurdunu teftiş etti 

Vali ve Belediye reisi B. Dr. Lût-
h Kırdar. dün Yeşilköjne giderek 
Vocuklan kurtarma yurdunu teftiş 
etmiştir. 

943 bütçesi Umumî mecliste mü
zakere edilirken, Çocuklan kurtar-
"1* yurdunun ıslahı esası etrafında 
bazı kararlar verilmişti. Bu karaılar 
Ü2erin,e yurdun basma doktor bir 
müdür tâyin e^dilmişti. Yeni müdür, 
müessesenin ıslahı için pek faydalı 
tedbirler aldığından. Vali dünkü töf, 
tisinden pek memnun kalmıştır. 

Yı ld ız bahçesi açı l ıyor 
Belediye tarafmdan tanzim ve ıs 

lah edilen Yıldız bahçesinin bir haf
taya kadar açılması için bütün ha
zırlıklar tamamlanmıştır. 

Yediği yfîmekten 
zehirlenmiş 

Karagümrükte Çç.ç.̂ -c sokağında 
Hüsnü, yediği yema-t-n zehirlen-
r^S, hastaneye kaldırılnıjneîîr. 

Kok tevzii 
tstanbula kok getirmek 
için yeni vapurlar ayrıldı 

Kömür tevzi ve satış işl'eri hakkın
da İktisat Vekâletinden yeni direktif 
almak üzere Ankaraya gitmiş olan 
Eti Bank istanbul kömür tevzi ve sa
tış şubesi müdürü B. Şefik şehrimize 
dönmüştür. Vekâlete, şimdiye ka
dar yapılan tevziat şekli ve alman 
tedbirler hakkında izzdıat verilmiş
tir. Yapılan tevziatın şimdiye kadar 
normal şekilde devam ettiği anlaşıl
mıştır. Yakında halka tevziine başla
nacak kömürlerin bir an levfvel Istan-
bula tamame ngetirilmesi için Müna
kalât Vekâletile anlaşılarak yeni va
purlar tahsis edilmiştir. 

Istanbula getirilecek kömürlerin 
gecikmemesi için şehrimize tahsis 
ledilen vapurlar önceden doldurula
caktır. 

Yeni pirinç mahsulü 15 
güne kadar çıkıyor 

Yeni sene pirinç mahsulünün on 
beş gün sonra çıkmağa başhyacağı 
anlaşılmışbr. Ticaret Vekâleti yeni 
mahsulden hükümet hissesi alınıncıya 
kadar vilâyetler arasında hububatla 
beraber pirinç nakliyatını da yasak 
etmişti. Haziran ayındanberi tstan
bula pirinç getirilmediğinden, elle
rinde az miktarda pirinç bulundu
ranlar bunları saklama yoluna sap
maktadır. Ramazan genlerinin de 
tesiri hissedilerek toptan pirinç fiat-
lerinde 3 - 5 kuruş bir yükseliş var
dır. Yeni mahsul zamanına kadar fi-
atlerin ne kadar yükseleceği biline
miyor. 

Kaput bezi 
Vilâyetlere yapılacak 

tevziat cetveli 
hazırlandı 

Köylüye ve halka dağıtılacak yir
mi beş milyon metre kaput bezi ve 
lıeun astarın tevzi şekli kararlaşmış-
tır. Teıvziata ait cetv^el hazırlanmış
tır. Bu cetvele göre, kaput bezleri 
ve ham astarlar her vilâyete bir nis
pet dahilinde dağıtılacaktır. En az 
Hâkâri, Muş, Bingöl vilâyetlerine; 
en çok kaput bezi Konya vilâyetine, 
ondan sonra İstanbul, İzmir ve An
karaya verilecektir. Vilâyet mute
metleri Istanbula kadar geilerek his
selerine isabet eden miktarı alacak
lardır. Köylüye ve halka verilecek 
miktar ve tevzi şekli ayrıca her vilâ
yette vaU tarafından kararlaştırıla
caktır. 

Istanbuldaki tevziat şeklini karar
laştırmak üzere Birlikler umumî kâ. 
tipliği yakında Vilâyetle temasa ge
çecektir. 

Çok miktarda çuval ve 
kanaviçe getiriliyor 

İthalâtçı ve ihracatçı birlikleri 
umumî kâtipliği tarafından Hindis-
tana sipariş edilen iki bin ton mikta-
nndaki çuva'l ve kanaviçeden bir 
kısmı getirilmiş, bir kısmının yolda 
bulunduğu anlaşılmıştır. 

Çuval ve kanaviçeye olan ihtiyaç 
göz önünde tutularak yeniden iki bin 
tonluk ithalât kontenjanı istemiştir. 
Bu suretle Birliklerin ithalâtı dört 
bin tona çıkarılacaktır. Diğer taraf
tan Ticaret ofisi tarafmadn da gene 
Hindistana çuval ve kanaiviçe sipariş 
edilmiştir. Ofis. ithalât imkânı bul
dukça siparişlerine devam edecek
tir. 

Çuval ve kanaviçe satışlannı ka
ra borsadan kurtarmak için sipariş
ler kamilen getirilerek 
karılacak tır. 

ŞEHİR MESELELERINDEN.. 

Eğer lahanayı ]00 kuruştan 
yemek istemiyorsak.. 

Bugünden sebze meselesiyle esaslı 
bir tarzda uğraşmalıyız.. 

Et fiati 
Vilâyetin Münakalât 

Vekilliğine bir müracaatı 

piyasaya çı-

Toprak ofosi müdürü 
Trakyadan döndü 

Toprak mahsulleri ofisi umum 
müdürü, Trakyadaki betkiklerini bi
tirerek Istanbula dönmüş ve yeni in
celemelere başlamıştır. Vilâyet hu-
dutlan dahilinde toplanan hükümet 
hissesi ve yeniden açılan ambar va
ziyetleri hakkında alâkadarlardan 
izahat alan umum müdür, şimdiye 
kadar vilâyetlerden alınan mahsul 
•vaziyeti hakkındaki raporlar üzerin
de çalışmıştır. Toprak mahsulleri 
umum müdürü B. Ah*en, inceleme
lerine birkaç gün daha devam ettik
ten sonra Ankaraya dönecek Vie Ti
caret Vekâletine mufassal rapor ve 
alâkadarlara ayrıca şifahi izahat ve
recektir. Makama imalâtı, ekmek is
tihkakının arttırılması, kışlık hubu
bat stoku hakkmda burada alınacak 
karar Vekâlete bildirilecektir. 

İstanbulda hemen hemen hiç 
incelenmiyen bir mesele var: Seb
ze işi. Yazm bu en verimli günle
rinde, sebze fiatleri korkunç bir 
derecede yüksektir. Bu arada hal
kı az çok memnun eden, onun işi
ne yarıyan tek şey patlıcandır. 
Bugün pathcan salatası, İstanbul 
hemşerilerinin pek çoğunun sofra
sında artık «galata» nevinden 
ehemmiyetsiz bir figüran rolü oy
namıyor, tam bir yemek addedili
yor. Hele hain ve vefasız limon-
lann yerine koruk suya koyduğu
nuz zaman ortaya en sıhiü bir 
yemek çıkmaktadır. 

Bir çokları, yazdan ajmlirken, 
pathcandan ve pathcan salata
sından ayrılacaklanni düşünerek 
üzülüyorlar. Zira sebze fiatlerinin 
daha şimdiden, bu müthiş haline 
bakılarak, bu kış da pırasayı yine 
110 kuruştan, lâhanajn 100 ku
ruştan yiyeceğimiz anlaşılıyor. 

Ne için?.. Fransa, işgal zama-
nındanberi, yalnız ve sadece seb
ze ile geçiniyor. Avrupada, hay
vanat bahçelerinde aslanlar bile 
sebze ile karınlannı doyuruyorlar. 
So'nra hakikaten dünyanın en gü
zel sebzelerini yetiştirebilecek her 
şeye sahip olan Istanbulun bugün
kü hali nasıl izah edilebilir?.. 

Etin fiati iki liranın üstünde 
olduğu, bahğm altı ayda bir yü
zünü gösterdiği zamada sebze de 
onlarla atbaşı koşarsa... Sonra?.. 

İktisatçılanmız «sebze» mev
zuunu hafif ve ilmin haricinde 
birşey addettikleri için hiç tetkik 
etmiyorlar galiba. Ve bu yüzden 
sebze işi de alabildiğine bir şekil
de gidiyor. 

Fakat dikkat edelim. Bugünkü 
dünya için sebze eski maniasını 
taşımıyor. O çok daha ehemmiyet-
leşmiştir. Yukanda söylediğim 
gibi bazan tek başına bütün bir 
milleti, hattâ tekmil bir kıtayı 
beslemektedir. 

Bugün sebze fiatlerinin yüksel
mesi için hiç bir sebep yoktur. 
İstanbuldaki bostanlarm kiralan 
en ucuz zamandan kalma kiralar
dır. Meselâ tstanbulun göbeğin
deki ve nakliyat masrafı hiç olmı-
yan Yenikapı bostanlanmn sene
liği 200 lira ile 450 lira arasında
dır. Hemen hepsi azlıklara men
sup vatandaşlann ellerinde bu
lunan bu bostanlarda, sahipleri 
her zaman olduğu gibi ailece ça
lışıyorlar. Ekilen tohum parasın
da da hiç bir değişiklik yoktur ve 
olamaz. Çünkü bunlar İmdi kul
lanacakları tohumlan, yine kendi 
mahsullerinden ayırmaktadırlar. 
Bostanda beslenen iki at için de 
senenin her mevsiminde yediri-
lecek bir çok şey bulunabilir. O 
halde?.. 

Sebzecileri bu derece aşın ce
sarete düşüren tek şey etin pa
halı olması yüzünden sebzeye 
fazla iltifattır. 

Geçen sene yaz sonunda halka 
mütemadiyen: «Vatandaş bahçe
ne sebze ek...», «Vatandaş pata
tes ek...» gibi tavsiyelerde bulun
duk. 

Bu zor bir iş midir? 
Ve geçen kış İstanbul tam mâ-

nasile «sebzeslz bir mevsim» ge
çirdi. «100 kuruşa lahana!..» Ede
biyatı aylarca gazete sütunlarım 
doldurdu. Bu sene de halka böyle 
tavsiyelerde bulunulacak mı bil
miyorum. Ancak bu işi şehir mik
yasında, büyük bir hacimde yap
mamız İçin ne bekliyoruz?.. Av
rupada büyük meydanlara, park
lara lahana ekilirken, Nis şehri
nin bahçelerinden çiçekler sökü
lüp yerlerine sebze tohumlan gö
mülürken biz bu İşi neden yap
mayız?.. 

Geçen sene böyle bir düşünce
miz vardı. Sonra ne oldu? Bilmi
yoruz. Hattâ bizde şehrin içinde 
bile bombo^ilometrelerce toprak 
bulabilirsiniz. Boğazın İki tarafın
daki sırtlar çini çıplak, seneler-
denberl işini, istifadesini bilen 
kimselerin gelip kendilerini ekme
sini, biçmesini bekliyor. 

Daha yakınlarda, Bebekten 
tramvaya bininiz, Beşiktaşa, Ka-
bataşa kadar bir sürü boş yerlerin 
önünden geçersiniz. Kışın sebze-

sizlikten kınlan bir şehirde «boş 
toprak» garip bir manzaradır. 
Neden buralara patatesten tutun 
da lâzım olan her şeyi ekmiyo
ruz?.. 

Belki bunu Amerikanvari bir 
fikir addedenler olabilir. Lâkin 
hiç de öyle değildir. Geçen harbde 
saym Celâl Muhtar'ın hamsileri 
toplatıp da ançüvez yaptırarak 
gayet büyük bir menfaat temin et
mesi daha kolay, daha az Ameri
kanvari bir iş mi idi?.. 

Hattâ umumî yerlerde büe, 
meselâ eskiden Istanbulun en ve
rimli bostanlarını bir arada top-
lıyan, muazzam GüUıane parkma, 
Yıldıza, daha böyle bir çok yerlere 
sebze ekilebilir. Vakıa Gülhane 
parkı şehrin en güzel yeridir. 
Onu profesör Cemil gibi biz de 
daiam lâtif bir park halinde gör
mek isteriz amma, mecburiyet 
karşısında ne yapalım?.. Güzel 
kadınlar harb zamanında has
tabakıcı olup yara sarmıyorlar 
mı?.. Güzel bir parkın, harbde 
besleyici bir bostan olması da ayni 
şey değil midir? 

Turfandacı l ıktan 
v a z g e ç t i k , f a k a t . . . 

Hem bu meselede acele etmek 
zorundayız da. Zira etin bu sene 
daha pahalı olacağı anlaşılıyor. 
Şimdiden bu nazenin kış fiatinin 
en kabarık rakamlarını taşımak
tadır. Bu itibarla yine yalnız pı
rasanın, lahananın, havucun, ke
revizin ocağına düşeceğiz. Sade 
yağ pahalı olduğu için İspanak 
pek işimize yaramıyacak. 

Bunun için ne yapılacaksa şim
diden yapılmahdır. İstanbulda 
bir sürü ve hakikaten yardıma 
muhtaç bir halde civardan gel
miş kimseler vardır. Bunlan 
mecburî toprak işine vermek hem 
kendileri, hem de şehir için ha-
yırlı bir iş olur. 

Diğer taraftan şehirdeki seb
ze ve mesrva üzerinde çalışan bü
tün ilmî teşkilâtı da bu işe sefer
ber etmelidir. Zira bu ilmî çahş-
mamn şimdiye kadar el Ue tutu
lacak bir faydasım göremedik. 
Meselâ memlekette sebze cinsleri 
güzelleşmemiştir. Hattâ belki de 
dejenere olmuştur. Hâlâ pathcan-
1ar çekirdek içindedir. Enginar-
lanmız küçüle küçüle birer düğ
me haline gelmiştir. Haaıgi sebze
miz, hangi meyvamız başka mem
leketlerde olduğu gibi ıslah edU-
miş, çekirdeği azalmış, kokusu 
ve ağırhğl artmıştır?.. Turfanda
cılık nerede .. Halbuki dünyanm 
hemen her tarafında kış aylann-
da da pathcan ve domates bula^ 
bilirsiniz. 

Biz bunlardan vaz geçtik. Şu-
batta soframızda patlıcan sala
tası bulunmasını istemiyoruz. Hiç 
değUse lâhanamn kilosunu 100 
kuruştan yemiyelim. 

Sulh zamanına kadar ilmî ça
lışmalar bertaraf, günlük ihtiya
cımızı giderecek alelade bahçı-
vanhk yapalım. Sonra büyük ve 
âlimane araştırmalar!!!... • 

Sebze işile başlı başına uğra
şacak bir makam olmadığı için 
bostanlarda istenilen havalar es
tirilmektedir. «Ofis» sözünden gö
zümüz yılmamış olsaydı bir «seb-
ae ofisi» kurulmasını İleri sürer
dik. 

Tekrar edelim: Etin yanına 
yaklaşılmadığı, balığm çıkmadığı 
günleirde sebze başlıca gıdamız 
olacaktır. Çok daha ehemmiyet 
verelim. 

Sebze meselesini halledersek, 
öteki gıda maddeleri üzrinde de 
bunım tesiri görülebilir... — H. 

İstanbulda et fiatlerinin mütema
diyen artmadı üzerine Belediye İkti
sat müdürlüğünün tetkikat yaptığu 
nı v.e Anadolunun istihsal mıntaka-
lanndaki hayvanların nakli için va
gon ve vapur bulunamamasını, fiat-
lerin yükselmesinde başlıca âmil ola
rak kaydetmiştik. 

Erzurum tacirlerinden B. İhsan 
ıManisli Vilâyete müracaat ederek 
Elrzurumda iki yüz bin hayvan mev
cut olduğu halde, bunların Istanbu
la nakli için nakliye vasıtalarma ih
tiyaç olduğunu ileri sürerek, iktisat 
müdürlüğünün tetkikatı neticesini 
teyidetmiştir. 

Vilâyet, bu müraoaati pek yerinde 
bularak, et fiatlerinin mütemadiyen 
artması üzerine kışın fiatlerin bir kat 
daha yükselmesi ihtimali karşısında 
bu hayvanların nakli ile tstanbulun 
et ihtiyacının hafiflemıesi için vapur 
Vıe tren tahsisini Müneıkalât Vekâle
tinden telgrafla rica etmiştir. 

Terfi eden idare heyeti 
azası ve vali muavinleri 

İstanbul Vilâyet İdare heyeti âza
sından B. Kudret Argun 90 liraya, 
Balıkesir Vilâyet İdare heyeti âza
sından Raif Tek 80 liraya. İzmir vali 
muavini Agâh Arhan 100 liraya, 
Balıkesir vali muavini Şükrü Keskin 
90 liraya, Çanakkale vali muavini 
Nihat Şenman ve Hatay vali muavi
ni Şevket Kancan 80 liraya terfi et
tirilmişlerdir. 

II Bir çırpıda || 

Sıtma ıniicadelesi 
Mücade ley i sivrisinek 

bulunan bütün yerlere 
teşmil e tmel i 

Sıhhiye Vekâleti tarafından sıtma 
mücadelesi yapılan sahalsurın hari
cinde, şehrin birçok mıntakalarmda 
sivrisinek istilâsının arttığını geçen
lerde ehemmiyetle kaydetmiştik. 

Sivrisineklerin bilhassa arttığı 
mıntakalar, Nişantaşı, Maçka, Şişli, 
Kurtuluş, Aksaray, Bakırköy ve sa
ir semdeıdir. Bu neşriyatımıza temas 
eden Sıtma mücadele heyeti reisi Dr. 
Mitat Süyev, bir refikimize verdiği 
izahatta diyor ki: 

«Şişlide, Harbiyede, Maçkada, 
Aksarayda ve diğer bazı semtlerde 
görükn sivrisinekler, oralarda bulu
nan açık lâğım ve evlerden akan pis 
sulardan meydaoa gelmektedir. Bu 
lâğımların kapatılmcisına çalışılır v e 
pis suların akıtılmasına mâni olunur
sa, buralarda sineklerin ortadan kal
kacağı tabiîdir. Bu da Belediyeye 
düşen bir vazifedir.» 

Sıtma mücadele heyeti reisinin bu 
mütalâasına biz de tamamile iştirak 
ederiz. Hakikaten — evvelce de id
dia ettiğimiz gibi — sivrisineklerin 
membcu, hiç şüphe yok ki, açık lâ
ğımlarla su birikmiş çukurlardır. Siv
risinek sürfelerinin neşvünemasında 
âmil olan ve yalnız sıtma âmili olan 
sivrisineklerin değil, diğer birçok 
hastalıkların da membamı teşkil 
eden bu kabil yerleri kapatmak lâ
zımdır. Fakat Belediyıe, bu kadar 
şikâyetlere rağmen, buna hâlâ bir ça. 
re bulamamıştır. 

Şu noktayı da ehemmiyetle kay. 
dedelim ki, sıtma mücadele mmta-
kasmda da lâğımlar açıktır. Buna 
rağmen yapılan mücadele neticesin
de Haydarpaşadan Pendiğe kadar 
uzanan sahalarda sivrisinekten eser 
bile kalmamıştır. Şu takdirde şehrin 
diğer semtlerini de bu afetten kur
tarmak Ve sıtma vakalarının bütün 
şehrie sirayetine meydan vermemek 
için mücadelenin sivrisinek istilâsı 
olan yerlere teşmil edilmesi lâzım
dır 

Büyükadada 
satılık arsa 

Nizam cihetinde çamlık İçin
de fevkalâde manzaralı geniş 
cepheli muntazam duvarla çev
rilmiş 2300 metre murabbaı bir 
arsa satılıktır. İçinde bağı ve 
müteaddit yemiş ağaçlan vardır. 
«Akşam» İlân memurluğuna mü
racaat. Telefon: 20681. 

O ucuzluğa nasıl 
alışacağız?!.. 

Şöyle bir sahne gözünüzün 
önüne getiriniz: 

Bir vitrinin içinde gayet şık bir 
kumaş görüyorsunuz. Mevsimlik 
bir elbiseye de ihtiyacınız var. 

tçeri giriyor, kumaşı çıkartı^-
yorsunuz. Tezgâhtar: 

— Halis İngiliz!.. 
Diyor, elinize alıp bakıyor, be

ğeniyor ve fiatini soruyorsunuz: 
Adam cevap veriyor; 
— 25 lira... 
— İyi, ucuz doğrusu... 2 met

re 80 santimi ne eder?.. 
— Kumaşın kopunu 25 lira 

efendim!!.. 
Böyle bir sahne karşısında ha

fif bir baygınlık geçirmeseniz bi
le derin bir hayret sarsıntısına 
uğnyacağımza hiç şüphe yoktur. 

Beş yaşma basan harb dolayı-
sile geleicek sulh günlerinden 
bahsedenler: 

«Eskiden, 939 dan daha güzel, 
daha refahlı günler göreceği*. 

Diyorlar. 
Refah denilir denilmez insanm 

aklına ilk gelen kelime muhak
kak ki «ucuzluk» oluyor. 

Söylenilen nutuklara inanmak 
lâzım gelirse yukanda anlattı
ğım sahneden, hattâ daha müba
lağalı olanlarını da göreceğiz de
mektir. 

Belki de kumaş tezgâhtarına: 
— 25 lira metresi mi?., diye 

sorduğunuz zaman size: 
«Hayır kopunu!» demiyecek 

de, daha ileri giderek: 
— Dikilmesi içinde, astan ipek

li olmak şartile bütün kostümlük 
fiati!.. cevabını verecek. Olur 
mu olur. 

Fakat işin müthiş tarafı biz, 
bu pahalılık dünyasının insanla-
n o kadar ucuzluğa nasıl alışa
cağız?.. 

«Hele o günler gelsin de, ko
lay!..» demeyiniz. Hayatın iyi bir 
şekilde değişmesi de insanm si
nirleri ürerinde büyük tesirler 
uyandınr. 

Her şey için ekzersiz lâzımdır. 
Bari esnaf şimdiden bir kaç 

şeyi hafif hafif ucıralatsa da biz
de ekzersizimizi yapsak. Ucuza 
alışsak... 

Onlar da ucuz satmağa... 
Hikmet Feridun Es 

Denizde 
iki vaka 

Balık a v l a m a ğ a çıkan 
iki a i le , Sivriadaya düştü 

Y ü c e Ü l kü lisesinin 
muamelât ı tetkik edil iyor 

Maarif Vekâletinden verilen ka
rar üzerine Yüce ülkü hususî lisesi
nin kapatıldığını ve Musevî liaesi ile 
Hayriye ve istiklâl liseleri müdürle
rinin de değiştirildiklerini yazmıştık. 
Yüce Ülkü lisesinin yaptığı il'eri sü
rülen yolsuzlukları besbit etm^ek 
üzere hususî okullar müfettişi B. 
Teıvfik Yolmar'ın reisliği altında bir 
komisyon teşekkül etmiştir. Bu ko
misyon, taltebeye ait bütün dosyalan 
bu arada mektebin diğer muamele
lerini tetkik edecek ve mektebin 
Maarif Vekâleti karşısındaki mesu
liyetini besbit edecektir. 

Komisyon, aynı zamanda müdür
leri değinen diğer üç mektebin mu
amelâtını da tetkik edecektir. 

Evvelki gün denizde ild vaka ol
muştur. Birer facia ile neticelenme
sine ramak kalan bu vakalar hak
kmda aldığımız malûmatı yazıyoruz: 

Ses sirteması sahibi B. Sami Ko-
ray ile refikası romancılarımızdan 
ijayan Mebrure Sami Koray, pazar 
münasebetile Büyükadadaki evleri
ne gelen misafirlerile beraber san
dalla balık avına çıkmak istemişler
dir. Kan koca, iki misafirlerini de 
sandal alarak Heybeliye doğru açıl
mışlardır. Fjıkat hava birdenbire 
sertkştiğinden, sandalı idare etmek 
hayli güçleşmiştir. Fırtına gittikçe 
şiddetini arttırdığırıdan, sandal, sar-
fedilen âzami gayrete rağmen idare 
edilemez bir hale gelmiştir. Nihayet 
dalgalar sandalı Marmaraya doğru 
sürüklemeğe başlamış, ve gece ya
rısına doğru Sivriada kıyılarına at
mıştır. Sandal içindekiler adaya çık
maktan başka çare kalmadığını an-
lıyarak adaya çıkmışlar ve kendile
rini kurtarmak için o civardan geçe
cek bir motor veya balıkçı gemisi 
beklemeğe başlamışlardır. 

Sabahleyin sandalla evden ayrıl-
dıklan halde, geç vakte kadar dön
mediklerini gören ev halkı, derhal 
polise müracaat ederek keyfiyeti bil
dirmişlerdir. Harekete geçen zabıta 
motoru, kazazedeleri sabaha karşı 
Sivriadada bulmuş ve oradan alarak 
Büyükadaya götürmüştür. 

ikinci vakti da. Haseki hastanesi 
Röntgen mütehassısı B. Nureddink 
iki misafirinin başına gelmiştir. Bun
lar da sandalla gezmeğe çıkmışlar 
ve fırtınaya tutuldukları için geri 
dönemiyerek Sivriadaya düşmüşler
dir. B. Kâzım Sami Koray ailesini 
kurtarmak üzere Sivriadaya gelen 
zabıta motörü, burada B. Nureddin 
v« arkadaşlarile de karşılaşmıştır. 
Onlar da sabahleyin balık avına çık
tıklarını, fakat denizin sertliği karşı-
smda buraya düştüklerini anlatmış
lardır. Bu kazazedeler de motöre alı
narak Büyükadaya getirilmişlerdir. 
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İKTISADÎ BAHISLER .-

Trakya köylüsü 
iş başında 

Bütün Trakya köyleri hTim-
malı bir faaliyet içinde. HamMuı-
1ar dt^ülmekte veya savrulmak
ta, mahsul ambarlara taşmnıak-
tadır. Bir kısmı köyler pancarla-
nm evvelâ söküp fabrikaya gö
türdükleri için şimdi bütün kuv
vetlerini harman işlerine harcı-
yorlar. Bir kısnu da harman iş
lerini öne almış; onu kaldırdığı 
İçin şimdi pancar tarlalarında 
hani hani pancar sökme işlerile 
meşgul oluyorlar. Yollar pancar 
yüklü arabalarla dolu. öküz arar 
balan, manda arabalan, beygir 
arabalan iıattâ eşek arabalan 
tarlalardan istasyonlara patıcar 
taşıyorlar. Gece yansından itiba
ren şimdi ramazan olması dola-
yısüe daha ç(* sahurdan sonra 
yola düzülen arabalar, sanki da-
marlardaki ^an gibi mahsulü 
köyden istasyona, kasabaya ya
hut şeker fabrikasına naklet-
mekteler. Köylünün başını kaşı
yacak vakti yok. HattSt hastalık, 
o menhus sıtma bile onu işinden 
alıkoyamıyor. Babaeski îstasyo-
nmıa pancar getiren bir köylü
nün öküz arabasile köyüne git
tik. Beş saat süren yolculuk es
nasında köylüyü sıtma tuttu. Tit
remeden sonra ateş bastı. Araba
ya yatırdık. Bitkin bir halde idi. 
Gecejrt köyde geçirdim. Sabah 
harman yerine gittiğim Miman 
dün sıtmanın sarartıp morattığı 
köylüyü crada görmiyeyim mi? 
Kendisine biraz çıkışmak iste
dim. Acı acı güldü: 

— Beyim, iş 3rapacak adam yok 
ki., dedi. Harman yerindeki diğer 
arkadaşlan da İçlerinde başka 
sıtmalılarm da olduğunu fakat 
mahsulü biran evvel kaldırmak 
mecburiyeti karşısında hasta yar-
tağına yatmağla İmkân olmadığı-
m söylediler. 

Hasat aylan, köylünün mükâ
fatını aldığı aylardır derler. Şu 
muhakkak ki bu aylar kö^ü İçin 
yıpratıcı, takat bırakmayla ay-
lardır. İnsan azhğı ve zamanın 
darlığı yüzünden çok işi az zama-
na teksif etmek mecburiyeti var
dır. Bu havalide bazı köyler müs
tesna, köylülerin kendi arazileri 
var. Miktan kâfi toprağa malik 
olmıyanlar da ya kira ile yahut 
ortaklaşa toprağı işliyorlar. Her
kes kendi işi Ue uğraştığından 
çingenelerden başka işçi bulmak 
güç; hattâ lmkânsız.Çingenelerin 
yaptığı işten de pek hayır gelmi

yor. Ancak köy civarmdakl arazi 
işlenebiliyor. Hektarlarca ara
zi bom boş. Köylü kâfi hayvana 
ve iyi hayvana sahip değlL Bu 
geniş topraklan kıymfitlendlrmek 
içhı İnsana ve hayvana çok ihti
yacımız var. Doğurgan Türk 
köylü kadmı Sıhhat Vekâletinin 
daha enerjik çalışması sıtma ve 
diğer hastalıklarla daha sıkı mü
cadelesi sayesinde nüfus adedimi
zi 15-20 yü zarfmda hal çaresine 
bağhyabilir. Bu biraz zaman İşi
dir. Bu müddet zarfmda insan İş 
gücü yerine kaim olacak veya o 
iş gücünün daha tasarrufkâr kul-
lanılmasma imkân vererek daha 
geniş sahalara el atmasına yan-
yacak iyi kaliteli hayvan ve ma
kine ^ c ü temini sistemli bir ça
lışma sayesinde daha kısa bir za
manda gerçekleştirilebilir. Anr 
cak bu sayede ve daha başka 
tedbirlerle bazı aylar günde üç 
saatlik uykudan bile mahrum ka
lacak kadar kesif çaüşan, bazı 
aylar da kahvede iskambil oyna
mak ve zar atmakla vakit öldü
ren köylünün çalışması bir nizam 
altma alınabilir. Nizamlı iş daha 
verimli olur. 

Yol, fakat İyi 3̂ 0! meselesi de 
üzerinde durulmağa değer. Dağ-
hk yerler haricinde köylülerin 
İfadesile «üstüne köpek saldırsa 
atacak taş bulunmıyan» Trakya-
da tamamlanmaımş istanbul -
Edime asfaltı müstesna sert şo
se yok gibidir. Ve mevcut yollar 
kışın balçık halini aldığından 
köylerle köyler ve kasabalar ara
sında nakliyat çok güç bir hal 
almaktadır. 

Kerpiç köy evlerinin çavdar 
sapmdan yapılmış damlan üze
rinde kurutulmak üzere konmuş 
samanla kanştunlmış ve tekerlek 
haline getirilmiş hayvan tersleri 
görürsünüz. Bımdan da anlar-
sımz ki tarlamn en mühim gıda
sı gübreler insanlara yakacak 
vazifesi görenektedir. Şeker şir
ketinin memurlan tarafından 
linyit yakmağa alıştınlmış bazı 
köyler bunun faydsusmı anlamış
lar. Aman bize linyit bulım di
yorlar. Bir vakit istihlâk imkân
larım araştmîığımız kömür harb-
den sonra bolca istimal edUebiUr-
se sabırh çahşmalarla bunu yak
mağa alıştırılmış köylerde en İyi 
mahreci bulacak ve tarlalarımız 
gübre yüzü görecektir. 

Mehmet OIuç 

Istanbulda halkın 
iki mühim derdi 
Satıcıların halkı aldatması, kira 

bedellerinin arttırılması için 
başvurulan hileler ve hava parası!,. 

UtanbuldA hmHâ p«k yakından 
alâkadar ed«n iki mühim mevzu var. 
dır ki bunlar, üzerinde ciddiyet ve 
hassasiyetle dunıhı>a|;a değer. 

1 — Eanafm halkı aldatması, 
2 — Ev buhranı... 
Hükümet, her türlü hileye karşı 

tedbir alıyor. Fakat alman sıkı ted
birlere rağmen, akla gelmedik hile
lere baş vuranlar eksik olmuyor. Yu . 
kanda iki madde halinde sıraladı
ğım meselelerde baş Turulan hileler
le mücadeleye şöyle bir göz atalım. 

Esnafın halkı aldatmaması için 
düşünülen tedbirlerden en faydalısı
nın fatura göstermek mecburiyeti 
olduğu an'laşılımş v e Belediye bu 
kararım birkaç gün arka arkaya ga-
zeteleıJe ilân etmişti. Şurası nmhak-
kaktur ki, ahnan her hangi bir tedbi. 
rin azamî dikkatle takip ve tatbik 
«dilmemesi, o tedbirden beklenen 
faydah neticeyi temin edemez. Fa
tura göstermek mecburiyetinin lâyı-
kile takip va tatbik edilemedi
ğini, satıcılardan bir çoğunun 
fatura göstermediklerini ve fa. 
tura göstermemek için ne gibi 
kurnazlıklara ve hilelere baş ımrduk. 
larınt geçenlerde yazmıştım, ö y l e 
ümidediyordutn ki, alâkadar daire, 
bu yazı karşısında lâkayıt kalaımya-
oak ve telefonu açarak: 

— Kimdi o fatura göstermiyen 
satıcılar? 

Diye sorarak, bu hilekârlann isim
lerini istiyecekl... Aradan günler, 
hattâ haftalar geçtiği halde, bu satı. 
cılann isimleri istenmemiştir. Bu, 
halkm aldatılmaması çin alman ted
birlerin sıkı bir surette teJcip ve tat. 
bik edilmediğine bir misal teşkil e t . 
mez mi? 

Gazetelerin bu kabil neşriyatını 
tfJdbeden bürolar kurulmuştur. Her 
resmi daure ve müesseselerin bu bü
rolarında çalışanlar, kendilerini alâ
kadar eden her hangi bir yazıyı kır
mızı kıalemle çizerek, âmirlerine 
göstermekle vazifelendirilmişlerdir. 
İsimlerini vermek istediğim satıcıla
rın kimler olduğunun bugüne kadar 
sorulmaması, bu büroların dikkatle 
çalışmadıkları hakkmda bir kanaat 
uyiuıdvmağa kâfi geUr sanırrm... 

Sırası gelnüşken şunu da kayde. 
deyim ki bu bürolardan en faalinin 
Ticaret odası. Ticaret müdürlüğü ve 
Belediye İktisat müdürlüğünde bu
lunması lâzım gelir. Çünkü halkın 
muhtelif dertlerine, şikâyetlerine ter-
cüm/sn olan geucetelerde «n fazla bu 
daireleri alâkadar eden yazılar çık
maktadır. 

Bu bahsi bu kadarla keserek ikin
ci maddeye geçelim: Ev buhranı di
ye kaydettiğim bu mevzu etrafında, 
ki hileler hemen her kiracmın malû
mudur. Ev kiralanrun arttınlmaması-

Beyoğta TerU Mallar 
Sümer Bank Yerli Mallar Pa-

»nnın Beyoğlu şubesi için İs
tiklâl caddesinde Sahibinin Sesi 
binasını satm almış, tamir ve 
tefriş etmekte bulunmuştu. Ta^ 
mirat ve taşınma tamamlandı-
ğmdan dün saat 15 den itibaren 

Paıannm yeni mağazası 
Beyoğlu Yeril Mallar Pazan ma
ğazası bu yeni binada halka açü-
mıştır. Yeni mağaza, eskisinden 
daha geniş olduğundan çeşitli 
sabş paviyozüanna aynlmıştar. 
YukandaM resimde yeni mağa
zadan bir köşe görülmektedir. 

Erbaa - Çarşamba 
şimendifer hattı 

Bir fen heyeti Erbaada 
tetkiklere başladı 

Erbaa (Akşam) — Çarşamba 
fle Erbaa arasında hükümetçe İn
şası kararlaştınlan demiryolu 
hattımn etüd işlerini yapmak ü-
zere mühendis B. tbrahim riya
setinde bir etüt heyeti şehrimize 
gelmiş ve işe başlamıştır. Yapıl
ması takarrür eden bu hat Kel-
kitle Yeşilırmağm bürleştiği bo-
gazkç<?en köprüsü üzerinden şi
mal dağ silsilesile muhat zengin 
manzaralı, geniş bir vadi üzerin
den geçmektedir. Hattın iktisadî 
bakımdan önemi büyük olacak
tır 

Memurlara 
kumaş 

Henüz kumaş alamıyan-
lann isimleri Vekâlete 

bildirilecek 

Dahiliye Vekilliği valUiklere bir 
tamim yaparak kanun gereğince 
kendüerine ve eşlerine tahslsa-
tm kifayetsizliği 3rtızünden elbi
selik kumaş verilmemiş olanlarla 
vilâyet ve belediyeler emrine ve
rilen iaşe memurlarmdan tâyin 
tarihlerine göre kendilerine ve eş
lerine kumaş verilmesi icabeden-
lerin isimlerinin en kısa bir za
manda Vekilliğe bUdirilmesinl İs
temiştir. 

luâmayıp açıga vurulmağa başlan, 
mistir. 

işte bir misal: Birkaç gün evvel, 
ilân sahifelerini gözden geçirdiğim 
bir gazetede ev anyan bir aile reisi, 
nin şöyle bir ilânını okudum: «İste
nildiği kadar hava parası vemiıeğe 
razıyım. Aman bana bir ikamet
gâh. . .» Bu, hava parası verildiği 
hald« bile ev bulmanın güçlüğünü 
belirten bir feryat olmaktan ziyade 
bazı eıv sahiplerinin, kirayı yükselt, 
medikl-erini. fakat yükseltmek iste
dikleri farkı (hava parası) diy« 
alarak kontratlarını 8»ene eski fiat 
üzerinden yaptıklarını göstermez 
mi? 

Hile, yalnız hava parası alınmakla 
kalmıyor. Kiracıdim fazla para sız
dırmanın türlü yollan bulunuyor. 
Fakat böyle bir vaziyetle karşılaşan 
kiracılardan çoğu, seslerini çıkarma, 
dan her şeye razı oluyor. Bütçesinin 
imkân nispetini aşan talepler karşı-
smda kalan bir takım kiracılar da, 
talebi ispat edememenin güçlüğü 
karşısında kalareık ya evinden çıka-
nhyor, yahut da maişet kaygısj ile 
birlikte bir de evin tahliyesi için açı. 
lan dâfva mün£isel>etile mahkemeye 
gidip gelme meşakkati ile uğraşıyor. 

Dünkü gazetelerde okuduğuma gö
re. Millî korunma müddeiumumîli
ği noterliklerdeki kira kontratlarını 
ttetkik edecekmiş. Uk olarak da bi . 
rinci noterlikteki kontratlardan işe 
başlanmış. 1939 kiralan ile 1943 
kiralan mukayese edilecek ve ev sa
hipleri tarafından kira arttırmaları 
tesbit «dilirse, bu gibiler derhal mil
lî korunma mahkemesine verilecek. 
miş. Çok yerinde bir karar... Bu su
retle, hileye baş vurup da kiracısını 
çıkaran ve yeni kiracumm rızasını 
alarak kira bedelim arttıran ev sa
hipleri meydana çıkarılabilir. Fakat 
bu sahadaki dertlerden en mühim, 
mi olan (hanra parası) işi ne olacak
tır? Ümidederim ki kira kontrat su
retlerini noterliklerden getirtip tet
kike başlıyan Millî korunma müd
deiumumîliği buna karşı da bir ted
bir düşünmüştür. 

Kira bedellerini yükseltmek huşu. 
sunda baş vurulan çarelerden biri de 
evin mobilyeli olarak kiraya veril
mesidir. Ankara Belediyesi, kınk 
dökük birkaç mobilye parçasile ev
lerini yüksek fiatle kiraya verenlerin 
çoğaldığını g^örmüş VK buna karşı bir 
tedbir almıştır. Bundan sonra kon. 
tratta ev kirası ayrı olcirak yazılacak, 
evd«ki mobilye bir heyet tarafından 
görülerek bunlara kıymet takdir edi
lecek ve eivin kira bedeUne zammedi
lecek mobilyenin kirası bu kıymetin 
yüzde yirmisini geçemiyecektİT. 

Ankara Belediyesinin bu pek ye . 
rinde karan, İstanbul için de bir ör
nek olursa, hilelerden birinin daha 

IVIısır çarşısı 
Dükkânlar arttırma ile 

kiraya verilecek 

MısiTçarşısmm tamir işleri tamam, 
lanmak üzeredir. Çarşının 25 eylûl-
die açılacağı muhakkak görülüyor. 
'Belediye Mısırçarşısındaki dükkân
ları, — istimlâk dolayısiie — eski 
Balıkpazarında dükkânlan yıkılan 
bakkal, kasap, nKzeci, balıkçı gibi 
esnafa kiralamak için bazı esaslar 
tesbit etmiştir. Bina, yeniden tamir 
Vıe ıslah edildiği için 9 3 9 senesi kira 
bedeline tabi değâdir. Bu itibarla 
Belediye, dükkânları arttırma ile ki-
rahyacaktır. Arttırmada müsavi icaı 
veren talipler arasında kura çekile
cektir. 

Diğler taraftan Belediye, kiracıla-
n n riayet edecekleri şartlar hakkın, 
da da bazı esaslar tesbit etmiştir. Bu 
arada çarşının iç duvarlan yenileş
tirilmek suretile esaslı surette tamir 
edildikleri için çarşı içinde mangal 
yakılarak duvarlann isK bir hale ge
tirilmesine meydan verilmiy>ecıeğin-
den, mangal yakmak üzere ayn bir 
yer ayrılmıştır. 

Kamyon altında 
ölen genç 

Konya (Akşam) — Konya - Ha
dim yolu arasında feci bir kamyon 
kaz2uı olmuştur. Şoför Ahmcdin 
idare ettiği makineye yürürken bin
mek istiyen Taşkentl; Çebicoğlu Ha . 
şim düşerek makine altında kalmış, 
kafası parçalanarak feci bir şekilde 
ölmüştür. 

Kazaen merdivenden 
düşmüş 

Aksaray Horhor caddesinde 132 
numaralı evde oturan İbrahnn mer
divenden düşmüş, bel ve kalçasın
dan ağırca yaralanmış, hastaneye 
kaldırılmıştır. 

Mahsul bolluğu 
T a ş o v a m m t a k a s î n d a 

m a h s u l p e k b e r e k e t l i d i r 
Tokat, Niksar, Erbaa, Zile, A-

ruva, Reşadiye bölgelerinde hu
bubat mahsullerinin idrakine 
başlanmıştır. İstihsal sahasının 
genişliği ve havalann müsait 
gitmesi dolayısiie hububat ve 
bakliyat mahsulleri geçen yıllar
la kıyaslanmıyacak derecede bol
dur. Durumdan pek memnun 0-
lan müstahsil geceli gündüzlü 
çahşmak suretUe harmamm bi
tirmekte ve devlet hissesini seve, 
seve vererek malmı içeri atmak
tadır. Diğer yerlerde olduğu gi
bi bu mmtakada da bu bolluk 
içinde hububat fiatlerinin düşe
ceğine muhakkak nazarile bakıl
maktadır. 

İ z m i r d e p a r a ş ü t l e 
a t l ı y a n g e n ç l e r 

İzmirde Kültürparktaki paraşüt 
kulesi gençlik areısmda büyük bir iL 
gi uyandırmaktadır. Bir günde kule
den 701 genç atlamıştır; atlıyan 
gençlerden 240 1 kız, diğerleri er
kektir. _ _ _ _ _ _ _ _ 

Bandırmada kömür 
deposu tesis ediliyor 

öğrendiğimize göre, İktisat Vekâ
leti, Bandırmada büyük bir kömür 
deposu vücuda getirmektedir. Bur
sa ve Bandırma civarındaki linyit
ler, burada depolanacak ve Marma
ra havzasile tstanbuldaki fabrikalar 
bu kömürlerden faydalanacaklardır. 

Bursada 26 ağustosta 
18 çift evlendi 

26 ağustos günü Bursa Belediye. 
sinde şimdiye kadar görülmemiş 
miktarda nikâh yapılmış ve bu mik
tar Bursada bir rekor teşkil etmiştir. 
O gün 18 çiftin nikâhları yapılmış
tır. 

KARAGÖTün FIKRALARI 
Karagözün Tuzsuz Bekir, 
Beberuhi, Acem, dolmacı 
Arap, Yahudi ve Bekri 
Mustafanm başmdan ge
çen gayet komik hikâyele
ri. ŞAKA neşrlyatınm be
şinci kitabı olarak bugün 
çıktı. 

Sevimli Halk filozofu 
(Karagöz) ta birlbirln-
den güzel hikâyeleri sizi 
günlerce kahkahadan kı
rıp geçirecektir. Bu gü
zel kitap bir çok resim
lerle de süslenmiştir. 

BUGÜN ÇIKTI. FİATİ 50 K U R U Ş . 

^ 

m emreden kemuna karşı türlü hile 
yollan bulunmuş ve bunlar bir hayli j önüne geçilntıiş olur. 
genişlemiş, hattâ genişlemekle de Cemaleddin Bildik 

Hadimde dokumacılık 
ilerliyor 

Konya (Akşam) — Bundan üç 
yû onc« İktisat Vekâletinin Hadim
de aıçtığı (dokumacılık kursu) şim. 
diy« kadar iyi neticeler vermiştir. 
Dört yüze yakın el tezgâhınm cazip 
desenlerle dokuduğu işler büyük bir 
rağbet kazanmış, yurdumuzun muh
telif yerlerinden pek çok alıcıları 
çcKmiştiT. 

İstanbul takımı tzmir 
kupasım kazandı 

tzmir 6 (Telefonla) — istanbul -
Ankara karma takımları arasındaki 
maç bugün yapıldı. Maçı 6 - 3 İstan
bul takımı kazandı. Bugün İzmir . 
Ankara karma takımlan arasmda 
son bir maç daha yapılacaktır. 

TEŞEKKÜR 
BAY MİHtRTAD BARONYAN 

Zıya» münasebetüe gerek cenaae 
merasiminde hazrr bulunmak, gerek 
bizzat gelip beyzuıı taziyet etnuek ve 
gerekse yazı ile ve çelenk gönder
mek suretile elem ve teessürümüze 
iştirak eylemek lûtfunda bulunanla
ra ayn ayn teşekkür ve minnet his
lerimizi bîldirmcğo derin acımız 
mâni olduğundan, bu hususta saym 
gazetenizin tavassutunu rica ederiz. 

Baronyan Ailesi 

f RAŞiT RİZA 

L Tiyatrocu: Bu Gece 
Üsküdar BAĞLARBAŞI 

ÇIRAĞAN SİNEMASINDA 

SARAY sineması 
Yeni sinema mevsimini 9 

eylül perşembe günü matinele
rinde: Dayanılmaz ve gayet 
gülünçtü bir film ile açıyor. 

EDDİE KANTOR'un 
Türkçe sözlü 

ALİ BABANIN 
RÜYASI 

Zengin danslı filim. 
GOLDWYN Kızlan tarafından 

orijinal şark ve danslar. 

Bu akşam 

SÜMER sineması 
Yeni sinema mevsimine başlı

yor. İlk programda: 
Sinemanm iki sevimli komiği 

B U D A B O T T v e 
LOU COSTELLO'nnn 

ANDREWS hemşirlerin 
iştirakile yaratılan 

İ k i Acık Göz 
Periler Arasında 
İki saatlik kahkaha filminin 

ORİJİNAL KOPYASI 
Not: Y<ni sinema mevsimi 

başladığından, eski davetiye 
kartlan muteber değildir. 

Şelızadelıası T U R A N Tiyatrosunda 
Aylardanberi Maksim Gazinosunda alkışlanan 

Vur Pa.tla.siii 
Revüsü 75 kişilik kadrosile 

Yazan: NUSRET SAFA COŞKUN. Müzik: Profesör SEYFETTİN 
ve SEZAİ ASAL. 2 0 Artist - 2 0 Balet - 2 0 kişilik büyük orkestra 
15 Figüran. 8 eylül çarşamba günü akşammdan itibaroa. 

V U R PATLASIN, şarkm İstanbul halkuun dudaklarından eksik 
olrmyacak. 

V0 
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Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilânları 
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Teahhüdün ifa edilmıemesinden dolayı müteahhidinin nam ve hesa. 

bma 0 ,26X0,26X2,65 ebadmda 100 adet çıralı çam kütüğü açık eksiltme 
İle aatm alınacaktır. Beher meetre mikâbının muhammen bedeli 1 70 lira
dır. Muvakkat teminat 304 liradır. Eksiltme 2 3 / 9 / 9 4 3 tarihine raslıyan 
perşembe günü saat on beşte Haydarpaşada Birinci İşletme komisyonun
da yaprlacaktır. 

İsteklilerin belli gün va saatte komisyonda hazır bulunmaları v e 
fazla izahatla şartname ahnak için işletmeye müracaat etmeleri lâzım-
dır. ( 8 9 2 1 ) 

istanbul Vakıflar orman işletme müdürlüğünden; 
Üsküdara 23 kilometre mesafede ve şose kenarında Alemdar köyü 

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

İsteklilerin her iki depoyu ve nakledecekleri hamuleyi mahallinde 
görerek teklif mektuplarile 1 0 / 9 / 9 4 3 tarihine kadar Çemberlitaş V a 
kıflar sokaktaki büromuza müracaatları. ( 8 8 9 9 ) 

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

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

1 — Kesilecek mikur 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 ) 

İstanbul aeniz levazım amirliğinden: 
80 . 100 tonluk bir ad'Ct mavnaya ihtiyaç vardır. IstekUlerin sat

mak istedikleri mavnanın evsaf ve fiyatını 20 eylül 943 tarihine kadar 
bir mektupla amirliğimize bildirmeleri. ( 8 9 0 0 ) 

TASHIH 
«Yirmi yıl içinde Cumhuriyet Halk Partisi» adlı broşürün 8 inci 

sahifesinin 23 üncü satırının sonundaki 1928 rakamının 1921 olarak t 
Aynı broşürün 16 ncı sahifesinin 36 ncı satırının sonundaki 23 ra

kamının da 29 olarak tashihi lâzımdır. 

Maarif Vekilliği Erkek Orta Terzilik Okulu 
Müdürlüğünden: 

Okulumuza ceketçi dikiş öğretmeni alınacaktır Şeraiti öğrenmek 
üzere Divanyolundaki okul müdürlüğüne müracaat edilmesi. Tek-fon: 
22480. ( 8 8 4 4 ) 

• 
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H E R TSSIiDîiM 

I Sanat yaş» I 

B estekâr, Bimen Şen binlerce dudakta âşinâ sesler ve hâtıralar
la dolu şarkılar bıraktıktan sonra gözlerim yumdu ve aramız

dan süzülüp gitti. 
Şimdi onu düşünenlerin kulaklarına tanınmış, bilinmiş ve yıl

larca söylenmiş notalar çınlatıyor. 
Bimen Şen eski alaturka musiki sanatinin en son ve en kuvvet

li mümessillerinden biri idL 
Onunla beraber Boğazda, şarkılı melıtap âlemleri ile tstanbu-

Inn o meşhur «eski musiki dünyası» artık tamamile tarihe kanş-
cuş oluyor. 

Eski musiki neslinin garip, dikkate değer ve pek takdir edile
cek bir c^hes i vardı. 

Onlar ihtiyarlamak bilmezlerdi veya çok geç ihtiyarlarlardı. Bu-
giin şu satırları yazarken Bimen Şen'i en son olarak, kendisUe Şiş
lide, Samanyolu stdcağmdakl evinde görüşmemizi hatırbyorum. 

Bana henüz bir gün evvel bitirdiği bir şarkıyı hafifçe okumuş
tu. O yıl içinde hazırladığı bestelerin adedini söyleyince şaşırdım. 

Bimen Şen arkasında bıraktığı yıllarm kabarık yığmma rağ
men sanate henüz yeni başlamış bir deükanh gibi çabşıyordu. Bı
raktığı eserlerin yekûnu da onun sanat yaşmın, sanat gençliği
nin ne kadar uzun devam ettiğini pek âlâ gösterir. Unutmamalı ki 
bu zat tam bir sanatkâr rahathğı İçinde de yaşanuyoıdu. Bilâkis 
—ayni zamanda kazanmak mecburiyetinde de olduğu için — pek 
yorucu, gürültülü bir hayat geçirmekte idi. Buna rağmen o yaşta 
sanat gençliğini, enerjisini, tazeliğini muhafaza etmek, bizim 
memlekette dikkate değer birşeydir. Çünkü bizde «sanat yaşı» he
men her «güzel sanat), sahasmda pek kısa sürer. 

Otuz yaşmda susmuş şairler, kırkında kalemi elinden bırak
mış romancıların dünyasmda sanat yaşım alabildiğine uzatmak 
pek mühim bir şeydir. — H. 

% I ISTANBUL HAYATI 

Gördüklerim, Duyduklarım: 

Oalatasaray lisesinde 1903 teki ayaklanma, 
1907 yangını; miidilr Abdurrahman Şerefin 

(Ziibdetiilkısas) >ndan başına gelen 
Eskiden Türkçe adı Mektebi Sulta

ni, frenkçe adı Galatasaray Usei Im-
paratorisi olan bu İrfan ocağmın İlk 
kurulduğu zamanlar Fransadan ge
len profesörleri gibi direktörü de 
Pransızuuş. Sonraları, müdürü yerli
lerden tâyin edilmeğe ba§lamp mü-
Ğürü serisinin ecnebiden olması mü
nasip görülmüş ve Roma bukulcu 
okutan d,Hoiys bu mevkie getiril-
ırlş. Piri faniliğe kadar (sous dlrec-
teur) lükte bulundu. Değerli, İdareli, 
muhterem bir zattı. (Survdllant Ge
neral) yani ser mubassır dahi Bros-
set denilen, süpürge biçiminde sa
kallı bir Fransızdı. 

1908 de talebenin blrile Antuan İs
mindeki mubasBir çatışıyorlar. Tatü-
su frengi şamata mamata İle işi bü
yütüp ve ağız bozup çanak tutuyor; 
şamarı suratına yiyor, 

Brosset tutturuyor: İllâki tokadı 
atan çocuk mektepten tardedilecek. 
Dediği yapılıyor. 

Bunu duyunca dördüncü sınıftaki
ler ayalianıvermiştl. Dershaneyi bı
rakıp paldır küldür haydi yatakha
nelere; elbiselerini, paltolarım giyer 
giymez yallah caddeye. 

Aralarmda yüksek kırat Mabeyin
ci oğullan, rütbeli, saadetlû payell 
paşazadeler de var; hattâ bunlar ele
başılardan. Ne Hünkârın küplere bi
neceğine, ne babalarmm tehlikeli bir 
duruma gireceğine metelik veriş 
yok; bilâkis teşvikteler: 

— Sözümüzden dönmlyeceğlz; tü
kürdüğümüzü yalamıyacağız! Arka
daşımız yine aramıza alınacak! 

Vakit öğle sulan olduğu için, 
— Yemeğimizi Tokathyanda yeriz; 

masrafı bizden! 
Üçüncü, beşinci, altmcı suııftakller 

de başbaşalar ve aynı kanaatteler: 
Bir gsnç boşu boşıma gadre uğru
yor. Tahsilinden geri kalacak, peri
şan olacak. 

teri gelenleri müdüre çıkıyor. 
Gencin tekrar mektebe kaydım, An-
tuanm kapı dışan edilmesini, aksi 
takdirde başlarmı ahp gideceklerini 
bildiriyorlar. 

Müdür Abdurrahman efendi ne 
cevap vereceğini şaşırmış vaziyette. 
İkilikte kalmış, kemkümde. 

Dediğimiz son üç smıf tutturuyor 
patırdıyı, gürültüyü. Büyük bahçede 
bağırtılar, çığırtüar; hep bir ağız
dan, avaz avaz Mareeyyez m,ar5mı 
söylemeler. 

Müdürün, mûdürüsanl d' Holys'ini, 
dahiliye memuru boyalı sakaUı Ka-
lavasinin, velhasü bütün idarecUerin 
etekleri tutuşuk. 

Aman zaman kâr eder gibi değU; 
nümayiş alabildiğine devamda. Ey-
vahlar olsun! Beyoğlu mutasarrıfı, 
Beyoğlu asayişine memur sürü sürü 
kodamanlar; jandarma alay beyleri, 
polis müfettişleri, sericomlserieri, ta-
ton takım hafljreler bumu di
binde, Cumallan şipşak Yıldıza yağ
dıracaklar. Abdülhamit üç buçuk 
atacak; (iş dallanıp budaklanıp mil
let de araya karışıp beni tahttan In-
ûlriverirlerse) diye yüreğine İnecek. 

Nihayet Mabeyin kâtiplerinden 
Cevad bey alelacele saraydah çıka-
gellyor. Padişah tarafmdan keyfiye
ti tetkike memur. Ortada slyas! bir 
galeyan bulunmadığını anlaymca 
derhal gencin mektebe alınmasına, 
Antuan'm dehlcnmeslne, Brosset'nln 
adam akılh haşlanmasına karar ve
rerek meseleyi hal ve faslediyor. 

•*• 
ötedenben Yıldızca mimli sayılan 

Mektebi Sultanı artık saraym baş 
umacısı olmuştu. D, Holys öldükten 
sonra yerine FeuUlet ismlnd» biri 
kondu. 

Kula renkte palabıyıklı, içinden 
pazarhklı, kurnaz, Ratıklı bir Fran
sızdı. 

Vaktile Fransada ilfcmektep mual
limi imiş. Sonra Giride kapağı at
mış, 1897 de sadn esbak Cevad paşa 
orada vali ve kumandanken (muha
beratı ecnebiye) kâtibi olarak onu 
yanma almış. Oradan yukanya ça
tarak (Mabeyni hümayunu cenabı 
mûlûk&ne) mütercimlerinden olmuş. 

tkl sene geçti, geçmedi. 1907 kışı-
nm cumartesiyi pazara bağlayan bir 
gecesi. Mektebin üst katmda. Peull-
let'nin alleslle birlikte oturduğu dai
resinden çığlıklar: 

— Yangın var! 
Bir de koşup baksınlar ki ateş sa

çağı sarmış bile. Ahçı kadını mut
fakta bilmem ne kızartırken tavayı 
devirmişmlş. 

Yangın hakkmda tüflü türlü riva
yetler duyulmuştu. İç yüzünü Allah 
bilir deyip geçelim. 

Bereket versin, o gece leylî talebe 
evlerine İzinli, bekâr mevcutlar da 
sayıca az bulunduklarmdan nüfusça 
zayiat olmamış, fakat koskoca, emek-
dar, eski Galatasaray kışlası yalnız 
duvarları kalarak kapı kapamaca kül 
olmuştu. 

Fransız sefiri M. Konstant'm sara
ya dayanması, Fransız kültüründen 
mültüründen tutturarak ayak dire
mesi üzerine Abdülhamidln etekleri 
tutuştuğu, şimdiki blnanm hemen 
yaptınlmasma baş vurulduğu hava 
dişi ortaya yayılıp durdu. 

Abdurrahman Şeref efendi mer
hum, malûm a, tarihçi İdi. Uzun yıl
lar gerek Mektebi Sultanide, gerekse 
Mektebi Mülkiyede İslâm ve Osman
lı tarihi okutmuştur. (Mekâtlbl âli
ye) ye mahsus olarak İki ciltlik (Ta
rihi Devleti Osmaniye) «i, İdadiler 
için (Fezlekel Tarihi Osmanl) si ve 
İslftm tarihine alt (Zübdetülkısas) ı 
basılmıştır. 

Gel zaman git zaman. Maarif ne
zaretinden hazrete fevkalâde müihlm 
ve gayet mahrem bir haber geliyor: 

Ser kâtibi şehriyariden şimdi te
bellüğ buyrulan iradel senlye muk-
tezasma tevfikan ve mümkün oldu
ğu kadar serian (Zübdetülkısas) nam 
eserinizin tabiinden ve Babıâli cad' 
deslndeki bilumum kitapçılardan der
hal toplattırılıp bir ededlnln bll« bı
rakılmaması, bundan böyle de kati
yen tedris ettirilmemesi ve talebe 
yedine verilmemsl...» 

Biçare Abdurrahman efendi bey
ninden vurulmuşa dönüyor. Lahavle 
velâ kuvvete... Buna sebep ne? Maa
rif nezaretlndeö, (Tetkiki müelllfat 
heyeti) nce mahzurlu görülmemiş. 
(Kütübû diniye ve şeriy© tetkik he
yeti) tarafmdan kabul edilmiş; bun
ca yıldır İdadilerde okunuyor. 

(Abdi esdaklardan bir İşgüzar ate-
beye cumah uçuruvermlş; dananm 
kuyrugımu koparan nokta da «uy
muş: 

Kltabm 106 inci sahlfesinde, Hu-
lefat Raşldln ve Ebubeklrissıddlk 
bahsine «Eimme ve ümranm Ku-
reyşten olacağı hadisine binaen ema
retin muhacirin tarafmdan olması 
tekarrür ederek muhacirini kiram 
İçinde hazretl Ebubekir cümleye ra-
cih bulunduğundan) satırlannm 
müthlşliğl (nazan hümayun) a ar-
zedllmlş; Abdülhamld da zıvanadan 
çıkarak allak bullak olmuş. 

Çünkü bu o demeğe geliyor ki 
(taht nişin zıllullah badis muclbin-
oe Kureyşden olmadığı gibi muhaci
rinden de değildir; binaenaleyh Ha
lifeliğe ha^kı yoktur; bu mevkii fu
zuli olarak İşgal ediyor. [Bu Takayı 

Timsah, yılan, kaplam' 
bağa, kertenkele ve kur
bağalardan yağ ve deri 

çıkardıyor 
Yeni ham madde membaı ara,-

mlan zamammızda sürünen hay
vanlardan da istifade edilmek
tedir. Eski zamanlarda sürünücü 
hayvanlar tıbbî maksatlarda kul
lanılıyorlardı. Hâlen timsahlar, 
dan Aligatör denilen nevinin de
rileri işlenilmektedir. Avlanan
lar ihtiyaca kâfi gelmediğinden 
bu'nlann yumurtaları, civciv çı
karma makinelerine konmakta 
ve 8 gün içerisinde bunlardan 
küçük timsahcıklar çıkmakta
dır. Bu suretle timsah yetiştirme 
mahallerinde 2000 Aligatör ba
kılmaktadır. Sanayi orta büjrük-
lüğünde olanlan tercih ettiğin
den 2 - 3 metre uzunluğunda 
büyüyen erkekleri öldürülür, di
şileri bırakılır. Kuyruklannm 
kaynatılmasile 4 . 5 litre timsah 
yağı çıkarılır. Yağlanndan ayn-
lan timsah eti de kurutulduktan 
sonra harikulade gübre olur. 
Timsah yağı deri sanayUnde 
müstameldir. 

Deniz ve yer kamlumbağalan 
da yağ membaıdırlar. Eski Babil 
ve Eladada kaplumbağa yağl tıb
bî maksatlar için kullanılırmış. 
Bugün kaplumbağaların daha 
ziyade yumurtalanna ehemmi
yet verilir. En iyi yağ membaı 
Amazon nehri boyunda yaşıyan 
«Arau» denilen kaplumbağadır. 
Bu kaplumbağa, nehir b03runda 
birer metre derinliğinde kazdığı 
kuyulara 50 - 120 yumurta, yu
murtlar ve bunlann üstünü iti
na ile örttükten sonra denize da
lar. Yerli halk, bu yumurtalan 
bularak küfelere doldurup taşır-
1ar. Yumurtalan kırdıktan sonra 
elde edilen yumurta ak ve sarı
sını ayaklarile çiğneyip karıştı-
nrlar ve içerisine su kanştınp 
güneşe bırakırlar. Güneşte te
bahhur neticesinde yağ üstte 
kalır. Kaplumbağa yağı, yiyecek 
olarak istihlâk edilir. Âşağl cins
ten yumurtalar, deri ve sabun 
sanayiinde kullamlır. BLaplum-
bağa yağının senelik istihsal âtı 
iki mUyon kilogramdır. 

Yılan yumurtalarmdan elde 
edilen yılan yağı da tababette 
romatizmaya karşı kullamhr. 
Yılan derilerinin bü3mk iktisadî 
ehemmiyeti vardır. Senede 1 mil
yon 500,000 kUo yılan derisi iş
lenilmektedir. 

Ham madde membaı olarak 
ilci cins kertenkele vardır. Biri, 
Brezilyamn «Teju» kertenkelesi, 
diğeri «Varon» denilen kertenke
ledir. Sonunkinin yağım Arap
lar, akrep ısırmasında ilâç olarak 
kullanırlar. Kertenkele derileri 
ayalîkabı sanayiinde kullamlır ve 
senelik Istihsalât 2,500,000 kilo
dur. 

Kurbağa derilerinin işlenmesi 
çok güç ve pahahdır. Bu deriler 
yumuşak, nazik ve incedir. Fakat 
çok dayanıklıdır. Nadir lüks eş-
yasıdır. Kurbağalarm ka3matıl-
masUe elde edilen jrağı mobilya 
sanayiinde, parkeleri yapıştj^r-
makta ve parlatmakta kullamlır. 

^ a i r İ l h t @ i n > S ® l h f l 1 F @ i a r | |o„ı,, „ereyegittii;;? 

Hünkâr ile eniştesi iıaş lıaşa! 

Bir mektup beş sene 
denizde kalmış! 

1937 birinciteşrin aymcta bir 
Portekiz gazetecisi, Atlantik de
nizinde seyahat ederken «general 
Ozorio» admdald Alman Trans 
Atlantik vapunmdan denize şişe 
içinde bh: mektup atmıştır. Bu 
şişe. Okyanusta 1976 gün yüz
dükten sonra Bermımd grupu 
adalarma mensup Sen Core 
adası körfezinde bulunmuştur. 
Bu suretle mektuplu şişe, Okya
nusta beş seneden fazla müddet 
kalmıştır. 

l l l l l t lHI ın;ıımırnnmT[imnııımnınTTrnıın:ımrmTTn 

Abdurrahman efendinin damadı, bir 
İki ay evvel vefat eden hocam ve azdz 
dostum Esat Hâml merhumdan işit
tim]. 

Ondan sonra, zavaUı üstat, İslâm 
tarihindeki bablarm, fasıllann ve es
mayı üste sıçratacak taraflanm yok-
laya yoklaya; şurasmda bu, buraam-
da şu var diye budaya budaya hal 
olmuş. Nasreddln hocanm leyleğin 
gagasmı, bacaklarmı kesip kuşa dön
dürmesine benzetmiş, talebenliı eline 
bir deftercağız vennlşti. 

Derslerinde birini kaldınp bir kaç 
satır okuturken, kendisini tutamaz, 
(McUa dUTİ) deyp size başlar, coş-
tukça coşup tafsilâta girişirdi. Göz
leri kapah, iki eli arkasmda, dolaşa 
dolaşa bal gibi anlatır, tadına doyum 
olmazdı. 

Nurda yatsm, fazla aşın kaçtıftı 
yerlerde, 

Bunları zihninize nakşedin fa
kat sinhar not etmeyin hal., jı da 
dilinden âflşürmezdi. 

Senned Muhtar AHıs 

Valıideddin saltanat tahtına geç-
tiğindenberi beslediği arzuya Tevfik 
paşanın sadaretten çekilmesi üzerine 
nail olmuş, eniştesi Damat Ferit pa
şayı bu makama getirmişti. (4 mart 
1919). 

Bu münaaebede Ferit paşaya gön
derdiği ilk lıattı hümayununda şöy
le demişti: 

(Bu mühim dakikalarda başların
da milletin sinesinden çıkmış alü 
buçuk asırlık bir hanedanm reisi ve 
nefsince her türlü fedakârlığa ha
zır (I) halifeleri ve padişahları bu
lunduğu halde milletin bütün efradı
nın biricik emeli devlet ve milletimi
zin haklannm tamamen mahfuziye-
tinden ibarettir. Bu millî ve kudsî 
emelin temini için son derecede fe-
dakârane ve azimperverane mesea 
sarfetmenizi sureti katiyede ihtar 
ederim. Her hal ve kârda Allahm 
tevfiğine istinat. Peygamberin ruha-
niy<tinden istimdadeylerim.) 

Bu fedakârlık ve gayret tavsiye
leri kimden kime oluyordu? 

Nefsinden başka bir şey düşünmL 
yen sinsi bir padişahtan, makammı 
mulvafazadan başka emel besl-enu-
yen, bunun için ne yapmeık lâzım 
görünürse ona tervessül etmekten hiç 
çekinmiyen müteazzım v« kof bir 
Sadrazama I 

Vahideddin, Kâmil ve İzzet pa
şaların uhdesine bir murahhaslık 
tevcih eylemeği çok gördükleri eniş
tesinde devletin mukadderatını ida
re kabiliyetini ve kudretini bulmuş
tu! 

Daha doğrusu F«rit paşayı Şada. 
rete getirince dahilî, harici siyasete 
saltanat makamını işgal etdği gün-
denheri istediği mecrayı vermek ser
bestisini temamen elde eylemişti. 

İttihat ve Terakki eı^ânı memle. 
ketten savuşmuşlardı. Mebusan mec
lisi dağıtılmıştı. Babıâli, Abdülhamk 
Z2ananmdaki Babıâlîden beter bir 
zaaıf haline gelmiş, devletin bu siya
set mihverinde Vahideddinin irade. 
İcrine mukav-emet edecek m-cal, da
hilde istediklerini yaptırmağa engel 
olabilecek hiçbir kuvHnet kahna-
mıştıl 

Vahideddin ve Damat Ferit paşa 
için dahilî siyaset demek entrika çe. 
virmek demekti! Haricî siyasetin 
bedviri ise, bundlan daha kolaydı I 
Ve bunun ancak bir yolu vardı: 

Ecnebilere yaranmak için onlann 
her emellerine boyun eğmek 1 Hele 
ingilizler karşısında! 

F«rit paşa Sadreızeun ohır olmaz, 
azametinin, hırsının eserlerini açık 
olarak göstermekten çekinmemeğe 
blaşlamıştı. Kalben nefret ettiği baş-
mabeyinci Lûtfi Simavî beyle temas 
etmemek için teşkil ettiği Vükelâ 
Hejretinin Mabeyinde taJılifi resmin
de âdet hilâhnda hazır bulunmadı. 
Bu hususta padişedıla evvelden an
laşmamış olsaydı, Ferit paşanın böy
le bir harekete cüret edemiyeceği 
aşikârdı. 

Lûtfi bey tahlif varakasını başUu 
rında Şeyhislâm Mustafa Sabri efen
di olduğu halde hazır bulunan Vü
kelâya birer birer okuttu. Bu mera. 
amin sonundla Vahideddin, Vüke
lâya şu hitabeyi iradetd: 

— Hükümeti h2Mİs ve »efil bir in
tikam v« menfaat hissile idare etmi. 
yeceğinizi ümidederim. Buiıu şüphe
siz icraatınızla millete ütsasjıre ispat 
eyüyeceksiniz. Elsasen böyle hissiyat
tan münezsüeh olduğımuzdan emi. 
niml 

Bu beyanatm hilafı maksut oldu
ğunu pek yakında icraat ^sterecek-
d! Çünkü birkaç gün sonra kabine 
Ferip paşa konağında EntelUcena 
Seıtvis memurlan huzurunda çere. 
yan eden müzakere ve münakaşalar 
neticesinde kamrlaştınlmış bir liste 
üzeıinciıen ittihat ve Terakki Vüke-
lâsmdah ve mensuplarından birçok-
lannı tevkif ettirmişti I 

Dahilî siyacette neıfaindeki gurur 
ve azametin tezahürlerine, tahâk. 
kihn emellerine meydanı geniş tut
mak istiyen Ferit paşa. Müttefikle
rin Istanbuldaki mümessillerine kar. 
şı ihtiramda tabasbus derecesine var
malı haricî aiyasette muvaffakiyet 
için lüzumlu bir hareket saymış; bu 
mümesailleri birer birer ziyarete gît-
miştL Bunlar da Hariciye dairesinde 
onla ziyaredeıini iade etmişlerdi. 

In f̂iliz fevkalâde komiseri gelir, 
ken Ferit paşa sofanın camlı kapısı
na kadar fırlaımştı; oda kapısının iki 

kanadı da açılmıştı. Fransız ve 
yan mümeasillerini bir derece hafif 
muamele ile karşlamıştı. 

Haricî siyaseti o: (ittihatçılar 
memleketi mahvettiler; eaki siyasî 
dostlarımızı bize düşman yaptılar. 
Şimdi biz onlarm dostluğunu kazan, 
malıyız.) düsturuna göre idare ede
cek tL 

Ferit paşa yalnız bu dosduğun pa
hasını biçemiyordu! Dostluk olsun 
da, ne pahasına olursa olsun diye 
düşünüyordu! 

Ferit paşa daha kendisini — ken
dine has bir tarzda — İngiliz siyaseti 
mürevviçliğine kaptırmamış olduğu 
günlerde Alvrupa Vükelâsı gibi «ya. 
sî bir nutuk iradı vesilesini ihzar ey
lemek arzusile, dlalatasarayda bir zi
yafet tertibetmiş, Fransaya cemile 
olmak üzere Fransız mümessilile ba. 
zı Fransız öğretmen ve subaylarını 
da davet eylemişti. 

Soifrada okuduğu nutukta kendi
sinin Ayan meclisinde İttihat ve Te
rakki hükümetine nasıl muhalefet 
ettiğini, filân, falan celselerde neler 
söylediğini, filân tarihte ne yolda 
idcirei kelâm eylediğini anataıak bir. 
çok temeddühlerde bulunmuştu. Bu 
nutkun en canlı ve parlak noktası da 
şimdi — şüphesiz, kendisinin revi-
yet ve hasafeti sayesinde! — devlet 
için siyasî ufukta ümit verici şuleler 
belirmekto olduğunu müjdelemesi 
olmuştu! 

Tabiî, ziyafette hazır bulunan ta-
laftarlan da paşalarının siyasî dehâ. 
sim bol bol alkışlamışlardı! Bu ziya
fette Maarif Nazın Ali Kemal bey 
de Vahideddinin Fransız bayrakla-
rile de sardmış tuğrasını göstererek: 

— işte bizim düşüncelerinuzin 
timsali!... . diye bağırmıştı! 

tstanbula alelade bir tarzda gir
miş iken, sonra muzaffer bir Roma 
kumandam azametile görünmek için 
kendisine bir zafer alayı tertibettir-
miş olan Fransız generali Franchet 
d'Elsperay de Galatasaraıy lisesini bir 
ziyaretinde tzJ ebeye şu hitaJ>eyi ira. 
delmişti: 

— Fransa bütün milleUer arasın
da menfaat peşinde koşmıyan yegâ
ne devlettir (!) Çocuklarım! İsimle, 
rini söylemek istemediğim bazı kim
seler bu memleketi soydular; onu 
Almanların kucağına attılar ve felâ
kete sürüklediler. Bugün yakın se. 
leflerinin yanlış harekederini taki-
betmiyen hükümdarınız memleketi
ni seviyor, ona sulhu temin etmek, 
onu kurtarmak çarelerini an. 
yor! (1) 

Vahideddin birer kara damga 
mahiyetinde olan bu hüsnü şehadet-
lerle (I) artık iftihar edebiürdil 

Bu sıralarda Amerika Cumhurrei-
6İ Vilson, Amerikadan AVrupaya 
aıvdet ebnek üzere bulunuyordu. Fe
rit paşanın nutkunda verdiği müjde 
hilâfına. İngiltere, Fransa, İtalya, 
Amerika devletlerince Osmanlı im
paratorluğu aleyhinde pek fena ka
rarlar verildiği haberleri tereşşuh 
ediyordu. 

Ferit paşanın, Siadarete gelince, 
ilk gördüğü işlerden biri Almanya-
ya sığınmış ittihat ve Terakki rüesa-
sınm memlekete yaptıkları fenalık
lardan dolayı lâyık olduklan ceza
lara çarpılmak üzere iade ve teslim 
edilmelerini Alm«nya hükümetinden 
resmen istemek olmuştu. Bunun için 
Ferit paşa Babıâlî hukuk müşaviri 
Münir bejre hukukî bir iddianame 
kaleme almasını emretmiş, Münir 
bey, bunlaiin siyasî mülteci olduk, 
lannî, iade edilebilmeleri için haJda-
rmda mahkemece şahsî veya umu
mî hakkra müstenit olarak verilmiş 
bir hüküm bulunmak icabedeceğini 
kendisine bir türlü anlatamamıştı I 

Ferit paşanın bu teşebbüsü tabia-
tile akim kalmıştı. 

Cehlim istibdadile ikmal ve «et-
retmeğe çalışan Damat Ferit paşa 
kendisine hÂ} eğmiyenleri itlSıatçı-
İdda itham «liyoT, her tajafta bir 
ittihatçı ocağı kejfediyordul Bu onda 
hastalık haline gelmişti. Hai?ya zih-
niyetli bazıları bugünlerde atebey* 
arizeler takdim ediyorlardı. Vahi
deddin jumaldan başka şey olmı. 
yan bu arizalarm zarflan açılmadan 
kendisine teslim edihnesini Mabeyin 
kitabet dairesine emretmişti. 

(Aricası 6 ncı sahifede) 

(1) Hemy Meyles: La fîn 
de StambuL 
• •MIIMHMaHNMIIia iHIBMMlIMHMaaHmHMMI 

Franaanm iki akadenü azası Pierre Benoit ve Paul Bourget ile 
Gerard d'Houville ve Henri Douver Nois'nin müşterek eserleridir. 
Karuını âşıkı ile yakalayarak öldüren bir adamın bu hâdiseyi biricik 
kızmdan «aklamak için çektiği ıztırablaıite başlıyan ve ayni iztirabı 
ve nedamet hislerile «ona eren; hayatin tâ kendisi bir romandır. 

100. Gldlisi 150 kuruştur. 
AHMET H A U T idTABEVt 

irili ufaklı şişeler, alta morla 
kutular, inceli kalınU iğneler, 
şırıngalar, dereceler, pamuklar... 
Kapı açıfayor, fısıltılar duyulu
yor: 

— Doktor geldL 
Çeşit çeşit yabancı adamlara 

buyur ediyoruz. Harinümize 
kadar pervasızca giriyorlar, ya
tağa eğüiyorlar; henüz açılma
dan solup kurumuş bir gül kon-
casmı parmaklan arasında hışır-
data hışırdata uğuşturan şı
marık çocuklar gibi; sararmış, 
kaditleşmiş körpe vücudu inlete 
inlet 9 örsdiyorlar. Kâh sevindi
rici bir kaç kelime gönlümü fe
rahlatıp dudaklarımda yanm 
inanç tebessümleri kıvırıyor; kâh 
nabız sayum esnasında duvara 
dikilen endişeli bakışlar içimi 
sızlatıp tüyleriım ürpertiyor. 
Nemlenen gözlerimi zavallı has
taya göstermemek için başımı 
çeviriyorum... Kâğıt parçasmv; 
kargacık burgacık rakamlar ka-
ralarayor; kısa, kestirme tavsi
yelerden sonra ümit destekleyici 
bir vaat ve soğuk bir veda: 

— Kaşeler günde üç defa ata
nacak. Küçük şişeden yirmi dört 
saatte otuz damla içilecek. İ̂ r̂«-
1er damara yapılacak. Perhize 
devam. Bu ilâçlar iyi gelir. Has
tayı yann yine göreceğim. 

Her gün aynı ziyaretler birkaç 
defa tekrarlanıyor. Yine göğüs 
dinlemeler, nabız saymalar, yine 
reçeteler, ilâçlar... Karyolanın 
baş ucunda beşerin acizle cılız-
laşnuş zekâsı, tabiatın haşin kud-
retile çarpışmağa yelteniyor; ya
tağın içinde körpe, mariz bir ha
yat, ölümün gaddar pençeleri 
arasında inleye ürpere boğuşu
yor. 

Böyle bir hayta günler ve ge
celer geçti. Her geçen gün ve ge
ce, ıstırap iniltUerini biraz daha 
sıklaştırdı ve zayıflattı. Her gün 
yeni bir ümit, yeni bir teselli 
makyajile sahneye çıkan tedavi 
komedyası önünde damla damla 
eriyip sönen güneşimin şu hazin 
seyri haftalarca devam etti... 

Ve nihayet, ümit perdelerine 
bürünüp ardımız sıra dolaşan acı 
hakikat bir sabah bütün huşu» 
netile çini çıplak karşıma di
kildi. Sista ufuklardan, güneşin 
ilk ışıklan yükselirken benim 
âlemimde, benim güneşimin son 
kıvdcımı da söndü. Her şey oldu 
ve bitti. [>erinUği kadar valışî, 
tüyler ürpertici bir sükût... 

Tıbbm, ilmin, şefkatin bunca 
gayretlerinden elde kalan ne?.. 
Masa üzerinde kimi yanya kadar 
boşalmış, kimine hiç el sürülme
miş iriU ufakta şişeler, alta morlu 
kutular; beşer aczinin o sıntkan 
dişleri... ötede bir yığm kara top
rak. Hayatımın sekiz yıllık güne
şini damla damla eritip bu- yu
dumda içiveren mezar yığını şu 
gadrinden utanmış gibi sessüt, 
hareketsiz, göz yaşı emiyor... 
ölümün mermer dişleri arasın
dan ejder diU gibi uzanan kap
kara servüer kâh mezann hey
betine, kâh etrafından yükselen 
boğuk hıçkınklara kulak kabar-
üp başbaşa fasıldaşıyorlar. YUan 
ıslıklan kadar korkunç, vahşî fı-
sıltüar... Hayat eşim, hayatının 
yirmi beşinci yazında işte bu 
vahşi t |altıh korkunç diyara, 
ebediyet kervanmm bu son ko-
nagma göçtü. Yuvamızda bırak
tığı derin boşluktan, her an bi
raz daha artan elem. ıstırap sel
leri fışkınyor. Henüz «anne!» 
diyemeden anasız kalmak felâ
ketinden bihaber, on dört aylık 
bir yavrunun masum göz yaşlan, 
cıtaı hıçkınklan da bu ıstırap 
kümeleri ü«erine yığıhyor. 

Günün birinde o masum yav
ru: 

Baba! Herkesin annesi var. 
Benim annem nerede?.. 

Diye karşma dikilince, minimi
ni elinden tutup onu da şu kor-
kımç diyara getireceğim. Göı 
yaşlanınızı emen kara toprak 
yığımnm önünde diz çöküp be
raberce haykırarak soracağız: 

s- O nereye gitti?.. 
Nâsır Hüsrev şöyle der: 
Faniliğin esiri olan dostlarımı zi

yaret için mezarlığa gittim. Birden
bire taha.-5sürie: Onlar nereye gitti
ler? diye bağırdım. Mezarlık bana §u 
cevabı verdi: Onlar nereye gittiler?..) 

Oğlumla beraber hayku^ığımız 
zaman mezarlık bize ne cevap 
verecek acaba?.. SuaUmizi ağır 
bir sille gibi yine suratımıza 
carpmıyacak nu?.. Hakikat ne 
kadar acı? ö lüm ne kadar vahşî? 
Tabiat ne kadar gaddar?!„ 

İşte, bu da İstanbul hayatın
dan bir sahne!.. 

Cemal Refik 
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Bir karşılaşma J 
Berber, elirtdekl saçlan güzel bir to- — İhtiyarladık derken seni katiyen 

pu2 halinde 3nıkarı kaldırdı. Nerima- kasdetmlyonun. Çünkü hakikaten sen 
n m biçimli ensesi tamamile meydana 
çıktı. Koltukta oturan kadm, ayna
nın içinde kendisini İnceden İnceye 
tetkik ediyordu. Bir aralık berbere: 

— Yan taraflarda bir kaç beyaz var 
zannederim... dedi. 

Berber: 
— İsterseniz onları alayım veya hiç 

Xarkedilmiyecek bir şekilde boyayıve-
reyim, olmaz mı?., dedi. 

Neriman cevap verdi: 
— Kalsın kalsın... Boyadan nefret 

ederim. Almağa gelince, yeniden çı
kacak değil mi?.. Hem siz saçlarımı 
o şekilde yapmayınız... Beğenmedim, 

Bu sırada yanındaki koltuğa genç 
ve bir masal perisi kadar güzel bir 
kadm oturmuştu. Berber onun saçla
rını çözdü, taradı. Bu saçlara elile 
muvakkat bir takım şekiller vererek: 

— Böyle mi istersiniz?.. Bakmız 
bu tarafı yukarı kalkarsa daha güzel 
olacak!., diyordu. 

Neriman dikkat etti. Berberin gös
terdiği her saç şekli genç kadına ga
yet yakışıyordu. Halbuki kendisi de-
mindenberi, başına en uygun gide
cek bir şekil bulamamıştı. Sonra şim
di Nerimanda garip bir değişiklik de 
olmuştu. Şu genç kadın gelmeden ön
ce kendisini ne kadar güzel buluyor
du. Adetâ aynada, biraz olgun, fakat 
güzelliğine hayran olunabilecek bir 
kadm seyreder gibi kendi aksine ba
kıyordu. 

Halbuki şimdi?.. Şu koltuğa bir genç 
ve siüzel kanlın oturunca onun yanın
da güzelliği adetâ sllinivermlşti. 

Berber: . 
— Buyurunuz efendim... Sıhhatler 

olsun, işiniz bitti... dediği zaman ay
naya baktı. Büsbütün sinirlendi, İçin
den- «Bu adam yine saçlarımı berbat 
etmiş!..» diye köpürdü. 

Sokağa çıktığı zaman son derecede 
asabi '.di. İçinde bir bezginlik duyu
yordu. Genç kızlığı ve genç kadınlı
ğının en parlak devrindeki o adün-
yaya tepeden bakış» ı kaybolmuştu. 
Halbuki yıllarca kendisine «güzel 
Neriman» denilmemiş mi idi?.. Bir 
aralık yaşını düşündü. Bu temmuzda 
kırk üçünü bitiriyordu. O kadar asabi 
idi ki kendisine hafifçe çarpan biı; 
adama ters ters baktı. 

Böyle sinirli bir halde eve dönerse 
o gece uyuyamıyacağını biliyordu. 
Beyoğhma geçti. 

Maksatsız, fikirsiz, vitrinlere baka 
baıîa yürüyordu. 

Birdenbire ince bir kadın sesi: 
— Neriman!., diye kendisini ça

ğırdı. 
Dönüp baktı . Bu mektep arkadaşı 

Emine idi. Fakat Neriman onumla 
karşı karşıya gelince son derecede 
şaşırdı. Çünkü Emine insana hayret 
verecek derecede yaşh görüniiyordu. 
Halbuki Emme kendisinden beş sınıf 
aşaSıda idi ve 7 yaş küçüktü. 

Vakıa Neriman onu çoktanberi gör
memişti. Halbuki Emine güzelliği, şık
lığı, zarafeti ile meşhurdu. 

Şimdi yirmi senedenberi karşılaş
mayan bu iki kadın ayakta birbirle
rini büyük bir tecessüs içinde, büyük 
bir merakla tetkik ediyorlardı. 

Neriman bir türlü tahlil edemediği 
bir takım hisler içinde idi. Bu emi-
neye mektepte iken «minyon» der
lerdi. Onu bir bebek gibi severlerdi. 
Upu;vın kirpikleri ile ve toraman 
kocsman mavi gözlen ile lıakikateıı 
onda bir bebek güzelliği de vardı. 
Herkes Emineye karşı bir abla. oir 
anne tavrı taliinırdı. 

Halbuki şlmd; Minyon, yani şu 
karşısında duran kadın kendisinden 
ne kadar büyük görünüyordu. 

N'hayet Neriman gülümsedi: 
— Affedersin Emine... Birden

bire tanıyamadım... dedi. 
Minyonda mektep sıralarındaki o 

taze gülüş bile kaybolmuştu. Ağzın
daki platin dişleri göstererek gülüm
sedi: 

— Tabiî... Kaç sene geçti aradan?, . 
İhtiyarladık... 

Sonra durdu. Sözünü hemen tashih 
ett i : 

bu kaideden müstesnasm. Şayanı hay
ret derecede genç görünüyorsım. 

Neriman memnun, hafifçe itiraz 
ett i : 

— Amma yaptın ha,. . 
Minyon samijnl atıldı: 
— Katiyen doğru söplüyorum. 

Adetâ mekteptekinden biraz, pek az 
farklısm,,. Yani o güzel genç kızm 
olgunlaşmış kadınısm... 

— Haydi, canım sen de... 
Neriman bu «haydi canım sen de.,s 

cümlesini o tarzda söylemişti ki ha 
linde: «Kuzum... Rica ederim devam 
eti...» gibi bir mâna vardı. 

Emine de devam etti: 
— Hakikaten öyle... Bizi yanyana 

görenler beni senin ablan sanırlar.. 
Neriman adetâ sarhoş olmuş gibi 

idi. Minyonun küçük kardeşi gibi gö
rünmek!.. İnanılacak şey değil!.. 

Emine: 
— Halbuki ben kendi hesabıma 

genç görünüyorum sanıyordum. Ha
yatımı da iyi geçirdim. Bol bol seya
ha t ettim, Sıkmtı ve üzüntü de çek
medim. Fakat sen maşallah!.. 

Neriman: «Söyle Tatar ağası!..» 
gibi memnun, fakat inanmamış bir 
tavırla da: 

— Sahi mi?., dedi, sahi mi söylü
yorsun?.. 
^ — Bunu sana ben değil, aynalar 
çoktan söylemiştir. 

Neriman, Minyonun elini sıktı, 
Eminenin yüzündeki çissgilere. saçla-
rındaki beyazlara memnun bir tavırla 
baktı. Sonra mesut, ferahlamış, ha t 
tâ berbere karşı kızgınlığı geçmiş ol
duğu halde sokakta yürümeğe baş
ladı. 

Şimdi yine o genç kızlık, genç ka
dınlık devirlerindeki gibi «dünyaya 
tepeden bakış» la etrafı süzüyordu... 

(Bir yüdız) 

ÇIPLAK 
MODEL 

Sevdiği kızla, annesmin müsaade 
etmemesi yüzünden evlenmiyen bir 
gencin ömrünün sonuna kadar çek
tiği ıstıraplar. Bu yüzden çocuğunu 
perişan gören bedbaht annenin duy
duğu pişmanlık ve döktüğü göz yaş
ları. Temiz bir aşk ve macera sonun
da seven ve sevilen bir kadının gö
nülleri titreten bir hüzünle vedaı. 
Nezihe Muhiddinin bu harikulade ro-
manındadır. Bu çok güzel romanı 
okurken aşkm ilâhî teheyyücü İle 
titriyeceksiniz. 

100 Kr. Arif Bolat Küabevl 

C.H.P. İşbulma - Kurtarma Yur
dundan: 

Tornacı, Tesviyeci, Kaynakçı, Elek
trikçi, Dizel motorcusu, Eczacı kalfası, 
Bahçıvan, Amele, Hamal, Gece bek
çisi, Hademe, Dadı, Kadm işçi. Erkek 
işçi, Ev işlerinde çalışacak hizmetçi. 

Yurda yazılı işlerde çalışmak iste
yen vatandaşlann iki resim ve nüfus 
•tezkureler^^e Nuruosmaniyedeki Yur 
da müracaatlar). 

Eminönü Halkevinden: 
Evimiz rejisörlüğü genişlettiği tem

sil kadrosuna bayan ve bay eleman 
aramaktadır. İsteklilerin her gün 
saat 17 - 19 arasında Ev rejisörlüğü
ne iki resimle müracaat etmeleri ilân 
olunur. 

Tarihten 
salıifeler 
(Ba$ tarafı 5 inci sahifede) 

Bağdat nakibüleşrafı Geylânîza-
denin Hint müslümanlan a rasmda 
büyük nüfuzu vardı . Bu zatın oğlu 
olup Âysm meclisinde âza bulunan 
Muhiddin efendi, Bağdat eşrafından 
bazılarile birleşerek İrakta Osmanlı 
m,Mifaatlerini müdafaaya çalışıyor, 
sal tanat hanedanı âzasından birisi-
nia Iraka umumî vali tâyini heJckın-
da p ropaganda yapmakla uğraşı
yordu. 

Ferit paşa bu zatı İttihat hüküme
ti zamanında Ayandaki İttihat ve 
Terakki fırkasına mensubiyeti beha_ 
nesile tevkif ettirdi. Sonra —— riva
yete göre, İngiliz siyeısî mümessili
nin teşebbüsü üzerine — serbes bı
raktı. Muhiddin efendi de bir daha 
Istanbula dömmemek niyetile Bağ-
dada gitti. 

K ı n k n potun güya tamiri ümidile 
Vahideddin Bağdada hareketinden 
evvel Muhiddin efendiyi huzuruna 
kabul et t i ; kendisini birinci Mecidî, 
babeısını birinci Osmanî nişanlarile 
taltif eylemek suretile gönüUlerini 
almak istedi I 

Bade harabil Basra I 
Bu günlerde Nev^ - York Herald 

gazetesinin muhabiri padişahın hu
zuruna kabul edilmek istemişti. Baş-
mabeyinci Lûtfi Simavî bey padişa
h a : 

— Bu muhabire (Pariste Türkle
rin sesini işitirmek kabil olamıyor; 
düşmanlar aleyhimizde bin türlü if
t i rada bulunuyorlar. Adale te ve mil
liyet premsiplerine müstenit bir sulh 
yapmak için derin tahkikat yapılma
dan Osmanlı devletinin mukaddera 
tına karar verilmemek lâzım geldiği, 
Cemiyeti akvamın da bize yardım 
etmesi münasip olacağı) zemininde 
sözler söylenirse, muhabir de bun
ları Pariste ve Amer ikada çıkan ga
zetesine yazarak iyi bir tesir hasıl 
edebilir. 
Tavsiyesinde bulundu. ( 2 ) 

Fakat Vahideddin : 
— Mukadderat ımız taayyün et

miş ise, beyanatımın ne tesiri olur? 
Diyerek, iptida bu telkinlere 

ehemmiyet vermedi. Sonra Sadra
zam Ferit paşanın iltiması ve Posta, 
Telgraf Nazm Mehmet Ali beyin de-
lâletile 1919 m'artının on dördüncü 
günü muhabiri huzuruna kabul etti. 
Bu gazeteciye söylediği en mühim 
söz şu o ldu: 

— Ben İttihatçılara harb ilân et
tim! Onları sonuna kadar takibede-
ceğiml ' 

Padişah, milleti efradından bir kıs
mına harb ilân ettiğini ecnebi bir ga
zete muhabirine böyle tafralı bir 
pervasızlıkla bildiriyordu! 

Böyle anlarda böyle bir harbin 
ilân edilmesi, gösterilebilmesi en ko
lay bir kabadayıl ıktı! Her safhası 
sefil entrikalarla dolu olan ve ze
bunlara, makhurlara alabildiğine k i . 
lıç çekilen bu ha rbde Vahideddin 
mükemmel bir başkumandan. Da
mat Ferit paşa da ona lâyık bir er-
kânıharbiye reisi idi! 

Süleyman Kani t r tem 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

Bugünkü program 

12.30 Program, 12.33 Şarkılar, 12.45 
Ajans haberleri. 13.30 Müzik: (Pl.). 

18.03 Salon orkestrası, 19 Ajana 
haberleri. 19,20 Fasıl heyeti, 19.45 
Konuşma, 20 Müzik, 20.15 Radyo ga
zetesi, 20.45 Müzik, 21 Temsil, 21.30 
Konuşma, 21.45 Klâsik Türk müziği, 
22.30 Konuşma. 22,35 Ajans haberleri. 

¥ a n n sabahki program 
^ 7 . 3 0 Program, 7.32 Vücudumuzu 
'Çalıştıralım, 7.40 Ajans haberleri, 
7.55 Salon orkestrası. 

İSTANBUL RADYOSU 
Bugünkü program 

19.15 Dans müziği, 19.30 Ajans h a 
berleri, 19.45 Klâsik eserler, 20.15 
Radyo gazetesi, 20.45 Şarkı ve tür 
küler, 21.15 Senfonik müzik, 22 Ajans 
haberleri, 22.15 Kapanış. 
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Soldan sağa ve yukarıdan aşağı: 
1 — Facialı piyes - Bir emir. 
2 — İstanbulun bir semti. 
3 — Tersi topun bir deliği - Raci. 
4 — Devam ettirmek. 
5 — Konuşma - Sonuna «Ş» gelirse 

dolu değil. 
6 — Erkek - Emniyetli köle. 
7 — Patinaj nalinl _ Tersi faydalı 

bir böcektir. 
8 — Oruçlu - Terai bir ayakkabı. 
9 — Bak yanımızda. 

10 _ Nota - Hırsızlıktan evvel ya
pılır. 

Geçen bulmacaımz 
Soldan sağa ve yukarıdan aşağı: 
1 — semizlemek, 2 — Eşit, Avala, 

3 — Misafirler, 4 — İta, Akasya, 5 — 
Fas, Kiaf. 6 — Laik, Dıhk, 7 — 
Evrakıayır, 8 — Malslhyeş 9 — Ele-
yakışır, — Karaf Ru. 
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B u l u p g e t i r e n e m ü k â f a t 
K A Y I P H A K t K T E Ş B İ H 

4/9/943 tarihine tesadüf eden cu
martesi günü öğle namazını mütea
kip Çemberlitaşta Köprüllü camiin
de gümüş kamçılı kırmızı haklk teş
bih kaybolmuştur. Her kün buldıyse 
insaniyet namma aşağıdaki adrese 
getirdiği takdirde helâlinden mem
nun edilecektir. 

Divanyolu Hacı Tahsin Bey sokak 
4 No. da Ayşe Özdel 

( 2 ) Lûtfi Simavî : Sarayda gör
düklerim. 

Bulup getirene mükâfat 
5^9/943 tarihinde pazar günü Oöz-

tepeden gece 21,45 de hareket eden 
trende bir gazete paketi içinde bu
lunan emprime kumaş ve bir ölçü 
defteri kaybolmuştur. Her kim bul 
dıyse adrese getirdiği takdirde mem^ 
nun edilecektir. 

Taksim Kazancı yokuşu Sormagir 
Sokak 8 No. da bayan Agavni 

Mükellefin 
ismi 

Aleko Civanopulu 

Semt ve 
Kazası 
Ortaköy 

Mahallesi 
Mecidiye 

No. 
3 

Tamammm 
kıjmıeti 

2160 

Sokağı 
Gözlükçü 
Cinsi 
Ev 

Hissenin 
Teminatı Hissesi 

81 1/2 
Eminönü maliye şubesine borçlu Aleko Civanopulonun karısı Avantiya-

nm mutasarrıf olduğu yukanda yazılı emlâkin 16/9/943 Perşembe günü 
saat 16 da birinci müzayedesi 27/9/943 Pazartesi saat 16 da kati ihalesi ya
pılacağından taliplerin pey akçelerini yatırarak makbuzlarile birlikte Be
şiktaş kazası kaymakamlığı idare heyetine mürauaatları ilân olunur. 

«8863» 

Başvekâlet istatistik Umum müdürlüğü 
Eksiltme ve ihale Komisyonundan : 

1 — Açık pazarlıkla eksiltme ve ihalesi yapılacak olan 35 forma 
tiJımin olunan Belediyeler istatistiğinden 500 nüsha bastırılacaktır. 

2 — 16 sahifelik beher formasına 70 lira üzerinden 2450 lira fiat 
tahmin olunmuştur. % 7,5 hesabile 184 lira muvakkat teminat veril
mesi şarttır. 

3 — Eksiltme 15 Eylül 943 Çarşamba günü saat 15 de Umum 
Müdürlük binasında toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. ( 8 2 3 8 ) 

İstanbul C. Müddeiumumîliğinden: 
Taşköprü mahkemesinde 15 lira| 

maaşlı bir zabıt kâtip muavinliği açü- i 
mış olduğundan memurin kanununun 
4 cü maddesinde yazıh evsaf ve şe
raiti haiz olan taliplerin 10/9/943 
cuma günü Kastamonu adliye encü
meninde yapılacak imtihanda muk-
tazi vesikalarile birlikte hazır bulun
malar* ilân olunur. 

Sümerbank işletmesinden* 
Çimento fabrikasında çalışmak üzere ehliyetli ve tecrübeli 

Kazancı, Tesviyeci ve Elel(tril(Ci 
ustalarına ihtiyaç vardır. Bu şeraiti haiz olanların 
tecrübeleri vaoılmak üzere fabrikamıza müracaatları. 

ıtiha 

Kapalı zarfla eksiltme ilânı 

Çorum Valiliğinden: 
1 — Çorum - Çerikli yolunun 77 + 960 — 86 + 360 K. M. ara imda 4170 

M. şose esash tamiri 13/9/1943 pazartesi günü saat 16 da Vilâyette mütfş '^-
kil Daimî Encümende ihale edilmek üzere kapah zarfla yeniden eksiltii. , 3 
konulmuştur. 

2 — Keşif bedeli «56473» lira «61» kuruştur. 
3 — Muvakkat teminat «4073» lira «68» kuruştur. 
4 — Bu İşe ait evrak şunlardır: 
A — Eksiltme şartnamesi 
B — Mukavele projesi 
C — Silsilei fiat ve keşif hülâsa cedvellerl 
D — Vasati mesafe cetveli ve Grafik'i 
E — Bayındırlık işleri genel. Şose ve Köprüler fenni ve hususi şart,na-

melerl. 
Bu evrak her gün Daimî Encümen kaleminde ve Nafia Müdürlüğünd» 

görülebilir veya (2,82) Ura bedelle alınabiUr. 
5 — İsteklilerin yukarıda yazılı teminatı yatırdıklarına dair belge İle 

eksiltmeden en az üç gün evvel Vilâyet Makamına müracaatla alacakları 
ehliyet ve Ticaret Odası vesikalarım ve ayrıca kapalı bir zarfa konmuş, yu
karıda yazıh evrakı okuyup tamamen kabul ettikleri şartını havi teklif 
mektuplarını mevzuata uygun şekilde diğer bir zarfa koyup ihale saatin
den bir saat evveline kadar Daimî Encümene makbuz mukabilinde verme
leri veya göndermeleri ilân olunur. Postada olacak gecikmeler muteber de
ğildir. (1) 

6 — isteiüilerin teminat makbuzları ve lüzumlu vesikalarla birlikte, mu
ayyen gün ve saatte komisyonda Daim! Encümende bulunmaları ilân olu
nur. «8626» 

Telefondaki ses 
Vazan: B ruce G r a e m e T e r c ü m e e d e n : (Vâ - N û ) 

Tef r ika No. 73 -Jf 

— Tuhaf şsy! Nasıl oldu da dü
şürdüğümüzü farketmedik? İnsan çıt 
çıkarsa, boş evde akisler yapar. 

Muharrir, bu sözleri söyliyerek, 
bodrumdan çıkan merdivenin son 
basamağına ayağını değdirdi, ve 
gördüğü manzara karşısında hayr«te 
düşmüş gibi duraladı. , 

— Allah, Allah! Ne oluyoruz? -
dedi . 

Polisi gördüğü için şaşırmışa ben
ziyordu. 

— Bu boş evde ne yapıyorsunuz? 
Kimsiniz siz? - diye sordu. 

Muharrir, hem hayret, hem de va
kar rolü oynuyor: 

—Ben bu evin müstakbel sahibi
yim. Madam da zovcemdir. 

— Ev gezmek için tam saatini bul-
ır.uşsunuz, 

— Evi gezdiğimizi size kim söy
ledi? 

•— Peki gezmiyorsanız burada ne 
îşiniz var? 

— Müsciade etseydiniz anlatırdım. 
«Karımla ben, bugün, öğleden 

so«ıra, buraya gelmiştik. Anahtar ı 
bize emlâk acentesinden vermişler
di. Saat beş sularındaydı galiba. 
Her yeri dolaştıktan sonra, acente 
tam kapanacağı sırada anahtarı m e . 
mura iade ettim. Yarım sjıat geçme
den de portföyümü kaybettiğimin far 
kına vardım, içinde tîJcriben yirmi 
lira vardı. Hemen emlâk acentesine 
koştum. Maalesef kimse yok. Halbu
ki, akşama Saıvoy'a yemek yemek 
için gideceğiz, karımın yıldönümü
dür. Tabiî paraya ihtiyaç var. ö y l e 
karar vermiştik, işte bunun üzerine 
buraya geldik. Ben bir kere daha 
acenteye bakayım, dedim. Civarda 
memurun adresini bulurum diye um
dum. Karım da buraya beni bekleme 
ğe geldi. Kaldır ımda durmak hoşu
na gitmediği için arka pencereden 
içeri girmeği düşünmüş. Sonra içe
riden bana da kapıyı açmış. 

Verrell 'in sözde kansı olan vu-
alli kadm, polise döndü ve ona sa
fiyetle: 

— Bay polisi istemeksizin böyle 
kanun harici bir iş yaptığımdan do 
layı pek müteessifim. Eğleneceğimiz 
bir akşamı heder ettiğimden dolayı 
müteessirim d e . . . 

Bu sözleri söylerken sesi azıcık 
titriyordu. Verrell, onun bu kadar 
yalanlar otasmda büyük bir hakikati 
söylediğini farketti. O ki, bu buluş
maya son derece kıymet vermişti; 
bu saatleri iple çekmişti. İşte saade
ti pek saçma bir şekilde ihlâl edilip 
yanmıştı. Şimdi ise, (Telefondaki 
kad ın) in ona bir daha ne zaman 
randevu vereceğini Allah bilir. Bu
luşmalarının böyle vakalarla dolu o l . 
ması belki de genç kızın gözünü yıl
dıracaktı. 

Bu sırada, polis, karıyla kocanın 
uğradıkları bu küçük felâket yüzün
den pek mütessir, pek heyecanlı, 
ne yapacağını bilemiyordu. Şayet, 
Nelly'siyle gezmeğe gideceği sırada 
onun da başına meıazallah böyle bir 
belâ gelse! 

Sesinde artık hiçbir emniyetsizlik 
ifadesi bulunmaksızın: 

— Evet madam. — dedi. — Keş
ke bana haber verseydiniz. İçeri gir

menize yardım ederdim. 
Verrell ' in heyecan dolu bir nida

sı bu muhavereyi yarıda kesti. 
— Aman ya Rabbi ! Güzel im. . . 

Buldum. . . Bakınız portföye! Paspa
sın üs tünde. . . Polisin arkas ında. . . 

Polis, döndü, fakat bir şey göre
medi. 

Verrell, elini yere değdirerek: 
— İşte bakın. - dedi. 
Polis, lâmbasının ışığını gösteri

len noktaya çevirdi; ve kara deri 
porföyün dimdik ayakta durduğunu 
gördü. 

Verrell, neşeli, neşeli: 
— Ne şans! Ne şans! — diye ba

ğırdı. — Benim portföy, görüyorsu
nuz ya? 

Ve açıp, içindeki banknot lan po 
lise gösterdi. 

— Görüyorsunuz ya? Bay komi
ser, nasıl doğruymuş söylediğim? 

Bunun üzerine, adam, şüphelendi
ği iki şahsın masum olduklanna dair 
kanaat getirdi: 

— Evet, doğru. Bulmanız talih 
eseridir. — dedi. — Kim bilir, bel
ki de onu, yarın yerinde bulamazdı
nız. Şimdi sizinle birlikte sokağa çı
kalım, zira kapının önünde filân b a ş . 
ka bir polise raslarsanız bövle boş 
bir evde, bu saatte dolaştığmız dik

katini çeker. 
Genç kadın, zabıta memuruna 

döndü, ve nezaketle: 
— Size pek çok teşekkürler ede

riz, bay muavin. — dedi. — Valla
hi, bir an bizi tevkif edeceğinizi ve 
karakola bile götüreceğinizi düşün
müştüm. 

Memur, şiddetle itiraz etti : 
— Sizi tevkif etmek, karakola 

götürmek mi, bayan? Çok şükür za
bıtanın insanları tJinımak hususunda 
pek büyük tecrübesi vardır, ö y l e 
hajfiflikler yapmayız. Sizin gibi, zev. 
ciniz gibi namuslu insanlar» daha 
uzaktan tanırız. Ancak, kanuna ria
yet etmîyenler bizlerden korkmalı
dır. Haydi efendim, çıkalım artık. 

ö n d e n yürüdü.' Verrell, yavaşça 
seslendi: 

— Bay muavin! 
A d a m döndü. Bir kâğıdın buruş

tuğu kulağa çalındı: Bir kâğıt para, 
bir elden bir ele geçmişti. 

Ve nihayet, kan koca olduklarına 
dair kanaati sarsmamak için, Ver
rell, polisin önünde bir tetksi çağırdı, 
ve Savoy'un adresini söyledi. 

Otomobil uzaklaştığı sırada, m e . 
mur, şapkasına dokunarak selâm 
verdi ; memnuniyetini anlatmış ol
mak için, daha müsait bir kelime bu-

lamıyarak, Verrel l 'e : 
— Başka sefer daha itinalı olun, 

efendim. - dedi. 
Delikanlı da, küçük bir selâmla 

mukabele ettikten sonra, meçhul 
kadınır yanına iyice yerleşti. 

Kadın: 
— Çok büyük bir sürati intikal 

gösterdiniz. — diyerek, heyecanını 
belli etti. — Yoksa ben, mahvoldu-
ğumu zcinnetmiştim. 

— O kadar mühim bir şey miydi 
yaptığım? Sizi öyle bir vaziyette bı
rakabilir miydim? Dünyanın en ap
tal bir adamı bile olsaydım, size yar
dım için gene zekileşmem icabeder-
di. 

— Taksiyi Hyde Park Comer ' da 
durdurunuz. Bu kötü macera geç 
kalmama sebep oldu. 

Erkek, m^ahçup mahcup, sordu: 
— Yanımdan ayrılmazdan evvel, 

ştı vuali bir saniyecik açmaz mısı
nız? 

•— Hayır. Benim bir takım itikat
larım vardır. Gün fena geçti, ikimi
zin de keyfini kaçıracak hâdiseler 
o'du. Bununla beraber öyle güç bir 
mevk id t r sıyrılabildiğim için kendi
mi bahtiyar addetmeliyim. Sizin ye
rinizde başka her hangi biri olsaydı 
mahıvolurdum. (Arkası va r ) 
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1-15 ARIY ANLAR 

HÜHABİB — Tnasaoti, Alnunea, 
İBgUlase muh&beray» mukt«dlr (ok 
tecrübeli bir bay I* «nyor. tyl z«te-
nms vardır. Mflracatt posta kntosn 
122 latanbnl. 

İSTANBÜLDA — Bir fUDİmned» 
çalınmak flzert bir muliMtfbaol v bir 
kMip aranıyor. H»r gün «aat 10 - 18 
arasmda Teni Valde Han aemln kat 
No. 20 ye müracaat. — 

AİLE KADINI AKANITOB — tıtasu 
bulda 3 klfllük bU ailenin tttû ve orta 

tTt Bfit AİLE NEZDtNDE - m-\^ hizmetlerini yapacak çaUflkaa Wr 
aflt kadmma flıttyac vardır, tstan-
bnlda Bahçekapıda Oennaaya ba» 
nmda FOMSİN İnşaat şirketine mü
racaat. — S 

ACELE SATILIK — Makara, masu
ra, ç/üe yapım fabrikası. Tam teşki-
I&tlı. Sfllejnnanly^ Fnat paşa cad. 
No. 81 — 1 

leibblyellk. ooouk dadılığı v« orta 
İşleri yapmiüc İstiyorum. Akşam'da 
(Genç bayan) rûmusona. 

TİCARET LİSESİ TAHSİLLİ BİB 
GENÇ — tyl Türkçe, Fran«BB». ttalr 
yanca, Rumca blraı İngilizce Ilaanla> 
rma vakıf, hesabı kuvvetli iş aramak
tadır. Akşamda B. O. B. ye müracaat. 

— 1 

3 - SATILIK EŞYA 

Çmçm FABRİKASINDA — Mufbase-
beclllk yapmış, elinde bonservisi bu
lunan ve usulü mujsaaf üzerine mıduu 
•ebe bilen Öğleden aonialan cahgabllİT 
bir TüıİL genel İş anyor. Akşam'da 
(Mubaaebeol) rflmumna mektupla 
müracaat. —I 

HESABI KUVVETLİ — Ayni m-
manda Fransızca, daktilo bUlr Ur 
bayan mufaaalp, yahut kasiyer olarak 
yazıhane ve tlcarethanelenle çalış
mak İstiyor. Akşam Oazeteel M. D 
rumuzuna müracaat. — 1 

2 - ÎŞÇÎ ARIY ANLAR 
B NÜFUSLU BİB AİLENİN — Te

mek ve ev İşlerini yapacak temiz bir 
Türk bayana İhtiyaç vardır. Her gün 
saat 8 dan 12 ye kadar müracaatları. 
Tahtakale caddesi No. 99 kundura 
boya İmalâthanesi Mehmet Nuri 
V: 21147 ^ 1 

SATILIK TAKSİ OTOMOBİLİ — 
Halı faaliyette tamnnuş İyi bir mar
ka. Oörmek için: Beyoğlu Küçük-
parmakkapı Yıldız garajı. — 1 

ERKEK VETA KIZ — Kolejl^tain 
talebelerine müsait lU klrabk oda, 
eşyah ve banyolu. Adres: Dulkadlroğlu 
yokuşunda Arnavut çeşmesi sok. No. 
4 AmavutkOy. — 1 

BOÖAZİÇİNDE — önünde nhtunı 
ve geniş mejrva bahçesi İçerisinde bu
lunan dört odalı tekmil konforu haiz 
telefonu bulunan bir yalı möUell ola-
rak kiralıktır. Talip olanlann Gala
ta, Billur sokak No. 1 e müracaat. 
Telefon: No. 41561. — 1 

ACELE SATILIK — 1928 modeli, 
Karoserlsl kapah, ufak, Bulk mar-
kah Ur kamyonet satılıktır. 24489 
No. ya telefonla müracaat. 

HİZMETÇİ ARANIYOR — Maçka-
da lU klşlUk ailenin yemeflnı yapa-
tak temiz bir kız aranıyor. Aylık 80 
Uradır. 2002 posta kutusuna mektnp-
1» müracaat. 

ALMANCA BİLEN BİR DADI — 
tranıyor. 3,8 ve 4 yaşlarında lU erkek 
(oouk İçin. ErenkOy Baftdat caddesi 
loe No: y» müracaat. Saat 10 dan 
loora Telefon; B2...92. — 1 

VVA KUTU ATELTESİNDB — 
k tene 8 kıza Ihtlyag var-

Slrksd Derviş oğlu sokak 7 No. 
Basantvlne müracaat. 

ACELE SATILIK İKİ ÇİFTE SAN
DAL — Bir buçuk ay evvel yapılmış 
6.08 uzunluk I.İB genişlik yelken, İki 
çift kürek, dOşeme demir ve teferru-
atlle. Kadıköy Yoğurtçu Tramvay 
durak yerinde bakkal bay Cevdete 
müracaat. — 3 

SATILIK OTOMOBİL — O slUndlrll 
Mersedes Benz markalı yeni bir oto
mobil satılıktır, tstlyenlerln Nlşan-
taşında Güzelbahçe So. Şen Yuva 
Ap. No. 8 bay Burtıana müracaatları. 

- 2 

SATILIK MOTOSİKLET — Pek az 
kullanılmış (Zündapp) Alman marka 
2.5 beyglrilk çok İktisadidir. Görmek 
İsteyenler Göztepe Çlmensar sokak 
No. 33 ye müracaat etmeleri. 

MÜREBBİCT ABANITOB — U ya-
fyd» hiT ka çocukuna tngUlzceyl 
Ştıvteeek 40 yaşmdan yukan bir mfi-
lefcblytt anmıyor. Şahadetnam« sure-

referans göstermek suretlle 
rOmualIe tstenbul 176 pos-

yannalan. 

fetnuyo asanı 
^ w refeo 
tlhglllz» rOn 

KADIN AHÇI ARANIYOR — 8 ki
bir afleye, lyl yemek pişirmesini 
kadın bls ahçı aranıyor, maaş 

m 60 Uradır. Müracaat Tel: 20677 
DAKTİLO BAYAN ARANIYOR — 

TBtkçesl kuvvetli bir daktilo aram-

fe , aynı zamanda Almanca bilenler 
•İh edUlr. Tercümel haUerUe Oa-

kta, Asslkurazlonl Han No. 70 e mü-
laeaatlan. 

ACELE SATILIK İKİ ADET CAME-
KAN — Iklger buçuk metre uzunlu
sunda tuhafiyecilere eczacılara elve
rişlidir. Beyoğlu Tokatllyan arkası 
Balo sokak No. 88. ___^^ .^_ 

KIYMETLİ BİR PİYANO — Satı
lıktır. Görmek İçin 12 den 2 e kadar 
Sakızağacı çöplük çeşme So. No. 23 
piyanist Anjel — 1 

BAYEZİT — Belediye artcasında 
Yahni kapan sokak 19 numarada 
ahşap bir ev Ue Oalatada Yflksek-
kaldınmda caddeye bir dakikada de
mir k&glr 65 numarah dükkânla bir 
bina satılıktır. Her İkisi İçin mezkûr 
65 numarah binanın altındaki dük
kâna müracaat. — 1 

BAĞ BAHÇELİ KÖŞK — Eşsiz 
mülk. Anadolu Bogazlçinde 800 mey-
va ağacı, 120o kütük bag, çam parkı, 
1000 fidan, yirmi oda. bol su, arazi. 
Havuzlar, asri kümesler, konfor, ta-
mlrslz. Satılık veya bir apartımanla 
değişilecek. Pos. K. 828. — 4 
MÖBLE APARTIMAN ARANIYOR — 
Bir ecnebi Taksim clvarmda 3 - 5 
odah tam konforlu behemehal tele-j 
fonu bulunan lyl tefriş edilmiş müs
takil bir daire aramaktadır. Galata; 
Posta kutusu 1092 ye müracaat edil
mesi mercudur. — 2 

ACELE SATILIK BİR EV _ Altı 
Odalı 8 bin lira. Adres: Sultanahemt 
Kâtipslnan cami sokağı No. 3. İçin
dekilere müracaat. — 2 

ZİRAAT 

TERKOS VE BAHÇELİ — 5 odadan 
ibaret Kuzguncuğun vapur ve tram
vaya yakın havadar bir yerinde be
tonarme bir bina taşraya azimet do-
layısüe satılıktır. Fatih Fevzipaşa cad
desi 55 numara 1 inci kata mürtı-
caat. — 1 

ZENGİN BİR MUHİTTE — Kasap, 
sebze ve meyavcılıkla faaliyet göster
miş, günlük satışı 150 :ira arasmda 
bulunan işlek bir dükkân hastalık 
dolayıslle devren klra3ra verilecektir. 
Fatih Fevzipaşa caddesi 55 kat 1 e 
müracaat. — 1 

SATILIK EV — 4 oda, elektrik, ku
yu, tramvaya jrakm. Samatya Kara
göz mahallesi Nazhebe sokak 6 No. 
Mevlânekapısı bakkal Savaya müra
caat. — 1 
YÜKSEK MİMAR TALEBESİYİM — 
Beyoğlu semtinde 1yı bir aile nezdln-
de motoUyah oda anj«nım. Akgam'da 
«M. G.» rumuzuna mektupla müra
caat. — 2 

HAKİKİ FIRSAT — Mükemmel di
kiş makara ipliği yapan İmalâthane 
bütün teferrüatile, Sümerbanktan 
her ay tahsis edilen ipllğlle beraber 
devren satılıktır. Ufak sermaye ile iş 
sahibi, hem de muhlm gelir temin 
olunur. Çakmakçılar 66 — 1 

ACELE SATILIK BOSTAN — Kan
dillide Perakende sokağmda 2 No. da 
150 İncir agacmdan çevrilmiş İçinde 
meyva ağaçlan ve kuyusu takriben 20 
dönüm bostan satılmaktadır. Taliple
rin Kuruyemişte 28 numaraya. Tele
fon: 20858 e müracaat. — 2 

KİRALIK YAZIHANE ARANİVOB— 
Galata veya İstanbul merkezi semt
lerindeki hanlardan birinde mobilyalı 
veya mobilyasız bir veya iki odaiı ki
ralık yazıhane aranıyor, tstanbulda 
Bahçekapıda Cermanya hanmda 
FOMSİM inşaat şılrketlne müracaat 
Telefon: 20920 — 5 

AQA« 
BiQik:TiOEN 
OAMAT>CD&Q 

Senede 28,800 Lira ikramiye 
Ziraat Bankasmda kombarab ve ihbarsız tasarruf hesapUruda 

en ax 50 lirası bulananlara bir sene içinde aşaj:ıd»kl plâna gör* fkm-
uıiye verilecektir. 

4 Aded 1,00« Liralık 4,000 Um 

NİŞANTAŞINDA — Teşvlkiyede 
İhlamur caddesinde 25 numaralı ha
nenin üst katı dört oda, bir banyo, 
bir kiler, bir sofa kapısı ayn kiraya 
verileceğinden göremk Istiyenler için
dekilere müracaat. — 2 

R MÜTEFERRİK 

SATIUK ELEKTRİKLİ OTOMATİK 
ÇÖZGÜ MAKİNESİ ARIYORUZ — 
Mercan Mühürdar Emin Paça sokak 
44 No. ya müracaat. — 1 

BABA — Ve 11 yaşmdakl oğlunun 
MltOn er hlametleılnı görebilecek te
miz, görgülü referansla kefalet vere-
Ullr Ur bayan aranıyor. Liyakati 
^ a em lira aylık verilecektir. Sul-
lanhamam Emin bey hanı altmda 
i? No. ya müracaatları. — j 

FRANSIZCA, İNGİLİZCE - Veya 
Almaııcaya vakıf büro Iglerlnd© çahş-
nnş daktilografı büen ve muhaberata 
muktedir Ur bayan aranıyor. Talip 
Olanlann tercümel halleri İle posta 
kutusu 718 No. ya mûracaatlan — 

KEMAN ARANIYOR — El yapiSi 
temiz bir keman almacaktır. Şeraitin 
tafsilâtlı olarak Feridun özem Beşik
taş Köylçl Yemlik sok. No. 38 ya 
mektupla bildirilmesi. — 2 

S7 MODEL ŞEVROLE MARKA — 
4 lâstik yeni bir taksi acele satılıktır. 
Fiatt 6500 llradu-. Talipler: Tahta
kale cad. 17/1 Ikhıci kata müracaat
ları. — 3 

ŞİŞLİ, NİŞANTAŞI, HARBİYE — 
Taksim. Cihangir ve Sıraservllerde 
dört veya beş odah ve bir holü havi 
kiralık apartıman katı aranmaktadu 

BERLİNLİ BAYAN ÖĞRETMEN -
Tecrübe edilmiş, kolay metod.a Ijrt 
Almanca ders verir. Zayıf taleteyl 

Venneye talip olanlann Posta kutusu jĵ ^yĵ  ^^^^^ imtihana hazırlar. Pa 
Galata 1198 e bUdinneleri. - 2 ^̂ d̂an başka her gün saat 4 - 7 ye 

SİRKECİDE — Küçük bir otelin 24 kadar. İstiklâl caddesi 133 Ko. Hasan 
I Bey aparbmanı arka merdiven 1 İnci yataklı karyola ve is teşebbüsü satı-! Bey aparbmanı 

hktır. Müracaat Sirkecide Hocapaşa 
ertekler hamamı bay Nevzat — 2 

kat 6 No. ya müracaat 
^ ÇOK KÂRU BİR İŞE — Dürüst ça-

BEŞtKTAŞTA — Serencebeyde, beş hşmak şartile 15.000 Ura koyacak bir 

2 MOTORLU — ve 3 el tezgâhlı bir 
dokuma atölyesi devren acele satılık
tır. Talipler: Mahmutpaşada Beacl-
lerde 88/35 mûracaatlan. — 2 

SATILIK RÖNAR ARJANTE JA-
KET tyl dikilmiştir ve boyu uzun
dur. Müracaat: Bağdat caddesi No. 
366 Telefon: 62 - 257. Şaşkınbakkai -
Suadlye. — 1 

odalı, elektrik, terkos, havagazı 
sisatlı, bahçeli 3/3 numaralı kârgir 
ev satıhktır. Bartıaros türbesi karşı-
smda bakkal Yanl'ye müracaat. — 

tel \ ortak aranıyor. İstiyenlerin Osman 
' bey Halaskar Gazi caddesinde 211 

No. ya müracaatları. — ı 
SERMAYEDAR ARANIYOR — Gün. 

SATILIK KlGİR EV — Fatih de 1000 İbra meşru safi kâr geürmek 
tramvay durağma yanm dakika Ka-, üzere te^s edilen imtiyazh ve rakibi 
raman yokuşu 32 No lı beton her ohmyan bir sanat işinin işlemesi için 
katta birer oda ve teferruatı havi flat; 20.000 lira sennaye koyarak ortak 

I n 

i 
4 

40 
109 
120 
160 

Kar'aianı 

» 
» 
» 
> 
» 
» 

500 > 
250 » 
100 » 
50 » 
40 » 
20 » 

3,000 » 
1,000 » 
4,000 » 
5,000 * 
4.800 » 
3,200 » 

senede 4 defa. 11 Mart, 11 Raılran. U Eylül ve 
Birincikânnn tarihlerinde çekilecektir. 

DİKKAT : Hesablannısdaki paralar bir sene içinde 50 liradan 
aşağı dttşmiyenlerin ikramiyeleri % 20 fazlalaştınlacaktu 

Toprak mahsulleri ofisinden: 

7000 _ 1 
KİRALIK DEPO — Haliç. Haskö-

yünde denize iskelesi bulunan ve cad
deye kadar uzanan her işe elverişli 
bir depo kiralıktır. Müracaat: Fm-
dıklı tramvay caddesinde 60 No. lu 
odun deposuna. Telefon 41742. — 3 

olacaklar: Fatih: 
müracaatları. 

Posta kutusu 28 

BÜYtfK TESİSAT İSTEMEYEN — 
Boyalar, cilalar, vernikler, asitler, 
tuzlar, kremler, esanslar başka ecza 
ve kimyevi maddelerin yeril imâü 
öğretilir. Fatih P. Kutusu 22 — 

Aşağıda cins ve mlkdarlan yazıh 26 kalem hışaat malzemesi pazaılık 
suretile satm alınacaktır. Bu malzemelere ait teklif mektuplan 10/9/943 
Cuma günü akşanuna kadar umum müdttriük malzeme İşleri dairesi müdür
lüğüne tevdi edilmesi şarttır. Bu tarihten sonra verilecek teklifler nazan 
itibare ahnmıyacaktır. Vaki teklifler 20/9/943 tarihine kadar muteber ad
dedilecektir. • 

1 — Kireç Eskişehir - Konya, Adana hattma yakm yerlerden, 1000 ton. 
2 — 6 m/m ilk yuvarlak çubuk demir 50 ton. • 
3—24 lira 26 m/m İlk yuvarhık çubuk demir 60 ton, 
4 — 16 m/m İlk 3ruvariak çubuk demir 50 Um. 
5 — Lama demiri 2X75 m/m Mk 21ton. 
6 — Beton arme bağlama teli, 3 ton. 
7 — Kiremit bağlama teli 1 ton. 
8 — Çivi 0,28/5 ebadında 46, çivi 0,46/12 ebadmda 14, 0,58/14 ebadında 

13 ton. 0X6/18 ebadmda 7 ton. 
9 — Galvanizli çivi 7 Cm. boyımda 500,000 adet. 

10 — Çinko No. 12 25 ton. 
11 — Cam asgari 2 m/m kalınlık ve asgari 50X60 Cm. ebat 4000 m 2. 
12 — Menteşe, germen kapı pencere No. 12 sağ. 6000 NO; 12 sol 6000 adet. 
13 — Menteşe germen kap; No. 14 sağ, 1400 sol 1400 adet. 
14 — İspanyolet 1500. 
15 — Vasistas 2420 adet. 
16 — Çengel 152 adet. 
17 — İçerden konma büyük sfiıgülü flşU yale kilidi, ambar harici kapı İçin 

440 adet. 
18 — İçerden konma K. yale kilidi, ikametgâh harici kapı İçin 170 adet. 
19 — Gömme fişli kiUt dahili kapı için komple 1670 adet. 
20 — Kapı sürgüsü 2927 adet. 
21 — Kapı kolu, ambar İçin 990. 
22 — Metal Depluvaye 10000 M2. 
23 — Kafes teli 7000 M2. 
24 _ Vidalar, ağaç vidası 7/12 Cm. 2150 kilo. 
'25 — Galvanizli oluklu saç 240,240 ton. 
26 — Tecrit bütünlemesi 4 ton. <»!«) 

KAPTIKAÇTIYA ELVERİŞEİ — 
Lâstikleri yeni, bir otomobille bir 
kamyon satılıktır, Bayezlt Mltatpa-
şa yokuşu Uysal aokak 19 No. jra mü
racaat. - 3 

BİR KIZ İŞÇİ — İle bir erk« saü-
«ya İhtiyaç vardır. Her gün saat 
1 - 2 arası Büyük postane cad. B No. 
ya müracaat. — 1 

İKİ DAKTİLO BAYAN ALINACAK
TIR — El yazası düsgün makinede 
yazanağa iyice alışmış bulunmak lâ-
nmdır. Hiçbir yerde çalışmamış olan
lar tercih edilir. Her gün öğleden 
sonra Sirkeci Ankara caddesi 119 No. 
(M. Oğan) adma müracaat. — 

ORTA TAHSİLLİ BİR BAYAN 
ARANIYOR — Bir baya refakat ve 
İşlerine bakacak 1030 dan 6.80 a ka-
dar tafsilât 20606 telefona. — 2 

İŞÇİ ARANIYOR — Usta el tezgâhı 
Deverecl çözgüctlsüne İhtiyaç vardır. 
Haftada yirmi veya yirmi beş Ura 
verilecektir. Aynca sekiz ayak usta 
tezıgâh İşçisUe Bobinuvarda çahşacak 
kular isteniyor. Mercan Mühürdar 
Emin Paşa sokak 44 — 1 

YENİ VE ŞIK — Bir piyano satılık
tır. Her gün saat 11 den 1 e kadar 
müracaat. Pangaltı Surpagt^ Nalbant 
sokak No. 13 — 1 

SATILIK VOLİ — Anadoluhlsann-
daki Hamamönfl volisi satıldctır. Sir
keci Balkımsögût karyola fabrikasma 
müracaat. Telefon: 21632 — 2 

KİRALIK MÖBLELİ KAT _ Bey- | ALMANCA DERSLERİ- Alman ba-
oglunda AğacamUnde caddeye nazır, y^^ »yetmen talebeye, büyüklere gra-
8 oda bir sofa, mutfak ve banyolu, jû ^ muhabere dereleri verir. Knlay 
möbleli bir daire aile l-jln kiralıktır, i metodla B ay zarfmda Almanc« öÇre-
AU kattaki telefondan İstifade edile-: ^ı, Her yere gider. Haftada bn ikl 
bilir. 43535 e telefonla müracaat. - 1 ^ ^^f^ muhavere yapar Aksamda 

K. — 4 

Tecrübeli 2 Fen Memuru Aranıyor 
Anadoluda çalışacak tecrübeli iki fen memu'-una ihtiv? 

vardır Taliplerin Büvük Tünel han No. 6 ya müracaatları. 

SATILIK KÖŞK — îkl dönüm mun
tazam çamlı çiçek ve meyva bah
çesi İçinde İçi ve dışı boyalı ve kon
forlu, denize ve tramvaya iki dakika 
ve İskeleye 8 dakika mesafededir. 
Müracaat: Kadıköy Cevizlik Hasırcı-
başı So. No. 48 - '' 

P. 8. 

FOTO SAİT — Takshn Sineması 
^nde 2 bayan tezgâhtar aranmak
tadır. Semte yakm oturanlar tercih 
•dlllr. _ 2 

PROPAGANDİST ARANIYOR — 
Dâçlanmızm propaganda işlerini yap
mak üzere İşte tecrübeli Fransızca ve 
J» Almanca Usanma tamamlle vakıf 
Wr kimyager, eczacıya Ihltyaç vardır. 
Posta kutusu No. 669 İstanbul. — 1 

- Kiralık • Sablık 

KADIKÖY — Sögütlüçeşme Çınar-
dlblnde İki ev İki dükken yazhk si
nema ve tijratro bahçesi işler vazi
yette tamamı on beş bin liraya satı
lık. Adres: Üsküdar Bizim sinema sa
hibi Hüseyine müracaat. 

KİRALIK — 3 oda. banyo, mutfak, 
Altmbakkal, Çimen sokak 7 No. ya 
müracaat. 

BÜYÜKADADA SATILIK ARSA — 
Nizam cihetinde çamlık İçinde fev 
kalâde manzarah geniş cepheli 2300 
metre murabbaı muntazam duvarla 
çevrUmiş bir arsa satılıktu:. içinde 
bağı ve müteaddit yemiş ağaçlan 
vardır. cAkşam» ilân memurluğuna 
müracaat. Telefon 20681. — 3 

DİPLOMALI ÇOCUK BAKICISI 
ARANIYOR — 16 aylık bir çocuğa 
bakmak üzere diplomalı ve iyi refe
rans verebilecek bir çocuk bakıcısı 
•ranmaktadır. Galata Posta kutusu 
lon ye müracaat edilmesi. — 2 

KAPICI — İstanbul cihetinde on 
daireli, kaloriferli bir apartımana yal
nız bir ailesi olmak şartile bir kapı
cıya İhtiyaç vardır. Sirkeci Antalya 
han numara 19 a müracaat. — 2 

MAKTUAN 22000 LİRAYA ACELE 
SATILIK APARTMAN _ Gedlkpaşa-
da tramvaya üç dakikada Emin SI' 
nan Cami sokak No. 6 elektrik, su, 
havagazı, hamamı Olan ayda 160 lira 
kira getiren üç daireli apartman 
mecburiyet dolayıslle satılıktır. İçin
deki Kalosa müracaat. 

LÂLELİ — Ordu caddesi No. 202 
tuhafiye dükkânı devren satıhktır. 

ACELE SATILIK EV — Aksaray 
Taşkasap Molla Güranî mahallesin
de Hayrettin paoa sokağında iki katU 
ve on odalı iki saloplu ve büyük bah
çeli 35 No. İl hane sahibi elinden 
acele satıhktır. İçindekilere müra
caat edilmesi. — 2 

MEKTUPLARIN İZİ ALDIRINIZ 
Oazetemla idarehanesini adret 

olarak göstermiş olan katUeri-
fiizden 

Kiracı — lngi|izt'e — H.A — 
A.K.A. — Genç Bayan — 

AA. - S.r.M -

re hanemizden 
ıhmur 

aldırmalan rica 

KİRALIK KÖMÜR ODUN DEPO
SU — Kuruçeşme caddesinde 91-03 
numarah 418 metre depo müracaat: 
Kuruçeşme Bakkal Hüseyta Kaptan. 

HEYBELİ ADADA SATILIK EV — 
Heybellada Orhan sokak No. 10 2 
odahk ve mutfak. :z— 

2000 LİRAYA SATILIK EV — Ha
latta Hamamı Muhtttln mahallesinin 
Kara Papak Sokt*mda 10 No. lu, 8 
kath. Elektrikli, kuyulu kagir ev ace
le satılıktır. İstiyenlerin Fath: Altay, 
Rüştü ef. So. 5 No. ya müracaattan. 

BOSTANCI — Tepe mahallede 169 
numaralı kö^ etrafı telle çevrili çift
lik bahçeye elverişli otuz beş dönüm 
erazlsl bir bostan ku3rusu ve çeşltU 
ağaçlan iki bölük elektriği havi beş 

1 odalı evi İle satıhktır. — 1 

KADDKÖYÜN — En işlek ve müş
terisi çok tanınmış tuhafiye mağaza
sı acele devren satılıktır. ICadıköy 
Tramvay caddesi Pazaryolu 77/1. Te
lefon 60989 müracaat. — 2 

SATILIK KAGİR HANE — Kadı
köy Yeldeğlrmenl Duatepe mAak 08 
numara. Tramvay yolunda, ayn öd 
daire, terkos, sarnıç, elektrik, yeni tar 
mir olmuş 10.000 lira. Cuma günleri 
öğleden evvel gezlUr. — 2 

TASFİYEYE TABİ ACELE SATHJK 
KELEPİR EMLİKLER — tstlfadesbıl 
gözetmek istiyenler Galata Ömer Ablt 
ban 2 nci kat 23 No. Telefon 43368 

Prof. Dr. 

KEMAL CENAP 
Kalb, damar, mide, verem 

bünyevi şişmanlık, zapflık, şe
ker hastalığı ve iç ifraz hasta-
hklan. 

Her gün saat 15 - 19. 
Pazar günü öğleden evvel muh

taçlar fahriyen kabul ve ihti
mamla muayene edilir 

Gece davetleri kabul edilir. 
Taksim. Doğu Palas No. 14. 
Tel: 43963, 

Bakırköy kazası idare 
Kıymeti Mlktan 
Lira Kr. M2 

13.75 9190 
60.— 4135 
25.— 8730 
38.75 4135 
18.79 5054 
50.— 5414 

Kazası Köyü 

Bakırk(^ Safra 

heyetinden 
MevkU Cinsi 

Halkah joiv. Taria 
Çekmece yohı » 

Alemberdoe » 
Köy civan > 
Kapanarya ~~ > 

T. C. Ziraat BnJikası tstadbu] Şubesine borçlu olduğu mebaliğln tak-
sitlertal vadesinde ödemediklerinden yukarda evsafı yazıh gayri menkuller 
tahsili emval kanununa terflkan 4/9/943 tarihinden İtibaren 21 gün müd
detle açık arttUTnaya çıkanlmış ve 24/9/943 tarihine raslayan Cuma günü 
saat 14,80 da muvakkat İhalesi ve 4/10/943 tariJılne tesadüf eden Pazartesi 
günü saat 1430 d» Bafarköy idare heyetince kati satışı yapüacakür. 

Açık arttırmaya iştirak edeceklerin daha fazla İzahat İçin BakırKoy 
kazası İdare heyetine mûracaatlan İlân olunur. ^̂ ^̂ ^ 

Emniyet Sandığı Mfidflrtfiğünden: 
Beyoğlu Hamalbaşı Bczacüıaşı so

kak Kaya apartıman No. 13 daire 
4 de beyan Siranuş Sıvacıyan 80/4/943 
tarihinde Sandığımıza bıraktığı paıa 
için verilen 8156 No. h vadaslı cüz
danı nyi ettiğini söylemlfftiı. On be^ 
gün zarfında bir müracaat vaki ol
mazsa yenisi verileceğinden eskisinin 
hükmü olmadığı ilân olunur. 

p i PIRLANTA GERDANLIK , 
r Paris kuyumoulanndan Fon-
I tana mamulâtmdan kıymetU bir 
I pırlanta gerdanlık Eylülün 9 un-
• cu perşembe günü Sandal Be-
• destenlnde satılacaktır. Şlmdl-
I den teşhir edilmektedir. 
•M Meraklılara tavsiye olunur rtye 

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları 
Anonim Sosyetesinden: 

Paşabahçe fabrikanuzm tahliye işleri ihale edileceğinden 
isteklilerin şartnameyi görmek üzere 13/9/943 pazartesi saat 
17 ye kadar ve tekliflerini yapmak üzere de 17/9/943 cuma 
günü nihajret saat 17 ye kadar sosyetemizin Perşembe paza-
n tş Hamnda kâin merkezine müracaattan. 

Kıymetli Bir Çifti 
TEKTAŞ PIRLANTA KÜPE 

9/9/943 perşembe günü (saat 14) de 
müzayede İle satılacaktır. 

Sandal bedestaninde 

İstanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

İjeyll Ttp Talebe Turdu talebelerine alt 2800 adet frenk gömleği İle 1280 
taksn pijama İmallyetl açık eksUtmey» konulmuştur. 

1 — Eksiltme 8/9/943 Çarşamba günü saat 1440 da Cağaloğlunda Sıh
hat ve İçtimai Muavenet müdürlüğü blnasmda toplanan komisyonda yapı
lacaktır. 

2 — Muhammen flat bir adet frenk gömleği İçin İmallye bed^ 110 vt 
bir takım pijama İmahye bedeU 140 kuruştur. 

S — Muvakkat teminatı SOS Ura 40 kuruştur. 
4 — Istekllleı şartnamesini çalışma günlerinde komisyonda görülebilir 
8 — İstekliler 1943 yıh ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazüi 

veslkalarile bu İşe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka ^f}^^°^^^ 
belli günde komisyona müracaattan ^^^^' 



Bahife 8 A K Ş A M 7 Eylül 1943 

SAN SA SA 
Saçların dökülmesine mani olur, kuvvetlendirir, uzatır ve kepekleri sureti katiyede izale eder. Hasan deposu ve şubelerinde bulunur 

Tûrküy® DahBlimcI® 
KURU UZUM İŞİ YAPANLARIN 

Nazarı Dikkatine 
ERLER 

TÜRK ANONİM SdtKTEt-
Sennayesl: IM.Mt 

M e r k e z i : İ Z M İ R 

Mektup adresi: ERLER 
Türk Anonim «irketi İZMİR 

Türk lirasıdır. 
Yaum asra yakın bir zamandanberi tzmlrden Avnıpaya kuru üzüm İhraç eden mütehassıs zevat tarafından 
teşkil edilen şirketimiz dahilde üzüm sarfiyatmm arttığmı gördüğünden, Türkiye Devlet Demiryollarmm 
bütün Istasyonlarile Devlet Denizyollannm uğradığı İskeleler İçin asgari yüz kutuluk partiye kadar şimen
difere veya vapura tesUm mal satmakta ve bu suretle sipariş kabul etmekte olduğunu Türkiyemlz dahi
linde kuru üzüm İşlle İştigal eden tüccar, müteahhit, bakkal ve manavların nazan dikkatine arzederiz. 
Her telgraf ve mektuba hemen cevap verilir, tkl yüz elli kutudan aşağı siparişlerden aynca on Ura mas
raf almır. 

• ^ • ^ " NİŞANTAŞI, ÇINAR CADDESİ — HUSUSİ 

iBSLIİ T E R A K K İ Ll: 
KIZ ERKEK — YATILI — YATISIZ — ANA — İLK — ORTA 

^ • " Talebe kaydına devam edilmektedir. Tel: 8 0 5 4 7 ^ ^ ^ ^ " 

O 
LİSE 

Taksim KRiSTAL'de Her alışam 
SÜZAN Y A K A R 

Muazzam saz ve güzide bayanlar saz heye
ti: Kanun - AHMET YATMAN, Kemanî -
ve bestekâr ERZURUMLU HAYDAR, Ke
man: MAKSUT, cümbüş - E D I P , kemen
ce - PAREŞKO, klartnet: HAYKO, piyano -
ANGEL, tanbur - İhsan, tarbuka - MUS
TAFA. Okuyucu havanlar: AYDA SÖN
MEZ - YASIMEN ESMERGÜL - FERİHA 
- KADRtYE. Muhteşem sahne ve güzel 
servis: Pek yakmda büjrtik sürprizler. 

BU AKŞAM 

Beyazıt L A L E Bahçesinde 
Büyük müsamere 

sevgili sanatkâr | ^ U A L L A 

en nefîs şarkılarile mutena sanatkânmız 
DÜMBÜLLÜ İSMAİL 

en yeni oyunları. Yerler numaralıdır. 

KADIKÖY HALKINA MÜJDE! 
Sevgili ses sanatkânmız 

SAFİYE 
ve arkadaşlarım 

Bu akşamdan İtibaren 15 eylüle kadar 

Yalnız Kadü^öy I N G gazinosunda 

dinliyeceksiniz. 
Bayan Safiye seanslanna tam 

saat 10 da aslar. asi 

S A T I L I K O T O M O B İ L 
HUDSON markalı, (3«) modeli, (4000) kilometre katetml* yeni bir 

spor otomobili altı mttcefldet lâstlft ve Amerikan radyoaile beraber sa
tılıktır. Alıcılarm otomobili görmek İçin Taksim MODERN garajına, 
görüşmek için Galata, Billur sokak Güneş han 1 No. ya müracaatlan. 

• • • • • • • ^ ^ • ı ^ i ^ H 41845 mımmm^mmamımmmmm 

3 A Y D A BİÇKİ - DİKİŞ 
Tesis tarihi 1922, müfflresl: Noeml Asaduryan. En son ve kolay bir 

usulle Fransız lüks metodla az bilen Bayanlara üç ayda. Hiç bllmlyen-
lere altı ayda biçki ve 6M9 öğretilir. Tayyör, Tuvalet, Rob hiç prova-
sız en son modellerin metod üzere şekilleri öğretilir. Erkek kostümü, 
pijama, beyaz çamaşır, dersleri verilir. Yurddan çıkanlara Maariften 
tasdikli diploma verilir. Bir çokları mektep açtılar ve terzi oldular. 
Kayıt günleri: Pazartesi, Perşembe, Cumartesi. Derslere blrlnclteşrin-
de başlanacaktır, Gedlkpaşa. Eczacı Vehfam Asaduryan üstü No. 1. 

MODA DENİZ KULÜBÜNÜN BALOSU 
Her sene mutat olan mevsim sonu balomuz mehtaba tesadüf eden 

önümüzdeki Cumartesi akşamı verilecektir. 
Baloya iştirak edecek saym âza ve misafirlerinin numaralı ve mah

dut bulunan davetiyelerini perşembe akşamma kadar Klüp bürosun-
da;n almalarmı rica ederiz. İDARE HEIETİ 

Telefon Memuru Alınacak 
Dahin telefon santralımız için bu İşte çalışmış bir memura 

ihtiyacımız vardır. Taliplerin Galata Fermeneciler No. 90 da 
Koç T. T. A. şirketine müracaattan. 

KADRAK USTASI ARANIYOR 
Anadoluda kadrak makinesinde çahşacak tecrübeli bir usta

ya İhtiyaç vardır. Talipler şimdiye kadar çalıştıkları yerler-
den aldıkları mektuplarla her gün 10-12 ye kadar Galata 

•Büyük Tünel han 6 No. ya müracaatlan. 

Büyük bir müessese için 1 

MESmUB, ARANIYOR 
Muhasebe bilgisi kuvvetli bir muhasebe memurile banka ve mües-

sesat 'nezdindeki ticarî muamelât ve usullere bihakkın vuku
fu olan iyi tahsil görmüş iki genç memura ihtiyaç vardır. 
Taliplerin yedlerinde mevcut bonservis suretleri ve tercüme-
ihaTva^kalar i le^t M.) rümüzile İstanbul 176 posta kutu-
" • • • • • ' • ' ' • • • • • • ^ suna müracaatlan. ^ * 

pos 

'ANAPİYOJEN 
Dr. İHSAN SAMİ 

İstreptokok, İstefilokok, pnömo-
kok, koli, piyoslyaniklerin yap
tığı çıban, yara, akıntı ve cilt 
hastalıklarına karşı çok ieslrll 

taze aşıdır. 

ZAYİ — Tıp Fakültesine devam 
ettiğim esnada almış olduğum 765 
Fakülte numarah hüviyet cüzdanımı 
kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Tıp Fakültesi 938 mezunlarmdan 
Dr. Famk Aksayek 

SATILIK KÖŞK 
Göztepede tam konforlu,4,5 
dönüm bahçe, çamlar, mey-
va ağaçlan, öğle vakti tele
fon 40825. Mutavassıt kabul 
edilmez. 

fiaş, d/ş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütüıi aafrılarımzı derhal keser 

^cahında günde 3 kaşe alınabilir. 
Taklitlerinden sakınınız. Her yerde ısrarla GRÎPİN isteyiniz. 

rm Dişçi Aranıyor • 
Bir diş tabibi rahatsızlığı dola-

yısile gayet işlek ve çok munta
zam muayıenehanesi için çalış, 
mağa mezun bir ortak anyor. 
Taliplisi İstanbul I9 bankası ar. 
ka sokağında Muhiddin Güven-
diren Diş deposuna müracaat 

etmesi. 

ZAYİ — Kastamonu nüfus memur, 
luğımdan aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

341 doğumlu Serkis c^lu 
Kirkor Kaya 

DERMOJEN 
YAMK, ÇATLAR, EKZEMA re 
CİLD VAKALARINA fevkalâde 
iyi gelir. Derinin tazelenmesine 
ve yenilenmesine bizmet eder. 

I HER ECZANEDE BULUNUR. | 

MEMUR BAYAN 
ARANIYOR 

Müracaat: Saat 10-12 aarası Ga. 
lata Kefeli Hüseyin Han No. 1 • 

Haydarpaşa Numune hastanesinin 
60 lira ücretli 

K a l o r i f e r m e m u r l u ğ u 
münhaldır. Talip olanların evrakı 
müsbitelerile Baştababete müracaat
ları. 

Caddebostanı A Y T E N Gazinosunda 
9 Eylül Perşembe akşamı mevsim sonu münasebetile zengin 

programla 

Münir Nureüüln 
Konseri • ^ • • • ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

En son sistem hidrolik çift kadranU etomatik 

S E C C A 
Marka basküller gelmiştir. 

VOGEL ve HALKE fabrikaların 
mamulâtı 650 kiloya kadar 

otomatik tartar. 
Türkiye umumî acentası: 

VECDİ SELEN İMüessesesi 
Galata. Bankalar caddesi 1 8-20 Tel: 43956 telgraf: Selen İstanbul 

K a d ı n P e r u k â r ı 

Leon Mongoş .*#««-' 
Saym müşterilerini tstlklftl caddesi Sent Antuvaa JH«SÜ# |Nfe> 

klUsesl yanmda 319/21 No. h PELBAB perük&r salonun
da kabule bağlamıştır. Telefon: 41982 

Kömür Tahmil ve Tahliye | 
Münakaşası 

Deıpolanmızdaki kömUrlarin tahmil, tahliy« vtt nakliye iji 
münakaşaya çıkanlmıgtır. Alâkadarlar jartnameahıi Yeni Yolou 
Sedonu üçUncü kat 7 numartJk. odadan temin edabilirler. 

MUnakaM 10 e(ylûl 943 otuna saat 15 tedlr. 
Türkiye Kömür Satis ve Tevzi 
Müeaaeaeai İstanbul Şubesi 

YENİ ÇIKTI 

Uu\ AKBA'nın Türk 
muharrirleri serisi 

1 — Seçme latifeler, nükteler - Zaparta 125 Ki 
2 ~ Kağnı - Ses — Sabahaddin Ali 125 Kr 
3 — Kuyucaklı Yusuf — Sabahaddin Alt i5o Kr 

4 — Değirmen - Dağlar ve rüzgâr — 125 Kr. 
Sabahattin Ali 

AKBA*nın Tercümeler serisi 
1. ÎKÎ ESİR CUt I. Lajos ZLahî — Zahir Törümküney ?25 KJ. 
2. GARANTA SEFAHATİ.. Maurice Magre — Nunıllah Ataç 125 Kr 
3 ŞİMAL GÖÇEBELERİ. James Oliver Curwood — Mustafa 

Nihat Özön 125 Ki. 
4. HİNT DİYAHINDA. lYançis de Croisset — R. Cevat Ulunay 128 Kr. 
6. SONSUZ YOLCULUK John Knittel — Asude Zeybekoğlu 100 Kr. 
6. İKİ ESİR CUt 2. LaJos Zllahl — Zahir Törümküney 125 Kr. 
7. Davld Golder trene Nemirovskl — Rezzan A. E. Yalman 128 Kr?. 
8. Hayvanlar - İnsanlar ve Tanrılar Femand Orsendovs- 150 Kr}. 

ki — Nasuhl Baydar 

Toprak Mahsulleri Ofisi 
İSTANBUL ŞUBESİNDEN: 

Serbes ve ucuz kepek satışı 
Ofisimiz hesabına çalışmakta olan değrimenlerde mevcut kepeklerin 
beher kilosu «8» kuruştan serbest olarak satışma başlandığı ilân olunur. 

T o p r a k M h s u U e r i O f i s i i s t a n b u l Ş u b e s i 
M ü d ü r l ü ğ ü n d e n : 

Hasköy Ayvansaray, Balat, Kasımpaşa ve Mumhane değirmenlerinde 
hâlen mevcut olan çıkıntı maddeleri her değirmendeki mevcudu ayn ayn 
olmak şartlle, 17/9/943 cuma günü saat (14) de açık pazarhkla satılacaktır. 

Şartları öğrenmek İsteyenlerin Sirkecide Liman Hanmda Ofisin Un 
satış servisine müracaatlan. 

DAKTİLO ALINACAK 
Sümerbank iplik ve dokuma fabrikaları müessesesi 

Ereğli Bez Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız, muhaberat işlerinde tecrübesi bulunan azami 85 

liraya kadar ücretli bir daktilo aünacaktır. Talepler arasın
da Sümerbank İstanbul şubesinde 11/9/943 tarihinde saat 10 
da imtihan yapılacaktır. İsteklilerin aşağıda yazılı vesaikle 
10/9/943 tarihine kadar bankaya müracaat etmeleri. 

Dilekçe 
Nüfus cüzdam; 
Polisten musaddak iyi h ^ kâğıdı; 
Tahsil vesikası; 
Hizmet vesikası; 
6/9 dört fotoğraf. 

T o p r a k M a h s u l l e r i O f i s i İ s t a n b u l Ş u b e s i n d e n : 

Hasköy. Ayvansaray, Balat, Kasımpaşa, Mumhane değirmenlerinde h&-
len birikmiş ve bir sene İçinde birikecek olan pis tozlar her değlrmend» 
ayn ayn olmak şaıtile. açık pazarlıkla 14/9/943 Sah günü raat 14 de satı
lacaktır. 

Şartlan öğrenmek Istlyenlerln Sirkecide Liman Hanında 'Ofisin Un 
Satış servisine müracaatlan lâzımdır. 

DENİZYOLLARI ŞLETMESl KOOPERATİF 
Şirketi tdare Meclisinden; 

İstihlâk Kooperatifleri birliği teşekkülü hususunda umumi hey«t 
içtimai, muayyen günde ekseriyet hasıl olmadığından 20/*' /943 Pmr 
zartesi günü saat 10 a tehir edilmiş ve içitmaın Tophane D<!iılzyoIlan 
Muhasebe salonunda akdi takarrür etmiştir. Ortaklann hazır bulunma-
lan rica olunur, 

RUZNAMEt 
I — Teşekkül edecek istihlâk Kooperatif birliğine âza tâyin edil

mesi. 
2 — Birlik murahhaslarının seçimi: Her yüz ortak için bir mümea-

sil seçilmesi, yalnız kooperatifin ortak adedi her kaça baliğ olursa 
olsun IO dan fazla mümessil seçilme mesi. 

3 — Statülerin bir tipe bağlanmuı için idare Meclisinin teşebbüste 
bulunması. 

Mahdut mesuliyetll inhisarlar umum müdürlüğü tstanbulda bu
lunan memurları istihlâk kooperatifinden: 

Ortaklann 13 eylül 943 pazartesi günü saat 13 de İstanbul ta
rafından İnhisarlar teftiş heyeti binasmdaki kurs salonunda 
aşağıdaki rüznameyl müzakere etmek üzere toplantıya davet 
olunurlar. 

RUZNAME: 
1 — Kurulacak istihlâk kooperatifi birliğine aza olmak İçin 

idare meclisine salahiyet verilmesi; 
8 — Kooperatif nizamnamesinin tip statüsüne göre tadiline 

idare meclisine salâhiyet verilmesi; 
8 — Birlik mürahhaslarmm seçimi. Her yüz ortak için bir 

mümessil seçilmesi; yalnız kooperatifin ortak adedi her 
kaça baliğ olursa olsun 10 dan fazla mümessil seçilme-
mesi; 

4 — İdart heyeti azalarının tasdiki ve beş yedek sefjilmesi. 
İDARE HEYETİ 

I 


