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Harbîn beşinci 
yılı başlarken 
1939 yılı. Eylülün birinci günü 

sabaha karşı Alman ordulan Po
lonya sınırlarmdîîn içeri dalmış
lardı. Beşinci yıla bastık. Yan-
gm olanca hızile sürüp gidiyor. 

Harbin dört yıb hesap yanlış-
lıklarile geçti. Beşiınci sene an
laşma zorluklarile başlıyor. 

1939 eylülünde Almanyaya 
harb ilân eden Müttefikler kendi 
kuvvetlerini büyümsemişler, bil-
bassa Fransa ordusu hakkmda 
aldanmışlardı. Siegfrid masalı 
Pransayı durdurdu, Maginot ha
yali tngiltereyi aldattı. 

Fransayı yıkan Alma^sra har
bin bittiğini sandı. İtalya bu 
yanlış hesapla gürültüye gitti. 
Almanyanm Norvece çıkmasım 
İngiliz yenilgisine başlangıç sa
yanlar aldandılar. 

Amerikanın harbe girmiyece-
ğini hesaba katmak, İngiliz mil
letinin Polonya için ateşe atılmı-
yacağını kestirmek kadar büyük 
bir yanlış oldu. Alman istihba-
ratımn iyi işlemediğine misal 
yalmz bu değildir: Komünist 
Rusyaya karşı kutlu savaşta bü
tün dünyanın kendisile birlik 
olacağını sanan Almanya bu har
bin en büyük tuzağına bastı. 
Sovyet Rusyanın altı haftada 
paramparça olacağım hesaplı-
yan Alman Genel Kurmajn harb 
tarihinde ve politika tahminlerin
de en büyük yanlışa düştü. Rus 
harb kudretinin sona erdiğini 
Hitler kesin dille bir nutkunda 
söylemişti. Bu kehanetten iki yıl 
sonra Alman ordulan Sovyet 
hücumlan karşısında tutımamaz 
haldedirler. 

Geçen yaz Mussolini, akmcı 
seçkin İtalyan tümenleri başında 
Mısıra girmek için tam iki defa 
Binnraziye gidip Kahirede şanh 
ge'-'t resmine hazırlanmıştı. Şim
di In9;iliz ordulan Sicliyada, Mus
solini hapistedir. 

Alman hava akınlan Londrayı 
yıkr'ı cok olmadı. Hava üstün
lüğü Almanyaya öyle bir kudret 
verilişti ki Churchill nutuklann-
da în^lterenin her an havadan, 
denizden istilâya uğraması teh
likelini İngiliz milletine açıkoa 
habe'- veriyordu. Yirmi ay geçti, 
şimdi Müttefikler Almanyayı ha-
va akmlarile yere sermek istiyor
lar. 

Jaoonvayı Almanyaya bağhyan 
Çelik ittifak, Japonyanm da za-
mam gelince Sovyet Rusyaya 
saldıracağı ümidini Almanyada 
uyandırmıştı. Kötü günler geldi, 
bu ümit boşa çıktı. Japonyanm, 
tn gilterenin müttefiki Amerikaya 
ansızın harb ilân etmesi üzerine 
Ingilterenin Müttefiki Rusyanın 
da Jaoonyaya karşı harekete ge
çeceğini sananlar ve bekleyenler 
oldu. Rooseveltin bütün İsrarla
rına rağmen bu Hn gerçekleş
medi. 

Harbin beşinci jnlı başlarken 
durum tam tersine dönmüş bu
lunuyor. Harbin başmdanberi 
her sahada kendini bin güçlükle 
korumak zorunda kalan Demok
rasi tarafı, bugün her yerde ta
arruza geçti. Harb ş is t ini «taar
ruz» kelimesinde toplanan Mih
ver ise artık her cephede tam 
m.üdafaaya çekildi. Harbin beşin
ci yıla basmasında bu bakımdan 
derin mânâ var: Çok yıllar geç
mesi, hiç şüphe yok ki zayıf ve 
hazırlıksız harbe girerek kendi
lerini ağır ağır toparlıyanlann 
hesabı lehine, uzun, büyük ha-
zırhklarmı bir hamlede yıldınm 
harbine atmakla zafer gözleyen
lerin aleyhinedir. Zaman unsuru, 
bugüne kadar birinciler hesabı
na çalışmıştu*. Bundan sonrası 
için, zamaaı unsunmdan öbür 
taraf istifade etmek istiyor. Çün
kü, beşinci yıl başlarken, harbin 
iyi gidişi sulhun zor gelişine ras-
ladı. askerî hareketler dışında 
politika alamnda çalkantılar 
ba.şgösterdi. Bu yılın başlıca kay-
gısı valnız harb işlerinde bera
berlik değil sulh meselelerinde 
de anlaşmadır. İngiliz Başvekili
nin son nutku hep bu kaygı ve 
İstekten ilham almış görünüyor. 
Harbin beşinci yılı başlarken, te
sadüfen bir ve aym olan düşma
nı yenmekte birleşen Müttefik
ler, zaferden sonra kurulacak si-

Necmeddhn Sadak 
(Arkan gf̂ hUe 2 sütun 6 de) 

Mîllî Şef inönü Anka-
raya hareket etti 
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İ^eisîcumhur Haj'darpaşa istasyonunda teşyi ediliyor 
Millî Şet tsmet İnönü dün akşam 

hususî trenle Ankaraya avdet etmlg, 
Haydarpaşa garında şehrimizde bu
lunan vekiller, Vali ve Belediye reisi, 
generaller ve kalabalık bir halk küt
lesi tarafından ug:urlanmıştır. 

Milli Şef tzmltten geçerken Millî 
Müdafaa VeMli general Ali Riza Ar-
tunkal, Vali ve Belediye reisi hükü
met erkânı tarafından karşüanmış, 
Kocaeli vilâyetinin ziraî vaziyeti hak
kmda izahat almıştır. 

Başvekil ödemişte 
ödemiş 1 — BaşvekU B. Şükrü Sa

raçoğlu şehrimize gelmiş ve binlerce 
halk tarafından coşkun tezahüratla 
karşılanmıştır. Kasaba bu münase

betle baştanbaşa süslenmiş ve biri is
tasyon, diğeri Saracoglvmun doğduğu 
mahallede olmak üzere İki tak ku
rulmuştur. 

Başvekil ve Haricîye 
Vekili Parti grupuna 

izahat verecekler 
Ankara 2 — Cumhuriyet Halk Par

tisi Meclis grupu, salı günü öğleden 
sonra toplanacak ve Başekll Şükrü 
Saraçoğlu ve Hariciye Vekili Numan 
Menemencloğîu, Meclisin kapalı bu
lunduğu müddet «arfmda dış v© İç 
meseleler hakkmda Uaibat verecek
lerdir. 

Galatasaray lisesinin 
75mcı yıldönümü 

Maarif Vekili B. Hasan Ali Yücerin 
bir nutUile kutlandı 

Churchill ile Roossevelt 
Vaşingtonda buluştular 

Harbden doğan ve harb sonrası siyasî meseleler 
görüşülüyor, Eden üçler konferansile meşguldür 
Londra 2 (Radyo) — İngiliz 

Başvekili B. Churchill, reHkası ve 
kızile beraber dün akşam Qubıec*ten 
Vaşingtona varmış ve Beyazsaraya 
misaıfİT edilmiştir. İki şef, Beyazsa-
rayda konuşmalarına devam edecek
lerdir. 

Reuter ajansına gSı«, Rooaevelt 
ile Churdüll. Quebec konferansında 
bütün aakert meselelerin müzakere

sini bitirdikleri cihetle, şimdi Va
şingtonda mUnkasıran harbdea do
ğan ve harb sonrası siyast mesleleri 
görüşeceklerdir. 

B. Eden Üçler 
konferansile meşgul 
Londra 2 (Radyo) — Bir jans 

haberine göre, B. Eden dün Londra-
daki Müttefik hükûmıetler mümessil
lerini kabul ederek Quebec konfe-

ransmda ittihaz edilen kararlar hak. 
mda kendilerine izahat vermiştir. 

B. Elden, İngiliz, Amerikan ve 
Sivyet Hariciye Nazırlarmm iştiraki-
le akdedilecek üçler konferansmın 
hıemen toplanması hazırlıklarile meş
guldür. Dün B. Eden öğle yemeğini 
Amerikan sefiri B. Vinnant ile bera
ber yemiş ve üçler konferansı hak
kında kendisile görüşmüştür. 

Papa'nm 
nutku 

Papa vakarlı ve âdil bir 
sulh aktedilmesini 

tavsiye ediyor 

Galatasarayda dün yapılan törenden bir görünüş 

Galatasaray lisesinin 75 inci yıl
dönümü, dün saat 17,30 da, mekte
bin konferans salonunda parlak me
rasimle kutlanmıştır. Maarif V«kili 
B. Hasan Âli Yücel, Gümrük ve İnhi-
şarlar Vekili B. Suat Hayri Ürgüplü, 
Müstakil gurup reisi B. Ali Râna Tar-
han. Vali ve Belediye reisi Dr. B. 

Lûtfi Kırdar, Parti Vilâyet idare he
yeti reisi Dr. B. Behçet Uz, Galata
saray mezunu eski Vekiller, elçiler. 
Maarif Vekâleti müsteşan B. Rüştü, 
Orta tedrisat umum müdürü B. Hay
ri Ve eski, yeni Galatasaray mezun
ları törende hazır bulunmuşlardır. 

(Arkası sahife 2 sütun 4 de) 

Roma 1 (A.A.) — (D.N.B.) Har
bin dördüncü senesinin sonu 
münasebetile Papa, radyo ile neş
redilen bir demeç 3rapnuş, bu 
harbi bütün tarüı boyunca ya-
püan harblerin en müthişi olar-
rak tavsif etmiştir. 

Papa sözlerine şöyle devam et
miştir: 

«Vazifeleri sulh için karşıüklı 
bir görüşme ve anlaşmajrı kolay
laştıracak mahiyette olanlara 
hitap ediyor ve ıstırapla dolu 
kalbimizin derinliğinden gelen 
bir sesle kendilerine şunlan ha
tırlatıyoruz: Gerçek kuvvetin 
âlicenaphğmdan korkacak hiç 
bir şey yoktur.» 

Bundan sonra Papa, bütür^ 
milletlere, hayatî" haklarına ve 
şeref duygularma tecavüz etme
yen vakarlı bir sulh ümidi veril
mesini istemiştir. 

Londra 1 (A.A.) — Almsm 
radyosunun bildirdiğine göre 
Papalık vekili Galeazzi dün uçak
la Lizbon'a gelmiştir. Galeazzi, 
Washington'a gitmektedir. Reis 
Roosevelt'e Paparan hususî bir 
mektubunu götürmekte olduğu 
zannedilmektedir. 

İNGİLİZ ZIRHLILARI İTALYAN 
UMANLARINI TOPA TUTUYOR 
Almanlara göre müttefiklerin Akde-
nizde kati taarruzu başlamak üzere 

Londra 2 (Radyo) — ttalyag^a 
karşı harb yeni biı asFhaya girmiştir. 
Sah sabahı Ingilterenin Rodney ve 
Nelson dritnotlarile Orion kruvazö. 
rü dokuz mııhribin nefakatinde Me-
sina boğazından geçerek İtalyan sa
hil battuyalannı ve boğazm şrmalin-
deki çıkarma limanlarım şiddetle to
pa tutmuşlardır. tngŞiz dritnotlan 
birer ton ağırlığında gülleler atan 16 
pusluk büyük toplarile 15,000 met
re uzaktan hedeflerini bombalamış-
ar ve italyan sahil tahkimatile çı

karma limanlarmda dehşetU tahri
bat yapmışlar ve büyük yangınlar 
çıkamuşlardır. İtalyanlar, hiçbir mu
kabele ve müdahalede bulunmamış, 
lardır. 

Bundan başka Amerikan uçan 
kaleleri, Piza şehrine şiddetli bir 
akm yapmışlardır. Piza, ttalyamn en 
mühim demiryolu kavşak noktala
rından biridir. Piza'da elektrik san
tralı, havagazı fabrikası ve bir tay
yare fabrikası şiddetle bombardıman 
edilmiştir. 

Müttefikler bu akında yalnız üç 
uçak kaybetmişler vıe 16 Mihver 
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DIKKATLER 
Üniversitemn ismini 
karıştırmak ayıptır! 

< 
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— Bulgar kımİKu öldüxe£ hM^ığı^ *^^ neymiş do\iUİİ^,i 
->• Kio^ vurdul •^'f 

Gazetderimizde mütemadiyen çık
makta olan evlennm ilânlarından 
bir numune: 

§ Yaş 22, İstanbul üniversitesi Fen 
fakültesi ikinci snufmdarf namusla 
ve ciddî lür bay, tahsiline yardım 
edecdc temiz ve namuslu bîr aiksûn 
21 yaşnu geçmemiş kızüe (dul da 
olabilir) evlesmıek istemektedir... 
Filânca remze müracaat. 

tik tesir mükemmel: üniversitdi, 
namuslu, ciddî lûr bayi Tahsiline 
devam gibi mıdcaddes bir gaye ile 
temiz ve namuslu bir şulenin kızmı 
istiyor! 

Fakat iyice düşünülürse, bu gibi 
bir teklif, süe mefhumunun da, ba-
ym mensvv bulunduğu o itibarh mü
essesenin de yüzOnO ağartacak nevi
den değOdlr. 

22 yaşmda bir gencin, «yardan 
gikmek için» evlenmeye taHp olmar 
sı ne demeknûş?... 

Evvelâ: Evlesmıek bSyle tayien 
vasıta olamaz I 

Tahsn edebilmek için ise, insan, 
bütün medenf memleketlerde oldu
ğu gibi lokantalarda bulaşıkçılık 
ederek, apartımanlann merdivenle
rini silerek, kOçtâı çocddara ders 
okutarak namusluca va ciddîce ha
yatım kazamrt fakat asla evleomcu 

yardunma koşmaz. Bu, Ur hay-
mesdesidir ve Ulhassa bSyle 

ara üniverslteoİD ^nûni kariftır-
aymıtv. 

uçağı düşülmüşlerdir. 
Akdenizde katı taamız 

başlamak üzere 
Londra 1 (A.A.) — Cenubî İtal-

yajra, Sardenyaya, Korsikaya ve 
Fıtansaora karşı katî surette hüc\mx 
edileceği Alman Haberler ajansı ta^ 
rafından haber verilmektedir. İngi
lizlerin Avrupada açacakları ikinci 
cephe hakkmda Alman askerî mah
filleri hiçbir fikir beyan etmemekte
dirler. Tunus ve Sicilya limanlann-
daki İngiliz . Amerikan kıta toplu
lukları ile Akdenizdeki Müttefik 
harb gemilerinin faaliyetleri Avrupa 
kıtasını müdafaa edenleri ciddî su
rette işgal etmektedir. Berlin radyo
sunun askeri sözcüsü şunlan söyi'e-
miştir: «General Eisenhovver'in Ak
denizdeki hazırlıkları, insan ve mal
zeme bakımından tümenlerini takvi
ye ettikten sonra Calabria'ya doğm 
ilerliyeceğini göstermektedir. > 

Almanlar aynı zamanda Müttefik 
başkumandanlığının Sardenya ve 
Korsikaya da hücum edeceklerini 
zannetmektedirler. 

Doğuda Rus taarruzu 
Ruslar, iiç kesimde dün de ilerlediler 
Almanlar doğudan batıya asker çektiler 
Londra 3 (Radyo) — Smolenak b<a. 

geslnde Rus ordulan 7-12, Briansk'm 
cenubunda 6-10 kilometre Uerlemiş-
lerdlT. HaAofun »»ti ve cenup batı-
smda şiddetli muaherebelerden sonra 
Rus ilerleyişi devam etmiştir. 

Almanlar Doneç havzasmda Voro-
şilovgıad'a yakm bir noktada ricat 
ettiklerini itiraf ediyorlar. Almanlar, 
başka kesimlerden çektikleri kuvvet
lerle cenupta şiddetli muka»>ll taar
ruzlarda bulunuyorlar. 

Berlin radyosu söecüsü. Almaların 
garpta Müttefiklerin çıkarma teh
likesine karşı Doftu cephesinden aaker 
çektiklerini söylemiştir. 

Sovyet tebliği 
Morttora 1 (A.A,) — Sovyet gece 

yansı tebliği: Cenup ce<phe«sdndeki kı-
talanmıa 1 eylül sabahma doğru Ta-
ganrog'da çember içine alınımç olan 
düşman kıtalanrun tasfiyesi ameli
yesini ikmal etmiştir. 

17 ncl, üçüncü ve 294 üncü piyade 
tümenlerlle İÎ5 inci hava tümeni in-
hlzama uğratılmıştır. 394 üncü, S06 ncı 
piyade tümenlerlle 18 üncü tank tü
menine ağır hasarlar verdlımlşlerdif. 
Kuvvetlerimiz düşmam 212 uçağını, 
537 tankmı ve muhtelif çapta 494 to
pu İle lfWO TOİtralyözünû, 3600 motor
lu taşıtını, 10 akaryakıt deposunu ve 
29 mühimmat deposunu tahrip et
mişlerdi». 

Düşman maktul olarak 35000 den 
fasla sulbay vo er ka^tmlştlr. Henüz 

t-ffTnnT«innTna.mı̂  olan malûmata göre 
kıtalanmız aşağıdaki tahminleri elde 
etmişlerdir. 95 tank, 198 muhtelif çap
ta top, 217 havan topu, 409 mitral-
yöz, 594 kamyon, 22 mühimmat de
posu. 5100 Alman subay ve eri esir 
edUmiştlf. 

Bulgar Millet 
Meclisi 

Yarın fevkalâde 
toplanhya çağırıldı 

Londra 2 (Radyo) — Bulgar Baş
vekili Pilof, Bulgar Meclis reialle 
görüştükten sonra Bulgar Sobranya-
smı yarmkl cumartesi günü fevkalâ
de bir toplantıya çağırmıştır. Alman 
haberler ajasma göre Bulgar Mecllal, 
önümüzdeki sah günü de fevkal&de 
bir toplantı yapacak ve Kıral niyabeti 
Meclis âzalannm intihablle meşgul 
olacaktır. 

Macar radyosuna göre niyabet mec
lisi ftzasmm intihabı meselesi Bulgar
ları büyük bir endişeye düşürmekte
dir. Çünkü bütün Bulgarlan etrafm-
da toplayabilecek Kıra! Bors'in ölü
münden hasıl olan boşluğu doldur
mak imkânsızdur. 
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SÜZON 6ELİŞİ: 
Dfinya böceklerindir 

ç oktanberi hayvan dosUan nıısdan bahsetmek fırsatım bula
mıyordum. Parazitoloğ doktor Nevzat Tüzdil'in «Söyledik

lerim» adlı konferanslar kitabı intişar edince insan bu imkâna bol-
' ca İtavuşmuş oluyor. Çünkü eserde . baştan aşağı hayvanlardan, 

bilhassa haşerelerden bahsedilmekte ve ancak dolayısile in<f<«wdaıı 
söz açılmaktadır. Pek değerli doktorumuzun, yalmz mesleğinin ica
bı olarak değil, makul bir muharrir sıfatile de böyle hardıet ehnesl 
lâzmıgelirdi. Hattâ bütün konuşanlar gibi eli kalem tutanlar da, 
tesaflı iseler, sözün büyük bir kısmım hayvanlara, böceklere ayır
mak zorundadırlar. Çünkü doktor Nevzat'tan öğrendiğimize göre, 
dünyada mevcut hayvan nevileri aşağı yukan bir mily<m kadardır. 
Bunun dörtte üçünü, yani yedi yüz bin kadarım haşereler teşkfl 
ediyor. Onun için insanların pek benimsediği, hattâ bazan Ur ci
hangirin kendi nefsine hasretmeğe kalktığı şu koca dünya hakikat
te bir ((haşereler dünyası» ndan başka bir şey değildir. Dünyayı bü
tün delikleri, kovuklarile onlar çoktan işgal etmiş bulunuyorlar. 
Yeryüzündeki hayvan nevilerinin bfar milyonda bhi olan insan ne
vinin, sayıca da gülünç azhğına bakmadan, dünyaya sahip olmaya 
kalkması cidden alaya alınmaya değer bir gurur gösterisidir. 

İnsanlar bu dünyada tutunmak, yani fazla yaşamak bakımın
dan da, cüsseleri mukayese edilecek olursa, bütün, hayvanlardan, 
hattâ böceklerden daha geride bulunuyorlar. Çünkü insandan bin-

. leççe^ on binlerce defa küçük olan karınca, o ufacık bojile 15 sene 
ÖınüT sürmek harikasım kolayca başarmaktadır. Buna göre insan-

.̂.̂ ĵ aj;, binlerce sene yaşamaları icabederken yüz seneyi bile doMura-
,* .içiyorlar. Ilorçzlarla tayuldar 2(1 sene, güvercinler 50 sene, sazan 

ve tıjrn!! balıklan 150 sene, hattâ daha fazla, büyük kaplumbağalar 
300 sene, kartallar 90 sene, kargalarla papağanlar ise yüz seıiıeden 
fazla muammer oluyorlarmış. Demek ki bu küçük küçük hayvanlar 
dünyanın sahibi olmaya insanlardan daha çok lâyıktuiaT. 

Hayvan ve haşerat dünyasında azlığm azlığı olan insanların 
bütiin dünyaya sahip olmaya kalkışmaları, sayılan insan rakamla-
rile söylenemiyecek kadar çok ve insandan daha evvel dünyayı iş
gal etmiş bulunan haşerelere karşı pek sunturlu bir ayıptır. Bütün 
bayvanlaj- ve bütün böcekler insanlann bugünkü iddialı savaşları
na bakıp her halde kıs kıs gülüyorlardır. 

Şevket Rado 

Miinakalât Vekâletinin bir tavzihi 
Münakalât Vekâletinden: 
İstanbulda çıkan Akşam gazetesi

nin 26 Ağustos 1943 tarih ve 8927 sa
yılı nikhasmın 2 nci sahifesinin 3 
ve 4 üncü sütunlarında «Nakliyat iç̂  
lenmizden acı şikâyetler» başlıklı 
yazı aşağıdaki gibi tavzih olunur: 

Yazıda İzmirde çıkan Ticaret ga
zetesine atfen: 

a) Bakır şilebinin İz'jnirden mal 
almak üzere İstanbuldan boş gönde
rildi^, halbuki bu gemiye îzmlr için 
Havzadan kömür yüklenvek mümkün 
olduğu, 

b) Bakır şilebinin İzmire geleceğin
den İzmir tüccarlannm haberi ol
madığı ve bu yüzden, bu gemiye yük
lenecek mallar hazırlanıncaya ka
dar gemüıin tzmlrde beş gün vaidt 
kaybettiği, 

c) Bakır şilebinin İzmlrden ancak 
üç buçuk saat yükleme yaptığı, 

d) Doğan şilebinin de İstanbuldan 
tzmlre boş gönderildlg'nden şikâyet 
edilmektedir. 

1 — Balıse mevzu olan gemi Bakır 
gcnusi de^l\, Demir gemisidir. 

2 — Münakalât Vekâletince kabuı 
edilen prensip mucibince tzmlre şim
diye İcadar hamulesiz hiç bir şilep 
gönderilmemiştir. Demir şilebinin 
tzmire boç gönderilmesinin seljebl 
evvelâ Havzada kâfi miktarda tona-
1m nöbette bulunması ve sonra da 
İzmirdeki karışık jnik stokunun çok 
artmasıdır. 

Demir vapuru İzmire kömür gö
türmek üzere evvelâ Havzaya gönde
rilmiş olsaydı İzmire yüklü olarak 
varabilmesi ve boşaltümaaı en a^agı 
40 gün sürecek ve İzmirin, denizden 
nakledilmesi gereken mallan büsbü
tün birikerek tüccarın İşi vaktinde 
görülemlveoekti. 

İstanbuldan ise İzmire, denizden 
yapılan nakliyat, muntazam posta 
seferlerlle karşılanabildiği için 6000 
ton büyüklükte bir şilebin tzmlre 
birkaç yüz tem yûk götürmek mak-
sadile İstanbulda bekletilmesi dogro 
olamazdı. 

Bu sebepler dolayısiledlr ki De
mir vapuru İstanbulda yükünü bo
şaltır boşaltmaz tzmlre boş olarak 
sevkedllmlştlr. 

3 — Demir vapuru tamir acente-
•tatn göeterdlgj lüzum ve Devlet De
nizyolları İşletme umum müdürlü
ğünün talebi (teerlne tzanire karışık 
yük almak üzere gftıderllmlştlr. Oe-
mi 13 ağustosta hareket etmiş ve 
hareketi telgrafla acenteye ve tele
fonla Innlr şobeaı müdürlüğüne bil
dirilerek Ticaret odası ve alâkadar 
tüccarlar geminin geleceğinden bu 
çube vasıtaslle ve yazı ile haberdar 
edilmiştir. Geminin *ınl>arlan ta
mirde ö gün zarfmda doldurulmuş ve 
gemi güvertesine de yük aldıktan 
sonra trmlrden tıunamen dolu olarak 
hareket etmiştir. 

OSrOIüyor ki geminin bu kadar 
çabuk ve tamamen dolması ve ayrıca 
izmir limanında birikmiş yük kal
maması, gazetenta ıddlaiı veçhile, 
tftccarlarm haberdar edilmedikleri 
keyfiyeti varid değildir. 

4 — 6300 tonlnk Demir vapuru
nun tsmlrde üç buçuk saat içinde 
tam&men. doldumlmasma maddeten 
İmkftn olmadığı cöıetie 5 gün mu
attal kaldığı haberi hakkındaki yan-, 
hglık kendiliğinden teaahOr eder. 

5 — Doğan vapuruna gelince: 
Bu gemi, Demiryolları namına İz

mire kömürünü bo^lttıktan sonm, 
femlr ve Pethlyeden alacağı kromu, 
fskendenından muayyen tAi+hte bos 
olarak bulunacak bir gemiye aktar
ma etmek üzere tertiplenmişti. Oe-
Kİ Havzada bu maksatla tahmll&t 

:'aparken karinasında görülen bir 
arızadan dolayı hamulesini, aynı mü
essese namına, tstânbula boşaltarak 
havuza almmak zarureti hasıl ol
muştur. Tamirden sonra gemi, mu
ayyen tarihte İskenderunda buluna
bilmek İçin tzmlre b09 olarak gön
derilmiştir. Eğer gemi, İzmire kömür 
götürmek üzere tekrar Havzaya gön
derilmiş olsaydı, hamulesini İsken
derunda muayyen tarihte teslime 
İmkân bulamıyacaktı. 

« — sebze ve meyva nakliyatı me
selesi: 

Yapılan incelemelerde son yirmi 
gün zarfında İzmir mıntakasmdan 
sebze ve meyvaya 673 vagon tahsis 
edildiği anlaşılmıştır. İzmir mınta-
kası da dahil olduğu halde bütün 
şebekede sebze nakliyatı İçin karşı
lanmamış vagon talebi yolctur. 

Ancak memleketin her tarafmda 
mahsul nakliyatına, bazı ahvalde, dl-
mahsul nakliyatım, bazı ahvalde, di
ğer daha mühim ve hayati maddele
ri tercih etmek zarureti hasıl olmak
tadır. 

Tank okulu 
Dün Ankarada 

merasimle açıldı 

Ankara 1 (A.A.) — şimdiye kadar 
talimgah olarak çalışmakta olan tank 
talimgahı bugünden İtibaren »tank 
okulu» olarak tedrisata başlamıştır. 
Bu münasebetle bugün tank okulu
nun açılış töreni yapılmıştır. 

Merasime tank alayının teftişi ile 
bajşlanmif ve bunu müteakip mektep 
blnasmm Snüne gelinmiştir. Burada 
bandonun çaldığı İstiklâl marşı İle 
okula bayrak çeklhnlş ve bımu nak
liye müfettişi Zihni Toydemlr'ln açı« 
nutku taklbetmlştlr. 

Bundan sora davetliler çok güzel 
tanzim edilmiş olan okul dershane
lerini ve yatakhanelerini gezmişler ve 
okul balkonunda hazırlanan büfede 
İzaz edilmişlerdir. 

Törene bandonun da İçtlraklle 
tanklarm yaptığı bir geçit resmi Ue 
son verilmiştir. 

Et niçin pahalandı 
Istanbula getirilen kasaplık hayvan

lardan bir kısmı satın alınarak 
taşraya gönderiliyor 

tstanbolun et İhtiyacı, günde vasati 
otank üc bin U» üc bin beş yüz hay
van arasmdadır. Takm zamana ka
dar piyasaya beş bin hayvan geldiği 
hakle çoğu mezbahada kesilmeden, 
müzayedeye İştirak edenler tarafm-
dan ayaktan satm almarak diğer 
yerleı<e sevkedUmektedir. 

Bu suretle mezbahada kesilen mik
tar tstanbulun ihtiyacım karşılama-
dıfemdan fiatier yükselmiştir. Bu se
bepten başka » n gfünlerde vasıta
sızlıktan dolayı tırtanfoula sevkıjrat 
da azalmıştır. 

Piyasaya gelen malûmata göre İs
tasyon ve iskelelerde vagon ve vapur 
bekUyen binlerce kasaplık hayvan 
vardır. Bu hal de flatlerln dü^e-
meslnde âmil olmaktadır. 

İstanbul mezbahası pay nâthalline 
gelen hayvanlann kesilmeden ayak
tan satışmı menetmek, yani buradan 
İstanbul haricine çıkarılmak suretlle 
İstanbul Ihtiyacmm daralmasına 
meydan vermemek için bazı idarî ted

birler almması düşünülüyordu. 
Son günlerde pay mahalline ge

len koyunlar arasmda tek tük şap 
hastalığı görülmeğe başlamıştır. Bu 
hastalık. İnsana geçmlyen bir hasta
lık olduğundan bu hastahğa tutu
lan hayvanm eti yenilmektedir. An
cak, hayvanlar arasmda bu hastah-
ğm Riayetine meydan vermemek 
için hayvan sağlık nizamnamesine 
göre şap hastalığı çıkan 3rerlerdekl 
hayvanlann dlft^ bir mahalle şevki
ne müsaade edilmemektedir. Şimdi 
şap vakalan örûlmege başladığından 
pay mahalline gelen diri hayvanlann 
mezbaha hududu haricine çıkmasına 
müsaade edllmlyecek ve bu suretle 
tstanbulım günlük İstihlâkine yeti
şecek kadar hayvan kesilmesi İmkân 
dahiline girecektir ki bu tedbir İle fl
atlerln de düşm^l temin edilecektir. 

koyun eti flatieri şimdi toptan iki 
yüz kuruştur. Bu taydan sonra Ana-
doludan kızıl karaman gelmeğe baş-
lıyacaktır. 

Borisin cenaze merasimi
ne gidecek heyetimiz 
AıJcara 1 (A.A.) — Haber alm-

dıgın« göre, Bulgar kiralı Üçüncü 
BoTİs'in 5 eylûtde yapılacak olan ce
naze töreninde Cumlturiyet hükü
metini temajl etmek {beere Cumhuri
yet Halk Partisi gurup rei» vekili 
Hasan Saka'nm reisliği altında An
kara garniziMi kumandanı korgene
ral Hüsnü Kılkış ve Haıfciye proto
kol umum müdürü Sal^addin Ar-
bel'den münekkep bir heyet ilk vası
ta fle Sofyaya hareket edecektir. 

Bir tifüs vakası 
Dün şehrimizde bhr tifüa vakası 

te^it edilmiştir. Belediye müfettiş, 
leri tarafmdan mnayıcfke edüen 31 
otel, krrH ve bidi bokunuıştıır. 
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Pamuk 
beyannameleri 

Ellerinde pamuk 
bulımduranlar 6 eylüle 

kadar bildirecekler 
Ankara 1 — Ticaret Vekâleti, pa

mukçular hakkmda bir tebliğ neşret-
miştir. Bu tebliğe göre, İzmir, Aydın, 
Manisa, Denizli, Balıkesir, İçel, Seyhan 
Antalya, Malatya, İstanbul ve Kars vi
lâyetlerinde bulunan, pamuk müstah
silleri de dahil olmak üzere pamuk ti. 
caretile iştigal eden bütün hakikî ve 
hükmi şahıslarla, ticaret maksadiie 
nezdlerinde pamuk bulunduranlar ve 
pamuğu imalâtlarında kullanana fab. 
rika ve imalâthane sahipleri 2 eylül 
1943 perşembe sabahı ticarethane, 
mağaza, dükkân, depo, ambar, fabri
ka ve İmalâthanelerinde, şube, ko
misyoncu ve acentelert nezdinde ve 
sair yerlerde mevcut pamuklannm 
cinslerini, miktarlarını ve bulunduk-
ian yerleri bir beyanname İle 6 eylül 
1943 pazartesi akşamma kadar ma
hallin en büyük mülkiye âmirine bil
dirmeye mecbur tutulmuşlardır. 

Kooperatif ortaklan ve tüccar blr-
llklerfne dahil azalar kendi beyanna
melerini aynca vereceklerdir. 

6 eylül 1943 pazartesi akşammdan 
20 eylül pazartesi akşamma kadar 
elindeki pamuklan kısmen veya ta
mamen satan veya başkasına devre
denler sattıkları veya devrettikleri 
pamuklarm mlktarmı, nevini ve fia-
tini malın satıldığı veya devredildiği 
şahsm adresini bir beyanname Üe ma
hallin en büyük mülkîye âmirine bll-
dlrildlreceklerdlr. 

Ekmek istihkakı 
15 eylülde 
arttırılıyor 

Ankara 2 — Kuvvetle »öylendi-
ğine göre, ekmek istihkakı 1 5 eylül
den itibaren nüfu» başına 150 gram 
arttırılarak 450 grama çıkarılacak, 
tnr. 

Şeker ucuzlıyacak 
Ankara t — Hükümet şeker Bat-

lerini şimdiden incelemeğe başlamış
tır. Yakında şeker fiatlerinin ucuzla
tılması beklenmektedir. 

Toros ekspresi EUığdat 
trenile çarpıştı 

Mardinden bildirildiğine göre, 
Mardine gelen Toros ekspresi, Ço-
banbeyli ile Müalimiye arasındaki 
Attarin istasyonunda Bağdat trenile 
çarpışmıştır. Altı yolcunun ayaklan 
kesilmiş, 21 yolcu da yaralanmıştır. 
Aıyakları kesileni yolcular derhal 
Halep hastanesine kaldırılmıştır. Di
ğer yarahtar istasyonda tedavi edil
miştir. Halep hastanesine kaldırılan 
yaralılardan ikisinin öldüğü bildiril
mektedir. 

Berline akın 
Şehirde büyük yangınlar 

çıkarıldı 
Londra 2 (Radyo) — Evvelki 

gece Berline yapılan hava hücu
mu 45 dakika sürmüş ve büsrük 
miktarda yangın ve infilâk bom
balan atılmış muazzam yangm-
1ar çıkarılmış, bir çok Alman 
gece avcısı tahribedllmlştlr. Al
manlar, Berlin etrafında kuvvet
li hava müdafaa tertibatı almış
larsa da akma m&ni olamamış
lardır. 47 tngUla bom)3a uçağı 
dönmemiştir. 

Mahkemelerde: 

Ustabaşının sesini duyunca şaşkınlıkla 
helanın penceresine tırmanmış! 

Harb mesulü 
mülteciler 

Hükümetimiz cevabımızı 
alâkadar devletlere 

bildirdi 
Aıdura 1 — İngiltere, Birleşik 

Amerika ve Sovyet Rusya hükümet
leri, haA mesulü addedilen Münver 
ricalinin iltica ettikleri takdirde ka
bul etmemeleri hakkında bitaraf 
devletlere ve bu arada hükümetimi
ze birer nota vermişlerdi. Hariciye 
Vekâleti, hükûmetizin, mültecikr 
meselesi hakkında noktai nazarını 
belirten cevabını Ankaradaki Ame
rika, İngiltere v,e Rusya tüyük elçi
lerine vermiştir. Cevabımızın millet
lerarası hukuku esaslarına ve tea
müllerine tamaman uygun olduğu 
anlaşılmaktadır. Cevabmıızm met
ninin yakında neşredileceği zanno-
lunmaktadr, 

Galatasaray lisesi 
(Baş tarafı 1 nci sahifede) 

^ Merasime, küçük Galatasaraylıla-
nn söyledikleri Isdklâl marjile baş
lanmıştır. 

Marşı müteakip kürsüye geUn 
mektep müdürü B. Behçet Gücer, 
kısa bir nutuk söyliyerek merasimde 
hazır bulunanlara tefekkür etmiş ve 
töreni açmetsını Maarif VekiU B. 
Hasan Âü Yücel'd«n rica etmiştir. 

Maarif Vekili, kürsüye gelerek 
uzun bir nutuk söylemiş, Galatasa-
rayın 1867 den bugüne kadar 75 
yıl arasız olarak kültürümüzün fe
yizli bir durağı olduğunu işaret et
miş ve bu irfan yurdunun bugün* 
kadar geçirdiği safhaları anlatmıştır. 

Galatasarayın cemiyet hayatında 
gördüğü başlıca hizmetlerden birinin 
de spor hevesinin en canlı bir kay
nağı olmasına işaret edıen Maarif 
Vekili B. Hasan Ali Yücel sözlerine 
şöyle devam etmiştir: 

— Vatan uğrunda can vermiş 
olanların biraz sonra okuyacağınız 
aziz isimlerine baktığınız ^man bun-
lann hemıen hepsinin pek iyi tanıdı
ğınız şöhretli sporcular olduğunu 
göreceksiniz. Onları sevgi ve rah-
metle yadederim. 

Sayın Galatasaraylılar; 
Okuyup yetiştiğiniz bu okulun 

75 inci yıldönümünde bütün mem
lekette dünkü, bugünkü ve yarmki 
varlığınızın kıymeti, milletimize hiz
meti hürmetle anılacaktır. Unutma
mak, sevmekten ileri gelir, Galata
saraylı daima Galalasarayı sevmiy 
tir. Bizler de Gal&tasaraya daima 
sıcak sevgi ve yakın ilgi ile baktık 
ve bakacağız.» 

Bundan sonra kürsüye gelen Ga-
latasaraıyın eski mezunlanndan ba-
zılan kısa birer hitabede bulunmuş
lardır. 

Müteakiben mektebin hâtıralarını 
ve mektep mezunlannın hizmetleri
ni gösteren galeri gezilmiştir. Bu ga
leri bir hafta müddetle halka açık 
bulunacaktır. Gece, mektepte bir 
gardenparti verilmiş v* sabaha ka-
adr eğlenilmişttr. 

Merasim esnasında Yeşilköy Gök 
okulunun 3 tayyaresi mektebin üze
rinde gayet alçaktan uçuş yapmış Vıe 
mektebe büyük, küçük çiçek buket
leri atılnuştur. Bu arada tayyareden 
atrlan k&ğıtlar da bahçeyi doldur
muştur. 

Galatasarayın genç pilotlarının 
7) inci jrddönümünde. ocaklarının 
daerîndeı l>u gSsteriyi yapmaları, 
mektep bahçesinde toplanan, bütün 
hatkm göğaü(QÜ ilftihaıla kabartnuş-
tur. 

— Sen fabrikamn helâsma gir
mişsin... 

— Ne yapayım hâkim bey?.. 
Desturun, su dökmek istedim. 
Ç!ok da sıkışmıştım... 

— Ben sana bunu sormuyo
rum ki... Birajs sabret de... 

— Nasıl sabredeyim hâkim 
bey?.. İş arasmda su dökmek 
İçin a3mlsam, ustabaşı kıyameti 
koparır, gündeliğimden kesmeğe 
kalkar, tkindi vakti affedersiniz, 
sıkışmağa başladım. Sıkıştıkça 
ben de kendimi sıktım, akşama 
kadar sabrettim. Paydos olur ol
maz doğruca jrtizünüze güller, 
helaya koştum. Bu da bir kaba
hat sayıldı. Bizim ustabaşı ye
memiş, İçmemiş, benim ardıma 
düşmüş. 

— Hep böyle benim sözümü 
kesersen ben de seni dışarıya çı-
kannm. Burası mahkemedir. 
Evvelâ hâkimin sualleri dinlenir, 
sonra cevap verilir. Ben sana sı
kışıp sıkışmadığım sormadım. 
Fabrikamn helâanda seni yaka
lamışlar. Elinde de bir top ku-
maş varmş. 

— Demin de manız ettim ya 
bay hâkim!.. Ben o fabrikada iş-
çi3rim. Sabah erkenden işe bağ
larız, akşamlara kadar soluk al
madan çalışınz. İki lokma ekmek 
uğurunda ömrümüz, günümüz 
makineler arasmda geçer. Hani 
hani kumaş dokuruz. Ustabaşı 
ejderha gibi tepemizde bekler, iş 
arasmda su dökmeğe değil, bir 
yudum su İçmeğe bile müsaade 
etmez. Aksiliğe bak ki, ben de o 
günlerde biraz belimi üşütmü
şüm; affedersiniz, sık sık su dök
meğe çıkıyordum. Paydos olup 
herkes işi bırakınca ben de he
men helaya koştum. Biraz sonra 
helanın kapısı tıkırdadı. Cevap 
vennedim. Bu defa tekme ile 
vurmağa başladılar. En sonunda 
kapı açıldı; ustabaşı iki amele 
ile birlikte İçeriye girip beni ya
kaladı. 

Maznun Rahmi asliye sekizin
ci ceza mahkemesinde muhake
me ediliyor. Kırk yaşlannda, kı
sa boylu, tıknaz, kırmızı yüzlü, 
kafası ustura ile kazınmış cive
lek gözlü bir adam. İşçi olarak 
çaüştığl fabrikadan bir top ku
maş çalmak suçundan yakalan
mış. Hâkimin sözlerine kaça-
makü cevaplar vermeğe çalışır
ken emektar bir aktör mehare-
tile roUer yapıyor. Kâh gözlerini 
süzüp masum bir eda ile boyun 
büküyor; kâh yumruklanm sıkıp 
çöpliik horozu gibi böbürlene
rek ustabaşımn gıyabmda ateş
ler saçıyor; yüzü buruşuyor, ^esi 
titrekleşiyor, toparlak vücudu sa
ğa gola bükülüp kıvnhyor. 

Hâkim tekrar sordu: 
— Seni helanın içinde yakala

mışlar. 
Rahmi gene sözü kesti: 
— İçinde yakaladılar hâkim 

bey... Dışan3ra çıkmağa vakit kal
madı ki... 

— Sen helânm penceresine tır
manmışsın, oradan dışanya at
lamak İsterken yakalamışlar. 

— Ne yapayım hâkim bey?.. 
Ustabaşı kapıyı kesince çıkacak 
yer bulamadım, ben de can hev-
İlle pencereye tırmandım. Zaten 

fabrika paydos olmuş, işimiz bit
mişti. Ben de oradan çıkıp evime 
gidecektim. 

— O fabrikada herkes hela 
penceresinden mi girip çıkar?.. 
Fabrikamn kapısı yok mu?.. 

— Var hâkim bey!.. Var amma, 
demin de söyledim ya!.. Var am
ma, kapışım ustabaşı kesmişti. 

— Baktm ki ustabaşı kapıyı 
çaUyor, sen de açıp dışarıya çık-
san ne olurdu?.. Pencereden ni
çin kaçıyordun?... 

— Bu işi de şaşkınhktan yap
mışım hâkim bey. Ustabaşıdan 
ödümüz kopar bizim. Hani, bir 
baş ol da istersen soğan başı ol, 
derler. Olmaz olaydı, bizim Kir-
kor efendi de dönmüş dolaşmış, 
fabrikaya ustabaşı olmuş. Böyle 
ustabaşıyı Allah düşmamma bUe 
vermesin. Fabrikanın içinde si
nek uçurtmaz alimallah... Usta
başı oldum diye işçilerin başım 
kesmeğe kalkar. Bereket ver
sin benden biraz yılar. Pek 
ileriye vannca tersleyiveririm 
kendisini. İşte bunun için bana 
garaz olmuştur. îş başında bana 
diş geçiremediği için gözü hep 
bendedir. Bir fırsat bulup ezmek 
ister. 

— Mademki ustabaşı senden 
korkuyormuş, onun sesini duyun
ca ne diye şaşırdm da hela pen
ceresinden sokağa çıkmağa kal
kıştın?.. 

— Eh, bazan insanın basireti 
bağlanır da ne yapacağını şaşı-
nr... 

— Peki, pencereden kaçarken 
yakalandığın zaman koltuğunun 
altında bir top da kumaş varmış. 
Onu nereye götürüyordun?.. 

Biraz evvel hâkimin suallerini 
yanda kesip nefes almadan ce
vap yetiştiren Rahmi bu defa sus
tu, şehadet parmağım burnunun 
deliğine «lokut) düşünmeğe baş
ladı. 

Hâkim suali tekrarladı: 
— Sorduğuma cevap versen e!.. 

Kumaş topunu nereden aldın, 
neı*eye götürüyordun?.. 

Rahmi gene bo3munu büküp 
kekeledi: 

— Onu makineden çıkardım 
da, öteki kumaş istiflerinin üstü
ne koyacaktım. Fakat, birdenbi
re desturun aptestim sıkıstınn-
ca acele ile helaya koştum, ku
maş topu da koltuğumun altın
da kaldı. Yediğim ekmekler bi
zim ustabaşıyı çarpsın ki ben bu
nun farkında değildim hâkim 
bey!.. Pencereden çıkmağa uğra
şırken bile koltuğumda kumaş 
olduğuiıu unutmuştum. Bunlar 
olae:an şeylerdir. İnsan bazan te
lâsından ağzının volunu da sası-
nr. Ustabaşı beni yakalayın da 
koltuğumun altından kuması cı-
kannca aklım basıma çeldi, işin 
farkına vardım. Ben hırsız deği
lim bav hâkim hazretleri. Ku
maş değil ya, çuvalla altın gör
sem elimi uzatmam Bu is kazara 
olmuştur. 

Rahmi inkârda ısrar etti. Şa
hitler dinlendi, suç sabit oldu. 
Rahminin yedi bucuk ay hapse 
konulmasına, 1700 kiırus da 
mahkeme harcı ödemesine karar 
verilerek tevkif edildi. 

Harbin beşinci 
yılı başlarken 

(Baş tarafı 1 nci sahifede) 
yaset yapısmda anlaşmak İçin 
güçlük çekiyorlar. Milletlerin iç 
hayatında olduğu gibi milletler 
arası anlaşmalarda da müşterek 
tehlikenin birleştirici hassası 
vardır. Hezimet korkusu her tür
lü a3mlıklan unutturmakta ne 
derece kudretli ise, sulh ve zafer 
havası duygu ve düşünce farkla-
n doğurmakta o kadar tesirlidir. 
Simdi, eskinin tersine, kurtuluşu, 
bir taraf harb cephelerinde, öbür 
taraf politika sahasında bekli-
yor. 

Sulhun çabuk gelmesi için yal
nız harbin bitmesi değil, harb 
gayelerinde birlik elde edilmesi 
şarttır. Bu süreğen ve bulaşkan 
harbin geçen dört yıl, türlü buh
ranlara rağmen dışında kalmayı 
bilmiş olan Türkiye, hiç bir men
faat kaygısına kapılmadığı için. 
İnsanlık ve medeniyet namına 
bu felâketin biran önce sona er
mesinden başka bir şey beklemez. 
Dört kocaman 3nl, Avrupa için 
yakım ve jnkımla geçti. Giren 
yeni senenin sonuncu olmasını 
dileriz. 

Necmeddin Sadak 

1/9/1943 fiatleri 
Londra üzerine ı sterlin 5.22 
Nevjrork üzerine 100 dolar 130.50 
Cenevre üzerine 100 frank 29.9760 
Madrid üzerine 100 p<»eta 12.89 
Stokholm ürerine 100 kuron 31.1325 

Esham ve TabvMt 
İkramiyen % 5 933 21.50 
tkr. Ergani % 5 938 ;9.33 
% 5 İkramlyeU M. M. 19.92 
% 7 Milli Müdafaa 20.28 
Sivas . Bzrurum 1 19.89 
Sivas - Erzurum 2-7 20.03 
% 7. 1941 D. Y. 1 20.11 
% 7, 1941 D. î . 2 19.65 
% 7 1941 D.Y. 3 19.18 
% 7J T. borc- 14.— 
Anadolu D. Yolu % 60 24.— 
Anadolu D. Yolu 1-2 43.— 
Anadolu Mûmes. 38.75 
Merkez Bankası 114.50 
tş Bankası nama 13.10 
tş Bankası Hâmiline 13.50 
T. T. B. hisse 3.70 
Aslan Çimento 6.40 
Şark Değirmenleri 4.25 
ttühat Değirmen 23.— 

»OKS1 DIŞVNOA 

Türk altını 30.25 
Külçe altm DU ninuu •.— 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Acımak 
Acı kökünden yapduı acımak 

fiaittin fraşlıca dört n^»ası olsa 
gerek: 1 — Vücudun bfar yerine 
basalırsa veya vurulursa ağnmak 
(doğrudan doğruya ağnmak de
ğil; başım a^yor b a « ^ başun 
acıyor başka); 2 — Tatlı ve lee-
zeti iyi bh: şey ac» bir leazet al
mak; 3 •— Bir şey için yanmak, 
yakılmak (teessüf etmek); 4 — 
Merhamet etmek, (1) 

Yalnız son iki mâna için bir 
iki misal getiriverclim: 

Ne ırk, ne dil itibarile kendi
sine hiç ait olımyan ve olmağı 
istemiyen memleketleri istilâ 
için, bir millete döktürülen kan
lara acırız (teessüf ederiz); kan
larım dökeıüere ve onların aile
lerine acınz (merhamet ederiz) 
fakat biçare insanları böyle hak
sız dâvalara, kanh sergüzeştle
re sürtikliyen lider, senelerce ku
rulup oturduğu ceberut tahtmdan 
aşağı alınıp hapishaneye tıkıldı-
ğı vakit ona asla acımayız (mer
hamet etmeyiz); yalnız vaktUe 
liderin her hareketini bir ideolo
jiye bağladıktan sonra o devrilir 
devrilmez «her akhna geleni ya
par, ilim arkadan gelsin derdi» 
diye düşkün lideri çefciştirenlere 
acınz (teessüf ederiz). 

Büjrük bir gazetenin tarihî bir 
makalesinde Osmanlı Türkiye-
sinde ilk modem Ansiklopediyi 
neşreden ilim ve irfanı ile meş
hur bir ailenin, yine bu ilim ir
fana iştirak etmiş ve imparator
luğun ayan âzahğına ve nazırh-
gıvh kadar yükselmiş bir evlâ
dından bahsederken Süleyman 
Elbüstani isminde biri diye ve 
nihayet memlekete gazeteci, 
müellif ve bilhassa büyük bir 
tâbi olarak hizmetler eden Ebüz-
ziya Tevfik merhumdan bir hat
tat gibi bahsetmesine acınz (te
essüf ederiz). 

Pirincin, zeytinyağının 200 
kuruşa olmasına acınz (teessüf 
ederiz); fakat bu pahahhktan 
dolayı bunlan ağzına koyamı-
yanlara da acınz (merhamet ede
riz). 

Açık havada büyük sofralar 
kurulup yenilen yemekleri uzak
tan seyir ile yutkunan zavalhla-
ra acınz (merhamet ederiz); bu 
yemekleri, şimdiki şartlar için
de herkesin gözünün önünde 
patlayiDcıya kadar yiyip içmenin 
en hafif tâbirile insafsızlık oldu
ğunu düşünemiyen vurguncula
ra da acınz (teessüf ederiz). 

Şekerin ucuzbyacağı havadisi
ni gazetede okuyup sevinenlerin 
günler geçtikten sonra böyle bir 
şey olmadığını görünce uğradık-
lan hayal düşkünlüğüne acınz 
(teessüf ederiz); şekeri yiyeme
mekten dolayı beslenemiyen ço
cuklara da acınz (merhamet 
ederiz); fakat bu havadisi kısa 
fasılalarla sütunlarma havadis 
diye geçiren gazetelere de acınz 
(teessüf ederiz). 

Aynı zamanda biri az, biri çok 
yazan iki su saatinin ikisinin, de 
bozuk olmadığım iddia eden dai
reye acınz (teessüf ederiz); su 
parasını çok yazan saat üzerin
den vermeğe mecbur tutulan ev 
sahibine de acınz (merhamet 
ederiz); fakat bu parayı isteyen 
su idaresine de acınz (teessüf 
ederiz). 

Lâkin, asıl bu havadisleri irşat 
veya tenkid yollu yazıp da bir 
kelimelik bir cevap bile alamıyan 
gazetenin boş yere akıttığı mü
rekkebe acınz. 

f gSEHiR HABEItl^ERi ) II B i r ç ırpıda || 

Tramvay rayları 
Almanyadan dört vagon 

ray geldi 

(1) Bu fiilin bundan başka mâna-
lannı şu son günlerde amatör lû-
gatçi kesilen fıkracı arkadaşlara bı
rakıyoruz. 

Bir sahtekârın marifeti 
Zühtü adında biri Beyoğlunda bir 

terzi mağazasına giderek: 
- — Siz Varlık vergisi borcunuzu 
ödememişsiniz. Mağazanızı haczet
meğe »eldim. Bana beş yüz lira ve
rirseniz haciz muamelesini tehir ede» 
rim. 

Demiş ve terziyi tehdidetmiştir. 
Terzi, bunu Zühtüye hissettirmeden 
zabıtaya haber vermiş ve kendisi ya
kalanmıştır. Sorgu hâkimliğinde 
Zühtünün isticvabı yapılarak tevkil 
edilmiştir. 

Kartal çimento fabrika
sına da el konacak 

İktisat Vekâleti tarafından el ko
nulan Zeytinburnu çimento fabri-
kasHiın ıslahatı devam etmektedir. 
Vekâlet, çimento istihsalâtını çoğalt
mağa büyük gayret sarfetmektedir. 

Haber aldığımıza göre, Kartal çi. 
mento fabrikasına da el konmsısı ka-
rarlaşmıştır. Yakında el konma mu
amelesine başlanacaktır. Bu işler bi
tirildikten sonra istihlâkle istihsalin 
karşı] aştınlmasına çalışılacaktır. 

Txaınvay idaresinin Almanyadan 
sipariş ettiği 750 ton raydan dört 
vaigonluk ilk kısmı geçenlerde şeh
rimize gelmiştir. Gümrük muamele-
kri yakında ikmal edildikten sonra 
bu raylann tefrişine bağlanacaktır. 
Bütün tramvay şebekesi 132 kilo
metrelik raydan ibarettir. Raylar, 
düz arazide 1 8 - 20 »ene dayanabil
mekte » e de virajlarda, kavislerde 
bazen ancak selciz ay kadar dayan
maktadır. Bu itibarla bütün şebeke
de herT«ne 3 - 4 kilometrelik bir 
ray değiştirmek lâzım geldiğinden. 
Tramvay idaresinin elinde daimî su-
nette bu miktardan fazla yedek ray 
bulunması icalbetmektedir. 

Tramvay idaresi, son zamanlarda 
ray tedariki hususunda çok sıkıntı 
çektiğinden ewe lc« kullanılmış eski 
raylardan çıkan parçalan yıpranmış 
raylann yanına ilâve etmek suretile 
ve kontre ray olarak kullanmak su* 
retile şebekeyi takviy« etmek mec-
bunyethıde aklmıştı. 

Bundan başka Feneı4>ahçe ile Ka
lamış arasındaki hattan sökülen bir 
kısım rayların da İstanbul ve Beyoğlu 
cihetinde çok lüzumlu olan yerlere 
koymağa mecibur olmuştu. Şimdi ge
len dört vaıgonluk raylardan bir kıs
mı hatlara döşenecek, bir kısmı da 
yedek olarak muhafaza edilecektir. 
Siparişin mütebakisi de Almanyadan 
yola çıkarıldığına göre, bunlar da 
geldikten sonra Fenerbahçe ile Ka. 
lamış arasında kısmen sökülen szdıa-
lara yeniden ray döşenecektir. 

Otobüsler 
Yeni bir kaç otobüs daha 

servise çıkarı lacak 

Tramvay idaresinin şimdi işlettiği 
on üç otobüsten dördü Kadıköy, 
dördü Sirkeci . Taksim, ikisi Be
şiktaş - Taksim ve üçü de 
Boğaziçi hatlarına talısis edilmişti. 
Bu otobüslerle günde on iki bin yo l . 
cu taşınmaktadır. Gerek Amerika-
dan getirilerek montajı yapılan, ge
rek Ticaret ofisinden kamyon hahn. 
de alınıp da tramvay atelyelerinde 
otobüs haline konulan daha on ara
badan bir kısmı da yakında servise 
katılacaktır. Bunlardan bir kısmı da
ha Taksim . Sirkeci hattına ilâve 
edilerek Beyoğlu ile İstanbul arasın
daki münakalât arttırılacaktır. Diğer 
bir kısım otobüsün de hangi hatta 
verileceği henüz kararlaştınlmamış-
tlT. 

İstanbul nüfus memurla
rı arasında değişiklik 

Beşiktaş kaza-sı nüfus memurlug:u-
na istanbul nüfus müdürlü^ baş
kâtibi Ali Ataman; Eminönü nüfus 
memurluğuna Adalar kazası nüfus 
memuru Refik Güven; Adalar kazası 
nüfus memurluğuna Ejrüp nüfus ksl,-
tibl Kemal Tezcanlı; Eyüp nüfus kâ
tipliğine Yeşilköy nahiyesi nüfus 
memuru Kemal Kozanoğlu; Yeşilköy 
nahiyesi nüfus memurluğvma Baye-
zit nahiyesi nüfus memuru Şükriye 
Göktürk; Bayezit nüfus memurluğu
na Adalar kâtibi Rıfat; İstanbul vl-
İçyeti nüfus müdürlüğü başkçtipüğl-
ne de senelerre Eminönü kazası nü
fus işlerini mesleki bUgisl ve doğru-
luğile başaran Mahir Ersin terfian 
tâyin edilmiştir. 

Amerikadan mal satms^k 
için müracaatlar 

Amerikadan Ticaret odasma ya
pılan bir müracaatta, harb içinde ve 
harbden sonra olmak üzere memle
ketimize, ihtiyacı bulunan müteaddit 
maddeleri satmak istedikleri bildi
rilmiştir. Ayrıca memleketimizin 
hangi maddelere ihtiyacı bulunduğu 
da sorulmaktadır. Harb sonrası ti
caret müneaıebetlerinin tesisi için yzı-
pılan müracaatlar artmıştır. Ticaret 
odası müracaatları tstsnif etmekte
dir. 

ÖLÜMÜ DOLAYISILE... 

Bimen Şen^n hayatı, 
eserleri, son günleri 
Kendi şarkılarını komşusunun 

radyosundan dinliyen bestekâr.. 

Erkek çoraplan 
Bunlar hakkmda tetkikat 

yapılması tebliğ edildi 

Mahsulü kaldırmak için 
vesait temini 

Toprak mahsulleri ofisi umum 
müdürlüğü. Münakalât Vekâletile 
daimî tem2w halinde bulunarak iske
leler* yığılan hınbubatm vaktinde 
kaldınlmaaı için lâzım gelen nakil 
vasıtasını temine çalışmaktadır. Dev
let Demiryollarına ve Doniayollan 
idaresine yeniden lâzım gıelcn tebli
gat yapılmış, ihraç iskelelerine ve 
istasyonlara vasıta tahrik edilmiştir. 
Toprak ofisin İstanbul şubesi mü
dürlüğü Trakya, İstanbul ve İzmit 
•vilâyetleri hudutlarından nakledile
cek hububatın vesaitini temin etmiş, 
tir. Lüzum görüldüğü takdirde bazı 
yerlerde deniz motörlerindea de is
tifade edilecektir. 

Eğer yirmi alaturka ş«u:kı biliyor
sanız mutlaka bunun iki veya üç ta
nesi Bimen Şen'indir. Bugün bu sa
natkârın halk dilinde dolaşan şarkı
larının beş yüzden fazla olduğu tah
min ediliyor. 

Geçenlerde, irili ufaklı bütün mu
siki teşekküllerinin derin lâkaydîsi 
içinde ve büyük mahrumiyetler ara
sında ölen bu değerli sanatkârın ha
yatına ve eterlerine şöyle bir göz 
atalım. 

Bimen Şen, Ermeni vatandaşları-
mızdandtr. Fakat Ermenice bilme-
mesile maruftur. Hattâ birçokları 
kendisinin hıristiyan olduğunu ölüm 
günü öğrenmişlerdir. En yakınları 
bile onun 73 senelik hayatında bir 
kere olsun Ermenice konuştuğunu 
işitmediklerini söylemektedirler. 

73 yıl evv.el Bursada mütevazı bir 
evde doğmuştu. Babası iri yarı ve 
şişmsm bir papazdı. Papazın oğlu 
Bimen Şen, hayatında tam bir Bur
salı olarak kaldı. 

Lâkin baba, son derece dikkate ve 
alâkaya değer bir papazdı. Dünya, 
nın en güzel sesine sahipti. Papazın 
sesini dinlemek için civardan gelen' 
1er bile vardı. 

Hattâ papazın sesi Bursa valisi 
büyük Ahmet Vefik paşanın kula
ğına da gitmişti. 

Gayet ileri fikirli bir insan olan 
Ahmet Vefik paşa, teganni saatle
rinde sırf bu papazı dinlemek için 
kiliseye uğruyordu. 

Zaten kilise, ibadet edenlerden zi
yade papazı dinleniıeğe gelenlerle 
dolup taşıyordu. 

Papaz, evinde de pek enteresan bir 
adamdı. Oğullarından birini mükem. 
mel bir kemancı, ötekini kanuncu, 
birisini udi, birini de daha küçükten 
bir ney üstadı olarak yetiştirmişti. 
Küçük Bimen şarkı söylüyordu. 

Kiliseden dönüşte «papaz efen. 
di», oğullarını bir saz heyeti halinde 
etrafında topluyor, hep birden ala
turka musikinin en büyük üstatlarını, 
klâsikleri söylüyorlar, çalıyorlardı. 
Sazı papaz idare ediyordu. Bir pa
pazın alaturka şarkılar söyliyerek, 
çocuklannı bu tarzda yetiştirmesi 
pek dikkate değer bir hâdise olsa 
gerektir. 

«Papaz efendi» bunları söylerken 
en küçük bir dil hatası bile yapmı
yordu. Çünkü Türkçeyi, Arabî vo 
Farisî ıstılahlarile gayet iyi biliyor
du. 

İşte Bimen, musiki terbiyesini 
böyle aldı, musiki hayatına böyle 
meraklı bir şekilde atıldı. 

O da bazen babasile kilisede ilâ. 
hîler söylüyordu. Hattâ gene böy
le bir gün onu dinliyen Bursa valisi, 
sesini o kadar beğenmişti ki, kendi
sine altın saatini hediye etmişti. 

«Papaz «fendi» geceleri evine 
Bursanın bütün musiki meraklılarını 
topluyor, hep birden içiliyor, söyle
niliyor ve eğleniliyordu.... 

Bimen bu musiki muhitinden çok 
istifade etti. Birçokları Bimeni bir 
ut üstadı olaradc tanırlar, hattâ 
«Udî Bimen» derler. Bimen Şen 
hiçbir çalgıyı çalmamıştır. 

«Bimen» in hayatta en 
korktuğu şey başına 

geliyor.. 
Bimen Şen bir zamanlar, istanbu-

1un, bütün ekâbirin, büyüklerin göz
desi oluyor. Fakat o katiyen musiki, 
den para kazanmak niyetinde de . 
ğildir. Çalgılı kahvelerden nefret et
mektedir. «Allah beni çalgılı kahve
lerin sahnelerine düşürmeden öldür
sün I» demektedir. 

Zaten kendisi bu esnada mücev
her ticaretile mejgul oluyor. Ku
yumcu «Babayan» la birlikte ortak, 
laşa iş yapıyorlar. Musiki onun için 
sadece «ulvî bir meşguliyet» ten iba
rettir... 

Fakat bir müddet M>nra mücev
herciliği bir tarafa bırakıyor. Başka 
bir işten de dehşetli zarar ediyor. 

Yüzlerce güzel şarkınm sahibi 
olan bu artist adam, nihayet hima
yesiz bir halde, o tüylerini ürperten 
yerlere, çalgılı kahveler sahnesine 
düşüyor. 

Artık Bimen Şen bambaşka bir 
adam olmuştur. Son derecede sinir
li bir haldedir. Her gece sahneye 
titriyerek çıkıyor, ve asabi bir ter 
bütün vücudunu ıslatıyor, gömleğini 
•ırılsıklam vücuduna yapıştırıyor. 

Sahnede kızanp bozarıyor, utanu 
yor. Kendi tâbirile «mîdıvoluyor!» 

Eve böyle bitkin, perişan bir hal
de, âdeta asabî krizler içinde geli
yor. 

Bimen Şen, çalgılı kahvede sar
hoş eğlendirmek istemiyor, öz sanatı 
ile baş başa kalmak arzu ediyor. 

Bimen Şen'in son 
günleri.. 

Sahneye çıkış ve bu esnadaki de
rin teessürün, bestakânn sıhhatini 
adamakıllı bozduğunu görüyoruz. 

Bundan sonra daha büyük mah
rumiyet günleri kendini gösteriyor. 
Ve dudaklarımızda şarkılarını mırıl
dandığımız, onun nağmelerile neşe. 
lendiğimiz bu 500 - 600 eserin sahi
bi sanatkâr geçen kış kömürsüz kalı
yor. Yakacak hiçbir şeyi yoktur. 
Günlerini sıkı sıkı sarıldığı paltosile 
bir mangalın karşısında yirmi beş 
senelik vefakâr ve fedakâr karısile 
geçiriyor... 

Nerede o bir zamanki kapışılamı-
yan adam?. . . Nerede prenslerin, 
prenseslerin alıp Mısıra götürdükleri 
insan ? ... Nerede sarayların kubbe
lerini sesile çınlatan Bimen?. . . Nere
de bu küçük mangal başında titriyen 
ihtiyar?... 

Bir zamanlar eline külliyetli bir 
para geçtiği için iyi yaşamış olan Bi-
men'e bu son seneler çok eğir gel
miştir. 

İyi kalbli karısı ona hiçbir şey bel
li etmemeğe çalışmaktadır. Çünkü 
hasta çarşıdan, pazardan dönen ka-
nsmjn eline, annesini bekliy«n bir 
çocuk gîbi bakmaktadır. 

Kendi eserlerini komşu
sunun radyosundan 
dinleyen bestekâr!.. 

Bimen Şen, varlık zamanında eser
leri fena çalmıyor, p>arazit yapıyor 
diye bir radyo almamıştır. 

Hastalanıp, üstelik sinirleri de son 
derecede bozulunca bir radyoya sa
hip olmağı çok arzu ediyordu. Hal
buki şimdi de buna maddi imkân 
yoktu. V e sanatkâr kendi şarkıları 
çalınırken odadakilere: 

— Pencereyi açınız dinliyelim... 
Benden bir şarkı çalıyorlar... di
yordu. 

Pencere açılıyor, Bimen'in melo
dileri odaya giriyor ve bestekâr mü-
tervazı yatağında doğrularak kendi, 
sinden geçmiş bir halde dinliyor!... 
Bazen gafil bir parmak Bimen'in en 
zelvkU anında istasyonu değiştiri
yor! . . . 

Kendi eserlerini komşusunun rad
yosundan dinliyen aanatkârl... 

Şimdi şu satırları yazarken çocuk
luğumda bütün bir Istanbulun dilin
de dolaşan bir şarkıyı hatırlarım. 
«Kollarında can vereyim, başka bir 
şey istemem!.. .». 

Bunun bestekân olan Bimen ne 
yazık ki mahrumiyetin kollan ara
sında can verdi. 

Onun beş yüze yakın plâğı var. 
dır. Başka memleketlerde bir iki 
meşhur şarkı bestekân da, arkasında 
bıraktıklannı da senelerce geçindi, 
rir. Bimen'in eserleri jrüzünden zen
gin olan plâk fabrikaları, onun ar-
keısında bıraktığı insanlaM «telif 
hakkı» nı vermeği katiyen ihmal et
memelidirler. Çünkü bu beş yüz şar
kı Bimen'in öz malı ve arkasında bı-
raktıklanna yegâne mirasıdır. Bu 
mirası vermemeğe kimsenin hakkı 
yoktur. — H. 

Yerli Mallar daha ucuza 
satılacak 

Sanajd umum müdürü B. Şevket 
Süreyya şehrimize gelerek tetkiklere 
başlamıştır. İktisat Vekâleti, eli al
tında bulunan fabrikaların istâısal 
miktanm azamîye çıkarmzığa çalışır
ken maliyet fiatini de düşürmeğe ve 
imalâtı halka daha ucuza satmağa 
büıyük gasmet sarfetmektedir. Alı
nan karara göre, Sümer Bank ve 
Eti Bank mamulâtınm şimdiki fiat-
lerden daha aşağıya satılması muva. 
fık bulunmuştur. Şimdilik fiatlerin 
yeniden yükseltilmesine yanaşılmı-
yacaktır. 

B. Şevket Süreyya, şehrimizdeki 
tetkikleri esnasında bu noktalan 
ehemmiyetle göz önünde tutarak ha
reket etmıektedir. 

İktisat Vekâleti kadın çorapları
nın sağlamlık derecesile fiatlerini tet
kik ederken erkek çoraplarının da 
incelenmesi için alâkadarlara tebli
gat yapmıştır. 

Şimdiye kadar erkek çorabı imal 
edenler esaslı kontrola tabi tutulma, 
dığmdan, fiatlerin hissolunacak de
recede yükselmekte olduğu nazarı 
dikkati çekmiştir. Fabrikatörlerle te
masa geçilerek maliyet fiatleri ile sa. 
tış fiatleri karşılaştırılacaktır. 

Anlaşıldığına göre, fabrikalar, ço
rapların maliyetini resmi fiat üze
rinden aldıkları ipliklerin maliyetine 
göre tesıbit etmiyerek kara borsa fi. 
atlerini göz önünde tutmaktadırlar. 
Tetkikat neticesinde erkek çorapla-
nnın vaziyeti esaslı surette tetkik 
edilecek ve kadın çoraplarile müş
tereken bir karara bağlanacaktır. 
Vekâlet, sağlamlık ve ucuzluk esasu 
m gözetmektedir. 

Çantasını kapıya takmış 
Hidayet adında bir kadın Aksa-

rayda Koska civanndan geçerken 
Mustafa adında bir genç yanına yak
laşmış, kadının, içinde iki yüz lira 
kıymetinde elmas iğnesi ve parası 
bulunan çantasını kapıp kaçmıştır. 
Hidayetin feryadı üzerine yetişen za
bıta memurları Mustafaja yakala
mışlardır. 

Ticaret odası mürakipliği 
Eski mebuslardan B. Kâzım Nami 

Duru İstanbul Ticaret odası müra. 
kipliğine tâıyin edilmiştir. 

Ikî tren kazası 
Dört çocuklu bir baba 
tren altında can verdi 

Dün akşam saat 20 raddelerinde 
Pendilcten yaya olarak tren hattı 
üzerinden Kartala gitmekte olan Kar
talda Yakacık caddesinde 23 numa
rada oturan 4 çocuklu Arif Şimşir, 
Yunus civarmda manevra yapmakta 
olan marşandiz lokomotifinin altmda 
kalmış ve parçalanarak ölmüştür. 

Hâdiseye jandarma kumandam el-
koymuştur. 

Dün akşam saat 16,50 de Florya-
dan Sirkeciye hareket eden banliyö 
trenin Saraybumundan geçerken yo
lun kenarmda çalışmakta olan Meh
met adında bir ameleye çarpmıştır. 
Mehmedin sağ kolu tekerleklerin al
tında kalarak dirseğinden kc^muştur. 
Göğüs kemikleri de üç yerinden kı
nlan Mehmet Cerrahpaşa hastane
sine kaldırılarak ameliyat yapılmıştır. 
Mehmedln hayatı tehlikeli görül
mektedir. Kaza etrafında tahkikat 
yapılıyor. 

KÜÇÜK HABERLER 
"k Sirkcide Hamidiye caddesinde 

bir bakkal fahiş fiatle erzak ve Tak
simde bir fınncı da karnesiz ve eti
ketsiz ekmek sattığından. Millî ko
runma mahkemesine verilmiştir. 
Aynı zamanda I 1 suçlu hakkında da 
zabıt tutulmuştur. 

•k Türk Hava Kurumu Bakırköy şu
besi tarafmdan Zafer ve Tayyare 
bayramı münasebetile. YeşUköy Cum
huriyet Halk Partisi bahçesinde ve
rilecek balo 11 eylül cumartesi akşa
mına tehir edilmiştir. 

•k Türk Diştabipleri cemiyeti, Haliç 
civarındaki fakir çocuklann dişlerine 
parasız bakmak için Eyüp 36 ncı 
ilkokul binasmda bir Dispanser da
ha açmağa karar vermiştir. Dispan
ser 2 eylül günü saat onda açıla
caktır. 

k Tevfik adında biri zabıtaya mü
racaatla, geceleyin Yenikapı civann-
da bir gazinoda rakı içerken tanıştığı 
iki gençle birlikte sandala binip ora
da da rakı içtiklerini ve kendisi sar
hoş olup sızdıktan sonra İki gencin 
sandalı sahile yanaştırarak cebinden 
parasmı ve altın saatini alıp kaçtık
larını iddia etmiştir. Bu iddia etra
fında zabıta tahkikata başlamıştır. 

Beşiktaş Halkevinin 
yüzme müsabakaları 

Beşiktaş Halkevi l>ölgesi dahilinde
ki mevcut spor teşekkülîerlle kendi 
âzalanna mahsus olmak üzere 5 Ey
lül 1943 pazar günü saat 15 de Şeref 
stadında mükâfath yüzme, atlama, 
su topu müsabakaları tertlbetmiştlr. 
Müracaatlann 3 Eylül 1943 tarihine 
kadar her gün öğleden slnra Beşik
taş Halkevi spor komitesine yapılma
sı rica olunur. 

Lüzumlu bir i§., 
iyi bir teşebbüs. Bir müddet 

evvel ölen romancı Salâhaddin 
Enisin bütün külliyatı, bütün 
yazılan basılıyor, tik olarak edi-
bir meşhur romanı «Zan'yeler», 
Cumhuriyet Kitabevi tarafından 
yeniden bastırıldı ve çıkarıldı. 

Bu münasebetle bir kaç söz 
söylemek isteriz. Bizde muhar
rirler bütün hayatlannda yazar
lar, çizerler. Belki bu yazılar bir 
araya toplansa maruf ölçüsile, 
her birinin boyunu bir kaç defa 
geçer. Hattâ «evsiz muharrir» bu 
yazıların çıktığı gazeteleri, mec
muaları, müsveddeleri sertleşti-
rebUse kendisine mükemmel bir 
çatı bUe kurabilir. 

Fakat günün birinde muhar
rir oluverir!. Aradan da bir kaç 
yıl geçtikten sonra bu yazılardan 
ne eser, ne de nişan kahr. Her 
biri bir tarafa savrulmuştur. 

Bizde ölümünden sonra mu
harririn külliyatım toplamak, 
bütün külliyatı neşretmek âdet 
haline girmemiştir. Sağlığında, 
muharririn mütevazı tahta kale
mi yüzünden kesesini doldurmuş 
olan kitapçılar, onun ölümünden 
sonra, tam, eksiksiz bir külliya
tını toplayıp neşretmeği akıllan-
ra getirmezler. Bu itibarla bu
gün hayatta olmıyan edebiyat 
şöhretlerimizin kaçta kaçının 
tam bir külliyatı elimizde bulun
maktadır?.. 

Hattâ ne yazık ki, külliyattan 
başka, meşhur ediplere ait birçok 
hiç neşredilmemiş yazılar da kay
bolup gitmiştir. Meselâ ben ga
yet iyi hatırlarım. Süleyman Na
zif öldüğü zaman, dar. uzun uzun 
kâğıtlarda, kamış kalemle yazıl
mış ve hiç bir yerde çıkmamış bir 
kaç yazısı elden ele dolaşmak
taydı. Sonra bımlar ne oldu?.. 
Hepsi neşredUdi mi?.. Nerelerde 
kaldı?.. Meçhul!.. 

Muharrir bir devrin aynasıdır. 
Hele edebiyat kıymeti olan mu
harririn, ölümünden sonra yaz
dığı tek kelimeyi bile ziyan et
meden bir külliyatını yapmak, 
bir cemiyet vazifesidir. Başka 
yerlerde de ekseriya böyle hare
ket ederler. Fakat bizde hayatın
da istediği kadar büyük sükse 
yapmış, en büyük kütlelere hitap 
etmiş, onların üzerinde büyük 
tesirler bırakmış insanlar hak
kında bile, onların ölümünden 
sonra derin bir lâubalilik ve ka
yıtsızlık baş gösterir. 

Babıâlinin en başı bozuk taraf-
lanndan biri de budur. Halbuki 
bu kayıtsızlığı göstermeğe hak
kımız da yoktur. Çünkü muhar
rir, edebiyatçı hakkındaki not 
ekseriya kendi zamanında değil, 
sonraki nesiller tarafından veri
lir. Bunun için ölenlerin eserleri
ni, istikbale bırakmak yaşıyan-
lar için bir vazifedir. 

Evet her kıymet için tam bir 
külliyat... Ve bunun basma da 
ayn bir eser halinde külliyat sa
hibi hakkında bir etüt... 

Hikmet Feridun Es 

Dr. Müfide Küley 
Hastalarını pazartesi, çarşamba, 

cuma günleri de Cağaloğlu Süreyya 
Hidayet Apt. No. I de kabul ede
cektir. 

Aldığımız 
mektuplar 

Kalyoncukulluğunda 
çöp meselesi 

Beyoğlu Kalyonculculıuğu cad
desine çöp arabaları nadiren uğ
ramakta; evlerde çöpler kok
maktadır. Halbuki Kalyoncukul-
lufu pazarının çöplerini toplamak 
üzere heı^ün önümüzden kam
yonlar geçiyor. 

Evde fena halde kokan çöpleri 
kendim yüklenerek pazardaki 
çöp arabasına boşaltma üzere 
götürdüm. 

— Sizin çöpleri bu arabaya ala
mayız! - diye reddettiler. 

Karakol da. bu işle ilgili ohna-
dığını söyledi. 

Bir şehrin içinde «sizin çöp, bi
zim çöp» diye bir mesele var mı
dır? Bahusus ta ayağa kadar gö
türülen çöp reddedilir mi?.. Geri
sin geri gönderilir mi?.. R. 

Otomobil ile duvar 
arasında ezildi 

Şoför Hüseyin'in idaresindeki 
otomobil Dolmabahçe civarından 
geçerken, otomobilin direksiyonu 
kırılmış vıc olanca hızile yaya kaldı
rımına çıkmıştır. O sırada kaldırım
dan geçmekte olan Orhan adında 
bir genç otomobille dv»var arasına 
«kısarak muhtelif yerlerinden ağır 
surette yaralanmıştır. Orhan hasta
neye kaldırılmış, şoför Hüseyin ya
kalanarak tahikata başlanmıştır. 
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Soldan sağa v« yukandan aşağı: 
1 — Geveze. 
2 — Tahsil görmüı;. 
3 — Komutan. 
4 — Tersi su hendeğidir - Baş şeh

rimiz. 
5 — Raksetme . Yitirmenin baş

langıcı. 
6 — Tersi senenin altmcı aymdan. 
7 — Yakm değil _ Eski bir mektep. 
8 — Tersi biraz beri gel - Erkek. 
9 — B!r ziraat ölçüsü - Tersi İka-

metg&ha müteallik. 
10 — Temizle. 

Geçen bulmacamız 
Soldan sağa ve yukarıdan aşağı: 
1 — Re-anikabul, 2 — Eprek, Teya, 

3 — Sretişi, Um, 4 — Metelik, Ya, 5 — 
Ikllimaça, 6 — Şimaline, 7 — Atikall, 
As, 8 — Be, Çl, Oda, 9 — Uyuyan-
adam, 10 — Lama, Esami. 

Ölüm 
Kasidecioglu Kazasker merhum Zi

ya Beyin kızı ve Türk Madencilik 
9lı<ketl idare meclisi reisi Puad Bil'ln 
eşi İkbal Bil kısa bir ha^t^ğı müte
akip Alman hastahaneslnde vefat et
miştir. 

Cenazesi bugünkü perşembe günü 
âğle namazmdan evvel kaldırılıp 
Teşvikiye camiinde namazı kılındık
tan sonra Zinclrlikuyu mezarlıgma 
defnolunacaktır, Mevlâ rahmet eyll-
yc. 

Teşekkür 
Babamız esbak meclisi ayan reisi 

Mustafa Asım Yörüğün vefatmdan 
dolayı gerek cenazede bulunmak ge
rekse mektup, telgraf ve telefonla 
teessürümüze iştirakle bizleri teselli 
etmek lûtfunda bulunrn büyükleri
mize ve dostlarımıza fükran ve min
netlerimizi alenen arzederlz. 

Merhnmon refikası, çocukları 
yeğenleri ve damatları 

PERDE.SAHNE 
Mecmuaların baskı 

artış rekorunu kırdı 

Eylül sayısı 
bugün çıktı 

RAŞIT RİZA 
TİYATROSU: Bu gece 

Böyiikdere 

BEYAZ PAK'ta 

Sadi ışılay jübilesi 
Konservatuvar icra heyeti âzasm-

dan değerli kemani Sadi I^ay'm 
musiki hayatınm 32 nci yılını tesit 
için bir jübile tertîb«d|nmi§tlr. 23 ey
lül perşembe akşamı Taksim Beledi
ye Gazinosunda yapılması kararla-
şan bu jûbilej-e Münir Nureddln, Sa
fiye, Hamiyet Yûceses, Malatyalı 
Fahri gibi memleketin tanınmış mu
siki arstistieıjl de î tir&k edecektir. 

MHiııuıuııııııınııı 

Fatih ikinci sulh hukuk mahkeme
si satış memurluğundan: Satı§ 943/5 

Aksarayda Horhor caddesinde 9 No. 
da mukim Şahende Örikii, Ankara 
Devlet Demiryolları zat idleri muha
sebe şefi Hulusi Gûlnerve Kütahya-
mn Tavşanhda Hafız Mehmed Ali
nin müştereken mutasarrıf oldukları 
Fatihte Guraba Hüseyin mahallesin
de Lûtfi sokağmda eski 4 yeni 1/6 
patta 183 ada 892 parsel numaralı 
1968 lira 75 ]puruş kıymeti muham-
mineli bir bap ahşap hane ile Fatih 
Hopyar mahallesi eski Sebzeci yeni 
Güzel Sebzeci sokak egki 17 yeni 37, 
58 cilt 63 sahlfe 10/6/52 de kayıtlı ve 
«2757» lira kıymetindeki hanelerin 
İzalei şüyu zımnunda 11/10/943 per
şembe günü saat on birden on ikiye 
kadar Fatih sulh İcra dairesi kale
minde açık artırma suretile aşağıda 
yazılı şartiar dairesinde satılacaktır. 
Muhammen kıymetlerinin % 75 bul
duğu takdirde o gün ilıale edilecek
tir. Aksi taktirde en son artuanın 
taahhüdü baki kalmak şartJe 1/11/ 
943 pazartesi günü ayni saat ve ma
halde müzayedeye devamla en son 
arttırana ihale edilecektir. Aksaray-
dakl 8 numaralı ahşap evin evsafı: 
Sokak kapısından girildikte bir met
re genişliğinde ve iki metre uzunlu
ğunda bir taşhk, sol taraf zemin ka-
tmda üç pencereli yüklü bir oda ve 
bunım karşısmda zemini çini taşlı 
bir metbah ve İçinde bir kuyusu mev
cut duvarları harap sol ve sağ taraf
larda birer kömürlük ve oradan bir 
koridorla ufak bir bahçeye çıkılıp bu 
bahçede bir dut ağacı ile ufak bir 
samlç mevcuttur. Ve koridorda bir 
de su tulumbası ve hti&SL mevcuttur. 
Merdivenle İkinci kata çıkıldıkta bü
yücek bir sofa ve karşısında dolap ve 
yükü mevcut üç pencereli bir oda ve 
bir de helası vardır. Üçüncü katta 
da ayni cesamette bir sofa ile büyü
cek bir oda ve buna muttasıl ufak bir 
sandık odası ve hela vardır, ve işbu 
evin muhtacı tamir olup her odasın
da elektrik tesisatı mevcuttur. Cer-
rahpaşadakl ahşep evin evsafı: So
kak kapısmdan girildikte bir buçuk 
metre genişliğinde, iki metre uzun
luğunda bir taşlık, sağmda çini taşh 
bir metbah ve kömürlük, solunda u-
fak bir oda ve merdiven altında bir 
heia sağ taraf ve merdivenden birin
ci kata çıkıldıkta ufak bir sofa ve bu 
sofanın sağmda yüklü bir oda ile bir 
güsülhane ve helası vardır, İkinci 
katta büyücek bir oda ile bu odaya 
muttasıl ufak bir sandık odası, biı 
hela ve musluk gusulhanesi vardır. 
Gene bu evin sol taraf zemin kat 
malta taşile döşenmiş bir matbah, 
bir kU3m bir hela ve bir de kömürlük 
vardır. Matbah yanmdakl kapıdan 
girildikte bir armut ağacı mevcut u-
tek bir bahçesi vardır. Merdivenle 
birinci kata çıkıldıkta tam sofanm 
karşısında ufak bir oda, buna mut
tasıl da büyücek yüklü diğer bir oda, 
bir gusuihane ve helası vardır, tkin-
li kata çıkıldıkta ayni şekilde bir u-
fak oda, bir büyücek oda,, gusulhane 
ve hela olup işbu ahşap hane oturu
labilir ve az bir tamire muhtaç olup 
elektrik, havagazı ve su tesisatı yok
tur. 1 — tşbu gayri menkullerin mü-
secoel ve gayri müseccel hak sahip
lerinin tarihi ilândan itibaren on beş 
gün İçinde vesaikile birlikte memuri
yetimize müracaatları aksi halde gay
ri müseccel bak sahipleri paylaşma
dan hariç kalacaklardır. 2 — Artır
maya iştirak edecekler % 7,5 pey ak
çesi vereceklerdir. 3 — Artırma bede
li peşindir. Ancak memur kanuni se-
lâhlyeti dahilinde mûhll verebilir. 
4 — Bedeli İhale müşteri tarafmdan 
müddeti kanuniyesl zajfmda veril
mediği takdirde ihale feshedilerek 
yeniden müzayedeye başlanarak en 
çok artırana İhale edilir. Fakat her 
iki İhale arasmdaki fark ve zararı 
ziyan hükme hacet kalmaksızm müş
teriden tahsil olunur. 5 — İhale ta
rihine kadar olan vergiler hissedar
lara ve yirmi senelik evkaf taviz 
hakkı ile tellaliye ve pul masrafları 
müşteriye aittir. 6 — Şartname bu
günden itibaren herkesin görebilece
ği şekilde Fatih sulh mahkemeleri 
İcra dairesi salonuna ilsak edilmiştir. 
Rızla malûmat almak Istiyenler sa
tış 5 No. İle satış memurluğuna mü
racaatları ll&n olunur. 
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S ü M E R B A N K 
Bakırköy Bez fabrikası Müdürlüğünden 
1 — Fabrikanm hurdalığında mevcut aşağıda cins ve miktarlan ya-

Bb tam veya kısmen hurda malzeme açık arttırma İle satılacaktıs. 
2 — Arttırma günü 6/9/943 pazarted saat 14 dedir. 
S — Tenv'nat parası 200 liradır. 
4 — Fabrika satışı yapıp yapmamakta serbesttir. 
5 — Malzeme şunlardır: 
1070 adet Gaz tenekesi îylce 
131 B > s Çok eski 
31 » Küçük kapaksız vaıil Hurda 

6 s Galvanizli saç varil » 
12 » Kapaksız varil » 
48 > Adî » » 
63 1 200 litrelik varil üst kapaklı tMûstamel» 
41 » 200 litrelik varil yan k?paklı 

2 » 300 litrel'k varil 
2 Ton Muhtelif hurda demir saç 

6 — Malzemenin toplu alınması şart değjldir. «8673» 

Bugüne kadar yapılan Türkçe Filmlerin en mükemmeli 

DEMİR TAÇ 
TÜR KÇE n*̂  -5 

ve RENKLİ MİKt ' d'k-r 
Bugün L A L E' d e 

I İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlânları "j 
Zeynep Sultan camii 
Kızıltaş camii 
Molla Hüsrev camii 
Yavuz Ersinan camii 
Kirazlı mescit camii 
Hirami Ahmet Paşa camü 
Hacı Hasan camii 
Kâtip Kasım camii 
Hızır Çavuş camii 
Kefeni camii 
Yukarda isimleri gösterilen camilerin imam vekâletleri münhaldır. 

Talip olanların şeraiti anlamak üzere İstanbul Valuflar Başmüdürlüğü 
Hayrat kalemine müracaatları. «8720» 

Muhammen 
kıymeti Pey akçcsl 

İnşaat ilânı 
Sümerbank Umum Müdürlüğünden: 

1 — Sivas'ta Çimento Fabrikası için yaptırılacak işçi evleri ve yol inşaatı 
emanet usuliyle ihaleye konulmuştur. 

2 — İ5J)u İnşaat ve ameliyatın muhammen keşif bedeli 293.000.— liradır. 
3 — Eksiltme evrakı Ankara'da Sümerbank Umumî Muamelât Müdûri'tt-

günden 20.— lira mukabilinde almacaktır, 
4 — Muvakkat teminat miktan 15.000.— liradır. 
5 — Eksiltme 13 Eylül 1943 tarihine müsadif pazartesi günü saat 16 da An

kara'da Sûmertjank Umum Müdürlüğü İnşaat şubesinde yapılacaktır. 
6 — İstekliler teklif evrakı meyanında şimdiye kadar yapmış olduklan bu 

gibi işlere ve bunlarm bedeliertae, firmanm teknik teşkilâtmm kim
lerden terekküp ettiğine ve hangi bankalarla muamelde bulundukla-
lanna dair vesikalar koyacaklardır. 

î — Teklif mektuplarmı havi zarflar kapalı olarak ihale günü saat 15 e 
kadar makbuz mukabilinde Ankara'da Sümerbank Umumî Kâtipliğine 
teslim olımacaktır, 

8 — Posta İle gönderilecek teklifler nihayet İhale saatinden bir saat evve
line kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatılmış olması l&zımdif. 
Postada vaki olahilecek gecikmeler nazan İtibara atoma: ^caktır. 

9 — Banka ihaleyi İcrada serbesttir. «8802» 

Lira Kuruş Lira Kuruş 
2165 02 162 38 Sultanselimöe Hatipmaslahattin mahallesinin 

Sultansellm caddesinde 1913 ada, 31 parsel, en 
eski 4 ve yeni 18 sayılı 716 metre murabbamda 
bulunan arsanın tamamı. (7464) 

606 84 45 51 Dayahatun mahallesinin Çakmakçılar yokuşu 
sokağmda Büyük Yeni han birinci katta 259 ada 
eski ve yeni 52 sayılı odanın tamamı. (6739) 

310 26 15 76 Eski Cebecibaşı yeni Hatipmaslahattin mahal
lesinin Sultansellm caddesinde kâin jrenl 1 sa
yılı hanenin tamamı. (7111) 

73 68 5 53 Büyük Çarşıda Takkecüer sokağmda 28 sayılı 
dükkânm tamamı. (7210) 

2995 60 224 67 Süleymaniye mahallesinin Fuatpaşa caddesin
de eski 66 ve yeni 19 sayılı dükkânm tamamı. 

(7456) 
223 94 16 80 Kadirga civannda Şehsüvarbey mahallesinin 

Kadirga Limanı caddesinde bulıman eski 100 ve 
yeni 114 sayılı odanm tamamı. (5563) 

Yukarıda mahalle sokak ve kapı No. lan ya7,ılı gayri menkullerin mül
kiyetleri satılmak üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 17/9/943 ta
rihine müsadif cuma günü saat 15-te İcra edileceğinden taliplerin muay
yen gün ve saatten evvel pey akçelerile birlikte Çemberlitaşta istanbul 
Vakıflar Başmüdürlüğü binasmda Mahlûlât kalemine müracaatları, «8714» 

Beden terbiyesi İstanbul bölge başkanlığından: 
Beden Terbiyesi Geneı Direktöriüğü İstanbul Bölgesi Başkanlıgmca 

istimlâkine 21/9/943 tarihinde Umumî menfaatler karan İstihsal olunan ve 
Bakırköy Halkevi tarafmdan isticar ve işgal edilerek Kayıkhane mahaUi 
olarak kullanılan T C. Tebaasından Balıkçı Leon veledi Hacı Ropen ve zev
cesi Doriçe namma 3/5/927 T. 44 sayılı tapu kaydile kayıUı Bakırköy Ce
vizlik mahallesi Yah sokağındaki eski 10/12 ve yeni 18 sayüı arsa üzerinde 
tapu evkal memurian hazır bulunduğu halde Daimî Encümen âzalarmdan 
ve muhamminlerden müteşekkil yedi kişüik komisyon tarafmdan mahallen 
İcra edilen tetkikat neticesinde bahse mevzu sahada iki yanlan harçh tuğ
ladan yapılmış ve üzerleri Marsilya kiremidi ile örtülü birisi yirmi beş 
diğeri altmış metre kare iki salaş bina mevcut olduğu görüldüğü cihetle bi-
nalann İnşa tarzlan, mevkiinin şeref ve muhitinin vaziyeti nazarı itibara 
alınarak «275.40» metre murabbamdan ibaret işbu yere ve ustune bina edil
miş olan iki bina da dahil bulunduğu halde heyeti umumiyesine 2000 Ura 
kıymet tekdirine söz blrilğl ile 23/7/943 tarihinde istimlâkine karar verilmiş 
olmakla keyfiyet 1295 tarihli istimlâk kararnamesinin 8 d maddesme tev
fikan Uân ve tebliğ olunur. ^̂ "̂ "̂ ^ 

istanbul Vakıflar Orman işletmesi^ 
Müdürlüğünden: 

Boluda teslim edilmek şartile 50 beygirlik bir lokomobil ile 75 
santim genişliğinde iki katarak, iki daire hizan ve bir arabalı daire. ıkı 
baş kesme hizan Tranmisyon ve kasnaklan satm alınacaktır. 

Taliplerin teklif mektuplarım 30 .8 .943 tarihine kadar Istonbul 
Çemberlitaş Vakıflar sokakta Büromuza gelmeleri. ( 8 6 3 8 ) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

J Keşif, proj'e ve şartnamesi mucibince İzmir Başmüdürlük bi
nasmda yapılacak tadilât kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 Muhammen bedeli 2 3 7 2 0 . 6 4 Ura, muvakkat teminatı 1780 
liradır. 

3 Eksiltme 1 4 / 9 / 9 4 3 salı günü saat 14,30 da Kabataşta U v a -
zım müdiriyeli binasmda müteşekkil merkezi alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

4 Şartname, keşifname, plân ve kroki 1 19 kuruş mukabilinde 
adı geçen şubeden ve Ankara, İzmir B. müdürlüklerinden alınabilir. 

5 Eksiltmeye gireceklerin mühürlü fiyat teklif mektuplannı 
kanuni vesaikle güvenme parası makbuzu veya banka temiant mektubu 
ve şartnamenin 4 üncü maddesi mucibince İnşaat şubesinden alacakları 
eksiltmeye iştirak vesikasını ihtiva edecek olan kapalı zarflarını eksilt
me saatinden bir saat e\-veline kadar adı geçen komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. 

Postada vuku bulacak gecikmeler kabul olunmaz. ( 8 5 5 6 ) 

1 — İdaremizin Gbali tütün fabrikasının dam tamiri pazarlığa 
konulmuştur. 

2 Pazarlık 1 7 / 9 / 9 4 3 tarihine raslıyan cuma günü saat 10 da 
KabataşU Levazım şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Şartnameler parasız olarak her gün »özü gıeçen şubeden alma-
biÜr. 

4 — tsteklikrin pazarlık için tâyin edilen gün ve saatte % 15 
güvenme paraiarile birlikte adı geçen komisyona gelmıeleıi ilân olunur. 

(8732) 
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Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme 
Umum idaresi ilânları 
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Muhammen bedeli ( 2 1 0 0 0 ) lira olan 6 0 0 0 adet toprak kazması 

3 0 / 9 / 1 9 4 3 perşembe günü saat 15 ,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara-
da idare binasında toplantuı merkez 9 uncu komisyonca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin ( 1 5 7 5 ) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 za 
kadar adı geçen komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler ( 1 , 0 5 ) lira mukabilinde Ankarada merkez veznesin
den Haydarpaşada Haydarpaşa vıeznesinden temin olunur. «8554» 

• 
Ham Kauçuğu ve Bezi İdare tarafmdan verilmek suretile «2800» iki bin 

sekiz yüz adet Tren İçin ŞofaJ hortumu pazarlıkla imal ettirilecektir. 
Muhammen İjedell «14560» on dört bin beş yüz altmış lira olup pazar

lığı <8 Eylül 1943» çarşamba günü saat «15» on beşte Haydarpaşada Gar 
binası dahilindeki komisyon tarafmdan yapılacaktır. 

Bu işe girmek İsteyenlerin «2184» İki bin yüz seksen dört liralık kat'î 
teminat ve kanunun tâyin ettiği vesaikle birlikte pazarlık günü saatne 
kadar komisyona müracaattan lâzımdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
«8727»* 

Metrdotel aranıyor 
Ankarada Hariciye Vekilinin evi için en iyi hizmetlerde bulunmuş 

bir Türk metrdotel aranıyor. 
İsteklilerin hizmet veya yazı ile fotoğraf ve referanslan ile Hari

ciye Vekâleti Levazım Müdürlüğüne müracaatları. ( 8 5 9 5 ) 

D. D. Y. 7 mcı işletme müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli «25984,00» lira olan «800» adet muhtelif ab'adda 

Çam dilme, ve tahtanın 23/9/943 perşembe günü saat 15 de Afyonda Ye
dinci İşletme Müdürlüğü binasında kapah zarf usulile eksUtmesl yapıla
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin «1984,80» liralık muvakkat teminat Ue ka
nunun «10» uncu maddesinin «F» fıkrası gereğince lüzumlu ehliyet ve ti
caret vesîkalarile birlikte teklif mektuplarmı mua3ryen günde saat 14 de 
kadar Komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler Afyon veznesinden «259» kuruş mukabilinde alınır. (8830) 

ito; 
İstanbul Defterdarlığ ından : 

J. Ostertağ A. Alen Wurtenberg Alman markalı bir adet demiı 
kassnm 6 / 9 / 9 4 3 tarihine tesadüf «den pazartesi günü saat 14 te San
dal Bedesteninde satılacağı ilân olunur. ( 8 7 2 1 ) 

Tall@b@Y@ Diam 
Akademi Garp Tezyini Sanatlar Şubesinin 

bu seneki mezunlarına 
Tezyini sanatlar şubesinin yüksek kısmı önümüzdeki d<rs senesi 

başında faaliyete geçecektb. Kaydedilmek istiyeolerin İdareye müraca-
atlan. ( 8 7 1 7 ) 

1
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Kazası Mahallesi Sokağı 
Kapı 
No. 

Kadıköy 
» 

Gaf erağa Moda caddesi 133 
» > » 135 

Tamammm 
Mukayyet Pey 

Cinsi Hissesi kıymeti akçesi 
L. K. L. g . 

Nısıf 1200 00 90 00 Kagir 
dükkân 

Kagir hane » 2400 00 180 00 
Potl Anastasyadls'in Kadıköy şubesine olan varhk vergisi borcundan 

dolayı yukanda yeri ve cinsi jrazılı emlâkin satılması kararlaştınlmşıtır. 
hk ihale 13/9/943 pazartesi günü saat 14 de, katT İhale de 23/9/943 

perşembe günü saat 14 de yapüacağmdan talip olanların pey akçelerini 
havi makbuzlarla mezkûr günlerde Kadıköy tdare Heyetine müracaatla-
n ilân olunur. «8480» 

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

Kasalı Ş&k otomatik dokuma tezgâhlanndan iyi anlar, uzun müd* 
det bu işlerde çalışmış dokuma ustalanna ihtiyaç vardır. Sanat okulu 
mezunu olanlar tercih edilir. Verilecek ücret iktidar ve kabiliytetile mtt 
tenasip ve dolgundur. ^ÎÎ*?^ 

isteklilerin 1 5 / 9 / 9 4 3 tarihine kadar fabrika idaresine müracaat" 
lan. ( 8 7 1 8 ) 

1 
Ada Parsel Semti 

1 Beyoğlu 

Mahallesi 

Vakıflar Direktörlüğü İlânları 
Malüûi Maa taviz satış bedeU 

Sokağı Cinsi Eski Teni Hisse mikdan Lira K. 
584 
634 

O 
O 
O 

504 
O 
O 
7 
O 

5 
27 
O 
O 
O 
4 
O 
O 

352 
O 

Beyoğlu 
> 

Rumelihisar 
Hasköy 
Beşiktaş 
Beyoğlu 
Beşiktag 
Beyoğlu 
Beyoğlu 
ArnavutkSy 

Bülbül Paşa Balckai 
Pangaltı Ölçek 
Ali Turlak Karakuyun 
Abdûsselâm Bademcik 
Muradljre Şair Nazım 
Bülbül Turan 
Sinanpaşa Hasfınn 
Emekyemez Porsun 
Hüseylnağa Tarlabaşı 
Amavutköy Beyazgül Karakulak 

Kârgir 
Ahşap 
Hane 
Arsa 
Arsa 
Arsa 
Arsa 
Arsa 

hane 
» 

Dükkanlı hane 
Ev 

10 
143 
10 
13 
10 
43 

9/7 
1 

M. 79, 79 
45/47 

43 
173 
18 
63 
26 
41 
0 
1 

81, la 
63/10 

14/120 
6/6 
1/2 
1/8 
3/4 
13/24 
2/3 
1/4 
1/6 
6/15 

66 
1842 
127 
29 

406 
S58 
189 
95 

279 
881 

87 
OO 
44 
38 
50 
e« 
70 
78 
05 
25 

Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğünden 
Yukarda mahalle sokak Islmlerile birlikte kapı numaraları yazılı gayri menkullerin hizalarında gösterilen hisse mikdan mahlûlüıı vakfma 

mel etmiş olduğundan bunlar 3294 numaralı kanunun tarifatı dairesinde kıymet takdir edilerek tefviz muamelesinin jrapılabllmesl için tebligat 
yapılmak üzere adresleri aranılmış ise de İkametgâhları tesbit edilemediğinden tebüğat yapılamamıştır. 

2/9/943 tsırihtaden İtibaren 3 ay zarfmda hissedarları vesaiki tasarrufiyeîerlle birlikte Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü Ak-\rat ve Mahlûlât şef
liğine müracaatla işbu hlssei mahlûleyl almağa talip oldtıklarmı bildirmedikleri takdirde mezkûr hisselerin umumî hükümler dairesinde satılacağı 
Uânen tebliğ olunur. t8711» 
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Kadın çoraplarına 
Açık mektup.. 

HBfelS8feRSgl 

*^ ayın bayan, 
Size bu mektubu sadece Jfeür dflemek için yazıyorum. Şimdiye 

kadar hakkınızda kaleme almış olduğumuz banca şeyleri düşün
dükçe utamyorum, ve işte alenen tarziye veriyorum. 

Meğer siz o ince, o yumuşak bünyeniz, o parlak cildinizle er^ 
keklerinizden, yani erkek çoraplardan çok daha iyi kalbli imişsiniz 
muhterem bayan— Bunu ben geçen gü'n kendime aldığım üç çift 
çoraptan sonra anladım. 

üzün bir kutunun içinden çıkarılan bu üç çift çorap harbdesn 
8nce 3rUzüne bile bakmadığımız c insten bir şeydi. Üç çifti sardır
dım. Kaç para verdîm Wlir misiniz? 930 kuruş!.. 

Evet, bu âdî çoraplarm çifti 310 kuruştu!!.. Bu hâdise gayet 
açık bir surette bize gösteriyor ki shon sadece isminiz çıkmıştır. Asıl 
İhtikârı yapan, bumu büyüyen siz bayan çoraplar değil, o kor ola
nca erkekleriniz, saçı gibi konçları da kısa bay çoraplardır!... 
Çünkü onlar stüh flatlerinin kaç misli artmıştırlar?.. Sis bu nispete 
henüz ulaşamadınız. 

Buna rağmen göze batan, ağız dolusu söz işiten, kendisine diş 
gıctrdalslan, jmmruk sallanan yalnjz sizsiniz. Halbuki sinsi erkek
leriniz san saman altından ne kadar su yürütüyorlar. 

Affedersiniz muhterem bayanlar, affedersiniz bayan çınnp-
lar... — H 

Almanya İtalya'nın sulh yapma-
sına mâni olabilir mi ? 

Bugünkü az kuvvetle Almanya ne Italyayı 
müdafaa edebilir ve ne de İtalyan 

sulhuna mâni olabilir 

Eski Galatasaraymda 
neler görmüştüm? 

Açüışınm yetmiş beşinci senesi 
tesit edilmekte olan Oalatasarayı 
lisesine girdiğim zaman bu güzel 
mektebimiz henüz dokuz yaşınr 
da fakat süıni kemale ermiş gür
büz bir vücut idi. ben de yedi bu
çuk yaşmda küçücük bir çocuk
tum. 

Bu kadar küçük yaşta bir ço
cuğu leylî olarak mektebe koyma-
smdan dolayı validemin merha^ 
metsizliğine hükmederek onu 
muahaze edenler bulunıçuştu. 
Fakat o akıllı kadm jraptığmı bi
liyordu. O zaman Mektebi sultani 
diye jradedilen lisemizin intizar 
mma, İyi idare edildiğine herke
sin o kadar itimadı vardı ki va
lidem, aile terbiyesine bir de lyl 
bir mektep terbiyesi üâve edilme
sini hayırlı gördü ve jravrusunu 
kucağından ayırarak oraya gön
dermekte tereddüt etmedi.^ 

Hakikaten Mektebi sultani, o 
zamana kadar bizde görülmemiş 
bir manzara arzediyordu. Her 
şeyden evvel lisenin intizamı ve 
nizamnamesinin tatbikinde gös
terilen ciddiyet ve metanet her
kesin hajnretini mucip oluyordu. 
Çocuk bir kere lisenin kapısından 
içeriye girdi mi, mektebin malı 
oluyordu; ne ailesinin ne de hiç 
kimsenin omm üzerinde hükmü 
kalmıyordu. Sadrâzamın oğlu da^ 
hi olsa (netekim bir çok sadrâ
zam ve büyük paşalarm çocuklan 
liseden geçmiştir) mektebin ni
zamı onun hakkında da bilâte-
reddüt tatbik edilirdi. Taşa baba
sından getirebüeceği tavsiyena-
menin zerre kadar tesiri olmazdı. 
Bunun birçok misallerini gör
düm. 

Meselâ, rumî nisanm 23 üne 
tesadüf eden Hıdrellez gününün 
bundan kırk, elli sene evvel haiz 
olduğu ehemmiyeti bu gün tak
dir etm.ek kabil değildir. O gün, 
hangi ırk ve mezhepten olursa 
olsun, bütün İstanbul haltı ye
rinden kalkar, mesirelere koşar, 
eğlenir, hattâ bir gün evvelden 
gidip yerini tutardı. En ziyade 
Haydarpaşa çayın itibarda İdi. 
Aileler de çocuklarım bu saf ve 
temiz ilkbahar eğlencesinden 
mahrum etmemek için lise mü-
diriyetine müracaat eder, izin İs
terlerdi. Bunun için vesile mi 
ararsınız? Tesadüf eseri olarak 

hep o günd» lise talebesinden ya^ 
nsınm ya teyzesi ölmüş, ya a:nne-
si doğuruyor, ya kız kardeşi ni
kâh oluyor. Mektep idaresine bu 
yolda gelen mektuplann haddi 
hesabı yoktu. Fakat mektep ka
tiyen aldırmazdı. 

Bunun bir başka türlüsü de 
böyle olurdu: Çocuk çalışmamış, 
yahut fazla yaramazlık etmiş, 
hafta başı izinsiz kalacak. Bu ce
zayı affettirmek için de bazan 
bin bir teşebbüs olurdu. İptida bu 
husustaki kararlarm değlşemiye-
ceği kemali nezaketle anlatılır. 
Fazla ısrar eden olursa: (Çocuğu
nuzu mektepten büsbütün çıkar
makta muhtarsınız, çocuk sizin
dir, fakat burada kalacaksa mek
tebin nizanuna tâbidir, hiçbir 
istisna yoktur) cevabı verilir
di. Maarif Nazuı bile mektep 
müdürünün bu gibi bir kararım 
değiştirmeği akhna getirmezdi. 

Bunu, emsali delâletüe, pek ijrt 
bilen talebe, hattı hareketini ona 
göre tâyin ederdi. Tembellik 
eden senenin sonımda sımf geçe
meyeceğini, yaramazlık eden mu
hakkak cezasım göreceğini» bi
lirdi. 

Bu bahis eski Galatasara3rm-
daki mükâfat ve mücazatm ne 
gibi şeyler olduğımu gözden ge
çirmeğe vesile oluyor. Bunlar da, 
o zaman, memleketimizde büs
bütün yeni şeylerdi. 

Beş yaşımda İken Rusçukta 
bir müddet iptidaî mektebe de
vam etmşitim. Orada bir iki ço
cuğun falakaya çekildiğini gör
düm, (aman hocacığım, bir daha 
yapm-am hocacığım) diye bağır
dığım İşittim; ben de (ettehiya-
tü) yü yazamadığım İçin enseme 
bir tokat yedim... Galatasarayı-
mızda dayak yoktu. Hafif kaba-
hatli olanlar, meselâ dershaneye 
yahut bahçeye, sıra İle, tabur 
şeklinde, giderken konuşanlar, 
Fransızca (plquet) denilen ceza^ 
va duçar olurdu; bu da arkadaş-
lan oynarken bütün paydos es
nasında bir duvara karşı jrahut 
yolun ortasmda ayakta durmak
tan ibaretti. Bımda, oyundan 
mahrumiyetten başka, bir de 
teşhir edUmek mahcubiyeti var
dı. 

Harbi kazanmak ihtimali kal-
mıyan ve buna karşıhk memle
ketinin düşma:a tarafmdan isti
lâsı tehlikesi bulunan ve her gün 
düşman hava hücumlarüe bir 
parça daha tahribedüen bir mem
leket için sulhten daha büyük 
kazanç olur mu? Bu sebepten 
İtalyanm Müttefiklerle sulh yap
mak arzusu samimi ve yerinde
dir. Hattâ Kayıtsız şartsız teslim 
pahasına da olsa razıdır. Buna 
karşılık Almanyanm kendi müt
tefikini elinden kaçırmamaya uğ
raşması da o nispette tabiîdir. An
cak askerlik bakımından Alman
ya bu arzusımu sonuna kadar 
müttefikine kabul ettirebilir mi? 
Burası çok şüpheli, hattâ imkân
sızdır. Çünkü bunu fonuna ka^ 
dar müttefikiae kabul ettirmek 
için iki yol vardır: 

1 — Italyayı havada, karada, 
denizde Müttefiklere karşı tam 
müdafaa için lâzımgelen kuvveti 
vermek, İtalyan şehirlerini yıkıl
maktan korumak ve ilerisi için 
de zafer ümidi aşılamak lâzım
dır. Şark cephesinde bizzat Al
man orduları büjrük ricat tehli
keleri geçirirken buna imkân 
yoktur. 

2 — İtalyajn baştan nihayete 
kadar işgal, ordusunu sUâhtan 
tecrit ve bu suretle Italyayı yal
nız basma müdafaa. Bu keyfiyet 
birinciden fazla kuvvet istedi-

için buna da imkân yoktur. 

¥azan: 
M. Şevkî Yazman 

tedirler. Mareşal BadogUo bu ha-
zırlıklan ve onun dahilde mey
dana getirdiği çöküntüyü de her
kesten daha iyi bilir. 

Temmuz ajanın başmda ital
yanm müdafaası için 49 Alman 
zırhh tümenine ihtiyaç olduğunu 
bildiren İtalyan genel kurma3n 
bugün bu tümerün onda b i r i^ 
dahi almadan müdafaa İmkâm 
olacağım nasıl düşünebilir. Bir 
memleketi şiddetli taarruzlar 
karşısında istilâya manız bırak
mak ile Dd taraflı anlaşma neti
cesinde istilâsına müsaade etmek 
arasmda ise çok fark vardır. 

Quebec konferansmm Avrupa 
harb sahneleri hakkmda verdiği 
ilk karann İtalya]^ ortadan çı
karmak olduğuna şüphe yoktu^. 
Bunun için de en kestirme yol 
cenubî İtalyanm İşgal edilmesi 
ve sonra Balkanlara ve şimali 

İtalyaya doğru uzanmaktır. Bu 
hareketin tatbikatı başlamıştır. 
Almanyanm şarktaki büyük meş
guliyetinden azamî istifade için 
daha fazla beklenUmiyeceği de 
muhakkaktır. Bunu da herkes
ten fazla takdir ve hisseden İtal
yanm patırdısız gürültüsüz sul
ha, daha doğrusu memleketinin 
kaj^ıtsız şartsız teslimine yana
şacağı ve ancak unun İçin elde 
edebileceği en müsait şartlara 
ulaşmaya çalıştığı muhakkak gi
bidir. Almanya için yegâne çare 
şimalî Italyayı elde bulundur
mak, bidayette Müttefiklerin bu
radan şarka ve garba yani Fran-
saya ve eski Avusturyaya yayıl-
malanna mâni olmak, sonra da 
Alp geçitlerini muhafazaya çalış
maktır. Yoksa bugünkü az kuv
vetle Alman3^ İtalyamn Mütte
fiklerle anlaşmasına ve sulh yap-
masma mâni olamaz. Bu itibar
la da İtalya sulhunun veya ak
si takdirde işgalinin bir kaç haf
tayı geçmemesi çok muhtemel
dir. 

Mali ve iktisadi meseleler 

Köy ve köylü ile temas 

Hayvanların vakti 
anlamaları 

Bazı kimseler, gece uyandıkla-
n zaman bir kaç dakika geç veya 
Ueri olarak saatin kaç olduğunu 
söyleyebUirler. Çok kimseler de 
istedikleri saatte uyanırlar. Bun-
lan uyandırmak için münebbihll 
saate lüzum yoktur. 

Bu sahada hayvanlar misal 
gösterilebilir. Almanlann «Ma-
nerzegler» dedikleri kuşlar, hava 
iyi, fena nasıl olursa olsun her 
sene tam mayısın 1 inde Alman-
3raya gelirler ve tam 1 ağustosta 
giderler. Kanaryalar da tam za
manında hareket ederler. Bun
lar her gün aynı saatte uyamr-
1ar ve programlanna göre hare
ket ederler. 

Tabiat ve hayvanat âlimleri
nin tetkiklerine göre, hajrvanlar 
vakitlerini haricî tesirlerden bil
mezler, bu hal onların dahilî, fi-
ziyolojik hassasıdır. Kanncalar 
ve anlar da günlük hayatlannda 
tam saatinde hareket ederler. 

ipek böceğinin menşei 
Bir gün ev hajrvanlarmm ta

rihi yazılacak olsa atm yamnda 
ipek böceğinin faydası hakkmda 
büyük yer aynlmahdır. Isamn 
doğum yıhndan 522 yılma kadar 
Çinliler, ipek böceği bakıcıhğmı 
ve istihsalâtını bir esrar olarak 
muhafaza ettüer. O zamanlan 
iki papaz, İki ipek böceği kozası-
m nakletmekle Avnıpada ipekçi
lik başladı. Fakat Çin, ipek istih-
salâtmm tarihi bundan çok e.ski-
dlr. 

4000 jnl evvel bir Çin impara
toru, ipek böceğinin yetiştirilme-
sim emretmiştir. Almanyada ipek 
böceği bakıım büjrük Frederick 
zamanından başlar. Bu sebeple 
Frederick Prusyada dut ağaçlan 
yetiştirilmesini emretmişt!ir. Fa
kat birinci Napolieon, Fransız 
ipek sanayiine rekabet etmesin 
diye bu dut ağaçlannı kestirmiş
tir. 

(Arkan 
ıınfinmnmMiınıııııuuuııınmmuıutıııınnı 
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.CANAVAR TOHUMU. 
PEARL BUCK'un Son Eseri 
tstilâ gören bir milletin ıstıratolanm, istilânm u-za, namusa, mala, 

cana nasü kıydığmı. tüylerinizi ürperterek size anlatan bu roman'. Ömer 
Rıza Doğrulun güzel kalemiie dUimlze çevrilmiştir. Çlnde geçen ve 
bağından sonuna kadar hla ve heyecan dolu olan bu esep- aon yıllarda 
bütün dünyada en çok satjjş rekoru tarmi5tır. 200, cUdli 250 kuruştur. 

Dörtler-ön Romano 
m n s a n m İki akademi âzası ile bir kadın şair ve meşhur bir mu-

narnrln müşterek eserleridir. Bunlardan Plerre Benoit ve Paul Boor-
getnta İsimlerini söylemek kâfidir. Karısını âşıklyle yakalayarak Sdü-

.Ki» Tİİ'^'"'^ ^^ hâdiseyi biricik kızından saklamak İçin çektiği ısti-
r^blarle badyan ve aynı ıstırab ve nedamet hlderUe «m» eren, ha-
yatm ta kendisi bir romandır. 100, clldll 150 kuruttur 

MARiA TARNOVSKA 
En meşhur İtalyan kadın muharriri Annle VlvanU'in eseri olup 

Rezzan Yalman tarafmdan tercüme edilmiştir. Yüksek aUeye mensub 
olup hayatmm son günlerini hapisane köşelerinde geçiren güzel bir 
kadüim feci hayat macerasmı anlatır. His, heyecan dolu bir romandır 
100, clldll 150 kuruştur. 

T A İM 

i V 

Şeyh Sadi Şirazî'nln bu meşhur eserinin Kilisli Rıfat teıclünesinln 
ikinci basımı da çıktı. 150, cildü 200 kuruştur. 

AHMET HALÎD KlTABEVÎ 

Kala kala İtalyan ordusunun biz 
zat kendisini müdafaası kahyor 
ki bu müdafaama Müttefik taaı-
ruzlan karşısmda dayanmadığım 
tâ 1941 senesi kışmda Sidi Bar-
rani önünde başhyan îngüiz ta-
arruzlarmdan beri bUiyoruz. FU-
hakika burada en İyi şekilde teç
hiz edilmiş 250,000 mevcutlu 
Grazyanl ordusunu general Va-
velln 70,000 mevcutlu kısmen 
zırhh ordusu tamamen bozmuş 
ve 150,000 den fazla da esir al
mıştı. Bundan sonra da tekmil 
şimali Afrika, Tunus, Sicilya mu-
harebelerinde a^ağı yukan yal
nız Alman kıtalannın mukave-
metile karşılandı, italyanlar ne
dense büyük mukavemetler gös
termediler. Şimdi îtalyanm ha
vadan tahribi tehlikesi karşısın
da bu dayanma ve mukavemet 
arzusu çok daha sarsılmış oldu
ğuna göre İtalyan kıtalanndan 
yine büyük şeyler beklenemez. 
Bundan dolayı da İtalya için her 
ne pahasına olursa olsun Mütte
fikler ile anlaşıp sulh 3rapmak 
bir zarurettir. Başka hiç bir çı
kar yol yoktur. 

Londra radyosunun dediği gibi 
mareşal BadogUonun askerlik 
gururu bıma mâni olabilir ve ha
kikaten bir asker için de bımdan 
daha ağır vazife olamaz. Ancak 
mareşal Badoglio yine bir asker 
sıfatlle harbin gelişimini ve hare
kâtın varacağı neticeleri de her
kesten iyi anlar. O halde o da 
kendisini sarmakta olan ve bir 
yengecin muhtelif kıskacı gibi 
cenubi İtalyanm müteaddit yer
lerine doğru yaklaşan tehlikeyi 
tablatile bizimle beraber gayet 
güzel görmektedir: 

İtalyamn cenubuna giden iki 
taraftaki demiryollan'iım düğüm 
noktalan olan Faccia ve Napoli 
fasüasız surette bombardıman 
ediliyor. Yani cenubî ttalya şi
malden tecrit olunuyor ve nü-
züllû bir insan gibi ayaldanm 
hareket ettiremez hale getirili
yor. Taranto deniz üssünde bu
lunan İtalyan deniz kuvvetleri 
denizden ve havadan taarruza 
uğnyarak bir ihraç hareketine 
karşı koyacak bütün kuvvetler 
ortadan kaldınhnak İsteniyor. 
Esasen İtalyan deniz kuvvetleri 
ne Tunus ricatlnde, ne de Sicil
ya işgalinde bir faaliyet göster 
medikleri için cenubî ttalyava 
karşı harekette de bir l^e yan-
yacaklan çok şüıAeli olmakla 
beraber her ihtimale kaıçı yine 
darbeleniyorıar. 

Bu hazırlıklar îtalyanm kendi 
arzusile sulha 3ranaşmadığı tak
dirde cenubî İtalyamn tez elden' 
i^gal edileceğini haijer yermek-i 

Günle rdenberi Trakya kasaba ve 
köylerini adım adım dolaşıyorum. 
MümlıUn olan yerde tren ve oto-
pıobille, olmByan yerlerde de aıaba 
ile, at sırtmda ve bazen de yaya ola
rak yaptığım bu »eyalıatin ilk lıedefi 
yazmak istediğim bir esere lüzumlu 
malzemeyi toplamaktır. Bu hedef 
yanında, üımal edilemiyecek, belki 
birincisinden daha kıymeti; bir gaye 
de memleketi daha yakından gör
mek ve tanımak, masa bajı ve kitap 
münevveri olarak kalmaktan kur-
tulmaıktır. 

«Çok gezen, çok yajıyandan İ}ri 
bilir» sözü meşhurdur. Coğrafya ki
taplarında veya s^yalıatnamelerde 
ekseriya mezkûr kitaplar sayesinde 
gezmeden de memleketlerin tanıla, 
bileceği, oraları görmek için yo . 
rulmağa hacet kalmadan, gezindnin 
zahmet ve mefakkaüerile beraber 
zevklerinden de tadanların tatlı ve 
güzel üslûplarile size anlatıp tasvir 
edebilecekleri yazılıdır. Uzun zamıan 
bu vaitlerin kurbanlarından biri de 
ben olmuşumdur. 

Seyahatname ve coğraiya kitap-
lanna inanmamın ilk inkisarını Sa
panca gölünü gördüğüm zaman duy
dum. Ve kitapların tasvirdeki kısır
lığının, tasavvuru da nasıl kısırlaştır. 
dığını o zaman anladm. Okumak 
iyi; fakat görmek mı&eückak lâzım. 
İkisi birleşmeyince görmek ve oku. 
mak yalnız başına kendilerinden 
beklenileni veremezler. Her gezenin 
muhakkak' görebildiğini zannıetme-
yîniz. «Bakar kör» olmaktan kurtul
mak için nasıl görüleceğini, nelerin 
görülebileceğini öğrenmek ve görü
lenler arasmda illî i>ağlar olup oL 
madiğini anhyabilmek için dkumuj 
olmak ve daha evvel görenlerin, 
başka yerleri görenlerin görgülerin, 
den faydalanmak lâzımdır. Aksi tak
dirde insan, gördükleri karşısmda 
Alıfeş'in keçisi gibi alık alık bak
maktan öteye geçem«z. 

Determinist bir dünya görüşünden 
uzaklaşan v* b inaena le^ i ^ olu
runa varacağı, yahut iktisadî ve iç-
dmaî hâdiselerin fevrt bîr intizamla 
oluşup selifdkleri • « bu sayed* en 
iyi sonuçlara ulaşılacağı iddiasına 
kulak «snuyan yirminci asır inşam 
bugün plftn ve program peşinde k o . 
şu<yoT. Hâdiselerin sebeplerini diğer 
bir hâdİM T«ya hâdisder kom
pleksinde anyan yeni adam bu mü 

mak istediği gayeye kendini ulaştıra
cak plân ve programı çizebiliyor. 

Bizim de her şeyden evvel mesut 
ve müreffeh Türkiye idealimiz var. 
Fakat itiraf edelim ki küçük küçük 
ve dağınık plân ve programımızdan 
başka her türlü teferruatı içine alan 
şamil ve kavrayıcı plân ve program
lara malik değiliz ve bugünkü şart-
lar içinde malik olamayız da. Çünkü 
henüz memlekeümizde cer<yan eden 
iktisadî ve içtimaî hâdiseler arasın, 
daki illî münasebetleri, mekanizma
nın işleyişini bilmiyoruz v< binnetice 
onu istediğimiz şekilde tadil edemi, 
yoroz; g«yemize göre ayarlıyamıyo-
ruz. Bu ise yolumuzda gecikmelere 
sebep oluyor. 

Bunun için devletle ilim adanu el 
ele vermeli; memleketin bünyesi 
monografik tetkiklerle incelenmeli, 
doğru ve emin istatistikler yapılma
lı, bu malzemenin tasnif ve tahlilile 
«bizim bize nasd benzediğimiz» öğ
renilmelidir. 

Köy ve köylüyü yerind* tanımah 
ve ham hayaller realitenin darbesini 
yemelidir. Ütopia'dan âri ve kabili 
tatbik plânlarla köy ve köylünün 
yükseltilmesine, mesut ve müreffeh 
Türkiye gayesine irişilmelidir. 

Her şeyi olduğu gibi görmeğe, acı 
da olsa, alışmalıyız. Köıy ve köylü ile 
alâka fantezi veya garip bir misti
sizm eseri olmaktan çıkmalıdır. Ken
di kendimizi aldatmıyalım. Köylü
nün iyi hasleUeri kadar kötü huyları
nı da açıkça ve biribirimizden çekin
meden, mugalâtaya sapmadan tes-
bit edelim ki plânlanmızı tatbikte 
karşılaşacağımız engelleri bilelim 
ve onlann zemin ve zamana göre hal 
çarelerini bulalım. 

Lâf olsun diye değil; ^ t e z i ol . 
sun veya herkes öyle diyor diye de
ğil, Turkiyenin ist&bali neden köye 
bağlıdır? Bunun iktisadi tahlilini 
yolculuğumun müsaade ettiği ilk fır
satta jrapmağa gayret edeceğim. 

Mehmet Okç. 

Kümes hayvanlarının 
sesleri 

Profesör Bastian Şmid, verdiği 
bir konferansta hayvanların 
muhtelif sesler çıkardıklarını 
söylemiştir. Civcivler yumurta
dan çıktıktan bir hafta sonra se
kiz çeşit ses çıkarmaktadırlar. 
Yaşlı tavuklann sesleri ise 13 - 15 
çeşittir. Bu sesler hayvanlar ara
sında anlaşmaya yaramaktan 
başka memnımiyet veya mem-
nunsuzluk gibi hajrvanlann ma
nevî hallerini de belirtmektey-
miş. Tavuklann yakm tehlike^ 
karşı sakınmaları için horoz üç 
çeşit ses çıkanr. Yabani hayvan
lar, ehlilerden daha az ses çıka-
nrlar. Tavuklar, en çal çene hay-
vanlardanmış. 

Barbaros türbesinin 
etrafındaki dükkânlar 
Beşiktaşta Barbaros türbesi ya

nındaki dükkânlar istimlâk edilerek 
burası açılacakbr. İstimlâk muamele
si yakında neticelenecektir. İstimlâk 
edilen dükkânlann yanında bulunan 
tarihî bir çeşme de meydana çıka-

R A D Y O 
ANKARA RAO¥OSC 
Bugünkfi program 

12,33 Müzik kanşık program 
(Pl.), 12,45 Ajans haberleri, 13 
müzik kanşık şarkılar. 18,03 fasıl he
yeti. 18,30 konuşma (Zafer ve tay
yare bayramı münasebetUe). 18,40 
saz eserleri ve oyun havaları. 19,15 
Dış politika icmali. 19,30 Ajans ha
berleri. 19,45 konuşma (Türk Ihtlsat 
cemiyeti adma, 20,00 şarkılar, 20,15 
Radyo gazetesi. 20,45 opera aryalan 
(Pl.). 21,00 evin saati. 21,15 rektörün 
odacısı. 21,45 müzik. 22,35 Ajans ha
berleri. 

Tarm sabahki program 
7.32 vücudumuzu çalıştıralım. 7,40 

Ajans haberleri. 7.55 orkestra eserle
ri (Pl.). 

İSTANBUL RADYOSU 
Bngünka program 

19,15 Dış politika kmall. 19,30 A-
jans haberleri. 19,45 karışık sololar. 
20,15 radyo gazetesi. 20,45 şarkılar. 
21,00 konuşma Zafer bayramı müna-
sebetlle (Meliha Avnl). 2 U 0 klâsik 
eserler. 22,00 Ajans haberleri. 22,15 
kapanış. 

Eminönâ Halkevinden: 
3 EylûI cuma günü saat (18,30) da 

Evimiz salonunda Sıhhat Vekâleti İs
tanbul Laboratuar müdürü Dr. Nu
rettin Onur tarafmdan «Tifüs» mev
zuunda bir konferans verilecek v* 
konuşmayı takiben muhtelif filimler 
gösterilecektir. 

Toplantıya herkes gelebilir. 

çaktır. Çeşmenin tamirine de baş-
nasebetleı;! kavramak sayesinde var- lanacaktır. _ _ ^ _ _ _ _ _ ^ 

M A D 
I Asrın en büyük kadmı ^ i M 

A M C U R i E 
Yazan: Eve Curie 

Terdone edeni Mebrure Sami Koray 
Yakında çıkıyor. 

E M Z I K I T A P E V I 

Büyükadada 
satılık arsa 

Nizam cihetinde çamlık için
de fevkalâde manzaralı geniş 
cepheli muntazam duvarla çev
rilmiş 2300 metre murabbaı bir 
arsa satüıktır. İçinde bağı ve 
müteaddit yemiş ağaçlan vardır. 
«Akşam» İlân memurluğuna mü
racaat. Telefon: 20681. 
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Çocukların 
Hayatî Gıdası HASAN OZLU UNLARI V İ T A M İ N 

ve KALORİ 
îtibarüe en mükanmel olanıdır. Çocukların çabuk yürümesine, kolay diş çıkarmasına sihhatli veçok gürbüz olmalarına yarar. Pirinç özü, patates özü, türlü özü ve nişastası ayn ayn kuvvet ve 

afiyet kaynaklandır. 

Dünyanın en mahir 
mlltehassısları 

UNITED STATES STEEL malik bulunduğu 174 
laboratuarda 1̂ 00 f̂ n adamı ve teknisyen, 
bütün maharet ve gayretlerini.U. 9. S. çeliği
nin dalmt bir şekilde tekemmül ettirilmesine 
hasretmişlerdir. Bu gayret bugün için, harp 
Silahlarına vakfedllmiştlr, ve gaye " sert '* 
bir çelik imfllidir. 
Müstakbel sulh zamanı İhtiyaçları İÇİTi, ba 
mOtehassıslar yine ayni derecede memnuDi* 
}reti mucip bir çelUc vfidetmektedirler. 

United States Steel 
Expoıt Company 
30 CHURCH 8T, NEW YORK. U.aA. 

Gayemiz medeniyete hizmettir. 

İ L Â N 
Toprak mahsulleri ofisi istanbul ^besinden: 

Değinn«nlerde ın«veut kepeklerin beher kilosunun satif fîatı 
(12) kuruştan (8) kunıja ipdirilmistİT. Satın almak istiyenlerin 
Sirkeci Liman Hanmda Toprak Mahsulleri OBsine müracaatları 
ilân olunur. 

OKUR YAZAR, BAKICILIÖA AŞİNA, 

DADI UÇ BAYAN LAZİM 
istekliler saat 10.30 dan 6,30 a kadar 20605 No. ya telefonla, ya 

Çarşı Kuyumcular Varakçı Han karşısı No. 25 ten sormalı. Dinç sıh
hatli olmak lâzım, işte yeme içme vardır. 

Boğaziçi Lisesi Müdürlüğünden: 
OKULUMUZA KADIN ve ERKEK HİZMETÇİ ALINACAKTIR. 
Askerlikle ilişiği olmıyan isteklilerin Arnavutköyündo Tramvay 

caddesinde Boğaziçi Ua^si Dahiliye şefliğine t>aş vurmalan. 

MÜJDE!.. MÜJDE!.. MÜJDE!.. 
Bakınız Fahrettin Kocaharzem size ne diyor. Çocuğunuz büyüdü 

İS3 evdeki eski piyanonuzu satıp İyi bir Alman piyanosu ve yahut ya-
nnı kuyruklu bir piyano nereden alsak diye hiç düşünmeyiniz. Osman-
beyde Narglleclyan Eczanesi karşısında 211 numarada 30 tane mubte-
Uf markalı Piyanosu bulanan bu sergiye bakma^ı^aak^Şrdeı^ne 

• • • • • • • • • • • • ^ aluı ve ne de satın. • • • • • • • • • • İ M B 

\000û 

imsi 

15 inci 

İkramiye 
adedi 

1 
1 
1 
6 

ıs 50 
120 
800 
800 

2.000 
8.000 

80.000 
91.794 

"2 

tertip 2 nci çekiliş plânı 
15 Eylûl 1943 

Ikramiyıe 
miktan 

Lira 
40.000 
20.000 
10.000 

5.000 
2.000 
1.000 

500 
100 
50 
20 
10 

3 
Yekibı 

İkramiye 
tutan 
Lira 

40.000 
20.000 
10.000 
30.000 
30.000 
50.000 
60.000 
80.000 
40.000 
40.000 
80.000 

240.000 
720.000 

1 ^ Tam bilet S Ura, 
y yanm bflet 1,5 

nhfiıv^B ÜUUÜ . 

i 

X 1 

liradır. 

İ# 

SATILIK MODERN EV 
L&lell'de tramvay duraBına 200 metre yakınlıgmda 4 sene evrel itina 

İle İnşa edilmiş 5 odalı, banyolu, çifte balkonlu, bahçeli, fevkal&de 
nezareti olan bol güne^ ve havadar olup tam konforludur. 

Müracaat: Galata. Demlrbag han No. 18 Tel: 40984 

AViLLİ P İ Y A N G O 

diplomalı bir eczacı| 
iŞ ARIYOR 

İstanbul P.K. No. 108 

Acele satılık arsa 
Yakacıkta Ayarma önünde bit 

dönüm arsa satılıktır. Istanbulda, 
Ankara caddesinde Remzi Kitabevi. 
ne müracaat. Baş, d/ş, nez/e, g/#p, romatizma 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 
'cabinda günde 3 kaşe altnabtlir. 

Takl i t ler inden sakmmîz . H e r y e r d e İsrarla NEVROZÎN istesriniz. 

Dünyaca tanınmış 
tecrübeli saatlar. 

Deposu: Sultanhamam Cam
cı Başı han 1 İnci kat. 

SATILIK^ 
Amiyant kâğıdı ve mukavva 

imaline mahsus gaıyet kullanışlı 
bir makine satılıktır. Müracaat: 
Galata Kemeralü No. 9 Aü Rı 

za Gebzeli. Tel: 49194 

DİKKAT 
Bilûmum OtomobO ve Bıu 
dolabı için vantilatör kayifi. 

Radyatör su boruları 
Avrup* ayarında imal 

edilmektedir. 
Sal ih Feyz i M a n g o 
Çankırı Cad. Yelken sokak 

No. 4. Telefon: 3271 Ankara 

3 EYLÜL CUMA .VKŞAMI' 

Kızkule S A L A C A K P L A J Gazinosunda 
Mevsimin en büyük musiki ziyafeti 

Münir Nu re d din 
ve ARKADAŞLARI KONSERİ 

AYRICA; I V I u a l l â 
ve ARKADAŞLARI 

Salacaktan Köprüye vesait temin edilmiştir. 

Tüecarî ingilizce muhaberatı çok 
İyi bilen ve bu lisana Türkçeden 
yazılacak mektupları tercüme e-
debilecek olan bir 
BAYAN ARANMAKTADIR 
Haftada ûç gün öğleden sonra 

gelmek ^rtile verilecek ajlık üc
reti kırk liradır. Çalışmak istl-
yentıcrin İstanbul Posta kutusu 
695 nmnaraya müracaat. 

Bulana mükâfat 
Kasımpa^ada Yeniçeşme sokak 6/8 
No. hanede bulunuyorum kendime 
karne çıkarmak İçin uğranmakta iken 
nüfus cüzdan ve balıkçı cüzdanım 
İle bir de karne mektubu vardır. Ka
sımpaşa pazar içerisinde her^han^ 
bir şahıs bulur ise 6/8 No. ya ve ya
hut o civardaki karakollara verilme
sini dilerim ve bulana hediyesini ve
receğim. 1329 doğumlu ve aynı doğum
da Balıkçı cemiyet cüzdanı. 

Halim oğlu Müselllm 

Zayi — Taksim nüfus memurluğun
dan almış olduğum nüfus tezkeremi 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

315 doğumlu 
Ahmet Kadri oğlu Nail Karakurt 

Zayi — Toprak MahsuUeri Ofisin
den aldığım boş çuval defterini 
kaybettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

234 No. İl defterde mukayyet 
Rıfat Akıllıoğlu 

BÜYÜK FİRSAT 
Emsaline ender tesadüf edi

lir lekesiz gayet beyaz biri 11, 
diğeri 563 kıratlık 2 pırlanta 
6 / 9 / 9 4 3 günü Sandal bedes-
beninde satılacaktır. 

Zayi — İstanbul Emniyet Sandığm-
dakl 10674 No. lı vadesiz tasarruf 
hesaplanm için kullandığım tatbik 
mührümü zayi ettiğimden bundan 
sonra-yenisini kullanacağımı ve artık 
eskisinin hükmü olmadığmı ilân ede
rim. 

Bostancı İç Erenköy caddesi 44 No. 
İsmail kızı Rukiye İdlkurt 

Zayi — Ziraat Bankası İzmir şube
sinden aldığım 9534 No. lu tasarruf 
cüzdanımı za3rl ettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Mehmet Açar 

ALMANCA DERSLERİ — Alman 
, öğretmen talebeye, büyüklere gramer 
i muhabere dersleri verir. Kolay me-
] todla altı ay zarfmda Almanca öğre-
I tir. Her yere gider. Haftada bir iki 
I defa muhavere yapar. Madam Slftar 
i Taksim Hocazade sokak 11 kat 3 — 

Zayi — Nüfusumu zayi ettim. Ye
nisini çıkaracağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

Fatih Çarşambası Beyceğlz mahal
lesi Çilekeş sokak 1 numarada 

Şahver Seran 

En »on sistem ve model, çift kadranlı otomatik 

S E C C A 
Marka basküller gelmiştir. 

VOGELveHALKE fabrikaların 
mamulâtı 650 kiloya kadar 

otomatik tartar. 
Türkiye umumi acentası: 

VECDİ SELEN MUessesesi 
Galata, Bankalar caddesi 18-20 Tel: 43956 telgraf: Selen İstanbul 

HHB Hemşire v e kadın hastabakıc ı a r a n ı y o r ^ H B 
Garianteıp vîl&yıetine baglı Kilia Memleket Kastaneü için oer-

rabt ijlerde v« ameliyathane istiKzarabuda iyi görgU ve mümare«««i 
olan 14 lira asit maaşlı diplomalı iki hemşire ile 30 lira aylık ücretli 
iki . üç kadın hastabakıcıya ihtiyaç vardır, udıyen hemşirelerin tkyin 
için Sıhh-at Vekâletine, hastabakıcıların da gerekli vesikalan ile doj-
ruca hastane başhekimliğine müracaat etmeleri l&zımdır. 

İŞÇİLİK EKŞİTMESİ 
S Ü M E R B A N K 

Hereke mensucat fabrikası müdürlüğünden 
1 — Fabrikaya ait dört lojmanlı ahşap bir evin tamir ve altı loj

manlı olareJt tadili İŞÇİLİĞİ vahidi fiyat üzerinden açık eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 — Bu işe ait bütün malzeme fabrika müdürlüğü tarafından ve
rilecektir. 

3 — Keşif bedeli 8,000,— lira olup ilk teminat akçesi 600.— 
liradır. 

4 — İhale 6 eylûl 943 pazarteti günü saat 15 te Müdiriyet biasm. 
da yapılacaktır. 

5 — Talip olacakların her gün İnşaat kontrol şefliğiiM müracaat
la proje, keşif, şartnamelerini görmeleri. 

6 — Müessese ihaleyi dilediğine yapmakta aerbeatir. 

F | ^ 

İL. &I PL.>\M 

Sümerbank Yerli Mallar pazarları 
memurları istihlâk kooperatifi 

idare heyetinden: 
Ortaklara I 
Nizamnamenin alâkah maddesind* tadilât yaparak aşağıdaki hu-

susatı müzakere etmek üzere 1 1/ 10/943 pazartesi günü saat 14 te 
Katırcioğlu hanında fevkalâde umum! heyet toplantısı olacaktır. 

RUZNAME: 
1 — Teşekkül edıecek olan birliğe &za olmak. 
2 — Birliğe mümessil seçmek (her yüz ortak için bir mümessil 

seçilir), ancak Kooperatif ortaklarının adedi n« olurs aolsun, on mü. 
messilden fazla seçilemez. 

3 — Kooperatif »tatüsünUn tip statü ile ayarlaması için idare 
komitesince tedbir alınması. 

Son Model Triörler 
Flammger, Zudse et Co. 

Fabrikası Mamulâtı 

İstanbul Galata Perşembe Pazan 61 
Türk Avrupa Limited 

şirketinde satılmaktadır. 
Telgraf adresi: Zirat - İstanbul - Telefon; 41106. Katalog 

^^^^^I^SII^SSKKIIM ye teklif istejiniz. • H ^ ^ İ M B H H B M 

A. A. S . 

EO^VTEle 
Tabletleri - BAŞ, DİŞ, NEZLE, ROMATİZMA 

Kırıklık ve bûtfin ağnlım derhal keıer. 
20 adetlik tüpleri her eczanede 20 karuftıır. 

Ademi iktidar ve 
Bel Gevşekliğine karşı 

HORMOBiN 
Her Eczanede bulıınur. P. K. 1255 

• • • • i Reçete fle satılır. • • • • • 1 

I Yat ı l ı — Yatıs ızı 

Ana - İlk - Orta - Lise sımflanm 
Kız ve erkek kısımlannı havidir. Kayıtlar başlamıştır. 

Derslere 18 Eylülde başlanacaktır. 
Amavutktty • Tramvay caddesi - Çiftesaraylar Tel; 36 . 210 

i 
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Salıife 6 AKŞAM 2 Eylül 1943 

lâınak 3 
Harbe rağmen Avrupada talullie-

rlne devam eden, nihayet mekteple
rini bitirerek geçen gün tstantoula 
dönen üd gençle tanıştHn. Avrupa 
vaziyetine, harbe v» »aireye dair büs 
«ürü şey konuftuk. 

Hava bombardımanlarından söz a-
çılmıstı. Bu iki delikanlıdan biri. Da, 
ha serbest tavurlu, daha hof aohbet 
olanı bana şu hikâyeyi anlattı: 

— Bu arkadaşımı görüyor musu
nuz?... Vaktile dünyanm en sıkılgan, 
en utangaç bir çocuğu idi. Hiç bir 
kadınla, hiç bir genç kızla, hiç bir 
alâkası yoktu. Fakat bir hava bom
bardımanı onun ahlakını bozdu. Bir' 
hava bombardımanı onu bu hale ge
tirdi... Şimdi kendisi dünyanm en 
çapkın adamlarından biridir. Bakı
nız bunun hikâyesini size anlatayım. 

BİZ bu gördüğünüz gCnç adamı 
derslerin, üniversitenin haricinde hiç 
bir yere götüremezdik: 

— Yahu, biraz dünya denilen şeyi. 
gör, İnsan arasına karış a çocuk... 

Desek bile o sözlerimize ehemmi
yet bile vermezdi. Bundan bir müd-
rimlze çalıştık. İmtihan için hazır-
det evvel bir gece saatlerce dersle-
landık. 

Ders çalışmak için bir arkadaşımı
zın evinde toplanmıştık. a«ce yansı
na doğru bununla ben arkadaşın e-
V inden çıktık 

Kendi pansiyonumuzun yolunu 
tuttuk. Henüz şehrin merkezine, eğ
lence yerlerinin ve tiyatroların bu
lunduğu kısma gelmişti. Birdenbire 
canavar düdükleri acı acı çalmağa 
başladı. Arkadaşım: 

— Bîr sığmak bulup kendimizi at-
sak!.. dedi. 

Ben: 
— Hızlı yürü... O zamana kadar 

pansiyona vannz. Bizim apartımanm 
yanındaki sığmağa gireriz, diye ce-
cap verdim. 

Fakat daha bu söz ağzımdan çık
mamıştı ki civarda müthiş patlama
lar oldu. Tepemizde motor sesleri, 
pro.lPktörler, top gürültüleri... 

Artık duracak zaman değildi. Fa
kat solcalc son derecede Içaranlıktı. 
Bir aralık aklıma gündüz gördüğüm 
bir levha geldi. Yer altı merdiveni gi
bi bir yerin önünde sabaiıleyin, üze
rinde «sığınak» yazan bir levha oku-
muTtum. Arkadaşıma: } 

— Necdet... Hani üniversiteye gl- | 
dPrl-'Pn b'r merdivenin yanmda bir sı-j 
ğ-nak levhan görmüştük... Zannede
rim ki o merdiven şurada olacak!.. ' 

— Evet... Tam önündeyiz.... Gire
lim, rteğil mi?... 

Sormağa lüzum yoktu. Merdiveni 
şöyle böyle seçtik. El yordamı ile ba
samaklarda ihtiyatlı ihtiyatlı yürü
yerek aşağı İndik, önümüze bir kapı 
çıktı. Girdik. İkinci fakat etrafından 
hafif mıvl bir ışık sızan bir kapı tia-
hal.. Onu da açıp daldık içeıl... 

Tuhaf şey, kimsecikler yok!.. Sanki 
bum sı bizim için hısusl olarak jra-
pılmış bir yerdi. Etrafında tahta İs
kemleler. Üzerinde •İçllece!? su» ya
zan mu^'luklu bir ram fıçıi.. 

Necdet: 
— Galiba bu sığınağı kimse bilmi

yor!., dedi. Fakat o anda dışanda bir 
takım gürültüler oldu. Birdenbire ka
pı acildi. Ve sr.ğınagm mavi işığı İçin
de biz ne görsek beğenirsiniz?.. Çıp
lak bir kadın!.. Genç, güzel bir ka
dın!.. 

Tabii cennetten kovulmuş bir va
ziyette değildi. Sırtında İncilerden 
ıııııııiMiınınıııııııııııımıınıııııııııınııııuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiMmiHiıııııııııiHiııııııııııııınıııııııııııııımııımHi 

Askerî fabrikalar ticaret şubesi müdürlüğünren: 

yaphnıg kısacık bir mayo vardı. B-
llnde kocaman mavi bir yelpaze tu
tuyordu. Yüzü mübalaftah bir tarz
da boyalı, hatt& vücudu <la pudra-
lanmıştı. 

Kadm bize katiyen ehemmiyet ver-
miyerek, hattâ dibanda (4up bltenlt-
r« de aldınş etmiyerek bir «arkı mı-
nidana mınldana yûrikltL. Tahta sı
ralardan birinin üstüne oturup ayak 
ayak üstüne attı. 

Necdet utancmdan kıp kırmızı ol
muştu, Türkçe olarak bana: 

— Bu da nesi?., dedi. 
Cevap verdim: 
— Salbret... Biraz semra İşi anlarız, 

Dur bakalım. 
Gelen kadının hakikaten vücudu 

gayet güzeldi. Yüzünde de bir şeytan 
ifadesi vardı. Kaşlarmm ucunu yu' 
kanya doğru boyamıştı. Pek alaycı, 
ateşli ve jrerlnde duramaz bir İnsan 
olduğu halinden anlaşılıyordu. 

Necdet: 
— Buradan çıksak... Bir genç ka

dınla, hem de çıplak bir genç kadm 
la yer altmda, bir mahzende yapa
yalnız kalmak!., dedi. 

Tam bu sırada kapının önünde bir 
kaynaşma daha oldu. Bu sefer içeriye 
bir takım çıplak çıplak başka genç 
kadınlar süzüldüler. 

Necdetin jrüzü al çuhaya dönmüş
tü. Mırıldanıyordu: 

— Yoksa biz yanlışlıkla kadınlar 
hamamına mı geldik?.. 

— Budala çocuk... Burada kadın
lar hamamı ne arar ki!.. 

Fakat gelen mayolu kadınların ar
kası kesilmiyordu. Ben diyeyim elli 
kadm. siz dlylnlz altmış. Hepsi de 
birebirinden genç, hepsi de birbirin
den güzel, 

IMkkat edince bütün kadınlann 
İçeriye İlk girenin olduğu gibi üstle
rinde incilerden yapılmış mayolar, 
ellerinde geniş, çok tüylü mavi yelpa 
zeler olduğunu gördüm. 

Biraz sonra mesele anlaşılda. Me-
j ğer biz bir balet tiyatrosunun sığına-
! gına girmiştik. Sahnede dans eden 
I bütün dansözler giyinmeğe vakit kal-
, madan kendilerini aşağı atmışlardı. 
I Fakat bu sığınak öyle büyük bir 
yer değildi. Hattâ küçük bir odadan 
İbaretti. Gelenler de son derecede ka-
labahk.,. Adetâ diz dize oturuyorduk. 

Bu yer altındaki her yeri kapalı 
küçük mahzeni «plak et, levanta, 
pudra, ter ve kadın koktısu doldur
muştu. 

Hayatında hiç bir kadın meclisin
de bulunmıyan Necdet böyle kollar
dan, bacaklardan ve çıplak deriden 
ibaret bir acayip denizin İçinde ne ya
pacağını, nasıl kurtulacağını şaşır
mış kalmıştı. 

Kızlar onun utangaçlığını derhal 
anladılar ve kendisine fena halde 
musallat oldular. Yapmadıklannı bı
rakmıyorlardı zavalhya... 

Hattâ ufak tefek el şakalanna bi
le baş vuranlar vardı. 

Necdet evvelâ dışan çıkmağa kaç
mağa kalktı. Lâkin bombardıman o 
derece şiddetlenmişti ki sığınak bile 
zaman zaman sarsılıyordu... 

Bunun için bir buçuk saat yerin
den kımıldayamadı. Mamafih bu hâ
diseden sonra kadmlarla ahbaplığı 
İlerletti. Onlara epeyce alıştı. Eski hü
viyetinin aksine' tamamile çapkın bir 
adam oldu. 

Bir hava bombardımanının acayip 
tesiri... 

(Bir yüdız) 

Eski Galatasarayında 
neler görmüştüm? 

(.Baş tarafı 5 inci sahifede) 
Bundan sonra (retenue) denilen 

hafif ceza vardı. Dersini bilme
mek, vazifesini yapmamak, sınıf
ta yaramazlık etmek yüzünden 
buna çarpılan talebe sabahle3dn 
büyük paydosun başmda arka-
daşlanndan ajmhr, kendisi gibi 
cezalı olanlarla birlikte bir ders
haneye götürülür, orada yanm 
saat kadar yazı yazdınlırdı. Bir 
hafta zarfmda bu kabilden dört 
(retenue) alan hafta başı çıka
mazdı; buna (privation de sortie) 
daha sadece (priv6) derlerdi. Faz
la yaramazlık eden, hocasma karşı 
gelen, terbiyesizlik eden hapsedi-
llrdl. Buna (enfermö) yahut 
(sequestre) derlerdi, talebe ara-
smda pek a3np sajnhrdı, âdeta 
bir leke idi. 

Nihayet kabUi ıslah olmayan 
ahlâk düşkünleri mektepten ko
vulurdu. Burada bu cezalann 
mahiyetini mülnakaşa etmiyo
rum, sadece o zaman olan geçeni 
hikâye ediyorum. 

Mükâfatlara gelince, talebenin 
bir taraftan hâl ve tavnna, di
ğer taraftan çahşmasma göre, 
mubassırlar ve hocalar tamfın-
dan muayyen zamanlarda verilen 
numaralar üzerine lâyık olanla
ra mükâfatlar verUlrdi. Bunun 
en küçüğüne (Bon point) dör
dü makammda olan daha büyü
ğüne (t^moignage de satisfaction) 
sekiz bon point kıymetinde olan 
en 3rükseğine (ordre du jour) 
derlerdi. Bunların Türkçesi hep 
mükâfat kelimeslle zikredilirdi. 

Sene içinde yapılan husu;^ imti
hanlarda b ^ c l ve ikinci çıkan-. 
1ar bu son iki mükâfatı aürlar-
dı, sene sommdaki büyük imti-
hamlarda bütün sene mesaisine 
göre birinci addolunanlara bü
yük mükâfat olarak bir kitap 
(prix) ondan sonra lâsnk olanla
ra birer zikri cemil (mention) 
verüirdi. 

Mektebi sultaninin sene niha-
yetindekl tevzU mükâfat merasi
mi pek mühim idi, şahadetna
meler de bu sırada verilirdi. Ga-
lib Kemâli arkadaşımız bunu ge
çenlerde Tasviri Efkârda pek gü
zel anlattı. Bu tevzii mükâfat 
merasimini bütün talebe, hattâ 
hiçbir mükâfat almak ümidi ol
mayanlar bile, büyük bir iştiyak 
üe beklerdi, çünkü merasim bit
tikten sonra talebe anasına, ba
basına kardeşlerine mektebi gez
direcek, hayvanat müzesini, fi
zik ve kimya âletlerini resimha-
neyi, dershaneleri, yatakhanele
ri, yemekhaneleri, velhasıl bütün 
sene hajratını geçirdiği yerleri 
ailesine gösterecek, tanıtacaktı. 
Bu sırada mükâfat olarak aldık-
lan kitaplan koltuklannda taşı
yan çocıüdarm ke3rfini, validele
rinin ailelerinin gurur ve İftiha^ 
rını kolayca tasavvur edebilirsi
niz. 

Bu kadar güzel ve tatlı bir ço-
-"ik bayramımn niçin ortadan 
' H.mldığma, kaldmldıktan son-
V" niçin ihya edilmediğine bir 
1' -'M akıl erdirilemiyor. 

Yusuf Razi 

1 — Bugünkü Harplerde katî netiyeci tayyareler alıyor. 
2 — Huzurla yaşamak Hava Hâkimiyeti ile kabildir. 
3 — Havada Tayyare karada Tank. 
4 — Gökte kuvvetli olmayan Milletlerin yaşayabilmeleri güçleşmlştlr. 
5 — Gökten gelecek tehlikeyi önlemek için Hava Kurumuna yardım 

edelim. 
6 — Türk Hava Kurumu Kamplarında Göklerimizin kahramanlarını 

yetiştiren Havacı bir nesil üremektedir. 
7 — Dünya Havacılığı akıllara güç sığan hamlelerle İlerliyor. 
8 — Servetimizin bir parçasını göklerimizin korunması İçin Hava 

Kurumuna verelim. «8617» 

15 ton 
75 ton 
50 ton 
15 ton 
25 ton 

meşe kömürü 
San sabunlu kösele 
Lintere pamuğu 
Kükürt 
Tuz 

15/9 /943 
30 /9 /943 
15 /9 /943 
15 /9 /943 
16 /9 /943 

Yukarıda miktar ve cinsi yazılı malzeme hizalarında yazılı tarihler
de »atın alınacağında isteklilerin teklif mektuplarım aynı günün akşamı
na kadar Ticaret şubesine vermeleri ilân olunur. 

1 — Şartnameler her gün 13,30 . 15,30 arasında Ticaret şube
sinde görülebilir. 

2 — Tuz: Şartnamesi yoktur. Elmadağı istasyonunda Devlet De
miryolları istasyonunda vagonda teslim alınacaktır. ( 8 6 5 9 ) 

Nakliyat yaptırılacak 
Toprak mahsul leri ofisi u m u m müdürlüğünden: 

Aşağıda yazılı mahallerdeki hububat Nafia idaresince teabit edi
len miktara göre benzin ve »eferde üç buçuk ton taşımak kaydile kate-
dilecek her on beş bin kilometre için iki lâstik heaabile taşınacak mala 
göre tutan lâstik verilmek kaydile karşılannda yazılı mahallere nakli işi 
açık eksiltmeye konulmuştur. Bu yerlerin her biri ayn ayn ihale oluna
bileceği gibi birkaçı bir mute2Jıhide verilebilir. Eksiltme 7 / 9 / 1 9 4 3 gü
nü Ankarada Toprak mahsulleri ofisi Alım müdürlüğünde müteşekkil 
komisyon tarafından yapılacsıktır. Talip olanların muvakkat teminat 
olarak bin liralık depozito akçelerile birlikte aynı günde saat on beşte 
komisyona müracaat etmeleri, daha evvel tafsilât almak istiyenlerin de 
her gün Acıpayam, Tavas, Buldan, Manyas, Balya, Gönen, Sındırgı, 
Bigadiç, Elmalı, Korkuteli, Gediz, Simav, Emet, Kırşehir, Avanos, Şarkî
karaağaç, Yalvaç, Denizli, Balıkesir, Kütahya, Demirci, Kula, Görd«8, 
Manisa ajanslarına ve Alım servisine baş vurmalan. 

Hububatm bulunduğu mahal Naklolunacağı mahal 
Acıpayam 
Tavas 
Buladn 
Manyas 
Balya 
Gönen 
Sındırgı 
Bigadiç 
Ehnalı 
Korkuteli 
Gediz 
Simav 
Emet 
Kırşehir 
Avsmos 
Şarkîkaraağaç 
Yalvaç 
Demirci 
Kula 
Gördes 

Denizli 
Denizli 
Sarayköy 
Aksakal 
Balıkesir 
Bandırma 
Balıkesir 
Balıkesir 
Antalya ve Finike 
Antalya 
Uşak 
Uşak 
Kütahya 
Yerköy 
Himmetdede 
Akşehir 
Akşehir 
Salihli 
Alaşehir 
Salihli ( 8 6 6 1 ) 

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

Tefrika No. '^° 
Şimdi artık meseleyi tahkik et

mek onun için kolay olacaktı. Law-
rence'lerin şüphesiz rehberde isim. 
Jeri olacaktı. Şayet numaralan. Park 
0 ,343 ise artık hata edilmiş bulun, 
ması mümkün değildi. 

Sahifeleri hızlı hızlı çevirdiği sıra
da, vaktile ettiği vait birdenbire ak
lına geldi. Bu numara kendine veri
lirken ona istinaden genç kızın hü-
V oyetini bulmamak için vadetmemiş 
H'iydi? 

Delikanlı, yeisle rehberi bıraktı. 
' rkaç dakika düşündükten sonra 

TLi karan vardı: Sokağa çıkabilecek 
hale geldiği vakit, Jane'yi dostları-
nın yanında, gidip ziyaret edecekti. 
Zira «Telefondaki kadın> m hüviye. 
tini mahut numarayı kullanmsJc su-
retile bulmağa çalışmıyacağını her 
«le kadar vadettise de, miss Mc. Ta-
vish'i ziyaret etnniyeceğine söz ver
memişti. 

Buna rağmen dürüst olmak istedi. 

Genç kızı niyetinden haberdar et
meliydi. Telöfonu açtı. Park 0 ,343 
numarayı istedi. 

Birkaç saniye geçtikten sonra, bi. 
rinin: 

— Alo! - diye bağırdığım duydu. 
Muharrir, Telefondaki kadın» m 

sesini derhal tanıdı. Şu basit «Alo» 
içinde bile, Amerikan aksanı bel
liydi. 

Birdenlbire titredi. Ne kadar ap
tallık ediyordu. Keşfini tameımla-
mak maksadile bütün vesikaları top
ladığı sırada gayet ehemmiyetli bir 
noktayı ihmal etmişti. «Telefondaki 
kadm» in sesini!... Bu teferruatı na. 
sil olup da unutmuştu? Hallıuki, mü
talâası sorulacak olursa, bu hususi
yet meçhul kadının belUbaşlı cazip 
noktasını teşkil ediyordu. Jane Mc. 
Tavish'in de konuştuğunu delikanlı 
işitmişti. Hoş ve tatlı bir sesi Vardı. 
Fakat ötekininki ile mukayese edile
mezdi. Sonra bu genç kız öyle mü

kemmel bir tngilizdi ki. Amerikan 
argosile konuşması, bir türlü akla 
getirilemezdi. Aynı vaziyet, Bobbie 
hakkında da tasavvur edilemezdi. 
O da Jane gibi, tepeden tırnağa In-
giUzdi. 

Zihninde demin beliren vuzuh, 
gene karmakanşık bir h2J aldı. 

Neşeli neşeli: 
— Alo ! Efendim. — dedi. — 

Demek Londraya dönmüşsünüz? 
— Niçin? Evet doğru.. . Buradan 

aynldığımı nereden bildiniz? 
— Bundan bir müddet enrvel, sizi 

sorduğum sırada hizmetçiniz, yahut 
hizmetinizdekilerden biri, köye git
tiğinizden bahsetti. Siz beni arauna. 
dan, ben sizi aramamalıymışım. ö y 
le dedi. 

— E peki, bu mesele üzerinde ne 
düşündünüz? Her halde sizi unut
mağa başladığımı değil mi? Evet I 
Dün sabah Londraıya döndüm. 

— Dün sabah t... V e bana tele
fon etmediniz. 

Sözlerinde olduğu gibi, sesinde de 
bir sitem vardı. 

Kadm, gülerek cevap verdi: 
— Çok sabırsız insansınız siz. . . 

İmkân l>ulur bulmaz size telefon et
tim. 

İstanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye hastahaneslnin 20 ncl pavyon İk
mal İnşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 — Eksiltme 8/0/943 çarşamba günü saat 15 de Cağaloglunda Sıhhat 
ve îçtlmaî Muavenet müdüriügü binasmda toplanan komisyonda yıkıla
caktır. 

2 — Keşif bedeli 5569 lira 32 kuruştur. 
3 — İlk teminatı 417 lira 70 kuruştur. 

4 — İstekliler mukavele eksiltme Bayındırlık işleri genel, hasüA ve fen
nî şartnameler proje keşif hul&saslle bmıa mûteferri diğer evrakı koml5-
yonda görebillrier. 

9 — İsteklilerin en az bir taahhütte 5000 llrahk bu İşe benzer İş yaptı
ğına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vila
yetine müracaatla eksiltme tarihinden tatil günleri hariç 3 gün eve! 
almmış ehliyet ve 943 yılma alt Ticaret odası veslkalarile mûracaatlan. 

a8338» 

— İmkân dediğiniz tam vaktin
de yetişti. Talihim varmış. 

— Ya! . . . Değil mi? 
Erkek, kadım taklidederek: 
— Değil mi? — diye tekrarla, 

di. — Söyleyin bana rica ederim: 
Sniffy Tompkins'in gelerek beni 
tehdidettiğini nereden anladınız, 
geçen akşam? 

Bu sutdi sorduğu zaman, zihnin
den şu düşünce geçti: «Mahut hır
sız tevkif edildiği vakit, Jane ora
daydı. Diğer tzıraftan Tompkins'in 
Blackshirt'le yüz yüze geldiğini bili
yordu. Acaba hırsız kimin tarafından 
onun evine sevkedilmişü. Jane'nin bu 
suikasstten haberi var mı idi? ACJU 
ba neticenin neye varacağını hesap-
l«mış mıydı? Tam vaktinde müda
hale ederek hayatım bir kere daha 
mı kurtarmıştı? Bu izah edilemez en
trikanın yeni bir veçhesile mi karşı 
karşıya bulunuyordu?» 

Meçhul kadın: 
— Sual sormanıza ijan vermediği

mi biliyorsunu. - dedi. 
— ihtimalki az sonra size sora

cak hiçbir şeyim kalmaz. 
— Niçin? Ne demek istiyorsu

nuz? 
^Arkası var) 

istanbul Belediyesi ilânları 
Hastahanelerle Sıhhi Müessesat, Mülhak bütçe ile İdare olunan Müesse

seler ve diğer dairelerin yıllık ihtiyacı için almacak 104305 kilo koyun eti 
ve 17820 küo sığır eti kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Mec-
muunun tahmin bedeli 238754 lira 35 kuruş ve ilk teminatı 13187 Ura 72 
kuruştur. 

Şartname ve teferruatı 11 lira 94 kuruş mukabilinde Levazım Müdür
lüğünden almacaktır. İhalesi 13/9/943 pazartesi günü saat 15 de Daimi 
Encümende yapılacaktır. Taliplerin Uk teminat makbuz veya mektuplan 
imzalı şartname ve teferruatı ve kanunen ibrazı lâzım gelen diğer veslka
larile 2490 No. h kanunun tarlfatı çevresinde hazırlayacaklan teklif 
mektupltnnı İhale günü saat 14 de kadar Daimi Encümene vermeleri lâ-
zımdır. »8̂ '?̂ » 

Başvekâlet Basm ve Yayın 
umum müdürlüğünden: 

Ankara radyosu temsil kolu kadrosuna alınacak san'atkârlar için 
lO/Eylûl/1943 cuma günü Ankarada bh İmtihan açılacaktır. Temsil kolu 
kadrosuna erkek ve kadm dokuz san'atk&r alınacaktır. 

İmtihana girmek şartlan şunlardır: 
1 — Başvekâlet Basm ve Yayın Umum Müdürlüğüne hitaben yazılmış bir 

dilekçe, 
2 — Nüfus hüviyet cüzdanı tasdikli sureti. 
3 — Doğruluk kâğıdı. 
4 — Bulaşık hastalığı bulunmadığma ve vazifesini muntazam İfaya 

mâni beden ve akıl hastalık ve arızalan olmadığına dair sıhhi hey'et ra
poru. 

5 — İsteklilerin en az Uk tahsil derecesini gösterir şahadetname veya 
tasdiknamelerinin tasdikli suretleri. 

« — İsteklinin medenî halini, evvelce bulunduğu hizmetleri ve halen 
meşgul olduğu işi gösterir el yazısiyle yazılmış hal tercümesi. 

7 — 6 x 9 eb'admda açık başla çıkarılmış 6 adet fotoğraf. 
8 — Haklarında malûmat ahnacak kimseler ve adı esleri. 
İmtihana girmek İsteyenlerin dilekçeleri ve Lstenen belgelerle 9/Ey-

lûl/1943 perşembe günü saat 17 ye kadar Ankarada Basm ve Yayın Umum 
Müdürlüğüne ve 8/Eylûl/1943 çarşamba günü saat 12 ye kadar Basın ve 
Yaym Umum Müdüriügü istanbul mmtaka müdürlüsüne müracaat eocrek 
kayıtlarını yaptırmaları ve imtihana girmemişi almaları lâzımdır, imtihan
lar lO/Eylûl/1943 cuma günü saat ondan itibaren kurulan jüri taraf ndan 
Ankarada yapılacaktır. İmtihana girmek üzere Ankraya gelmiş olanıar İçin 
masraf te'diye edilmiyecektir. 

Ankarada 9/Eylûl/1943 perşembe günü saat 17 ye kadar. İstanbult'a da 
8/Eylûl/1943 çarşamba günü saat 12 ye kadar istenilen ves'kalan teslim edip 
imtihan fişi almayanlar, lO/Eylûl/1943 cuma günü saat 12 ye kadar kuru
lan jüri hey'etl reisliğine vesikalarmı noksansız olarak teslim edebildik
leri takdirde imtihana girebilirler. Mecburi hizmet erbabı imtihana kabul 
olunmaz. 

Evvelce radyo temsil kolunda çalışmak üzere resmî müracaatta bulun
muş olanlann da imtihana girme Istekl^lni yukarıda bild'rilen şekild* 
yenilemeleri lâzımdır. 

İmtihan ve hizmet talimatnamesi ve diğer tamamlayıcı blgıler Anka
rada Basm ve Yayın Umum Müdürlüğünden ve İstanbulda Ba.sın ve Yaym 
Umum Müdürlüğü İstanbul mmtaka müdürlüğünden temin edebUlrler. 

İstekliler aşağıdaki bölümlerden İmtihan edileceklerdir: 
1 — A — Seste uygunluk (Radyofonik kalite) 

B — Fiziki ârızasızlık 
* C — Konuşmada kendi kendini kontrol 
2 — Diksiyon 
3 — Mimik 
4 — A — Komedi temsilinde muvaffakiyet. 

B — Dram temsilinde muvaffakiyet 
C — Klâsik temsilinde muvaffakiyet. 

5 — A — Bir rolün psikolojisini ifade ve İzah. 
B — Kavrama kabiliyeti. 
C — Bir rolü çabuk kavrama ve role İntibakta sttr'at. 

İstekliler jüri tarafından seçilecek bir metinden İmtihan edllecek^rl 
gibi ayrıca kendilerinin de tercih ettikleri bir eserden okuyarak imtihan 
edileceklerdir. 

İmtihanda gösterdikleri muvaffakiyete göre İstekliler 80 Ura-an 300 li
raya kadar ücret alabileceklerdir. «nesi* 

Millî Piyangonun 30 ağustos 1943 çekilişinde] 
Zafer bayrammm neş'esine. bir de zenginlik zevki veren ve İstanbu-

. la çıkan 40,000 liral'k büvük İkramive. 

SİRKECİDE HARB lUIllLÛLÜ KARDEŞLER 
Gişesinden alınan ?,84y35 mımaral' bi'eie isabet "tınişUr 
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^ ~IŞ ARIYANLAR 
MUHASİB — Yabancı lisanlarına 

vakıf çok tecrübeli bir muhaslb gün
de birkaç saatte ehven ücretle def
terlerinizi kanunlara uygun tutmak
tadır. Akgamda «Kâtip* rumuzuna. 

- I 

AFARTIM&N KAPICILIĞI ARIYO
RUM — Arkerliğimi yeni bitirdim, 
kan kocayız okur yazarım kefil veri
rim, tstiyenler Maarif Müdürlüğün
de santral memuru Abdürrahmana 
müracaat. 

KALABALIĞI OLMIYAN AİLE 
NİN — Yalnız yemek, 4 yaglarmda 
çocuğa bakmak yazıhanelerde telefon 
İçleri yapar okur yazar genç bayan 
İ9 arıyor. Als^am gazetesinde (K.N.K) 
rumuzuna mektupla müracaat. — 1 

HASTABAKICI — İçinin ehU olan 
hastabakıcılara İhtiyaç vardır. İs
teklilerin Sultanahmet Sağlık Yurdu 
direktörlüğüne müracaatları. — 1 

MUHASİP ARANIYOR — Müstfm 
gayri müslim askerlikle alâkası ol-
mıyan bir muhasibe İhtiyaç vardır. 
Sirkeci Yah Köşkü caddesi No. 289/1 
müracaat. - ı 

MEMUR ALINACAKTIR — Tahsi
lat ve Büro İçlerinde istihdam edil
mek üzere nakdi kefalet gösterebile
cek ve askerlikle lllşlgl olmıyan bir 
memur almacaktır. Taliplerin mek
tupla Aşir Et. caddesinde Kısmet ha-
nmda 21 No. ya müracaatları. — 

RESMİ DAİRELERDE — Muhasebe 
müdürlüğü yapmış Bayan akşamlan 
altıdan sonra ticarethanelerde mu
hasebecilik anyor. Kuvvetli Fransız
ca ve dakülografi bilir. Akçamda 
M. K A. rumuzuna 
caat. 

KASİYER VE TEZGÂHTAR BA
YAN VE ÇOCUK ALINACAK — Tu
hafiye magazalannda çalışmış olan
lar tercih edilir. 20096 ya telefonla 
müracaat. 

İNGİLİZCE BİLEN MEMUR ARA
NIYOR — İnglllzceyi bihakkln bilen 
ve ticaret usullerine âşinâ bir memu
ra İhtiyaç vardır. Çemberlltaş kar-
şısmda No. 13 Temel Limited Şirketl-

mektupla müra-ine müracaat olunması Td 20677 
- 1 

TAHSİLİ İLK MEKTEP OLAN BİR 
TtÎRK KIZI — Yazıhanelerde veya
hut avukat yanlannda çalışmak isti
yor. Akşam gazetesinde (N. Z.) ru
muzuna mektupla müracaat. 

MÜESSESELERDE VE AVUKAT 
YANINDA — Az bir Ücretle çalışmak 
flzere daktilo bilir, hesabı kuvvetli lise 
mezunu bayan iş aramaktadır. T. A. 
rumuzuna mektupla müracaat. — 

LİSENİN 10 UNCU SINIF TALE-
BESİYİM — Mektepler açılmcaya 
kadar her günveyahut öğleden sonra 
gece de çahşabilir bir iş anyor. Ri
yaziyesi kuvvetlidir. Akşam gazete
sinde (Z Y.) rumuzuna mektupla 
müracaat. — 

TEKNİK İDARE — Her hangi bir 
fabrika veya müessese İçin İşleri sür 
atle ilerletecek (İdareci) olarak bir 
yer arıyorum. (Teknik) rumuzuna 
posta kutusu 176. — 

MUHABİR — Fransızca, Almanca 
İngilizce muhabereye muktedir çok 
tecrübeli bir "bay İç arıyor, tyl refe
rans vardır. Müracaat posta kutusu 
222 İstanbul. — 2 

İYİ BİR AİLE NEZDİNDE — Mü
rebbiyelik, çocuk dadıhğı ve orta 
işleri yapmak istiyorum. Akşam'da 
(Genç bayan) rumuzuna. — 2 

ECZACI KALFASI ARANİYOR — 
Pratiği kuvvetli sanate vakıf bir kal
faya ihtiyaç vardır. Bahçekapıda 
Salih Necati eczanesine müracaat. — 

BİR AVUKAT Yazıhanesinde ça
lışmak üzere bir bay veya bayana 
ihtiyaç vardır. İstanbul dördüncü 
vakıf han 30 numaraya pazartesi, 
çarşamba ve cuma günleri. — 

MUKAVVA KUTTJ ATELYESINDE — 
Çalışmak üzere 3 kıza ihtiyaç var
dır. Sirkeci Dervi;; oğlu sokak 7 No. 
İmren Basımevine müracaat. — 2 

MttREBBİYE ARANIYOR — 12 ya
şında bir kız çocuğuna İnglllzceyi 
öğretecek 40 yaşından yukan bir mü-
rebbiye aranıyor. Şahadetname sure
tini ve referans göstermek suretile 
«İngiliz» rümuzlle İstanbul 176 pos
ta kutusuna vazmalan — 2 

TELEFON DEVREDİLECEK — İs
tanbul piyasası muhitinde bir t*l«-
fon devredilecektir. Arzu edenlerin 
20<^ telefona müracaat eylameleri. 

ACELE TORNA TEZGÂHI — Satı-
hktır. 4 prizmotik amerikan pek az 
kullanılnuş. Adres: Mahmatpaşa 
Bezciler sokak No. 37. — 

SATILIK ÇOCİTK ARABASI — Az 
kullanılmış temiz bir puset araba sa
tılıktır. Dlvanyolu No, 119 Kapeye 
müracaat. — 

PUL MER.AKLILARINA — Kıymet
li bir kolleksiyonu satılıktır. Görmek 
ve görüşmek İçin 20578 No. •^ tele
fon edilmesi. — 

37 MODEL ŞEVROLE MARKA — 4 
lâstik yeni bir taksi acele satılıVtır. 
Fiyatı 6500 llradu:. Talipler: Tahta-
kale cpd. 1771 ikinci kata mûracaat-
lan. _ 

2 MOTORLU — Ve 3 el tezgâhh bir 
dokuma atölyesi devren acele satılık
tır. Talipler: Mahmutpaşada Bez
cilerde 33/-85 müracantlan. —' 

SATfT.IK MOTOSİKLET — Pek âz 
kullanılmL<5 'Zündappi Alman marka 
2.5 beyerlrllk cok iktisadidir. Görmek 
Istevenler Göztepe Çlmenrar .̂ okak 
No 3? ye müracaat etmeleri. — 2 

KİRALIK — i oda, banyo, mutfak, 
Altmbakkal. Çimen sokak 7 No. jn 
m&racaat. _ 2 

MUAYENEHANE tÇİN — Kiralık 
müstakil daire. Dlvanyolu Türbe kar
şısı No. 119 İki oda bir koridor. Ka
pıcıya müracaat. — 

DEA'REN SATILIK, KİRALIK Dt^K-
KÂN — Beyojlu İstiklâl caddesi Lâ
le sineması yanmdaki 83 numarah 
dükkân sahibinin taşraya gitmesi do-
layısile dükkâna müracaat. — 

SUADİYEOE — Acele satılık köçk. 
Şaşkmbakkal Çmardlbina 3 dakika, 
3 dönüm çamh, meyvalı, bağh bahçe 
İkiye bölüklü köşk, ehven flatle öde
mede kolaylık. Yeni Valde Han No. 79 
Telefon No. 24630 — 

KONFORLU HANE — Bûyûkadada 
Madende mobllyell banyolu 3 oda ve 
mutfak 20 teşrinisaniye kadar çok 
ucuz kiralıktır. Telefon 20096 — 

6000 LİRAYA — Göztepe tren i ^ 
tasyonu polis karakolu solundaki ça
yırda bfr dönüm bahçeli kagir dört 
odalı yeni bir hane acele satılıktır. 
İçindekilere müracaat. ' • " — 

SATH.IK PARA KOLEKSİYONU — 
Eski islâm. Osmanh. Roma, Yunan
lılara aittir Müracaat Ferdi Selek 
Türk Emlâk ve tlân BürMu: Galata 
ömerâblt han ? nri kat 23 numara 
telefon 42368 — 

SATILIK TAKSİ — Çalışmakta 
bulunan ?5yn numaralı taksi satılık
tır. Beyoğlunda Perapalas karşısın
da Asmahmesçit sokağında taksi bek
leme mahallinde sörûelbilir. — 

KİRALIK B Ö L V K — 3 oda ayn 
mutfak, banyo. Adres: Altmbakkal 
Çimen sokak No. 70 İçindekilere mü
racaat. — 

9006 LİRAYA — Kuzguncukta İs 
keleye yanm dakika mesafede 3 katlı 
senevi 900 lira İcar getiren bahçe
sinde kuyu sarnıcı bulunan müced-
det kagir apartıman satılıktır. Ta
liplerin Cihangir Akarsu yokuşu Ze
ki Bey apartımanı 49^1 e müracaat-
lan. — 

KADIN HASTABAKICILARA — 
Kadın ve erkek işçilere ihtiyaç var
dır. İsteklilerin Taksim Belediye 
bahçesi karşısmda «Taksim Vakıl 
hastane» sine müracaattan. — 

MUHASİP — Ticaret mektebinde 
okjıdum 12 senedenberi kozadan ipek 
ve dokuma fabribalannda muhase
be mesulü vazifesini yaptım taşraya 
giderim kefalette verebilirim. Gala
ta şahsuar yokuşu Lakerdeci sokak 
Perahıya apart. No. 6 kat 4. 

2 ÎŞÇÎ ARIYANLAR 
ALMANCA, FRANSIZCA — Veya 

İngilizce lisanlanndan en aşağı biri
ne vakıf piyasada yetişmiş elektrik 
malzemesinin alım ve satımını yapa
bilecek çalışkan bir satıcıya İhtiyaç 
vardır. İyi referans ve kefalet şarttır. 
1546 posta kutusuna bildirilmesi. 

İSTANBULA YAKIN - Muhtelif 
mahallerdeki inşaatımızda İstihdam 
edilmek üzere ambar memuru ve 
muhasibe ihtiyacımız vardır. Kefa
let şarttır. Müracaat- Müteahhit Ze
ki Aksöyek. Galata, Gümrük sokak 
40 emek han 3 üncü kat 1-2-3-4. — 

ACFTE SATTtlK İKİ ADET CAME-
K A N — tkisP'- buçuk metre uzunlu
mun dn tuhafiyecilere eczacılara elve. 
riçUdlr. Beyoğlu Tokatllvan arkaa 
Balo sokak No. 38. — 9 

KADIN AHÇI ARANIYOR — 5 ki
şilik bir aileye, iyi yemek pişirmesini 
bilen kadm bir ahçı aranıyor, maaş 
30 İlâ 50 liradır. Müracaat Tel: 206T7 

— 2 

SATaiK İSMOKİNG — Halis İn
giliz kumaşından ve Beyoğlunun ta
nınmış bir terzide dikilmiş ipek as
tarlı, yalnız İki defa giyinilmiş bîr 
ismoking satılıktır. İsteyenlerin t. B. 
rumuzu İle P K. 176 No r̂» müra-
caatlan. — 

KAPTIKAÇTIYA ELVERİŞEİ — 
Lâstikleri yeni, bir otomobille bir 
kamyon satılıktır. Çayezit Mitatpa-
şa yokuşu Uysal sokak 15 No. ya mü
racaat. — 4 

SATILIK K A G İ R KÖŞK - Gözte
pe tren istasyonuna iki dakika mesa
fede, otobüs yolunda, iki dönüm çl 
çek, meyva bahçesi ortasında; (üs
tüne kat çıkılabilir) üç oda, hol, bal 
konlu konforlu köşk satılıktır. Göz
tepe Kayışdağı caddesi 252. — 

TASFİYEYE TABİ ACELE SATILIK 
KELEPİR EMLAKLER — İstifadesini 
gözetmek istiyenler Galata Ömer Abit 
han 2 nei kat 23 No Telefon 42368 

— i 

BAYAN ARANIYOR — Bir yazıha
nenin İdaresinde ve yazı işlerinde 
çalışacaktır. İyi maaş verilecektir. 
Taksim Kristal arkasında Millî Em-
lâkiş telefon (42277) 

5 NÜFUSLU BİR AİLENİN — Ye
mek ve ev İşlerini yapacak temiz bir 
Türk bayana İhtiyaç vardır. Her gün 
saat 9 dan 12 ye kadar müracaatları. 
Tahtakale caddesi No. 96 kundura 
boya imalâthanesi Mehmet Nuri 
Tl: 21147 _ 3 

DOLGUN YEVMİYE İLE İ ş ç i 
ARANIYOR — Otomatikipekll. men
sucat tezgâhlarmda çalıçmıç tecrü
beli yirmi be« kadın tezgâh İççlsi ah-
nacaktır. İsteklilerin Şişli Abidel 
Hürriyet caddesi 284/4 numaraya 
JALE mensucat fabrikasına acele 
müracaatları. 

İSTİKBALİ PARLAK — Bir sanatta 
daimi çalışabilecek 16, 16 yaçlarmda 
bir çocuğa İhtiyaç vardır, İstiyenler 
sabahlan 10 a kadar (Yeni postaha-
ne cad. No. 3 şapkacı Hakkı Merola) 
müracaat. ' 

DEVAMLI BİR İŞ İÇİN — En az 
orta tahsilli ve 1000 (bin) lira nakdi 
depozito verebilecek — kadın veya 
erkek — bir memura üıtiyaç vardır 
Bayezit — Posta kutusu 19. Mektup
la müracaat. _ 

HİZMETÇİ ARANIYOR _ Maçka-
da iki kişilik ailenin yemeğini yapa
cak temiz bir kız aranıyor. Ayhk 30 
liradır. 2002 posta kutusuna mektup
la müracaat. — 2 

ALMANCA BİLEN BİR DADI — 
aranıyor. 2,5 ve 4 yaşlarında iki erkek 
çocuk İçin. Erenköy Bağdat caddesi 
308 No: ya müracaat. Saat 19 dan 
sonra Telefon: 52...92. — 3 

AVRUPA FİRMALARİLE ALMAN
CA VE İNGİLİZCE MUHABEREYE 
MUKTEDİR — Günde bir kaç .•̂ aat 
çalışablecek bir z.ata ihtiyaç vardr. 
Kısa tercümei hal ve tekliflerini Ak
çamda K.T. rumuzuna mektupla bil
dirmeleri. 

DAKTİLO BAYAN ARANIYOR —\ 
Türkçesi kuvvetli bir daktilo aranı-' 
yor, aynı zamanda Almanca bilenleri 
tercih edilir. Tercüme! hallerile Ga-1 
lata, Assikurazionl Han No. 70 e mü-
racaatlan. — 2\ 

FOTOĞRAFÇI ARANIYOR — Ale-j 
minüt f otagraf çekmesini bilen işçiye i 
ihtiyaç vardır. İsteklilerin şu adrese 
müracaattan: Kasunpaşa Camiikeblrj 
Fotlncller 10. Vedia Coçkuner. — ' 

BAB.A — Ve 11 yaçmdaki oğlunun ' 
bütün ev hizmeUerini görebilecek te- ' 
mlz, görgülü referansla kefalet vere- ! 
bilir bir bayan aranıyor. Liyakati 
olana elli lira ayhk verilecektir. Sul- \ 
tanhamam altmda 22 No. ya müra-
caatlan. — 4 

3 - SATILIK EŞYA I 
SATILIK — Alman markalı dlna-^ 

mosn ile 300 kllc^uk bir hamur ka-| 
mlneslle, Karaburun dalyam takı-
mlle beraber satılıktır. Sanyerde 
İmamoğlu Mustafaya müracaat ' 

DİŞ TABİBLERİNE — Lâmlnuvar, 
kazan, kauçuk pres. döküm aleU 
elektrik kablnetörü ve atelye mot<V-
rü satılıktır. İstanbul Cağaloğlu diş 
tabibi Mehmet Rıfata müracaat. - 1 

ACELE SATILIK — Frijider marka 
havuz ve su tesisatı İle birlikte ŞlşH 
Haylâyf çiftliği yanında mobilyacı 
Telefon: 81779. _ 1 

LOKANTAYA GAZİNOYA ELVE
RİŞEİ — Taşlı masalar satılıktır. 
Çarşıkapı Pazar içinde 4 numaralı 
Çarşı kıraathanesi müsteciri Mustafa 
Ercan'a müracaat. — 

SATILIK FRİGİDER — 4 ayak bü
yüklüğünde müceddet denecek de
recede yeni buz dolabı satılıktır. Ya
zı İle posta kutusu 111 e müracaat. 

ACELE SATILIK — 1928 modeli,' 
Karoserisl kapah, ufak, Buik mar-| 
kail bir kamyonet satılıktır. 24489, 
No. ya telefonla müracaat. — 2 

SATILIK — 60 tonluk eksantrik j 
Pires, bir on beş tonluk el piresi, birj 
Vals, bir kalorifer kazanı. Görmek 
isteyenler Kurtuluş Sinemköy Savaş 
sokak No. 199 a müracaat. Tel: 22828. 

ACELE SATILIK İKİ ÇİFTE SAN-1 
DAL — Bir buçuk ay evvel yapılmış! 
6.05 uzunluk 1.35 genişlik yelken, iki 
çift kürek, döşeme demir ve teferru-
atile. Kadıköy Yoğurtçu Tramvay 
durak yerinde bakkal bay Cevdete 
müracaat. — * 

SATILIK OTOMOBİL — « silindirli 
Mersedes Benz markalı yeni bir oto-
mobU satılıktır. JsUycnlerin Nlşan-
taşında Güzelbahçe So. Şen Yuva 
Ap. No. 3 bay Burhana müracaatlan. 

BÜYÜKADADA SATILIK ARSA — 
Nizam cihetinde çamlık içinde fev
kalâde manzaralı geniş cepheli 2300 
metre murabbaı muntazam duvarla 
çevrilmiş bir arsa satılıktır. İçinde 
bağı ve müteaddit yemiç ağaçlan 
vardır. «Akşam» ilân memuriuğıma 
müracaat. Telefon 20681. - 5 

ADAPAZARINDA — Çerkeş orman 
Şefklye kariyesinde fevkalâde mahsul
dar 100 dönüm erazi satılıktır. Hasköy 
Aynalı Kavak No. 61 müracaat 

SATILIK EV — Osküdarda İhsanl-
ye Harem cad. No. 20 yan kagir « 
oda tramvaya İki dakika, bahçesinde 
her nevi meyva vardır. - 1 

ACELE SATILIK APARTIMAN — 
Kaljrencukulluk Hamalbaşı caddesi 
aşağısında Tevfik Efendi sokağında 
34/1 numarah senevi (1200) lira kira 
getirmekte ve bankaya 4740 Uraya 
İpotekli müceddet apartıman (9500) 
Uraya satılıktır. Birinci kata müra
caat. ^ ^ 

DEVREN SATILIK — 416 iğlik fa
aliyette bulunan büküm imalâthane
si 20870 telefnnla veya Aşır ef. cad
desi 18 noya müracaat. 

MAKTUAN 22000 LİRAYA ACELE 
SATILIK APART.MAN _ Gedifcpaşa-
da tramvaya üç dakikada Bnin Si
nan Cami sokak No. 6 elektrik, su, 
havagazı, hamamı olan ayda 160 Ura 
kira getiren üç daireli apartman 
mecburiyet dolayısile satüıktır. İçin
deki Kalosa müracaat. — S 

SATILIK TRAKTÖR ARANIYOR — 
45 ve daha yukan beygir kuvvetinde 
tanılmış markalardan tekerlekli ve 
yahut zinclril az kullanılmış işler 
halde bulunan bir ziraat traktörü 
ahnacaktır. Pazardan maada her gün 
saat 10 dan 17 kadar (23681) telefon
la müracaat. — 1 

ÇORAP ÖREN MAKİNESİ ARANI
YOR — Kaçmış İpek kadm çoraplarını 
örmeye mahsus yeni veya az kullanıl
mış bir Vitos makinesi İle kumaş düğ
me yapmağa mahsus pres satın ah
nacaktır. Akşamda F.A rumuzuna 
mektupla müracaat. 

BİSİKLET MERAKLILARINA — 
Baronla marka pek az kullanılmış 
müceddet bir adet lüks bisiklet bütün 
takımlarlle beraber taşraya azimet 
haaebUe satılıktır. Her gün saat 
10 - 14 aarsmda Eminönü Arpacılar 
hanında 19 No. pa _ 1 

SATILIK P E R Ü K A R EŞYASI — 
Kadıköy Altıyol ağzında 170 numarah 
merhum Ahmed efendinin dûkkâm-
nm eşyası satılıktır. İçindekilere mü
racaat. — 

KÂRLI İŞ — Bir kasket imalâtha
nesi makineleri ve takımlariyla sa
tılıktır. Bu içten anlamayan taliple
re sanat dahi öğretilir. Mikacaat AJL, 

— Kiralık • Safalık 

27000 — Şişlide İyi mevkide 5 kattı 
5 er odah banyolu bahçeli beton 
bir apart. acele satılıktır. Müra
caat Taksim Abdülhakhâmit cad 23 
Bozkurt Emlâk T: 43532 — 

13500 — Pangaltı Hamam, tram 
vaya yatan, 5 odah bahçeli banyolu 
kârgir ev satılıktır. Müracaat Tak
sim Abdülhakhâmit cad. 23 Bozkurt 
Emlâk. T: 43532 — 

26000 — Şişli civannda 3 katlı 5 er 
odalı banyolu büyük bahçeli mo
dem bir apart. acele satılıktır. Mü
racaat Taksim Abdülhakhâmit cad. 
23 Bozkurt Emlâk T: 43532 — 

14000 — Kurtuluş tramvaya yakın 
8 odah banyolu bahçeli bir kârgir ev 
satılıktır. Müracaat Taksim Abdıol-
hakhâmlt cad. 23. Bozkurt Emlâk. 
Tel: 43532 — 

KADIKÖY — Söğütlüçeşme Çmar-
dibinde iki ev iki dükken yazlık si
nema ve ti3ratro bahçesi işler vazi
yette tamamı on beş bin liraya satı
lık. Adres: Üsküdar Bizim sinema sa-

KİRALIK KÖŞK — Hem sayfiyelik 
hem kışlık Bebekte Amerikan Kol-
lejı kapısı yakınında 104 numarah 
Beyaz Köşk mobilyah olarak kiralık
tır. İsteyenlerin öğleden sonralan 
4 ten itibaren 36-56 ya telefonlç mü
racaatla! 

B A R K 
A 
R 
K 

TÜRKİYE 
EMLAK ŞİRKETİ 

4 üncü Valaf Han • 1 jnd^ kat 

No. 3 8 . 4 0 

Telef. 28468 Telgt. BARK 

Satış Servisi 

Yurd dışında Bark: 
Berlinde Şarlotenburg Giesebrecht Strasse'cte;tJÛtün konforu halı 
30 daireli ve ayda 3600 Mark iradı olan İtalörîfer, asansör tesi-
satlı Apartıman satışa çıkarılmıştır. 

Yurd içinde: 
1 — Defterdar vapur İskâeslnâe denia Id^ısroaşı SSPO metre kare 

arsa. ' ••" ''• •• " • "'• •• 
2 — Çemberlitaşta Evkaf müdüriyeti sokagmda denize tamamen 

nazır kârgir Ev. 
3 — Binbirdirek'te yeşil saha karşısında deniee tamamen nazır 

Ev. 
4 — Haliçte mühim bir febrikabinaaı. 
5 — Kartal Yunus istasyonunda deniz kenannda 2985 metre 

kare yah arsası. 
6 — Feriköy caddesi üzerinde 4 odah lEârgir Ev. 
7 — 5000 adet üzüm kütüklü ve her kütükte bir kaç küo üzümü 

bulunan bağ ve dört odalı kârgir EvL 
8 — Galatada irath Depo. 
9 — Bebekte dokuz odalı ahşap Köşk. 
10 — Pangaltıda dört odalı kârgir Ev. 
11 — Bostancıda tramvay caddesinde 6655 metre kare me3nra ve 

çamlık içinde köşkler. 
12 — Fenerbahçede ağaçlıkh yalı arsası. 
13 — Yedikulede istasyonda sekiz odah büyük bahçeli Ev. 
14 — Kadıköyünde Bahariye caddesinde ahşap Ev. 
15 — Kurtuluş tramvay caddesi 6 odalı banyolu bahçeli kârgir 
Ev. 
16 — Göztepede Santral'da asfalta nazır arsalar. 
17 — Kızıltoprakta 4 dönüm bahçesdle 14 odaü Köşk. 
18 — Erenköyünde istasyonda metresi 2 liradan müfrez arsalar. 
19 — Mecidiyeköyünde asfalt üzerine metre karesi 250 kuruşa 

arsalar. 
ve bunlardan başka her aile bütçesine göre küçük ve büyük 
aparbmanlar satışa çıkanhmştır. Fazla İzahat için servisimize 
müracaat olunmasL 

Fada ıHmanhja karp \ 

RADYOKARBON 
Tabletleri 

Mide ve Barsaldann mantazam yalummmı temin eder. 
Bütün eczanelerde buhmor. 

^ Kutmu 70 kuruştur. 

BOSTANCI — Tepe maiıailede 169 
numaralı köşk etrafı telle çerrfll çlft-
Kk bahçeye elverişli otuz be; dönüm 
era2isl bir bostan kuyusu ve çeşitli 
a&açlan İki bölük elektriği havi beş 
odalı evi ile satılıktır. — 3 

MAÇKA — Nişantaşı, Osmanbey 
ve Hartoyle clvarlarmda bir apartı-
manda kiralık İki veya 3 oda aranı
yor. Akşamda (Kiracı) adresine ace
le bildirilmesi. 

ACELE SATILIK EV — Aksaray 
Taşkasap Molla Oüranî mahallesin
de Hayrettin paşa sokağında iki kath 
ve on odalı iki saloplu ve büyük bah
çeli 35 No. İl hane sahibi elinden 
acele satılıktır. İçindekilere müra
caat edilmesi. — 4 

5000 LİRAYA SATILIK — Çubuklu. 
da Tepe çıtonazı 1 No. merhum bay 
Rflfttt Kö^kâ. Bo^za nazır, bahçeli, 
sekiz oda, kuyu, mutbak. Görmek için 
içindekilere, pazarlık için Üsküdarda 
Balaban odun deposu sahibi Sedat 
Kıgize müracaat. — 

GÖZTETE İSTASYONUNA - iki 
dakika mesafede Kayışdağı çe mesi 
karşısmda bir salon, dört odalı. k"n-
forln 123 No, lu köşk radyo, buz do
labı ve bütün mobllyesile senelik kira
lıktır. İçindekilere müracaat. - 1 

KİRALIK KÖMÜR ODUN DEPO
SU — Kuruçeşme caddesinde 91-93 
numarah 418 metre depo müracaat: 
Kuruçeşme Bakkal Hüseyin Ki4>tan. 

- 4 

SATILIK — senede 1200 lira Irad 
getiren Bahçekapısmda iki ardiye üe 
Büyükadada denize nazır 1500 met
re bir arsa gayet ucuz fiyatla acele 
satılıktır. İsteyenlerin Eminönü Ha
san deposuna müracaatlan. Telefon: 
20711. 

SATILIK KELEPİR EV — Bakırkft-
yünde, fevkal&de manzaralı, denize 
nazır 9 oda, 3 taraşa dört kat ahşap 
ev acele satıhktır. 40503 Tel. 

850« LİRAYA — Bahçeli kftgrl er 
satılıktır. Fatih Çarşambada Sultan-
sellm caddesi No. 71 içindekilere mü
racaat. 

EV DEĞİŞTİRMEK — tstanbulun 
güzel mevkiinde elij lira kirası dört 
odalı konforlu, nezaretli, bahçeli 
apartman katı Boğazda, sair mahal
de müsait evsaftaki evle değiştirmek 
isteyenlerin Akşamda Z. S. M. ev
lerinin mahal, evsaf mı, mektupla 
bildirmeleri. — 1 

hlbl Hüseyine müracaat. 

KİRALIK APARTIMAN ARANİ
YOR — Şişli, Osmanbey, Maçka, Nl-
şantaş, Harbiye, Pangaltı, Ayazpa-
şa, mevkileri tercihan hava parası 
verilir. Telefon No. 20312 ye 10/12, 

— S j 14/18 arası müracaat. 

LALELİDE — Mesihpaşa cadde
sinde <81ı> numaralı büyük bahçeli 
dokuz odah bir apartıman acele sa
tılıktır. Sahibi aynı evde Tevfik Tan. 

SATILIK KÖŞK — İki dönüm mun. 
tazam çamh çiçek ve meyva bah
çesi içinde İÇİ ve dışı boyah ve kon
forlu, denize ve tramvaya İki dakika 
ve İskeleye 8 dakika mesafededir. 
Müracaat: Kadıköy Cevizlik Hasırcı-
başı So. No. 48 — 8 

DEVREN KİRALIK YAZIHANE — 
Eminönü meydanına nazır, fevkalâ
de işlek yerde çok güzel manzaralı 
bir oda devren kiralıktır. Eminönü 
meydanı 10 No, 1 inci kata müra
caat. ~ ^ 

SATILIK VE KİRALIK EV — Bey-
c^lu Yenişehirde 7 odah bdr ev 30 
liraya kiraya yahut 8500 liraya alt ı
lıktır. Kumkapı İstasyon cad. 8 No. 
da Ali Kancala müracaat edilmesi. 
Telefon 22288. — 1 

KADIKÖYÜN — En işlek ve müş
terisi çok tanınmış tuhafiye mağaza
sı acele devren satılıktır. Kadıköy 
Tramvay caddesi Pazaryolu 77/1. Te
lefon 60989 müracaat. - 4 

SATILIK ARSA - Suadiye istas
yonuna üç dakika me afede. Adalara 
nezareti haiz iki dönüm arsa. İsteyen
lerin Erenköy Tmn sokak No 2 ye 
müracaat etmderi. < 

5 MÜTEFP"«>tK 
ORTA - LİSE TALEKELBKİNE -

Riyaziye - Fizik - Kimya . Lisan ders
leri mütehassıs lise öğretmenleri ta
rafından verilir. Atatürk Bolvan No. 
88. İstanbul - Aksaray. 

BERLİNLİ BAYAN ÖĞRETMEN — 
Tecrübe edilmiş, kolay metod a iyi 
Almanca ders verir. Zayıf taleteyi 
hu^us! tarzda imtihana hazırlar. Pa 
aardan başka her gün saat 4 - 7 ye 
kadar. İstiklâl caddesi 138 Ko. Hasan 
Bey apartımanı arka merdiven l inci 
kat 8 No. ya müracaat - S 

ACELE SATILIK EV _ Kadıköyün
de Kurbagahdere dördüncü sokak ba
şında tramvay durağma 30 metre 
mesafede 5 odah bahçe ve elektriği 
bulunan 10 numarah ev ehven flatle 
acele olarak satılıktır. İçindekilere ve 
Samatyada Arapku3rusa sokağmda 
No. 3 de Halide Akçam'a müracaat. 

DEVREN SATILIK D Ü K K A N - Ha
len işlemekte olan akümlâtör pl&ka 
imalâthanesi, her İşe elverişli dük
kân satıhktır. Beyoğlu Aynalıçeşms 
eadde«l No. 16 ya müracaat. — 1 

BEŞ BİN IİRA — Sermaye koyaca
ğım. Esaslı kârlı işi olup da ortak al
mak yahut dükkftnmı devretmek is
teyenlerin İzahatlı olarak Beyoğlu 
posta kutusu 2271 numaraya yazma-
lan. — 

K A R U BİR İŞ İÇİN — 1500 - 2000 
Üıa. arasmda sermayeU bir ortak ara-
nıyor. Babkpazan Aslan Han No. 16 
vasıtasile İstanbul — 

MEKTUPLARINIZI ALUIKIMZ 
Gazetemiz idarehanesin» adres 

olarak Köstermls olan karileri
nizden 

Kiracı — B.B — F.A — İngil'i-
oe _ R.A — K.N.K — öğretmen 
28 — A.K.A 

ı'nnıiT 
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