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Meclis ikincileşrine kadar 
içtiiiialarını tatil etli 

Ankarada bir fen fakültesi açılması, 
memurlara birer maaş ikramiye verilmesi 

kanunlarını kabul etti 

Ankara 1 7 ( A . A . ) — Büyük Mil
let Meclisi bugün biribirini müteakip 
üç celse akdetmiştir. Bunlardıan ilki 
ekseriyet olmadığmdan açılamamış 
Ve müteakip celseler Refet Canı-
tez'in başkanlığında yapılmıştır. 

İlk celsede 1943 yılı müvazenei 
umumiye kanununa bağlı cetveller. 
de değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun lâyihası müzakere ve kabul 
edilmiştir. Meclis bundan «onra An
kara'da da bir fen fakültesi kurul
masına, İstanbul üniversitesi tedris 
kısmına dört ordinaryüs profesör ile 
bir röntgen mütehassısı ilâvesine, İs
tanbul üniversitesi binalarının yap
tırılmasına. Gazi orta öğretmen oku_ 
lu ve terbiye enstitüsü kadrolarına 
ait kanun lâyihaları ile devlet me
murları maaşatının tevhit ve teadülü 
kanununa bağlı cetvelin Nafia Vekâ
leti kısmında değişiklik yapılması 
hakkmdaki ksuıun lâyihasını müza
kere ve kabul eylemiştir. 

Meclis Ruznamesinde bulunan ve 
devlet memurları maaşatının tevhit 
ve teadülü hakkındaki kanunun mu. 
vakkat üçüncü maddesinin tefsirine 

ait encümen mazbatasının ve umumî 
muvazeneye dahil dairelerle bunlara 
bağlı müessese ve teşekküllerden 
euylık alanlara bir defaya mahsus ol
mak üzere maaş, ücret ve tahsisat
larının bir aylık tutarının ilâveten v\e 
rilmesi, yedek subay ve askeri me
murlar hakkındaki kanunun beızı 
maddelerinin değiştirilmesi İvakkın-
daki kanun lâyihalarını müzakere 
lederek ikinci celseye de son veril
miştir. 

Üçüncü celsede ise. Varlık vergi
si kanununa ek kanun lâyihası mü . 
zakere ve kabul edilmiş ve bundan 
sonra da Hasan Saka (Trabzon), 
Kâzım Özalp (Balıkesir), Ali Râna 
Tarhan (istanbul) tarafından riya
sete verilen ve Büyük Millet Meclisi
nin ruznmesine dcihil mühim ve müs
tacel lâyiha ve tekliflerin tamamen 
intacedilmiş olması dola}rısil« mebus
lara intihap dairelerinde tetkik ve 
teftişlere imkân bırakmak üzere ge
lecek toplantının I ikinciteşrin pa
zartesi gününe bıreıkılmasını teklif 
eden takrirleri okunarak tasvip olun
muştur. 

Izmirde feci 
bir kaza 

İtfaiye otomobili devrildi 
bir ölü, 5 yaralı var 

tznûr 18 (Telefonla) — Dün bu
rada çok feci bir İcaza oldu. Kemer 
civarında yangın söndürmekten dö
nen itfaiye otomobili bir virajı dö
nerken devrildi. Altı itfaiyeci oto
mobil altında kalarak vücutlannın 
muhtelif yerlerinden yaralandı. Has
taneye kaldırılan yaralılardan İsmail 
oğlu Muharrem biraz sonra ölmüş
tür. Muharremin cenazesi törenle 
kaldırılmıştır. Diğıer yaralılardan 
üçünün hastaneye yatınlmıasma lü. 
zum görülmemiştir. Şimdi heıstanede 
iki yaralı vardır ve yaralan hafiftir. 

BU SABAHKİ TELORAFLAR 

Alman kuvvetleri Napoli* 
ye doğru çekiliyorlar 

Müttefikler Salernoda 20 Km. ilerlemişler tayyare
leri, çekilen Almanları mütemadiyen hırpalıyorlar 

B. Rooseveltln Amerikan 
konıresine mesajı 

Müttefikler, her hangi bir cephede 
katı bir zaferden henüz pek uzaktırlar 

Vaşington 17 (A.A.) — M. 
Rooîsvelt kongreye gönderdiği 
bir mesajda ezcümle şöyle de
miştir: 

«Avrupa ve Asyada büyük mu
harebeler başladığı bir sırada 
meclise gelmiş bulunuyorsunuz. 
Kebek'de Büyük Britanya ve Bir
leşik Amerika kurmay heyetleri, 
Almanya ile Japonya'ya yeniden 
ehemmiyetli büjrük darbeler in
dirmek, Avrupa kıtasile başka 
yerlere yapılacak ihraç hareket
lerinin yerlerini t â j ^ etmek 
maks-adile katî mahiyette hususî 
plânlar hazırlamışlardır. 

Sovyet Rusya, Rus toprakla^ 
nnda bulunan bütün Almanların 
imhasrna ve bizzat Almanyanın 
istilâsına doğru yürümektedir.» 

Müttefikler Mihverin etrafın
daki peyk milletler arasında 
«sulha karşı günden güne art
makta olan şiddetli bir arzu» 
mevcut olduğuna dair İtalyan 
kaynaklarından mevsuk haber
lere malik bulunmaktadırlar. 
Ümit ederiz ki, İtalyada nazi 
İdaresine karşı başlamış olan 
isyan fikri bu milletlerde de alev
ler halinde birdenbire ortaya çı
kıp kavurucu bir ateş halini ala
caktır. 

Müttefikler her hangi bir harb 
sahnesinde katî zaferden henüz 
pek uzaktırlar. 

Evvelâ, Akdenizde elde edilen 
mevziî muzafferiyetine rağmen 
İtalya içerisinde vuku bulan çe
tin ve pahalı bir harb ile karşı 
karşıya bulunmakta olup en bü
yük vazifemizde mevzilerimizden 
istifade etmezden evvel bunları 
takviye etmek ve teşkilâtlandır
maktır. 

Saniyen, ezici kuvvet ve malze
me ile yalnız bir istikamette de
ğil ve fakat havada, karada ye 
denizde olmak üzere bir çok is
tikametlerde darbeler indirmek 
hususunda emin olmaklığımız 
İçin İngiliz adalarında büyük 
kuvvetler toplamak mecburiye
tindeyiz. Her ne kadar müttefi
kimiz Ruslar mükemmel bir kar
şı taarruz yapmı.slar ve müşterek 
düşmanımızı her gün geri at-
nıakta bulunmuşlarsa da Rus 'or
dularının bizzat Almanya'ca ka
dar varabilmeleri Icin daha ka-
todo-«kleri uzun bir yol vardır. 

M Roo.'îf'vclt şimal Afrika, Si

cilya ve İtalya muharebelerile 
Almanya üzerinde hava muhare
belerine dair şunları söylemiştir: 

«Sicilya muharebesinde ölü, 
yaralı ve kayıp olmak üzere İn
giliz, Kanadalı ve Amerikan ka-
yıplan 7445 Amerikan _ olmak 
üzere 31158 olmuştur. İtalyan
larla Ahnanlarm kayıplan tak
ribi olarak 132,000 i esir olmak 
üzere 165,000 i geçmiştir. Bu se
ferler Leningraddaaı Karadenize 
kadar bütün cephe boyunca Rus 
ordulanna ehemmiyetli bir yar
dim olmuştur. 

Yine ağır kayıplara hazırlan
mış bulunmaüyız. Japon kudreti 
tamamile ezilip toz haline geti
rilmeden jakılmıyacaktır, Bunım 
başka türlü olacağım iddia et
mek, tarafımızdan yapılacak en 
büyük bir delilik olurdu.» 

Varlık vergisi 
Varl ık vergilerînî ödiye-
miyecek işçilerin vergi
leri terkin edi leb i lecek 

Rus piskoposları ikinci 
cephenin açı lmasını 

ist iyorlar 
Moskova 17 ( A . A . ) — Rus pis

koposlar meclisi hiristiyanlığa hita-
betierek Almanyanın hezimetini tes
ri için dua edilmesini ve ikinci cep
henin açılmasmı istemiştir. 
lrtWHWmiMHHHIWIMHIHIMklllHIMIWWWIIHIMWI«llllllimM« 

D I K K A T L E R 
Az, uz! 

—I m$^ I— 

Bdediyenin Httikârla fiilen müca
dele eden kadrosu 110 ki^i imif. 
Büroda çalışan 1 3 0 ki?i daha var
mış. Faaliyet neticesinde 4 0 0 0 0 t*-
tanbullu vatandaş Belediye nizamla
rına aykın hareket etmek cürmile 
yakalanmış. 

Evvelâ, — umumî zamun hilâfı
na — bu 110-1-130 meıiMir rakanu, 
mücadele için pekâlâ kâfidir. Fakat 
4 0 0 0 0 adedi — müessif bir kaba
rıklıkta olmakla beraber — kâfi de . 
ğildir. Zira nizeunsızlık ve ihtikâr, 
şahlanmış bulunuyor. 

Hem ıraliba. inhisar şarabım 7 0 
kuarus yerine 75 kuruşa satanlardan 
ziyad; toptan ihtikâr yapanlar üze-
r'r-de durmtJı! 

Brlki de az uz: 4 0 0 0 0 yerine 4 0 0 
esaslı vr.r-uncuyu yakalamalı ve bu 
'ÎOO ü d? «emsalin:! iVet» diye 
adamakıllı cezolandırmah. 

Ankara 17 (AA.) — Büyük Millet 
Meclisinin bugünkü toplantısmda mü
zakere ve kabul edilmiş olan varlık 
vergisi kanununa ek kanun lâyiha-
smm hükümlerine göre. 11/11/942 
tarih ve 4305 sayılı kanunun ikinci 
maddesinde yazılı mükelleflerden 
vergilerini ödeyemeyecekleri tahakkuk 
eden hizmet erbabı ile gündelik gayri 
safi kazançlan üzerinden kazanç ver
gisine tâbi mükelleflerin tahsil edil
memiş bulunan borçlarmı terkine 
Maliye Vekili salâhiyettardır. 

Bu kanun neşri tarihinden muteber 
olacaktır. 

Varlık vergisini 
ödemiyen kadınlar 

Defterdıarlık, varlık vergisinden 
borçlu olup da henüz borcunu öde
memiş olan mükellefler hakkında 
tîwfiye muamelesi yapmağa başla, 
mıştır. Borcunu henüz hiç ödemiyen, 
yahut gösterilen kolaylıklsıra rağmen 
hâlâ borcunu tamamlamıyan mükel. 
lefler, çalışma mıntakalarına gönder, 
liyorlar. Varlık vergisinden borcunu 
ödemiyen 8 5 0 kadın mükellef var
dır. Bunlar hakkında yapılacak mu
amele bugünlerde kararlaştırılacak
tır. 

Italva Almanya'ya 
harb ilân edecek 

Londra 17 (A . A . ) — A. F. 1.: 
Berne'den Reuter'in Stokholm mu
habirine gönderilen bir haberde şöy . 
U denilmektedir: 

«Palermo'da Italyanm Almıanya-
ya harb ilân etmesine müteallik mü-
zaJcerler yapılmakta olduğu söylen, 
inektedir.» 

Londra 18 (Radyo) — Müttefikler 
Salemo'da şiddetli Alman hücumla
rını kırdıktan sonra dahile doğru 20 
kilometre ilerlemişler, Salemo'nun 
şarkında bulunan Monte Cîordino ve 
daha cenupta Albanello'yu zaptey-
lemişler, son 24 saat zarfmda bir çok 
tepeleri işgal eylemişlerdir. Almanlar 
dün yaptıklan ve akametle neticele
nen iki hücumdan sonra kuvvetli ard-
cılar himayesinde bütün cephe bo
yunca Napoli'ye ve Napoli'nin 50 ki
lometre şarkında Avelino'ya çekilmek
te ve Müttefik hava kuvvetlerinin 
fasılasız hücumlanna hedef olmakta
dır. 

İtalyanm diğer kesimlerinde düş
man ardcılan Müttefik kuvvetlerinin 
hareketini geciktirmek İçin şiddetli ı 
hücumlarda bulnmuşlarsa da esirler | 
vererek ve bir çdk tank kaybederek 

ricata İcbar edilmişlerdir. Sekizinci 
ordunun öncüleri beşinci ordu öncüle-
rile Varlo Cukania'da birleşmişlerdir. 
Sekizinci ordunun sağ kanadı Bari'-
den ilerlemekte olan Müttefik kolile 
irtibat tesis etmiştir. Bu suretle Mûtte 
fikler, cenubî İalyada Salemo'dan 
Bari'ye kadar devamlı bir cephe kur
muşlardır. 

Almanlarla çarpışmalar 
devam ediyor 

Londra 18 (Radyo) — Faşist aleyh-
t a n İtalyan partileri Milano'da neş
rettikleri müşterek bir beyannamede 
halkı, Almanlara karşı mukavemeti 
şiddetlendirmeğe davet etmektedir. 
İsviçrede çıkan La Libera Staınpa 
admdaki İtalyan gazetesine göre İtal
yanlar Milano ve Torio şehirlerinde 
hâlâ Almanlarla çarpışmaktadır. Şi

mali İtalyada bir çok küçük şS'hlrler 
hâlâ İtalyanların elindedir. Almanla
rın zahirelere vaziyet etmeleri İtalyan 
köylülerini silâhlı bir mukavemet gös
termeğe sevketmiştlr, 

Paolini 'nin nutku 
Londra 18 (Radyo) — Mu.ssolininin 

yeniden kurduğu Cumhuriyetçi Faşist 
partisinin genel sekreteri Paolini dûn 
akşam Roma radyosunda İtalyan hal-
kmı Mussolini etrafmda toplanmağa 
davet etmi^ ve Faşizmin istikbalde 
İtalyada cumhuriyet ilân edeceğini 
vadetmiştir. 

İtalyan denizaltıları 
Lavaletta 17 ( A . A . ) — 7 Ital. 

yan denizaltısı daha Maltaya gelmiy* 
tir. Bugün 6 denizaltının daha gel" 
mesi beklenmektedir. 

İtalya kiralı 
.... ^ 1 ^ • — 

Bir çok maceradan 
sonra kaçabilmiş 

Berne 17 (A.A.) — İsviçreye gelen 
La Stampa admdaki İtalyan gazetesi
nin bir nüshası Sicilyaya kaçan Kıral 
Victor Emmanuel, prens Umbert ve 
mareşal Badoglio'nun başlarından 
gecen fecî sergüzeştleri anlatmakta
dır. 

Bu gazetenin ifşa ettiğine göıe, bu-
lımduklan karargâhı işgal ve kendi
lerini esir etmeğe memur Alman kı
talarının geldiği bir çok yerlerden 
bildirildiği sırada Kıral, veliaht ve 
mareşal, Albano gölü yakmmda kâin 
Alman ve İtalyan umum karargâhm-
da bulunmakta idiler. Bunlar, takip 
edilen bir otomobille bir çok zorluk
lardan .sonra kaçabilmişlerdir. 

Sicilyaya gelmeğe muvaffak olan 
Kıral, Kıral altmcı George ile Reis 
Roosevelte çektiği bir telgrafta İtal-
yayı müstevli Almanyaya karşı mu
hafaza hususunda yardım istemiştir. 

Yeni Bulgar sefiri 
Sofya 18 (EP) — Bulgarista-

nın henüz Ankaraya yeni bir el
çi tâyin etmediğini söyleyen Bul
gar Hariciye nezareti sözcüsü, bu 
mühim mevkie yalanda bir elçi 
tâyinine çok ehemmiyet verildi-
ği'ni bildirmiştir. 

12 adada harekât 
Müttefikler üç adayı işgal ettiler, 
Yunan Hava Nazırının gfünlük emri 

I u n 

New.York 17 ( A . A . ) -— Akde
nizde bulunan «United Press> mu
habirlerinin bildirdiğine göre, Icıĝ i-
liz « Amerikalıların Kos, Leros ve 
Sisam üç Yunan adalarını işgal et
tikleri söylenilelidenberi gekn ha
berler MütteKkkrin Rodos adasın, 
da büyük feuıliyete geçtiklerini gös» 
termıektedir. 

Her ne kadar Kodoştaki Alman 
garnizonu italyan garnizonuna hâ
kim olmuş ise de, 2 bin italyan as
keri dağlara kaçmağa muvafftJc ol
muştur. Bunlar orada çete harbi yap
maktadırlar. 

Sahillerimize iltica 
eden İtalyanlar 

Ankara 17 — Onikiada'dan 
sahillerimize ilticalar devam ediyor. 
Şimdiye kadar Fethiye, Marmaris ve 
Köyceğiz sahillerine iltica edenlerin 
sayısı 700 dür. Bunlardan 60 ı su
bay, bir o kadan çavuş, 2 0 0 ü er, 
geri kalan da sivildir. Askerler en . 
teme edilmiş, siviller ise Kıbrıs ve 
Suriyeye gitmekte serbes bırakılmış
tır. Bu memleketlere gitmek isteme

dikleri takdirde bunlar da entem* 
edileceklerdir. 

Yunan Hava Nazırının 
günlük emri 

Londra 18 (Radyo) — Kahire-
deki Yunan Hava Nazırı, Yunan tay« 
yarecilerine hitaben neşrettiği gün
lük bir emirde, artık harekete geç» 
mek saatinin gelmiş olduğunu ve iş
gal altındaki Yunanistanda bulunan 
hava meydanlarile askerî hedefle
rin ilk hedeflerini teşkil edeceğim 
bildirmiştir. 

Adalarda Yunan 
paralarının tedavülüne 

müsaade edildi 
Sofya 18 (E.P.) — Yunan gaze

teleri, Yunanistanda bulunan Alman 
komutanlığının Yunan adalarında 
tekrar Yunan parasının geçeceğine 
dair bir tebliğini neşretmektedir. Bu 
ladalarm idaresini eline almış bulu
nan İtalyan kuvvetleri. Italyanm tes
lim olduğu tarihe kadar buralarda 
kendi paralan, postalan ve gümrük 
idarelerile hâkim olmuşlardı. 

(İtalyada ay ışığmda yapılan kanlı 
ünasebetlle) 

gece insanların boğtış-

Az, uz! I 

Ay — Nedir bu dünyanın hı . 
masmı seyrettim!.. / -;. 

Güneş — Hiç olmazsa sen âyoi bir kaç gece seyrediyorsun, 
ben her gün seyrediyorum y a ^ 

Lae üssü 
zaptedildi 

Pasifikte Japonlara 
ağır bir darbe daha 

indirildi 
Londra 1 8 (Radyo) — Bu sabah 

Cenup Pıasifikte MütBefikin umumî 
karargâhı tarafındsuı neşredilen teb
liğe göre, Avustralya kıtaları per. 
jembe günü sabahı. Yeni Gine nin 
şimalinde kuvvetli Japon üssü Lae.-
yi zapteylemjşlerdir. Kuvvetli düş
man istihkâmları, şiddetli mava 
bombardımanları neticesinde bir yı
ğın kul ve enkaza çevrilmiştir. Avus
tralya kuvvetleri 7 leylûlde kaıraya 
çıkarılmış ve Lae üzerine yürümeğe 
başlamıştı. Başkıa bir Avustralya 
kuvveti d* Lae'nin batısında para
şütlerle yere indirilmişti. İki istika
metten yapılan tazyik Lae'nin suku
tunu intacetmiştir. Lae'nin zaptı Ja
ponlar için pek ağır bir darbedir. 

İsviçre demiryolları 
Londra 17 (A . A . ) — Daily 

Expı^ess gazetesinin yazdığına göre 
Almanlar, cenuptaki ordulannın ik
mal ve iaşesini temin etmek için is
viçre demiryollarmı kullanmak isti-
yeceklcrdir. Brenner'den g«çen hat 
malzeme v e mühimmat taşıyan tren
lerle tıkanmıştır. 

Ruslar Kırıma 
yaklaşıyor 

Doğu Alman cephesi 
eskisine nispetle 150 
kilometre daha uzun 
Londra 18 (Radyo) — Sovyet-

l«r, altı Alman tümenini bozguna 
uğratarak Briansk şehrini zaptıet-
mişler, Desna nehrinde Alman ınü> 
dafaa battım yeni noktalardan yar-
mışlardır. Desna hattı 24 saat içinde 
iki defa yarılmıştır. Sovyet taarruzu 
Brians^'tan Azak denizine kadar sü-
atle inkişaf etmıektedir. Rusların Kief 
şehri istikametinde hamlesi gün geç
tikçe terakkiler kaydeylemektedir. 
Şimdi Ukraynada Alman öephed, 
kısaltmağa teşebbüs ettikleri zaman
dakinden 150 kilometre daha uzun
dur. Ruslar, Azak denirinde Beviaak 
limanını da zeptetmişlerdir. Bu, 
Kınmdan evvel Aatak denizindeki 
son limandır. 

Bulgar Başvekilinin 
nutku 

Sofya 18 (EP) — Bulgar Baş-
vekUi Bojilof cumartesi günü 
saat 13,30 da yeni hükümetin 
programım okuyacaktır. Beya
nat, bütün Bulgar radyolan ta
rafından neşredilecektir. 
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I-HÜFTA SOHU NOTLftİH 
Bu harbin hikâyesi 

Bu haıt>in hik&yesini taıibin üç 
mecbur masaUIe anlatmak kabO 
gibi görünüyor. Evvelâ masallan 
»öyliyellm: 

Birinci masal 
A İman masallarmın en eıSklsi 

•^Nibelungen, Alman masal 
kahramanlarmm en kavvetUsi ve 
en kurnazı bu efsanede adı geçen 
Siegfried'dlr. 

Siegfried, babası öldükten sonra 
bir ormanda demirciliğin ve büyü
cülüğün her sırrına vakıf bir cüce 
tarafından büyütülür. Bu cüce 
Siegfried'e tabiat üstü bütün kuv
vetleri ve bütün hasletleri aşılar. 

Siegfried debkanlılık yaşlarına 
gelince, kollarındaki harikulade 
kuvvet sayesinde, yer altındaki bü
tün hazinelere sahip cücelerin 
efendisi, yani karanlıklann kiralı 
Nibelung adlı ejderhayı öldürerek 
en mua f̂flam servetleri eline ge
çirir. 

Bu muvaffakiyetten sonra Bur-
gunde'lar kırah Gunthcr'in güzel-

» liglle meşhur kız kardeşi Krlpı-
hi'de'e talip olur. İzdivacın, ancak 
tarai Gunther'le bakire kırallçe 
Brunehilde'in evlenmelerine yar
dım ettiği takdirde kabil olacağı 
kmdisine söylenir. Siegfried bu 
müşkül işi de hallederek Krimhilde 
ne evlenir. Fakat ortaya yeni bir 
m?sele çıkmıştır. Bakire kırallçe 
Brunfhllde kıral Gunther'le yat
mayı reddetmektedir. Bunun üze
rine Siegfried sihirli bir külah va
sıta sile zifaf odasında Gunther'in 
yerine geçer. Brunehilde'in İpek 
kemerile altın yüzüğünü habersiz
ce alıp kendi karısına verir. Karı
sı hiddetlenip Siegfrled'le yattığı
nı Brunehilde'in yüzüne vurur. 
BrunehildCn metbualarmdan Hor-
gen de kıraliçesinin intikamını 
almak Ü2«re Siegfried'i hile ile tu
zağa düşüûr.. Ve saire... 

İkinci masal 
C amson milâttan on iki asır 

•^ evvel yaşadığı iddia edilen 
Beni İsrail büyüklerinden biridir. 
Rivayete göre Hericül kadar kuv
vetli idi. Güya bir vuruşta yüz 
adamı yere serenniş. Hattâ bir eşek 
kafasını topuz yerine kullanarak 
bin Filistinliyi telef etmiş. 

Samson bir gün Dalilâ'3n âşık 
olarak onunla evlenir. Konuşmala
rı sırasında Samson koUanndaki 
bütün kuvvetin uzun saçlarmdan 
gelme olduğımu ağzmdan kaçırır. 

DalUâ bunu FUistinlileFe h a ^ r ve
rir ve bir gece uyuduğu sırada 
kadm FîHstlnli bir berbere Bam-
son'un saçlarmı dibinden kestirir. 

Artık Samson'un kollarında kor
vet kalmamıştır. Düşmanları onu 
yakalıyarak gözlerini oyup, hapse 
tıkarlar. Bsiyet ve hakaret ederler. 
Nihayet bir gün Filistinliler biraa 
eğlenmek üzere Samson'u hapl»-
haneden çıkarıp bdtün balkm 
t(q)Iandıgı mabede götürürler. Kıral 
da oradadır. Fakat aradan ge
cen zaman zarfmda Samson'un 
saçlan uzamış, eski kuvvetine tek
rar kavuşmuştur. Samsraj, m&be-
dln iki kahn sütununu kollaı^e 
İtip yıkarak kubbeyi orada topla
nan halkm ba§ma geçirir. Kendisi 
de enkazı altmda kalarak telef 
olur. 

Üçüncü masal 
D u , İ£3>anyol edibi Cervan-

• ^ tes'in meştour Donkişot hikâ
yesidir. 

Donkişot, esiü şövalye masalla
rını fazla okumak yüzünden aklî 
muvazenesini kaybetmiş, büyük ve 
yüksek fikirler peşinde koşan bir 
adamdır. Cıhz ve hastalıklı vücu
dunda bütün dünyayı âdil bir ni
zama kavuşturacak kuvveti var-
aanır. Kılıcmm kuvvetUe zalimleri 
cezalandırmaya karar verir. Ken
disinden daha zayıf edan atma bi
nerek yola çıkar. Birçok gûlfinç 
maceralar geçirir. Develere hücum 
ettiği zannile değirmenlere saldı
rıp yerlere serilir. Hancıları dü
elloya çağırır. Tembel ve hayırsız 
uşağmı dögen köylüyü tedip etme
ğe kalkar. 

velhasıl Donklşot hayal ve ku
runtu adamıdır. Yüksek ve kahra
manca hareketler uğruna her şe
yini kaybeder. 

Ba harbin hikâyesi 
Ç imdi Siegfriedln, Donkl-

• y şot'un, Samson'un hayatta ol
duklarını farzedelim. 

Siegfried atıldığı yeni macerada 
bütün kuvvet ve zekâsma rağmen 
iki büyî* hataya düşmüştür: Bi
rinci hatası Donkişot'u hakikî kah
raman zannetmesidir. ikinci ha
tası ise mücadeleye giriştiği Sam
son'un saçlarını kestikten amra 
bütün kuvvetini kaybettiğine inan
ması, o saçlarm yeniden büyüye
ceğini hiç hesaba katmamasıdır. 

İşte bu harbin hikâyesi! 
şevket Rado 

Yoksullara 
yardım 

Dün Partide mühim bir 
toplantı yapıldı 

Millî Şef 

Dün Parti merkezinde Parti vilâyet 
idare heyeti reisi doktor Behçet Uzun 
leisîıf I altmda bir tc^lanü yapıiımş»-
tır. İdare heyeti âzalarlle. Halkevi 
reisleri, ticaret, borsa, esnaf odaları 
reisleri, Kızılay İstanbul mümessili ve 
gehrimizln tanınmış zevatı toıdantıya 
İştirak etmişlerdir, tçtimada İstanbul 
yoksullarma aş ocaklarmdan yemek 
verilmesi, çamaşır ve sabun teinini 
mevzuları üzerinde konuşulmuş, Kı-
alaym bu yardımlarına Parti ve Halk 
evi teşkilâtmm hcr semtte, herke-
«in kndretlle mütenasip Ur feküde 
İştiraki kararlaştırılmıştır. Bu yardım 
teşkilâtına diğer hayır cemiyetleri de 
katılacak, çamagjr dikimi v t a l r su
rette çalışılacaktır. 

Ankara 17 ( A . A . ) — Reisicum
hur Millî Şerf İsmet İnönü bugün öğ
leden evvel Çankaya* daki köşklerin
de Budapeşte elçiliğine tâyin edilen 
orta «İçi Şevket Fuat Keçeci'yi -ve 
Lizbon elçiliğine tâyin edilen orta eL 
çi Aeâh Aksel'i kabul buyuımuşlaı-
dır. 

Ankara 17 ( A . A . ) — Reisicum
hur Milli Şef İsmet İnönü bugün 6ğ . 
leden sonra saat 16 da Büjrük Millet 
Meclisinde^ dairelerinde mezunıen 
Ankaraya gehniş olan Bükreş elçisi 
bi^ük elçi Suphi Tannöver'i kabul 
buyurmuşlardır. 

Von Papen tzmirde 
l a u r 18 ( T e l e f o n l a ) — Almanya 

nm AnkaiB bi%rük elçin v o o Papen 
dün akşam şehrimize gelerek fuan 
g e z ( ^ 

İktisat Vekili 
taiHr 18 (Telefonla) — tktisat 

Vlekili B. Fuat ISrmen de vilâyetiniz 
Parti b a b a n ı Dr. B. Behçet Uz, pa
zartesi s:3nkfi ckapıeale şehıimize 
geleceklerdir. 

Lig maçları 
Yeni sene karşılaşmalarına yarın 

dört sahada başlanıyor 

Mahkemelerde: 

1943 - 4 4 yıh lig maçlanna yann 
dört sahada yapılacak karşılaşma, 
larla başlanıyor. Meveim bidaıyetin-
de birfinci kümenin sekiz kulübe in
dirilmesi hakkmda yapılan teşebbüeu 
ler netice rvtermemiş ve bu iş tertip 
komitesinin değişmesine sebep ol--
nuıştuT. Kulüpler tarafmdan yeni
den seçilen komitıe azalan bu gün
lerde toplanarak bu iş haldcmda kati 
karannı bildinecektir. Sekiz kulüp 
işinin geri kalması hakkında kuvvetli 
bir cereyan vardur. Biımci küme 
maçlarınla yine 10 kulüp arasında 
devam edilecek, yalnız Taksim ku
lübünün ikinci kümeye gitmesi üze
rime Anadoluhisar birinci kümede 
oynıyacaktır. 

Galatasaray kulübünün geçen sene 
olduğu gibi Fenerbahçe ve Beşiktaş 
kulüplerine karjı saha hissesi vermıe-
dikleri için yine takım çıkeıramıya-
cağı söylenmekte ise de bunu ancak 
maç günü öğrenmek kabil olacaktır. 
İkinci kiimıe kulüplerinin adedi bu 
sene 19 a çıkarılmıştır. İkinci küme 
kulüpleri üç grupta ayrılmış v* grup. 
lara İstanbul, Beyoğlu ve Boğaziçi 
isimleri verilmiştir. Haftanın maçları 
Fenerbahçe . Şeıiei - Fatih ve Ana
doluhisar sahalannda yapılacaktır. 

Ajanhk tarafmdan hazırlanan fi-
kistÜT önümüzdeki hafta alâkadar, 
lara tevzi edilecektir. Bu haftaki 
programa yann Fenerbahçe stadm-
da saat 14 de Fenerbahçe - Süley-
maniye, 16 da Galatasaray - Kasım, 
paşa. Şeref stadmda saat 12 de 
Vıöfa - Anadoluhisar, 14 de latan-
bulspor - Davutpaşa^ 16 da Beşik, 
taş - Beykoz maçlan yapılacaktır. 
F a t ^ ve Anadoluhisar sahaiannda 
ikinci küme maçlan yapılacaktır. 

Başvekâlet kupası-' 
Memlekette yelken sporunun ta-

ammüm ve inkişafını gaye «dinmiş 
olan Moda Deniz kulübü tarafından 
büyük yatlar arasında bugün ve ya
nn yapılmak üzere Başvekâlet ku
pası namı altında bir yarış tertip 
edilmiştir. Yanşilara her iki gün saat 
14 de Modadan başlanacaktır. 

K ü r e k m u k a v e m e t 
ş a m p i y o n l u ğ u 

İstanbul Su sporlan ajanlığı tara
fından kulüpler arasmda tertip edi . 
len kürek mukavemet şampiyonluğu 
yann sabah Beykoz ile Moda ara
smda yapılacaktır. 

Yedikule havagazı şirketi 
lıakkınıla lakilıala taşlanacak 

Şirketin abonelerinden yüzde 15 
fazla para aldığı anlaşıldı 

YedAule havagazı şirketinin, nok
san kalorili gaz verip abonelerden 
fazla para aldığı hakkında yapılan 
iddia vıe ihbarlar üzerine müddei
umumîlik tarafından görülen Kizuma 
binaen Sultemahemt birinci sulh ce
za hâkimi B. Hakkı Yaşarın naipliği 
akında yüksek Mühendis mektebi 
kimya profesörü B. Ilhami Civa-
oğlu, teknoloji profesörü B. Nured-
din Çuhadar, İş bankası muhasebe
cisi B. Celâl Atasoydan müteşekkil 
eWi vukuf heyeti tetkikkre başla
mıştı. Heyet işini bitirmiş ve tanzim 
eylediği raporu dün, hazırlık tahki. 
kıatmı yapan müddeiumumiye ver. 
mistir. 

Aldığımız malûmata nazaran ehli 
vukuf heyeti, Yedikuledeki İstanbul 
havagazı şirketinin bilumum tesisatı, 
942 senesinde sarfettiği kömürün 
miktan, cinai, nevi, elde mevcut te
sisatla ne miktar havagazı istihseJ 
edebileceği ve 9 4 2 senesi zarfında 
abonelere ne miktar gaz verdiği 
hakkında gerek fennî v e gerekse 
hesaplara müstenit esaslı t»tkikat 
yapmıştır. 

Yıapılan bu etraflı tetkikler neti
cesinde bu şirketin 9 4 2 senesi zar
fmda abonelerine verdiği havaga. 
zmm kalori miktanmn yüzde 15,73 
nispetinde noksan olduğu, bu hesa. 
ba nazaran şirketin 9 4 2 senesi zar^ 
fmda bir aboneden aldığı 100 lira 
gaz bedelinin 85 Ura olması icap et

tiği ve 15 Ura fazla ahıunış olduğu, 
diğıer taraftan fabrika tesisatının »on 
derece bozuk olduğu, bu bozuklu
ğun, fabrikada çalışan işçilerin sıh. 
hiatini ihlâl edecek dereceyi buldu, 
ğu katiyetle tesbit edilmiştir. 

Şu vaziyıete nazaran şirket aley
hinde kanunî takibat yapılarak dâva 
açılması ioabetmektedir. Müddei
umumîlik raporu tetkik etmeğe baş
lamıştır. Tetkik neticesinde şirketin 
hangi mahkıemeye verileceği tesbit 
edilecektir. Evrakın Millî korunma 
mahkemesine verilmesi muhtemel 
görülüyor. 

Yozgat şimendiferi 
Yozgat 17 ( A . A . ) — Şehrimi, 

zin demiryoluna bağlanması huşu. 
sunda alınan karar neticesi olarak 
bu hattın güzergâhını tâyin etmek 
üzere bir istikşaf heyeti buraya gel
miştir. 

Anadolu trenleri 
aktarmasız işliyor 

Son yağmurlardan harap olan Dil 
i^ıelesi küprüsü tamiri bittiğinden, 
Anadoluya giden tırlner ve oradan 
Haydarpaşaona gelenler dün akşam
dan itibaren zJctarmasuı işlemeğe 
başlamışlardır. 

iskarpinler dile gelse de söylese! 
Kintarak, jnlışarak koridorda 

muhakeme sıralannı bekliyorlar. 
İkisi de hırsızlıktan maznun. 
Pek samimî arkadaşmışlar. Ye
dikleri, içtikleri bile ayn gitmez-
miş. Her halde, 3rine samimiyet 
icabı olarak hırsızlığı da clbirli-
ğile yapmışlar. Ayakkabı almak 
bahanesile Selim adında bir ada-
mm mağazasuıa girmişler, kala
balıktan istifade ederek ikisi de 
birer çift iskarpini koyunlanna 
sokup savuşmuşlar. Fakat dük
kân sahibi çabucak işin farkına 
varmış, hırsız kadmlar yakala-
mp ikinci sulh ceza mahkemesi
ne getirilmişler. 

Mübaşir seslendi; davacı Is-
maU önden, maznun Hayriye ile 
tffet ardmdan mahkemeye girdi
ler. Hüviyetlerin tespitinden son
ra davacı, yukanda anlattığım 
şekilde dâvasuu izah etti. Maz
nun Hayriye kaldınldı. Başmda, 
güneşten sararmış, kirden bozar-
mış, daracık kenarlı beyaz şapka. 
Kabarmış, püsürlenmiş saç lüle
leri yanaklarmda titreşiyor. Çeh
re ablak, esmer, kaşlar kalemle 
rastıklanmış, gözler hafif sürme
li; kahn, kıvrık, ko j^ kahve ren
gi dudaklarda açık kızıl ruj bu
laşıkları kabuklamp çatlaklar 
peyda etmiş. Kulaklarında, ka-
narye salıncağı şeklinde, içice 
geçmiş iri gümüş halka küpeler. 
Daracık mantodan göğsü ileri
ye, kalçalar geriye fırlamış. Boy 
badi, baldırlar sarkık; burnu çi
vili, çarpık ökçeli iskarpinlerden 
yumak yumak ayak etleri taş
mış. Yaşı on dokuzmuş. 

Hâkim sordu: 
— Sen, arkadaşın İffetle bera

ber davacı Selimin dükkânmdan 
iskarpin çahp kaçarken yakalan-
mışsm. Doğru mu bu iddia?.. 

Hayriye gerdan kınp göz süze
rek kırıttı: 

— Yalandır efendim. Kabul 
etmem. Bu sözlerin hepsini o 
adama gerisin geriye iade ede
rim. 

— Peki amma, çaldığuuz is
karpinler sizin üzerinizde bulun
muş. 

— Bulunur ya efendim!.. Ne 
çıkar bundan?.. İskarpini aldım-
sa kabahat bende değil ki... Ar
kadaşım parasmı verecekti, ben 
de o verdi sandım, iskarpinleri 
aldım. 

Arkadaşı İffet telâşla yerinden 
fırladı: 

— Yalandır hâkim bey! înan-
majamz!.. Ben de bu sözü kendi
sine iade ederim. İskarpinlerin 
parasmı ben değil, O verecekti. 
Şimdi de bana iftira atıyor. 

Belli ki, yakalandıktan sonra, 
bu işten yakalarmı si3rırmak için 
aralarında konuşup bir düzen ya
lan hazırlamışlar, fakat iyice 
anlaşamamışlar. Hâkim karşısı
na dikilince de foyaları meydana 
çıkıverdi, daha ilk sualde biribir-
lerine girdiler... İffet susturuldu, 
Hayriyeye tekrar soruldu: 

— Doğrusunu anlat bakalım! 
Nasıl oldu bu iş?.. 

Hayriye hiddetli hiddetli ar
kadaşım süzerek cevap verdi: 

— Anlattım işte hâkim bey!.. 
Biz her zaman bu İffetle beraber 
gezeriz. Pek de sevişiriz. Yediği
miz ekmek, içtiğimiz su bile ayn 
gitmez. Çarşıdan ne alsak ikimiz 
beraber, aym biçimden ahnz. 
Böyle abş verişe çıktığımız za
man paralan birimiz harcanz 
da, akşama hesaplaşırız. O gün 
de iskarpin almağa gittik. Para 

Telefondaki ses 
Taıan: Bmce Graeme TercflBM cdau (TA . Nû) 

TettikAlfo. 84 . 

Bundan b a ^ a , bu • • , hiç de m a h . 
laz obnadığı için. kıynseıdi e y a tak-
tamaya ^ e r i g ü dej^ildi. 

Blackahirt, bütün odalan tefcıer te
ker ke«{etBM(rt kaçar verdi. Meardi-
venin üst yanma vaıdıj^ vakk, a d 
kohı duvan yoUarken aag eU d e 
kapı olduğuna hidonettiği bir cinne 
dodcundu. Bir müd<iet dunıp bekib. 
dL Biri orada bulunup da ele geç
mesine s^>ebiye4 vemtesia diyte ih
tiyatlı hareket ediyordu. UyHyan bir 
adamm horultusundan başka U ç bir 
şey duymadı. 

Bunun üzerine içeri gimiıeye karar 
Terdi. Usta parmaklar^la kapmın 
tokmağını son haddine kadar ç e . 
viirdi. Kanada hafifçe bir tazyik y<ap-
ta; böylece kanat, gürültü etnveksi-
rin aralandı. Şinadi artık, uyuyan 
adamm nefes alışı daha vazıh duyu. 
hıyordu. Odanın içinde adım adım 
yürüdü. Ansızın, şu sesler ortalıkta 
cmladı: 

— Snler, kcndkini taklbedinl 
Bi/t künit çajkıldı; h«v«ıgazı v2> 

odayı aydınlattı. 
Blackahiıt'&ı kohma mûdûş bir 

darbe indi. DeBkanib, yvre yuvarlan, 
dj. Taarruza uğrodıSsım iarkma 
varmasına imkân kalmadan her fcıy 
olup bitmişti U p uzun yatıyoTda: 
v|e göğsünde bir adam oturuyordu. 
Başka bir adam da dikerinin üstün
deydi. Oçüncû biri, eflerini, ayaklar 
m ı sim sıkı bağlamakla meşıguldü. 
İki dakik anm içinde her iş olup bitt i 
Tencereye konacak bir tavuk halin
de dizleri diradclierine yapışmış, za
vallıyı tostoparlak bağlıyıverdileT. 
Bfackshirt'e âşinâ gelen bir ses, emir 
verdi: 

— Haydi bekalıml Şûndi sntı duu 
vara yapışık bir yekilde oturtun g«b. 
nu, ve İHzi burakml 

Taarruz edenlerden biri: 
— Peki. natron. — d e d i — Ijte 

|O^U. 

fflackshirt, öyle bir vaziyette otur
tuldu ki, havag^zinin ışığı gözlerini 
kamaştıniyordu. ö t e k i k j dışan çık
tı. Kapı kapandı. Çete reisi ile baş 
başa kaldJar. 

Debkanlı etrafı daha vazıh görün
c e karş ındaki adamı tanıdı; r e bü
yük U r hayrete düştü. 

Rooald Mc Taviriı'di bu. 
Hayret içinde: 
— Mc Tavadkl . djyıp haykırdı. 
öttMı 
— &nıedin. Bhrfcehntl ^ ceva . 

bmı v e r d i — İşte Oçüncû aefeıdiı ki 
karşılaşıyoruz. 

Blackrfıirt'ün, akh, fikri altüst ol
muştu. Hâdiselerin aldığı bu cereyan 
karşısmdap değil konşmak, başına ge
lenin ne olduğunu anlıyamıyordu. 
Bobbie'ye şantaj yapan edaım ele 
geçirdiğim zannettiği bu an zarfın
da, hayatvMİa iki kere rasladığı bir 
adamm tuzağma düşmüştü 
Mc Tavish. cJay ederek: 

— D â d z mi kesSdiniz? — diye 
•ordu. Hoş sükûtunuz beıü, hayt-
rete düşürmez. Zira, ne kadar usta 
olsanız şaşalamış bulunuyonunz, 
değü mi? E, tabiî bu vaziyet, yaman 
vıaadyet! 

Bu sözler, Blackshirt'ün canlan, 
masına sebebiyet v e r d i Soğııkkan. 

lıiıkla, ve mutadı olduğu gibi itinalı 
Inr lisanla cevap verdi: 

— Hayrette kaldığımı inkâr et
menin mânası yok, Mr. Mc Tavish, 
Bu hayretin derin olduğunu, hudut
suz olduğunu, ve şimdiye kadar 
düştüğüm hayrederiıı, en büıyüğü ol
duğunu sizden gizlemiyeoeğim. 

Mc Tavaih, uğursuz mânalar ifade 
eden bir nazarla ham hain baka
rak: 

— Ayni zamanda da sonuncu 
bsyretiniz. . d e d i 

Bladcshirt'ün, sual sorar gibi bak. 
ması üzerine devam etti: 

— Bütün bunlar nedir, anlamak 
nu istiyorsunuz? Ptk o kadar kafa 
patlaıtmanuta ihtiyaç yok. Sadece, 
o geceyi hatrrlaym. Beş dakika için
de benim için birinci ehemmiyette 
olan plânlan altüst ettiniz. Bana öyle 
bir darbe vurdunuz ki. bay Verrell, 
elbette int^ammı alacaktım. 

Mc Tavsih, Verrell, sözü üzerin
de bflhassa ehemmiyetle durdu. 

Delikanlı için bu, ehemmiyetli bir 
darbe olmuştu, ömründe bir k êre 
bile bu derece ümitsiz bir vaziyıete 
düşmemişti. Bir çok seferler, nice 
njoe çıkmazlara girmişti. Fakat, ha
zan şansı yardım etmiş, bazan usta
lığı rol ofynamış. her seCer işin içiıv. 

den sıynlabilmişti. Şu anda ise, 
ufukta ümide benzer hiç bir şey yok. 
tu. Hâttâ mucize kabilinden kaçmıya 
bi]« muvaffak olsa, bu neye yarardı? 
Mc Tavsih, onun sırrmı biKyor. İs
tikballe ait bütün projelerini altüst 
edebilecek mevkide. 

Acı acı düşünüyordu. Bu felâket 
ona, tam hayatuu Bobbie ile bi ıkf-
tireceği sırada g^bp çatmıştı. V e aksi 
gibi şu sıralarda tam kendini, na-
muakâr bir insan sayıyordu. Utanç 
verici mazisiode aüâkasını kesmişti. 
Hatâlanmn büyiA bir kısnunı tamir 
etmişti. Karşısında duran adama 
kalbinde sonsuz bir nefret hissetti. 
Kanı damarlarında kaormyordu. 

Şayet, elleri »erbes olsaydı, bu 
adamın üzerine atılır, insaf etmek, 
sizin onu boğardı. 

Gözleri, düşüncelvrini ortaya vur. 
muş olacak. Zira, Mc Tavsih ona, 
kaba kaba dedi İd: 

— Sakın kımıldamak teşebbüsün
de bulunmayın I Çünkü burada hak
kınızdan gelecek üç a d a m m var. 

Blackaiıirt, istihfafla cevap verdi: 
— EHeti ayaklan bağlı Ur insan

dan bu devece korkuyor nuısunuz? 
Ona karşı üç tane müdafiiniz olman 
mı lâzım geligror?. 

(Aık«« Tar) 

harcamak sırası İffetteydi. İs
karpinleri beğenip ayırdık, ben 
camekândaki terliklere bakaıken 
İffet paralan verdi sandım, ken
di iskarpinimi alıp çıktım. Ar
dımdan da İffet geldi. Parayı o 
vermemişse kabahat bende mi?.. 

— tdcarpini niçin koynuna sak-
ladm?.. 

Bir kaç defa yutkımduktan 
sonra ona da cevap verdi: 

— Ne yapayım bay hâkim?.. 
Ben iskarpin aldım. Elâlem de 
görsün diye elimde sallaya salla
ya götürecek değildim ya!.. 

İddiasında İsrar etti. İffet kal
dınldı. Bu daha uzımca boylu, 
zayıf, armudî çehreli, sarkık bu
runlu, yüzünde allıklar, pudra
lar, rujlar biribirine kanşmış. 
Başı açık. Mangal maşasüe on-
düle yapılırken uçlan 3ramp kıv
rılmış san saçlan 3mmak 3mmak 
kabarmış. Bımun mantosu bal 
rengi, i^arpinleri daha düzgün
ce... Ateş saçan bakışlarla arka
daşı Ha3nriyeyi tepeden tırnağa 
kadar süzdükten sonra hiddetli 
hiddetli soluyarak hâkime dön
dü: 

— Yaktı beni hâkim bey! Ar-
kadaş sandığım şu Hayriye, be
nim başımı nare yaktı. Küçük-
tenberi sevişirdik. Geçen gün ba
na geldi; «İffet! Ben bir iskarpin 
alacağım. Sen de al.» dedi. Ah 
kardeşim, şimdi benim param 
yok dedim. «İlâhi kardeş! Üzül
düğün şeye de bak!.. Aramızda 
teklif mi var? Şimdi masraflan 
ben yaparım da, sonradan senin 
eline para geçince bana ödersin. 
Hadi, çıkalım. Dükkânda sen be
ğendiğin iskarpini al, kapıdan 
çık. Pa<a işine kanşma. Ben ve
ririm. Senden ayrı yeni iskarpin 
giymek içime sinmez benim» di
ye yalvardı, yakardı. Ben de ha
tırından çıkamadım, dediği gibi 
yaptım. Hayriye parayı vermeden 
çıktı diye beni niçin yakalıyor
lar bilmem ki?.. Şu iskaminler 
dile gelse de sövlese hepsini... 

Bu defa da Hayriye pür hid
det yerinden kalkarak İffetin id-
diasıra reddetti. Şahitler d^nlpn-
di, ikisinin de suçlan sabit oldu
ğundan ikişer ay hanse mahkûm 
edildiler. Suçu elbirliğile işlediler 
amma, mahkemeden biribirlerine 
dargın çıktılar. Bu da b'r hırsız 
numarası değüse!.. 

Ce. Re. 

K o n y a d a y ü z m e h a v u z u 
Konya (Akşam) — Beden terbiye

si bölgesinin Kûltürpark sahasmda 
yaptıracağı büyük yüzme havuzunun 
inşasına başlanmıştır. Havuz, yüzme 
bilenlerle bilmiyenlere ait olmak üze
re İki kısım olacak, ilâveten bir de 
atlama havuzu yapılaiaktır. Sahada 
bir atış poligonu da tesis edilecek ve 
her iki tesis halka trenle açılacaktır. 

Emînönünde bir ceset 
Dün gece Eminönünde sokak or

tasında 65 yaşlarında bir erkek ce
sedi bulunmuştur. Polisçe hüviyeti
nin teshirine çalışılmaktadır. Nöbet
çi hekimi tarafından muayenesi ya-
mış, gömülmesine izin verilmiştir. 

lORSA 
17/9/M3 fiatleri 

Londra fiserlne l sterlin 5.22 
Nevyork üzerine 100 üolar 129.— 
Cenevre üzerine 100 frank 29.9760 
Madrid üzerine 100 peseta 12.89 
Stokbolm üzerine 100 kuron 31.1325 

Estıam ve Tahvilât 
İkramiyen % 5 833 21.65 
tkr. Ergani % 5 938 19.39 
% 5 İkramiyen M. M. 19.97 
% 7 Mim Müdafaa 19.35 
Sivas . Ezmrum I 19.95 
Sivas - Srranun 2-7 20.09 
% 7. 1941 D. Y. I 20.17 
% 7, 1941 D. y . t 19.71 
% 7 1941 D.Y. S 19.24 
% 7 i T. borç» 13.85 
Anadolu D. Yolu % 60 23.80 
Anadolu D. Yohı U 43.25 
Anadolu Mûmes. 88.75 
Merkez Bankan 120.-
tş Bankaa nama 13.30 
tş Bankan H&mlUn« 13.7' 
T. T. B. hisse 8.7 
Aslan Cünento 0.4 
Şark Deglrmenletl 4.2 
fttihat Değirmen » 4 . -

BOBSA DIŞINDA 
Türk altom 82,2C 
Külçe altm bir granu 4.80 

mnıtıınıımmliHiHiıımıınBMMitnnNMnııl 

r»# Takvim 
Ramazan 18 — Hısır 136 

İmsak Güneş öğle İkindi Ak. Yata 
B. 9.47 11.28 5.53 9,22 12.00 1.32 
Va. 8,03 6.43 13.08 16.37 19.14 2 0 . ^ 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

A K Ş A M 

Bir cenaze töreninde 
dikkatime çarpan 

beş nokta 
Bir cenaze töreninde bulun

dum. Kaç münasebetsizlik dikka
t imi çekti, bakınız: 

I — t l â n v e r m e s i n i 
b i l m i y o r u z ! 

Bu nbktaya bir kaç kere daha 
dokunmuştum: ö len insanın 
ismini, metinden a y n olarak sa
t ı r başına, or ta lama ve daha 
kabaca harflerle dizdirmek lâ
zımdır ki, metinde sayıp dökülen 
hısım akrabası arasında dikkate 
çarpsm ve karışıklığa meydan 
verilmesin. 

Meselâ (filâmn filâmn f i lâ rm 
filânın falancası Ahmet Solmaz 
vefat etmiştir ve cenazesi filânca 
yerden kaldırılacaktır.) diye up
uzun t u t t u r a r a k yazmamalı. 

Filânın filâmn. filânın filânın 
falancası 

4 h m e t S o l m a z 
vefat etmiştir ve cenazesi filânca 
yerden kaldırılacaktır! diye be
lirtmeli. 

Bu şekle başka milletler henıcn 
aksaksız riayet ettikleri halde 
bizde eden de oluyor, etmeyen 
de. Aynı gün zarfındaki ilânlar 
arasında iki tür lüsüne de rasla-
dım. 

2 — B ö y l e ç e l e n k 
o l u r m u ? 

Çelenk göndermişler. Bizde bu, 
son nesilde âdet olmakla bera
ber, tabiî itiraz edilemez. Niha
yet çiçektir; sevgili bir ölüye 
yollanmasırıda ne mahzur olabi
lir? Bahsettiğim çelenk, gayri 
müslim pek meşhur bir çiçekçi 
firmasına ısmarlanımş. İstanbul-
da yıllardanberidir kazanç rekor
ları kıran bu firma, Türkçemize 
karşı öyle lâkayıt ve laubali ki, 
şeridin üzerine, koskoca yaldızlı 
harflerle «kardaşima» diye yaz
mış. Yine şükür! «Kardaşima» 
demeyip bari «ş» harfini kullan
dığına göre... 

Türk çiçekçilerin aklına geti
reyim. Tabelâlarımn kenarına: 
«Doğru Türkçe Ue banler yapı
lır» diye yazarak Türk müşteri 
lerin rağbetlerini çeksinler. 

3 — T a v l a ç a t ı r t ı s ı 
a r a s ı n d a c e n a z e ! 

Cenaza hususunda en rağbet 
te camilerimizden biri, Bayezit-
t ir . Faka t bu caminin avlusuna 
girecek tabut da, teşyiciler de 
mut laka kahvenin t a m içinden 
geçmek zorundadırlar. Tavla oy-
nıyanlar, Allah için başlarım kal
dırıp en ufak bir tazim gösterme
mektedir. Bu hal Türk ve islâm 
ananesi hesabma yâre,, ağyare 
karşı pek sakil düşüyor. 

Bu satırlarla kül tür kahveleri
nin aleyhinde bu lunduğum sanıl
masın. Orasî da İs tanbulnn ve 
üniversite semtinin bir süsüdür. 
Faka t cenazelerin başka yerden 
geçmesini temin etmeli. 

4 — B a y e z i t c a m i s i 
t e h l i k e d e ! 

Mübalağa etmiyeyim: Cami 
baştan .T^ağı tehlikede değil ta
biî. Faka t ana binanın ana duvar, 
l anndan biri baş tan aşağı tehli
kede. Cenaze namazı k ıhnan yere 
nazır pencerelerden birinin ke
mer kilit taşı düşmüş. Pencere
deki öbür taşlar da ha düştü, ha 
düşecek. Bunlarla ilgili olarak, 
duvar (yani cami) tepeden teme
le kadar esnemiş; t a ş l an yampiri-
.2şm\ş. 

Fatihin 500 üncü yılına hazır-
lamyoruz. Bayezit, Fat ih in oğlu
dur. Camisini gözetelim, aman! 

Fat ihe heykeller dikmeyi düşü-
r.ürken eski anı t lar ın muhafaza
sı lâzımdır, farzdır. 

5 — A r a p t a k l i d i 
y a p a r g i b i d u a ! 

tmam. usulü dairesinde namaz 
kıldırıyor. Faka t her nedense 
Türkçe duayi, sanki kendi Türk 
değilmiş, cemaat da Türk d e p -
miş gibi, — Arap ağzına yaklaş
t ırarak, âdeta Arap taklidi yapa
lak — bir acayipleştiriyor. 

Eskiden bü tün softalar — şim
diki bazı spikerlerin tngilize. Al
mana özenerek (W) şaklatmaları 
tarzında, Türkçe konuşurken 
Arap tecvidi üzere de (ayın) ; 
(ha) ve sair harfler mahreçleri 
uğruna — gır t laklannı paralar
lardı. Faka t şimdi buna lüzum 
yoktur. Milliyetçi şuurumuz öyle 
kuvvetlenmiştir ki, herkes, bu gi-
b ' atfjzlan sakil, sakilin de altın
da buluyor 

t inamlanmızdan da ciddî va
kur bir Türçeyle, h a t t â Edebiyatı 
Cedide üslûbıinu ve te tabuu iza
feti bırakarak; halkın diliyle ter
tiplenmiş samimî dualarla cena-
«e kaldırmalarını temenni ederiz. 
BiIhHssa resmen tavzif edilmiş 
i r ı m l a r , baş başa vererek mille-

c 
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ŞEHİR BABBRLSni J 
Koyun geliyor 

iki vapurla 9000 baş 
hayvan gelecek 

Şehrimize kasaplık hayvan ge
tirmek üzere Trabzona gönderi
len Demir vapurunun hayvan 
yüklemeğe başladığma dair ma
lûmat gelmiştir. Bu vapurla 4 
bin baş koyun gelecektir. Vapur, 
bu hayvanlan yükledikten sonra 
bugünlerde Trabzona gelmesi 
beklenen Tunç vapuru da beş bin 
koyunla limammıza hareket ede
cektir. Belediyenin teşebbüsü ile 
Denizyollar idaresi, Tunç vapu
runu yalnız kasaplık h a w a n ta
şımağa tahsis etmiştir. Her sene 
bu mevsimde Anadolunun istih
sal m m t a k a l a n n d a n — üç ay de
vam etmek üzere — Istanbula 
büyük sayıda hayvan gelir. Bu 
sene nakliye vasıtalarının azh-
ğmdan dolayı İstanbul piyasası
na pek az hayvan gelmektedir. 
Halbuki gerek ihraç iskele ve is
tasyonlarında birikmiş, gerek is
tihsal yerlerinden yola çıkarılmış 
külliyetli ha3rvan bulunduğu ve 
b u n l a n n kış gelip de kırana uğ
ramaması için nakli lüzumu hak
kında malûmat gelmiştir. 

Demir vapur ımun eylülün yir
mi beşinde limanımıza gelmesi 
bekleniyor. Bu tar ihten sonra et 
fiatlerinde düşüklük olacağı mu
hakkak görülüyor. 

Kahve istihkakı 
arttırılıyor 

1 0 0 g r a m k a h v e y e r i n e 
2 0 0 g r a m v e r i l e c e k 

Teşrinievvelden itibaretn yeni
den üç aylık kahve istihkakı da
ğıtılmasına başlanacaktır . Son 
günlerde memleketimize da
ha bol miktarda kahve geldiğin
den nüfus basma verilen yüz 
gram kahvenin iki yüz grama 
çıkarılması münas ip görülmüş
tür . Bu husustaki karar , yalan
da tatbik edilecektir. 

H a l k a m a n i f a t u r a 
d a ğ ı t ı l m a s ı n a y a k ı n d a 

b a ş l a n a c a k 
Halka dağıtılacak manifatura Me. 

murlar kooperatifine verilmiştir. 
Ancak Istanbula ayrılan miktar he
nüz bildirilmediğinden dağıtma işine 
başlanamamıştır. Emir geldikten 
sonra halka ait kuponlar, halk bir
likleri tarafından halka dağıtılacak 
ve her aile ilân edilecek günde ma
nifatura eşyasmı kooperatiften ala. 
çaktır. ^ ^ ^ 

istanbul mebusları 
dilekleri dinliyecekler 
İstanbul mebusları, bundan evvel 

miilhekat kazalarını gezmişler v« 
halkın dileklerile mahallî ihtiyaçtan 
tesbit etmişlerdi. 

Büyük Millet Meclisinin bugün
lerde yeni bir tatil devresine başla
ması beklendiğinden mebuslar yeni
den şehrimize gelerek şehir içindeki 
kazaları dolaşacaklardır. Bu arada 
Parti teşekkülleri ile Halkevlerinde 
halk toplanacak ve dilekler tesbit 
edilecektir. 

Otobüsle tramvay 
çarpıştı 

Maçka . Bayezit hattında işleyen 
1 59 numaralı tramvayla Beşiktaş . 
Taksim areısında işleyen 421 plâkalı 
otobüs Nişantaşmda çarpışmışlardır. 
Tramvayın ve otobüsün bazı yerleri 
zedelenmiştir. Başka zayiat yoktur. 

•k Dün Tthtıma bağlı Erzurum va
purundan yük çıkarırken büyük bir 
sandık vinç sapanından kurtularak 
düşmüş, rıhtımda bulunan Mustafa 
ve Osman adlannda iki ameleye 
çarpmıştır. Ağır surette yaralanan 
bu iki amele hastaneye kaldmlmıy-
lardiT. 
Mnımı ınn ın ı ı ı iH iH i ı ı ı ı ı ı ı ı iH i""»"""""""""""""""" 

timize layık Türkçe şekiller bul
malıdırlar Ha t tâ bunlar, ken
di teşebbüslerile doğru dü 
rüşt Türkçe dua edip halka amin 
dedlrtseler, Allah da, kul da ra 
zıdır; İki cihanda aziz olurlar. 

H 
Yukarıda saydığım bu 5 nokta 

dan biri ikisi dahi tashih edilirse 
bahsettiğim cenaze sahibi akra
bam, çocukluk arkadaşım ve de-
vamh okujoıculanmdan baya
nın, mezarında ruhu kimbilir ne 
memoım olacaktır. 

(Vâ-Nû) 

Gördüklerim, Duyduklarım: 

Pendikte bir sfezinti 
Geçen çarşamba günü Pendiğe git

tik. Yıllardan beri o taraflara yo
lum düşmemişti. Trende sağa sola 
bakıyorum: Şıpır şıpır Marmara; 
ağaçlar, yeşillikler, köşkler; dağlar, 
tepeler. Otuz beş kırk sene evvelki 
günler gözümün önünde canlanıyor; 
cihan değer hayaller zihnimin için
de çalkanıyor. 

1903 te Haydarpaşa limanı ve büyük 
garı kurulduğu sıra, Anadolu De
miryolu şirketi, hâlâ duran, ikisi 
araba vapuru şekline konan (Halep), 
(Bağdad). (Basra) yandan çarklıları
nı yaptırtmış; ortası koridorlu, ta
vanı yüksek, elektrik fanuslariie 
ışıklı vagonları getirtmiş, o havali 
halkma gün doğmuştu. 

Pendiğe giden gidene. Etrafı seyre
de ede, ferahlaya ferahlaya oi'aya 
varıp, saf havayı ciğerlere doldurup 
gurubu yarım saat geçince, ampulle
ri pırıl pınl yanan son trenle dönen 
dcJıene. Hat boyundaki köşklerin 
pencereleri, balkonları bu seyyar do
nanmanın seyircilerlle dopdolu. 

Avuçlarında saat, kulaklan loko
motif düdüğünde, büyük küçük sa
bırsızlıkla katan bekler, geçerken 
cümlesi sevincinden çılgın, (oh, sem
timiz şenlendi) derlerdi. 

Zira o zamana kadarki Haydarpa
şa vapurlarından Nuh yıllık 8 nu
mara, 11 numara yolsuz mu yolsuz; 
iki başlı 21 numara ise lenduha. Va
gonlara gelince, dapdaracık hücre
lere bölünmüş; basık tavanlarmda 
ölü gözü gibi yağ lâmbaları... 

Pendiğe indik; denize doğru j'ürü-
yoruz. Ortalıkta erkek, kadın, çoluk 
çocuğun ek.serisi Rumca konu.vHyor, 
amma kulaklarımız alışık olan Rum-
cayı değil. Buraya hep Yanya mu
hacirleri yerleşmiş; sanki eski Yan
ya vilâyetimizin Lâros veya Marglıç 
kaza merkezlerinden birindeyiz. 

Raslananlar arasında babayani 
halli, düşkün kıyafetliler de çok. Hep
sinin ellerinde torbalar, zembiller, 
çıkınlar. Kadıköy, Haydarpaşa, hat
tâ Üsküdardan, daha ucuzuna et 
almağa, zerzavat almağa seğirtmiş, 
kesesi yufka kimseler. 

Kıyıda, eski minval üzere, suya ça
kılı kazıklar üstüne oturtulmuş bir 
iki ahşap gazino gene mevcut; gelge-
lelim hepsi de bomboş. 

Güneşin altında kavrulacak deği
liz a, birine daldık. Tıraşı uzamış, 
sırtmdaki mintanı tahta bezi kadar 
kirli bir garson kafasmı kaşıya ka-
şıya karşımıza dikildi. Hararetten 
yanıyoruz, su istiyeceğiz, hatır iç»n 
kahve de ısmarlıyacağız. Fakat gel 
de herifin elinden o suyu, o kahveyi 
İÇ. 

Sordum: 
— Burası daima böyle tenha mı 

oluyor? 
Cumartesi ve pazarları İstanbul-

dan, Beyoğlundan gelenler çokmuş 
amma başka günler uğrıyanlar nadır-
miş. 

Bir vakitler oracığa, her yaz kü-
çüi-ek bir deniz hamamı yapılırdı. 
Öğleye kadar erkeklere, öğleden son
ra kadmlara mahsus. Şimdi gene 
cumartesi ve pazarlan açıkta giri
yorlar, bazıları da sandalla banyo 
yapıyorlarmış. 

Sandal denilince aklıma geldi: 
— Sandalla Tavşan ada,sına giden

ler var mı? dedim. 
Adam, alık alık yüzüme bakıyor. 

Öbür adım söyledim: 
— Lisaki'ye... 
Gene anlamıyor. Elimle gösterdim: 
— Şu karşıki adaya... 
Ondan haberi bile yok. Vaktıle 

uzun uzun hazırlıklara girişilir; sö
ğüşler, dolmalar, helvalar büyük se
fer taslarına konur; çerezler, yemiş
ler, çakıcılarda, rakı şişeleri, sepet
lere doldurulur; hasırlılarda Taşde-
len, Kayışdağı, Tomruk ağası suları, 
sandallara dolduruıup o adacığa dü
şülürdü. Yenir, içilir, gülüp oynanır, 
pek sıcak basınca gevşeklikten uyu
nur, böylece akşam edilirdi. 

Adaya bu ismin verilmesi tavşanı 
bol olduğundan ötürü. Llsakl Rum
ca ne mânayadır, onu bilmem. Son
ra burasını Alasunya ordusu kuman
danı müşir Etem paşanm satuı al
dığı, onun malı olduğu lâfı ortaya 
çıkmıştı. 

Karşı tarafta, demir yolımım beri
sinde bir ayazma vardı. Suyu kireçli, 
acımtıraksa da buz gibi akar. Köyün 
baş mesiresi orasıydı. 

Koca koca ağaçlar, serin serin göl
geler, küçücük bir kahve. Yakınmda 
bağ, bostan. Cumalan beyden, efen
diden sesli, sazlı kişilerin ahenkleri; 
pazarlan mandolinler, kitaralar, lâ-
tamalar. Hasırların üstü İnsanla 
sergi. Coşup coşup çiftetelliye kal
kanlar; kasap havalarile horayı ba-

Ayazmadan da açtım. Garson, ge
ne kafa kaşıyor: 

_ Evet, duydum. Sunalarda öyle 
bir yer olacak, fakat şimdi ne giden 
var, ne soran... 

pendiğln eski adı anteichon'muş. 
Şark fanparatoru Birinci JustUıya-
nus'un generali meşhur Trakj'alı 
Belisarius'un (494 - 565) gözünden 
düştükten sonra, rivayet »dildlği ve 
bazı ressamlara mevzu olduğu gibi, 

iki gözü kör olarak seril sefil dilen
diği uydurma ve masalmış. Adamca
ğız bu kasabaya çekilmiş; ömrünün 
nihayetine kadar rahat rahat yaşa
mış. 

Güneş alçaldı; hava serinledi. 
(Haydi etrafı bir dolaşalım) dedik. 
Büyükadaya nezaretli tepeye çıkı
yoruz. Oradaki eski köşklerin kimi te
melinden yok, kimi harap halde... 
Boyalan dökülmüş, duvarlan yıkıl
mış, bahçeleri balta görmedik orman 
halini almış. 

Bir sandal tutmağa, kısa bir deniz 
safası yapmağa kalkıştık. İskeleye 
geldik. Kenara bağ'ı üç dört kayık 
duruyor, ve lâkin sahiplerini ara da 
bul. 

Kahvede İskambil oynuyoıiarmış. 
Kayıkçılıktan ziyade balıkçılık eder
ler, gece ateş balığı tutmağa çıktık-
larmdan şimdi yorulmak istemezler-
mlş. 

Yüreğimiz koz kabuğunun içinde, 
artık dönüyoruz. İstasyon rıhtımm-
da sinek avla. 

Eskiden burada bu laatte bir aşa
ğı bir yukan ne piyasalar olurdu. 
Körpe körpe, bıllık bıllık, bıldırcın gibi 
Rum dilberleri: arkalarında gençler. 
İşve, cilve, korte deme gits'n. İstan-
bulun dört bucağındaki koriçalar, ko-
konalar arasında onlann tırnağına 
benziyenleri bile göremiyorum. Yok
sa yaşlandık da biacie o ,̂ ozİer mi 
kalmadı? 

Tren Maltepede aurdu. Maltepe İs
tasyonu da aynı haıde, hattâ daha 
kalabalık, daha şenlikli daha bol riil-
berliydi. Orası da, tek tük ayak ta
kımı hariç, ervahîler mekânı olmuş. 

Bunun hiç delğılse bir sebsb; var 
Meşrutiyetten evvel mi sonra mı iyi
ce aklımda değil, biı- iSrihte Ma'tepe 
dehşetli bir yanıcın geçimi':-, dörtte 
üçü yanıp kavrulmı.ştu; ondan son
ra da eski halim bu:amamıştı. 

Bostancıya d'Oğra yolu tutarken 
Maltepe hamamı aklıma geliverdi. 
Çocukluğumuzda Ereıköy, Göztepe 
taraflarında, köşklenı: şöyl'3 böyle 
hamamları bulunursa da j^rşı ha
mamı dedikleri umumîsi ne gezer. 
Erenköyü ile Caddobostanı arasında, 
şimdiki Etemefendi sokağı civarm-
daki Hasip paşa köşkünün büyükçe, 
beş altı kumalı hamamı da daha hal
ka açılmamış. 

Rahmetli büyük yengemiz, misafir 
olarak bizde sekiz on gün kaldığı za
manlar, tutturur: Hamam da ha
mam. 

Her perşembe gitmeden yapamıyor. 
Halvette terleyip kirleri kabartmak 
göbek taşmda kese sabun sürmek 
âdeti. Bütün tetümmatmm tamam 
olması da şart: 

Yanındaki ahretliğin kucağmda 
koca bohça. İçinde peştemal, lif, Gi-
rid sabunu, Halep kili, havlu, sile
cekten mada rastık, diş fırçası, ma
den suyu şişesinde iyi su, bardak, 
şeker, limon, limonların çekirdekleri
ni süzmeğe tülbent, bikarbonat. 

Oraya vardı mı ustaya yıkanacak. 
Rastığı ezip diş fırçasile saçlarma sü
recek. Hararet basmca limonatasmı 
yaptınp, bikarbonatı da katıp kö
püklü köpüklü İçecek. 

Tâ Göztepeden kalkıp Maltepeyi 
boylar, saatlerden sonra pancar gibi 
yüzle döner, eve ayağını atar atmaz 
yorgunluktan serilirdi. 

Kadıköyündeki Söğütlüçeşme, Ağa
beyler, Yeldeğirmenindekl Aziziye 
hamamlarını gözü tutmuyor. Malte-
penln suyu Yakacık damarlarından 
kopar ve bal gibi imiş. 

Sermed Muhtar Alus 

Sarıyer Halkevinin 
resim sergisi 

Sanyer Halkevinde Zafer bayramı 
şerefine açılan resim sergisi devam 
ediyor. Sergi muhitin alâkasını çek
mekte ve her gün birçok ziyaretçi 
toplamaktadır. 

Sergide Fahrtinnlsa, Ferda Başman, 
Hikmet Onat. Sami Yetik, Vecihi 
Bereketoğlu, Sadi Özden, Şeref Akdlk, 
Abdullah Çizgen müteaddit tablolarla 
iştirak etmijl«rto\ 

Trakyada hububat 
ucuzluyor 

Edime Postası yazıyor: İstihsal 
mevsimi olması dolayısUe Edimede 
toprak mahsulleri fiatleri üzerinde 
göze çarpan bir düşüklük hadi ol
muştur. Son günlerde buğdaym ki
losu 30 - 35, kuru fasulyenin kUosu 
50 -60 kuruş üzerinde borsada satıl
mıştır. Yumurtanm tanesi 6 kuruştan 
alınmaktadır. Tereyağ piyasada yok 
gibidir. Et fiatleri eskisi gibi kUosu 
140 kuruştur. Yeni mahsul yagh pey
nirin kilosu 140 kuruştur. 

Mevsim sebze ve meyvalan boldur 
ve oldukça ucuzdur. 

BUyük Doğu 

Benzin geidi 
Bu sebeple sıkıntı 
kısmen hafifledi 

Deri'ncede bulunan benzin yük
lü vagonlardan ofisin hamulesi 
dün sabah motörlerle şehrimize 
getirilmiştir. Bu suretle bir kaç 
gündenberi görülen benzin sıkın
tısı kısmen hafiflemiştir. Bugün 
bü tün nakliye vasıtalarına yarım 
istihkak nisbetinde benzin verile
cek, yarından sonra da normal 
istihkak dağıtılacaktır. On vagon 
benzin ve mazot daha gelmek ü-
zere hazırlanmıştır. 

Bundan sonra şehrimizde ben
zin sılantısı ihtimali bahis mev
zuu görülmemektedir. 

Su daha erken veriliyor 
Sular idaresi, Kâğıthanedeki ter-

şih havuzu temizlendiği için sa
bahları suyu bir saat geç oKrak saat 
altı buçuktan itibaren akıtmağa baş
lıyordu. Temizleme işi tamamlan
dığından su yine eskisi gibi saat heş 
buçuktan itibaren verilmeğe başlan, 
mıştır. 

El tezgâhlan ve 
dokumacılar 

İ k i k o o p e r a t i f i n b i r l e ş m e 
s i n e k a r a r v e r i l d i 

istanbul yeni el tezgâhlan koope
ratifi ile İstanbul dokumacılar küçük 
sanat kooperatifinin birleşmelerine 
karar verildiği halde uzun zaman-
danberi bu kararın tatbiki mümkün 
olamamıştı. Yeni el tezgâhlan koo
peratifi umumî heyeti, dün Eminönü 
Halkevinde fevkalâde bir toplantı 
yapmış ve bu toplantıda birleşme 
etrafında hararetli müzakereler ol
muştur. 

Toplantıyı, Ticaret Vekâletinin 
mümessili olan Ticaret Vekâleti mü
dürlerinden B. Necmeddin Gerçin 
açmış ve bu iki teşekkülün birleş, 
melerindeki faydlalar tebarüz etti
rildikten sonra birleşmenin kuvve
den fiile çıkarılmasına katî olarak 
karar verilmiştir. Bu arada yeni bir 
muvakkat idare heyeti seçilmiştir. 
Şimdiye kadar idare heyetinde bu
lunmamış zevat arasından seçilen 
idare heyeti yakında yapılacak müş
terek toplantıya kadar vazife göre
cektir. 

Toplantıya riyaset eden B. Azmi, 
birleşme kararının memleket için 
faydalı olacağını anlatarak: «Vazi. 
femizi âmnv hizmetine yarayacak 
şekilde devam ettirmek gayemizdir» 
demiştir. 

Toplantı sonunda. Millî Şef Ism êt 
Inönüne, aBşvekil Saracoğİuna, Ti
caret ve İktisat Vekillerine ve Parti 
genel sekreterine, bu faydah birleş, 
me kararından bahisle tazim telgraf
ları çekilmiştir. 

II Bir çırpıda || 

Semt sevgisi 

Dünden itibaren «Büyük Doğu» 
adiyle bir haftalık mecbua çıkmağa 
başlamıştır. Müessi» ve başmuharriri 
tonmmıs edib v« muharrir Neciib 
Fani Kısakürck'tir. Arkadaşımızı 
tebrik eder, uzun ömürler dileriz. 

Dünya havacılığının akıllara 
güç sığar hamlelerine yetişebil
mek, kanadlı nesli bu hamkler 
içinde vazife ve hizmet alabilir 
bir kültür seviyesine çıkarmak 
için milletçe her şeyi yapmak du. 
rumundıayız. Fitrelerimizi Türk 
Hava kurumuna verirken bu ha-
kikati göz önünde tutalım. 

1$ mükellefiyetine 
gönderilecek kamyonlar 

istanbul vUâyetinden tebliğ edil
miştir: 

1 — 20/9/943 pazartesi günü 5 inci 
devre İş mükellefiyetine sevkedile-
cek kamyonetlerin plâka numaraları 
aşağıya yazılmıştır. 

2 — Bu kamyonetler 20/9/943 gü
nü saat JO da behemehal Sultanah-
mette bulunacaklardır. 

3 — İlânda yazılı vasıtalar aynı 
günde saat 14,30 da' sevkedilecekle-
rinden bu kafileye o saate kadar iş
tirak etmiyen vasıta sahipleri hak-
kmda millî korunma kanununa göre 
takibat yapılacaktır. 

4 — Bildirilen tarih ve saatte top
lantı yerine gelmiyen kamyonetler 
deriıal seyrüseferden menedilecekler-
dlr. 

5 — İşbu İlân tebligat mahiyetin
dedir. 
4129, 4131, 4137. 4141, 4152, 4154, 4155, 
4158. 4162. 4168, 4179, 4186, 4190, 4204, 
4205İ 4206. 4210, 4211, 4215, 4218, 4221, 
4226, 4227 4233, 4243, 4245, 4252, 4254, 
4267, 4257, 4258 5269, 4271. 4266, 4288, 
4289, 4291, 4303, 4307, 4333, 3526, 3600, 
3702, 3705. 3772, 3819, 3833, 3838, 3842, 
3861, 3896, 3911, 3915. 3922, 3933, 3935, 
4013, 4019, 4025, 4033, 4047, 4085, 4090, 
4095. 4096, 4102, 4105. 4112, 4125, 4126, 
4309, 4315, 4314, 4319, 4320, 4331, 4338, 
4347, 4313, 4351. 4362, 4363, 4364, 4365, 
4366, 4375, 4376. 4405. 4406. 4426. 4395, 
4489, 4497. 4490, 4487, 4491. 4492, 4495. 

Şehrin muhtelif yerlerindeki 
Halkevlerinin, son zamanlarda 
yapmağa başladıkları, çok iyi bir 
iş göze çarpıyor. 

Her Halkevi kendi mmtaka-
siPda yaşıyan veya eskiden uzun 
müddet yaşamış olan büyük 
adamlar için geceler hazırlıyor
lar, merasimler yapıyorlar, onla
rın kadrini, kıymetini anladık
larını gösterir hareketlerde bu
lunuyorlar: 

Meselâ eski ve büyük bir tJs-
küdarhya Üsküdar Halkevinde, 
o civardaki bir kadın şaire Fat ih 
Halkevinde, Kadıköylü bir sanat
kâra da Kadıköy Halkevinde, ve
saire bu gibi törenler yapıldığını 
görüyoruz. Bu merasimlerin, kıy
metleri takdir gibi büyük bir ga
yesi olduğundan başka b ' r fay-
dası daha vardır. O da şehirde 
semttaşhk gayretini, komşuluk 
sevgisini art t ırması semti sevme
ği, semte bağlanma hislerini kuv-
vetlendirmesidir. Ne yazıktır ki 
biz İstanbulluların içinde semt 
sevgisi, bir semte bağlanma 
endişesi pek azdır. 

Arkadaşm^ıza bakarsınız, San-
güzelde doğmuştur. Çocukluğu 
Sul tanahmet te geçmiştir. Orta 
yaşlılık zamamna kadar Bebek
te oturmuştur . Şimdi ise Taksim
dedir. 

Vakıa hâlâ 45 - 50 senelik Ka-
dıköylülere, yarım asırlık Yeşil-
köylülere, Adalılara, bütün ha
y a t ı n faraza Boğazı cinde ge
çirmiş olan başka bir hemşeriye 
rasgeliyoruz. Faka t bu semtleri
ne karşı büyük bir vefa gösteren 
sınıf gittikçe azalıyor. Halbuki 
îs tanbulun. ayn ayn bütün semt
lerinin gelişmesinde en büyük 
rol oynıyan bu «vefalı sınıf» dır. 

Onlar semtlerine âdeta bir 
aile bahçesi, öz evlerinden bir 
parça gibi bakt ıktan için fîsebi-
liHâh ora lann işlerile uğraşıp 
dururlar . Çünkü yaptıracakları 
şey, Belediyeden veya başka bir 
taraf tan koparacaktan bir lütuf, 
bir hizmet bü tün haya t lannca 
kerdilerine. belki de kendilerin
den sonra evlât lanna yanyacak-
tır. 

Ben bunlardan bir ikisini ta-
n m m . Semtlerinin suyu. sokak 
elektriği, çocuk bahçesi, aleln-
mûm iman için gazetelere mek
tuplar vazarlar, alâkalı makam
lara istidalar yağdınrlar, uğra
şırlar, direnirler ve istediklerini 
çok defa yaptırabilirler. Hele bu 
«vefalı semttaşn 1ar içinde eski 
mütekaitler bu ffibi işler için bi
çilmiş kaftandırlar. 

Zaten bir şehrin güzelleşmesi, 
imar ed'lmesi için ayn ayn her 
semtle uğraşmak lâzımdır. 

Semtlerin iman ve güzelleşme
si için de bu gibi vefalı semttaş-
1ar fahri birer murakıp, müfet
tiş, memur, müdür — ne derse
niz deyiniz — en faydalı unsur
lardır. E r güzel günlerimizi ge
çirdiğimiz semte karşı nasıl lâ
kayıt kalabiliriz ki?.. 

Hikmet Feridun Es 
iMiHHiHiıiMiııilitfılHHitııııtııııııııınıııifnnnıınımıımHMi 

Dilenciler hakkında 
takibat 

Son günlerde dilencilerin takibi için 
alman tedbirler neticesi olarak taş-
rah dilencilerden ele geçenler mem
leketlerine gönderilmiş, İstanbullu 
olanlardan bir daha dilencilik et-
miyeceklerine dair kefaletli senet 
almmış, havstalıklı ve .<îakat olanlar da 
Darülâceye gönderilmişâerdl. 

Geçen ay yakalanan 'dilencilerin 
sayısı İki yüz seksen dokuz kişidir. 

Kefalete bağlanıp da sertjes bıra
kılan dilencilerden bir kısmının ge
ne faaliyete geçtikleri görülmüştür. 
Bunlar tekrar yakalanarak — hükü
meti iğfal ettikleri suçlle — mahke
meye verileceklerdir, Aynı zamanda 
kefilleri hakkında da kanunî takibat 
yapılacaktır. 
MUimnıınnııııınııtniııiMiıınımHiiMlıltlıııtııııııııımlunfi 

Haftanın 
EN GÜZEL 
Karikatür 

ve yazıları 

<yORNEKLER TAKSIM.JAND.X,<AI>S. 
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TEŞEKKÜR 
Eşimin senelerdenberi müptelâ ol

duğu rahatsızlığı kesin teşhisile ve 
yerinde müdahalesüe çok kısa bir 
gamanda tedavi eden memleketimi
zin kıymetli kadın ve doğum hasta-
hklnn mütehassısı binbaşı 8aim 
Sağlığa alenî te^kküılerimi sayın ga-
çetenizle sunmayı bir borç bilirim. 

Kars tüccarlarmdan 
Bayram Erengöç 

Vefat 
Dr. İbrahim ^ h e m Kimyaevi mü

essesesi sahibi Dr. kimyagec 

İBRAHİM ETHEM 

Heybeliadadaki evinde Hakkm rah
metine kavuşmuştur. 

Cenazesi bugünkü cumartesi günü 
saat 12 de Çar^kapı Divanıâli Cami 
sokağı 12 numaralı hanesinden kal-
dınlarak namazı Bayezit camiinde 
kılmdıktan sonra Edimekapı Şehitli
ğinde son istirahatgâhma tevdi edi
lecektir. 

vefatı memleket İçin büyük zayi
attandır. Merhuma Allabtan rahmet 
<iler, kedredide ailesine beyanı tazi-
yet ederiz. 

BUAKŞAM TEPEBAŞI BELEDİYE BAHÇESİNDE 
MÜNİR NUREDDiN 

ve Arkadaşlarının Müsameresi 
Kızılay menfaatine Şişli Nahiye şubesi tarafmdan 

MÜALLA GÖKCAY 
ve memleketin en güzide Sanatkârlarından müteşekkil 

16 kişilik muhteşem 

S A Z H E Y ' E T İ 
Bir çok sürprizler. Yaz Mevsiminin bu gecesini kaçırmamak için erken 

teşriflerini saym halkımızdan rica ederiz. 
Alafranga kısmmda saat 3 e kadar fevkalâre eğlenceler. Telefon: 42690. 

BUGÜN 

IVIELEK'te 
Neşeli, zevkli ve eğlenceli 

bir film 

KİVİLCİM 
Baş rollerde: 

JOAN CRAWFORD 
ROBERT TAYLOR 
HERBERT Marshal 
Bugün seanslar: 12 - 2 - 4,15 

6,30 ve 9. 

1 % 

Bugün 
u A n A I !̂ "̂ <̂ ™^̂ **̂ ^̂  

Mevsimin en büyük komedisi 

ERKEK DÜŞMANI 
Filmini mutlaka görünüz. 

Baş rollerde: 
Rosalind Russel 

ve 
Walter Pidgeon 

Sejircilerine çok güzel iki 
saat geçirtmektedirler. 

Sinemasında 
Büyük bir aşk, macera ve 

heyecan şaheseri. 

KIRBAÇ 
ALTINDA 

Türkçe) 
Baş roHerde: 

TYRONE POWER 
GENE TiERNEY 

^̂ "-Saadet Kutusu 
Türkçe sözlü 

Bugün seanslar: 12 - 2 - 4,15 
^ • • • • • • • I B B ve 9 da. waâ 

Barbara Stanwyck 
ve 

HENRY FONDA 
Lüks ve zarif tuvaletlerüe 

Sen Benimsin 
Müessir üıtiraslı filminde 

Bu hafta 

SÜMER sineması 
Seyircilerini gaşyetmektedir-

1er 

Bu akşam 
TURAN Tiyatrosunda 
Yüksel Tiyatro san'atkârlan 
ve güldürücü HAKKI RU
ŞEN 30 kişilik kadrosile bir-
likte dram - komedi - varye
te - duetto - büyük caz. Sine
mada iki fUm birden: 

1 - K I S M E T 
2-Milyoner katiller 

Smema: 11,30 dan itibaren 
I ^ H devamlı matineler. 

istanbul İnhisarlar Baş Müdürlüğünden: 
1 — Gebze inhisarlar idaresi Y, tütün anbannm tamiri 15 gün müd

detle açık eksiltmeye konulmuştur, 
2 — Kat'î ihalesi U. Müdürlüğün tasvibine bağlı bulunan muvakkat 

İhale, 4 Teşrinievvel 943 pazartesi günü saat 2 de Katoata^ta inhisarlar 
Ba^ıüdûrlüğündeki komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminat akçesi 508 lira 8û kuruştur. 
4 -^ İstekliler Başmûdûrljret muhasebesine müracaatla şartname hak-

kmda malûmat alabilirler. 
5 •— Eksiltmeye İştirak şeraitini haiz bulunan İsteklilerin muayyen gün 

ve saatte depozitolarını hamilen Başmüdürlüğümüzde bulunmaları ilân 
olunur. * «9253» 

istambul üniversitesi A. E. P, Komisyonundan: 
Tıp fakültesi ikinci iç hastalıkları koğuşunda yapılacak 6408 .52 

Kra keşifli tamir işi 22 EylûI 1943 Çarşamba günü saat 15 de rektör, 
lükte pazarlıkla ihale edilecektir. İsteklilerin Nafia Müdürlüğünden 
alacakları vesika ve 9 6 2 lirahk teminat makbuzlarilû gelmeleri k«;if, 
şartname Rektörlükte görülür. ( 9 3 1 4 ) 

I İstanbul Belediyesi ilânları | 
Beşiktaşta İhlamur mesire mtaiıallinden Dikilitaşa gidıcn yolun adi 

kaldırım inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 1490 Bra 
ve ilk teminatı 111 lira 75 kuruştur. Keşif şartnamesi Zabıt ve muBme-
lât Müdürlüğü kalemindıe görülebilir, ihalesi 2 9 / 9 / 9 4 3 Çarşamba günü 
saat 14 de Daimî Encümende yapılacaktır. Talipkrin ilk teminat makbuz 
veya mektupları, ihale tarihinden 3 gün evvel Belediye Fen İşleri Mü
dürlüğüne müracaaUa akcaklan fennî ehliyet v« kanunen ibrazı lâzrm 
gelen diğer vesikalarile ihale günü muayyen saatta Daimî Encümende 
bulunmaları. ( 9 1 8 4 ) 

Sarıyer mal müdürlüğünden: 
Eczahane satışı 

Sarıyer Malmüdürlüğüne Varlık vergisinden borçlu Hiristo Papa 
Hiristonun Boyacıköyündeki eczanesinde ve Kapriıyal Mirasyedinin Ta . 
rabyadaki eczanesinde borçlulara ait eşya ve ecaayi tıbbiye 22.9 .943 
çarşamba günü saat 14 de tahsili emval kanunu hükümleri dstireainde 
•atılacaktır. 

Taliplerin aynı günd« Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğündıen 
aiKcakian vesikalarla mahallinde hazır bolunmalan üân olunur. ( 9 4 2 5 ) 

! • IHIHHIMII»I I I I IUHIIHIHI IH»Ul»IHHI«UMtUtlfM1IIHHiaMll l l l l l l l t l lWMUUII I lMIU*IUim<!klUtrHini l i lUUUBflKUnii ' : -%.»lt lHfI 
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llUHnıiHiııni) 
Mükellefin ismi •Semti veya kazası MahaUesi 
Onnik Dağlar oğlu Beyoğlu 

Sokağı 
Cumhuriyet 

» 

No. Cinsi 
Tamamının 

kıymeti 

Halâskârgazl 
> 

Tavukça Fethi 

Hissenin teminatı Hissesi 
219 Kagir dükkân 720 27 1/2 

219/1 Kagir ev 72Ü0 270 1/2 
30 Gara] 1440 54 1/2 

Eminönü maliye şubesine borçlu Onnik Dağlaroğlunun yukarda yazılı emlâki
nin 11/10/943 pazartesi günü saat 14 de birinci müzayedesi 21/10/943 per
şembe günü saat 14,30 da kafi İhalesi yapılacağından tallpleriıv. pey ak
çelerini yatırarak makbuzlarile birlikte Beyc^lu kazası kaymakamhgı ida
re heyetine müracaatları ilân olunur. «9317» 

İs tanbul büyük bir zevke.. . S o n s u z bir neşeye kavuştu . 
Eşsiz bir şaheseri durmadan alkışlıyor. 

BUGÜN LÂLE'de 
Göster i len 

F İ L © L î Y O 
Dorothy Lamour - Wiliam Holen'in kudretlerile yaşattıklan 
Jimi Dorsay orkestrasının nağmelerile neşe... ve müzikten ya
ratılan en büyük . filmdir. 
DİKKAT: Kapıdan geri dönmemek için numaralı yerlerinizi 

lütfen evvelden kapatmız. Tel: 43595. tsmmsmm^ 

AŞK KARNAVAU 
DORA KOMAR - DORİT KREYSLER 

JOHANNES HEESTERS - HANS MOSER 
Bir muhteşem dans, müzik ve revüler âbidesi 
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Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme I 
Umum idaresi ilânları I 
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Muhammen bedeıli ( 2 8 5 4 0 . — ) lira olan 40 adet sabit Mors tel
graf makin«si ve teferratı 5 / 1 0 / 9 4 3 sah günü saat I 5,30 da kapah zarf 
usulü ile Ankarada İdare binasında toplanan Merkez 9 uncu komisyon
ca satın ahnacaktır. 

Bu işe girmek istiyıenlerin ( 2 1 4 0 , 5 0 ) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar adı geçen Komisyon reisliğine verm>eleri lâzımdır. 

Şartnameler 1.50 lira mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa vezne, 
ferinden temin olunur. ( 9 2 5 6 ) 

* 
Muhammen bedeli ( 5 0 0 0 ) beş bin lira olan ( 1 0 0 ) yüz adet Mıe, 

vaddı müşteile için yangın söndürme âleti ( I I Birinciteşrin 1943) Pa. 
zartesi günü saat ( 1 6 ) on altıda Haıydarpaşada Gar binası dahilindeki 
komisyon taralından kapalı zarf usulile satın ahnacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin ( 3 7 5 ) üç yüz yetmiş beş lirahk muvak
kat teminat, kanunun tâjrin ettiği vesikalarla tekhflerini muhtevi zarf-
lannı a3nıi gün saat ( 1 5 ) on beşe kadar komisyon Reisliğine vermeleri 
lâzımdır. 

Bu işe ait şartnamıel«r komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(9448) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
4 adet mermer kitabe yaptırılacak: 
Birincisi: 130 X 230 eb'admda 4 lük yekpare mermer 
İkincisi 110 X 165 eb'admda 4 lük yekpare mermer 
Üçüncü ve dördüncüsü 100 X 150 eb'admda 4 lük yekpare mermer 
Bunlardan birinci 15 cm. genişlik ve iki parçadan 6 cm. derinlikte di

ğerleri 10 cm. genişlik ve 2 cm. derinlikte renkli somaki çerçeve ile çevrile
cektir. Levhalar İstanbul - Marmara, çerçeveler Hereke taşı ve en yüksek 
kalite olacaktır. 4 adedin üzerinde hâk edilecek yazıların yekûnu takriben 
2500 harftir. Hazırlanmış resme ve şartnameye nazaran yerlerine talik 
edilmiş olarak en geç 20/10/943 tarihinde teslim edilecektir. Tahmin 
edilen "fiyat 2500 Ikj^j^^^ünakasaya İştirak edecekler muhammen bede
lin % 7,5 n i s p e t i n d | | ^ ^ B ^ B k teminat vermeğe, muayyen müddet zarfm-
da kat'î teminat m i f f l M i i ^ f ^ etmeğe ve mukavele yapmağa mecburdur. 

İhale tarihi 29/9/943 saat 15 tedir. «9296» 

D. Denizyolları işletme umum müdürlüğünden 
Azapkapı'daki Haliç Havuz ve Fabrikamız döküm ve kaynak işçileri için 

günde 30 - 45 kilo miktarmda pazarlıkla süt alınacaktır. İsteklilerin 23/9/ 
1943 perşemhe günü saat 15 de idare merkezindeki Alım Satım Komisyonu
na gelmeleri. (9333) 

Akşehir asliye hukuk mahkemesi 
Karar 

Esas Kar 

53 363 
Hâkim M. : Seniha Öğütçü 
Kâtip : Riza Oziş 
Davacı : Akşehirin Yıldırım mahallesinden Köprülü Davud 

oğlu Ali Göncü 
Dava : Gaipliğe hüküm 
Akşehirin Yıldırım mah:ülesinden Köprülü Davut oğlu Ali Göncü, 

nün asliye hukuk mahkemesine 9 4 0 / 3 7 1 esas numarasında kayit olu
nan 5 / 6 / 9 4 0 günlü istidaname ile açtığı davada, oğlu Davudun sefer
berlik içinde askere »evkedilerek şimdiye kadar dönmemiş ve sağlığına 
ve ölümüne dair haber de almmamışolduğundan bahisle g^pliğinc karar 
verilmesini talep etmiş obnakla yapılan duruşma neticesinde: 

Nüfus dairesine yazılan müzekkereye gelen cevapla Yıldırrm ma
hallesi yabancı defterinin 648 hanesinde kayıtlı Ali oğlu 303 doğumlu 
Davudun sağ olarak mukayyet bulunduğu bildirilmiş ve medeni kanu
nun 32 nci maddesi hükmüne tevfikan Davudun hayat ve mematmdan 
malûmatları bulunan kimse'Lerin mahkemeye bildirmeleri hakkında bir 
sene müddetle gerek Konya Babalık Gazetesi vasıtasile ve gerek mah-
kem» divanhanesine ilsak suretile yapılan ilânlann müddeti muajrye-
nesini tecavüz ettiği halde bugüne kadar Davudun hay&t v« mematı 
hakkında bir malûmat elde edilrmemiş olduğundan müddeinin tahak. 
kuk eden iddiası veçhile oğlu Davudun gaipliğine ve peşin alman harç
tan bakiye 300 kuruş harem kendisinden alınmaısma temyizi kabil ol
mak üzere 11 Birinci Teşrin 941 tarihinde verilen karar vicahen tefhim 
olundu. ( 9 2 4 3 ) 

3 üncü mmtaka Etibba odası reisliğinden: 
Oda idare heyıetile Haysiyet Divanı azalarının intihap günü olduğu 

evvelce ilân edilmiş olan 2 / 1 0 / 9 4 3 gününün Ramazan Bayramına te
sadüf ettiğinden 9 / 1 0 / 9 4 3 cumartesi günü saat 14 de talik edilmiş 
olduğu ilân olunur. ( 9 4 4 0 ) 

Mükellefin ismi Semti veya kazası Bfohallesi 
Yoı-gi Beyko Feriköy 

Sokağı 

No. CİILSİ Kıymeti 

Tatavla 

Teminatı 

Çoban 

Hissesi 
2 Kürk boyahanesi 3600 

Mercan maliye şubesine borçlu 
270 Tamamı 

Yorgl Beykonun yukanda yazılı emlâ
kinin 8/10/943 cuma günü saat 14 de birinci müzayedesi 18/10/943 pa-
zartîsl günü saat 14,30 da kat'l ihalesi yapılacağından taliplerin pey ak
çelerini yatırarak makbuzlarile birlikte Beyoğlu kazası kaymakamlığı İdare 
heyetine müracaatları ilân olunur. c9318ıı 

Mükellefin ismi Semti f«ya Iıazası MahaUesi Sokağı 
Yani Istelyani 
Nikolaidis 

No. Cinsi 

Beyoğlu 

Ta manınım 
kıymeti 

Şişli Hasad 
Abidei hürriyet 

Hissenin teminatı Hissesi 
2 

221 
223 
225 

Apartman 
Kagir dükkân 

» 

24448 
1440 
980 
960 

138 
9 
6 
6 

3/40 
3/40 
3/40 
3/40 

Eminönü maliye şubesine borçlu Yani tstelyanl Nikolaidisin karısı Is-
telyonun mutasarrıf olcin^ yukanda yazılı emlâkin 11/10/943 pazar
tesi saat 14 de birinci müzayedesi 21/10/943 perüembe günü saat 14^0 da 
katî İhalesi yapılacagmdan taliplerin pey akçelerini yatırarak makbuz
larile birlikte Beyc^lu kazası kaymakamlığı idare heyetine mûracaatlan 
ilân olunur. «93191» 

Mükellefin ismi Semti veya kazası Mahallesi Sokağı 
Agon Şahinyan 
(Akşahin) 

No. Cinsi 

Beyoğlu 

Kıymeü 

Şişli 

Teminatı 

Tokaloglu 

H]s.sesi 
11 Ahşap hane 2700 203 Tamamı 

Mercan maliye şubesine borçlu Agop Şahinyanm karısı Nuvartm mu
tasarrıf olduğu yukarıda yazılı emlâkin 12/10/943 salı günü saat 14 de 
birinci müzayedesi 22/10/943 cuma günü saat 14,30 da kati İhalesi yapı
lacağından taliplerin pey akçelerini yatırarak makbuzlarile birlikte Bey
oğlu kazası kaymakamlığı İdare heyetine müracaatları ilân olunur, «9320» 

Mükellefin ismi Semti veya katası Mahallesi Sokağı 

IjCon Alyanak 
No. Cinsi 

Beye^lu 
Kıymeti 

Bozkurd 
Teminatı 

Eşref efendi 
Hissesi 

40 Ahşap ev 2480 186 Tamamı 
Bayezit maliye şubesine borçlu Leon Alyanağm mutasarrıf olduğu yu

karıda yazılı emlâkin 8/10/943 cuma günü saat 14 de birinci müzayedesi 
18/10/943 pazartesi günü saat 14,30 da kat'î ihalesi yapılacağından talip
lerin pey akçelerini yatırarak makbuzlarile birlikte Beyoğlu kazası kay
makamlığı idare heyetine müracaatları ilân olunur. «9321» 

Mükellefin ismi Semti veya kazası Mahallesi Sokajçı 
Avram Ados oğlu 

No. Cinsi 
Fener 

Kıymeti 
Kâtip Muslihiddin KJremid 
Teminatı Hissesi 

54 Tamamı 54 Ev 720 
Eminönü maliye şubesine borçlu Avram Adosoğlunun mutasarrıf ol

duğu yukanda yazıh emlâkin 30/9/943 perşembe günü saat 14,30 da bi
rinci müzayedesi 11/10/943 pazartesi günü saat 14,30 da kat'î ihalesi 
yapılacagmdan taliplerin pey akçelerini yatırarak makbuzlarile birlikte Fa
tih kazası kaymakamhgı idare heyetine müracaatları ilân olunur. 9322» 

Öğre tmen aranıyor 
I — Askerî fabrikalar Kırıkkale Hususî orta okulunun (Matema

tik, Tabiiye, Fransızca) dereleri için barem kanununa göre 140 liraya 
kadar ücret verilmek üzere üç öğretmıene ihtiyaç vardır. 

Aşağıdaki vasıflan haiz ve şardan kabul edecek öğrtemenlerin 
dilekçe, nüfus hüviyet cüzdanı tasdikli sureti, sıhhat raporu, 6 tane fo
toğraf, varsa bonservis göndermek suretile Askerî Fabrikalar Kırıkkale 
Grup müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

A — Yaşları 55 ten büyük olmamak, 
B — Orta okullarda ders vermeğe ehliyetli olduğu Maarif Vekil

liğince kabul edilmiş bulunmaJc, 
C — Orta okulda üç sene öğretmenlik edeceğini deruhte etmek, 
D — Harcirah istememek. 
2 — Bu okulda haftada 3 ilâ 4 Sciat müzik dersi göstermek üzere 

aynca bir öğretmene lüzum vardır. Bu öğretmenin ücreti ders saati he-
sabile okul himaye heyeti tarafından verileceğinden, müzik dersi verme
ğe ehliyetli olan isteklilerin dilekçe, nüfus hüviyet cüzdanı tasdikli sureti, 
sıhlıat raporu, 6 fotoğraf ve varsa bonservis göndermek suretile As
keri fabrikalar Kırıkkale Grup müdürlüğünle müracaat etmeleri ilân olu
nur^ ( 9 1 5 1 ) 

100 adet baskül alınacaktır 
Toprak mahsulleri ofisi umum müdürlüğünden 

Umum Müdürlük malzeme Lşlerl dairesi müdürlüğünde ve İstanbul şu
bemiz levazım servisinde bulunan fennî şartnamesi mucibince 100 baskül 
pazarlık suretile satm alınacaktır. 

Alâkalılarm 20/9/1943 pazartesi günü saat 10 a kadar teklif ve hesab 
edecekleri % 7,5 nispetindeki teminat mektuplannı Umum Müdürlük mal
zeme İşleri dairesi müdürl i^ne tevdi etmeleri ve tekliflerini bu tarihten 
itibaren 15 gün daha muteber tutulacağı İlân olunur. «9295» 

Ankara Belediye tmar müdürlüğünden: 
1 — Eksiltmeye konulup talibi zuhur etmiyen (303093) Ura kcçll be

delli Ankara Şehir Mezarhgı fiçüncû kıçım İnşaatmm pazaılık suretiyle 
İhalesi 8 Birinciteşrin 1943 tarihine müsadif cuma günü saat 17 de Vilâ
yet konağında İmar İdare Heyeti huzurunda yapılacaktır. 

a — Muvakkat teminatı 15873 lira 72 kuruştur. 
3 — Bu işe ait keşifname ve sair evrak 15 Ura bedel mukabiUnde An

kara İmar Müdürlüğünden alınır. 
4 — İsteklilerin pey sürmek üzere belli saate kadar ve luınunl veslka-

larlyle birlikte Vilâyet konagmda hazır bulunmaları lâzımdır. (9345) 

Sipariş atelyemlz açıldı 
Maarif Vekilliği Eıkek Orta Terzilik okulu sipariş atelyesi kadın ve er

kek giyim siparişlerini almağa başlamşıtır. Telefon 22480 «9413» 

îki bayan Doktor almacak 
Çocuk Esirgeme KiHnnnu Genel Merkezinden; 

Erzurum ve Kırklarelinde açılacak Çocuk yuvalarına çocuk mfl-
tehassısı iki bayan doktor alınacaktır. Maa^ı dolgundur. Taliplerin 
Çocuk Elsirgsme Kurumu Genel merkezine müracaatları. ( 9 2 8 Î ) 

T 



H E R T E I ı B E N 

Bir ilim iflâs ediyor. 

> 

A kü doktorluğu, «tababeti ruhiye» tehlikede. İşler böyle gi
derse hattâ belki de artık yeryüzünde akla, sinire, ruha ve 

bunlann hastalıklarma dair yazılnuş kitaplar lurer köşeye atılacak
tır. Çünkü söylenenlere bakıhrsa bu ilim aşağı yukan tam mâna-
sUe bir iflâs haUndedir. 

Sebep?.. Acaba bütün insanlar akıllandılar, kafalan döaeidi, 
sinirleri yerine geldi, dünyada deli kalmadı da onun için nü?.. Ne 
gezer?.. Yazık ki bugünkü vaziyet bunun tamamile aksidir. O halde 
«kıl hastahklanna, sinir, mh hastalıklarına dair yazıhnış kitapla-
nn kabahati nedir?.. 

Şu id, çoğu sulh zamanlannâa yazılmış olan bu kitapbırdakl 
bazı hastakklan artık insanlar hastalıktan synuyorlarmış. Sulh 
Mmnnının ününde «müthiş bastahk!.» diye gösterilen bir takım 

(eyleri bugünkü dünya gayet tabi! olarak kabul ediyıomuş. Hattâ 
diyorlarmş ki: «Bunlar nasıl hastalık olabilir ki?.. SuDı zamanınm 
dertsiz insanları kendilerinde bir takım hastalıklar aramışlar, zorla 
hestahklar yormuşlar, ve böyle garip garip Simler ortaya çıkar
mışlar!..» 

Görülüyor ki insanlann istikbaDcri feci olduğu kadar komik
tir de. Dün kendilerine «tdelJ» dediğimiz kimseler, bugün, aynı ha
reketleri yaptaklan halde akıllı buluyoruz. Demek ki insanlar gün
den, güne ve hep birden ddiriyorlar. Üstdik kabahati de deliliği teş
his eden kitaplara buluyorlar. 

Bu itibarla ruh tababetinin d« iflâsı pek yakındır. Zira hep 
birden çıldırdığımız zaman, böyle bir Ume esasen lüzum kalmıj^-
cak!.. O zaman galiba hakiki «akıDı» lan tutup tutup tımarhaneye 
tıkacağız!. — H 

Anylosaksonlar Cenubi ilvrupaya yeni 
koYvetler getirmeli zorundaılırlar 

Belediye kanunu 
Yepyeni bir (Belediye kanunu) 

yapmak, bugün için doğru değildir 

Gazetelerde çıkan bir haber, hü
kümetin gimdi yürürlükte bohuıan 
Beledi/ıe kanununu değiştirm'ek iste, 
ğindc olduğunu bildiriyor. Bu kanun, 
.1930 aeneai eylûlûndenberi tatbik 
mevkiinde bulunduğuna gSve Tür. 
luye belediyecilik sahannda on üç 
•enelik bir tecrübe devreai geçirmij 
demektir. 

Yeni baltan bir kanun mu hazır
lanacak, yoksa şimdiki kanonda ge^ 
nif mjkıyasta t&dilât mı yapılacak? 
Maksadın mahiyetini aydmlatacak 
tafsilât ofanadığmdan bu hususta 
(imdiden bir$ey söylenemez. Yalnız 
hükümetin böyle bir niyetini ortaya 
atması, her halde şimdiki kanunun 
— on üç «lenelik tecrübelerden son. 
ta — bogünkü ihtiyaçlara cevap ve. 
veoek kıymet ve yeterlikten uzak bu-
lınduğuna dair kuvvetli, ciddi se-
l>ep ve vaknalara dayanıldığmı gös. 
•erir. 

Yeni bir Belediye kanımu yapmak 
veya noksan, sakat görülen hüküm
lerden bir iusnunı degî tirmKk ayrı 
ajm şeylerdir. 

Şayet eldeki kanunu tamamile bir 
tarafa bıarkarak cmüstakil bir Bele
diye kurabiİKcek» kasaba ve ^ehir. 
lerin. ihtiyaçlarına deıKa uygun ola
cağı hüküm ve kanaatile yepyeni 
esaslara dayanan yeni bir kanun yar 
pılması lüzumlu görülüyorsa, o tak
dirde bunun belediyeciliğimize de 
iy;<ni bir istikamet verilmesinin bir za, 
ruret haline geldiğime delâlet eder. 
Bu suretle belediyecilik tarz ve siya
setinin değiştirilerek <§eiıir>le «hem-
jeri> nin yeni «hak» ve «vazife» lerc 
davet edileceğini gösterir. Fakat 
— geniş ölçüde de olsa — şimdiki 
kanunun ruhu muhafaza edilmek 
fizere maddelerden bir takımının 
değiştirilmesi düşünülüyorsa; (Tür
kiye Belediyeciliği) nin bugünkü an
layış tarzına dokunulmıyacak de
mektir. Yeni kanun projesinin ala
cağı katî şekil, bu iki şıktan hangi
sinin tercih edileceği etrafıaıda açık 
bir fikir verecektir. 

Ancak herşeyden e.vvel, ju nok
tayı canladırmak isterim: 

Yeni lâyiha ister şimdiki kanunun 
tâdil edilmiş bir şekli olsun, ister 
yrni bir kanunun bünyesini teşkil 
etsin; her haldıe belediyelerin ve hü
kümetin on üç senelik tecıübelerin-
den sonra ve münhasıran bugünkü 
zaruretleri karşılaıyacak bir zihni
yede hazırlanraıalıdır. Türkiyıe, harb 
dışmda kalmakla beraber, Türk 
şehirleri iktisadî, içtimai sebepler. 
den dolayı zamanın tesirleri altından 
kurtulamamıştır. Bu tesiıler, — şüp-
be yok ki — geçicidir. Bunlann do-
ğorduğu ihtiyaçları ve bugün Ki-
zumlu sanılan zaruretleri temel tu
tarak şehirlerin içtimaî, ikt»adî ida
resini düzene sokacak (Belediye ka
nunu) gibi pek önemli bir mevzuu, 
bugünden, kıymetkndjrmek çok 
yanlış ohır. Yarın normal şıartlara 
dönünce, «bugünkü ihtiyaçlar» in 
mahiyeti de birdenbire değişmeğe 
mahkûmdır. Şu muhakkaktır ki Türk 
şehir ve kasabaları, harbden sonra, 
çok mesut bir kalkınm ı ve gelişme
ye namzeddirler. Şehir ve kasaba
larımızı bu kalkınmaya kavuşturmak 
yolunda belediyelere ı;ok büyük va
zifeler düşecektir. Bu devrenin içti
maî ve iktisadî şart v<; zaruretlerile 
bunlara göre belediyelerin tutacak
ları ümran İ8tikam>etini \e «şehirli» 
ye mahsus «hak» ve «vazife» leri 

Yaaan; Mustafa Ragıb Esath 
şimdiden — nyazi bâr katiyetle — 
kestirmek mümkün değildir. Bu, 
harbden aonnki hallerin ve ol*yIa-
rm dorumıma göıte tâ^i^ edilecektir. 
Ba takdirde — yarın tekrar deği-
şocegi p ^ mahtenael olan — yepb. 
jreni bir (Belediye kanuna) na şim
di tedvin etmek p>ek zamansız olur. 

Ancak, on üç senelik tecrübeler
den sonra şimdiki kanunda, hemen 
değiştirilmesi lüzumhı olan hüküm. 
fer M̂Bisa — k̂  buna hakikaten za
ruret vardır — Belediye makinesi
nin çarhnu sendelenen bazı esaslarını 
ıslah etmek, maslahata, daha vj-
gunduT. 

Şimdiki Belediye kanununun ilk 
tatbik edildiği tarihtenberi belediye
lerimizin, husuBİle İstanbul bdedL 
yesinin işlerini — mesleğim bakı
mından — pek yakından takibetmiş 
bir (hemşeri) sıfahle kanunun bazı 
aksaklıkları gözümden kaçmış değil
dir. Bu kanun, demokrasi esasların
dan ve (halk idaresi) prensiplerin
den îlhâm alarak meydana gıebnişti. 
Fakat, çok şümullü ve teferrüath ol. 
ması, hususile — bazı düşüncelerin 
tesiri altında — konıa«t bir takım hü
kümler, bu maksadı, tamamile ta
hakkuk ettirmeğe mâni olmuştur. 
Elzcüml«, İstanbul için kanunda yer 
bulan maddeler, «İstanbul hemşe-
risi» ni diğer beldelerin sakinlerin
den farklı bir vaziyetle getirmekle 
beraber, tatbikatta da bugün behe. 
mehal değiştirilmesi lüzumlu bazı 
zaruretler doğurmuştur. 

Kanun, bütün Türkiye belediye
lerinin içtimaî vaziyederi karşısında, 
istisnasız bir düşüncenin mahsulü 
olarak hazulanmıştı. Ancak beledi
yelere yükletilen «mecburî» ve «ih
tiyarî» vaziffeler, her belediyenin 
varidatı derecelerine göre bir tasnife 
tâbi tutulmuştur. Fakat belediyeieıio 
başaracakları i^ri, yalnız malî kud-
retkrinin seviyesine göre ölçmek 
isabetli olmamış, şehir ve kasa
balar, içtimaî, iktisadî, tarihî ve 
coğraıfi vaziyet ve bünyeleri bakı-
mmdan ayn ayrı hükümlere tâbi 
tutulmadıkları içindir ki kanuna gi
ren bir çok esaslar, Tûrkiyenin her 
belediyesince tatbike imkân buluna
mamıştır. Yapılacak yeni tadilâtta 
şehir ve kasabalar için, — hususile 
mahdut vantalı, dar gelirli ve istis
naî vaziyeti olmıyan belediyeler 
de — daha İ3ri vazife görebilecek 
imkânlar v»en daha derli toplu bir 
kluranun vücada gelmesine dikkat 
etmek lâzımdır. Millî siyasetimiz 
«halk idaresi» ve «halkçıhk» oldn. 
ğuna göre (Belediyıe meclisleri) nin 
vazife ve salâhiyetleri üzerinde de 
fazlaca durmak icabeder. Eski Be
lediye kanununun çerçevesine dabil 
okuı (Cemiyıeti umumiyei belediye) 
nim Belediye idaresini murakabe hak 
ve salâhiyeti, hususile kararlarmm 
istikrarı, daha vazıh bir şekilde tâyin 
edildiği balde, şimdiki kanunda 
Meclisin salâhiyeti bir takım kayıt, 
lara tâbi tutulmuştur. Bu itibarla 
(şehirli) yi temsil eden Meclis, Be
lediyenin icraat ve muamelâtmı 
kontrol ederek lüzumlu istizahlar 
yapmak ve şehir halkının erzularmı 
tahakkuk ettirmek hususunda çok 
zayif kanuni bağlara dayanmakta
dır. Bu mahzur, bilhassa — istisnaî 
hükümlere tâbi olduğu için — İs
tanbul Meclisinin vaziyetinde şid
detle kendisini hisscttirmıektedir. 

(Arkası 6 ncı lahifede) 

İngUizIere teslim olan İtalyan do-
nanmaa müstûna otanak üzere İtal-
ytuüann teslim «*"«»«« An^osakscn-
lara bir fayda tendn etti mi? Oerata 
kolay kolay verilemez. Çünkü şimalî 
Afrika ve SicUya harekâtmda görül
düğü üzsere müdafaa hattuun bû-
3rük kısımlanm dalma bunlar tutu
yor, araya da birkaç Alman tümeni 
karışıyordu. İtalyanlar henüz ayak
ta duıduguna göre Almanlar da faz
la kuvvet güıâennete yanaşmıyor
du. Öte taraftan İtalyan kuvvetleri 
harbin hiç bir safhasmda ne sağlam 
bir müdafaa, ne l̂ e yarar bir taarruz 
kudreti göstermediklerine nazaran 
her yerde ilerilemek, hem de kolay 
kolay ilerilemek mümkün oluyordu. 
Bu suretle müttefüüer gene az kuv
vetler ile acaba Venediğe kadar çıka
bilecekler mi? İtalyanlar ortadan çı
kıp Alman müdafaasile kar^aşmca 
iş değişiyor. Anglosaksonlann kabul 
ettikleri <En az insan 2ayiatile âzami 
fayda» prensipı yürümüyor. Bugün 
İtalyada yirmj Alman tümeni mev-
cutmuç, daha bir miktar da getirile-
cekmlş. 

Bu miktar Şimali Afrika ve Sicil-
jra harekâtını yapan İngiliz ve Ameri-1 
kan tümenlerinin İki misli demektir. 
O halde İtalyada asgarî bir netice 
almak, yani ^mdi çıktıkları Napoli 
hlzasmda mukavemet edebilmek İçin 
dahi İngiliz ve Amerikaldarm daha 
hiç değilse 10 - 12 tümen askeri ana 
vatandan buraya taşımış olmaları 
iktiza eder. Aksi hakle Cenubî İtalya 
bile tehUkeye girer. 

Hele Avrupa cenubunda İtalyan 
çöküntüsünden mütevellit gedikten 
istifade ve baıtıl çabuklartmnak is
terlerse o vakit bu miktar bundan 
evelkl yazımızda da tebarüz ettirdi
ğimiz gibi bu sahadaki müttefik 
kuvvetleri 40-50 tümeni bulmalıdır. 

Hakikat şudur ki İtalya çöküntüsü 
harbin süreğini çok kısaltabilirdi ve 
hattâ şimdi de kısaltabilir. Şu şartla 
ki süratli davranıp açılan gedikten 
istifade ve ilk günden yalnız Na-| 
poli değil, Roma, hattâ Cenova ön
lerine <pkartma yapmak, bir taraftan; 
da Suriyede hazır olduğundan bahse-j 
dUen general Vilson ordusunu Bal
kanlara, hiç değilse bir müddet İçin 
tamamen boşalan Arnavutluğa çı
karmak İcabederdl. Müttefikler İçin 
tamamen serbes hale gelen Akdeniz 
artık böyle hareketlere müsaittir. 

Bu fırsat tamamen geçmiş değildir. 
Ne buralarda harekât mevsimi geç
miştir, ne de Almanlar buralara he-
nü« büyük kuvvetler yığmışlardır. 
F^kat Anglosaksonlann getirecekleri 
kuvvetlerin bu mevsimde İşe yaraya-
bilraeleri için de hâlen gemiler için-
de ve y<dda bnlımmalan gerekir. 

Mister Churchiil'in hâlâ Vaşlngton. 
da olması da belki bu yüzdendir, 
Eğer İtalyan çöküntüsünden bu hızla 
ve büyük darbeler indirerek İstifa
de edilmiş olsaydı Bulgaristan, Ma
caristan gibi harbden bıkmış ve bu 
harbin kendi bcylarile mütenasip ol
madığını anlamış olan küçük mihver 
ortakları da bu çöküntü ve arkasını 
takifoeden darbenin tesirile teslim 
oluverirlerdi. 

Eğer müttefikler Cenubî Avrupa 
daö ordularmı yeni kuvvetler ile bej 
İçmezlerse elde edecekleri en büyük 
kâr Cenubî İtalyamn bir kısınınm iş
galidir. Burası bilhassa Rumen pet 
rollarma karşı yapılacak branbardı-
manlan sağlayacağından ve Balkan 
yanmadasmm gattma İhraç yapıl
dığı takdide deniz filosunun avcı 
tayyarelerlle himayesini temin ede
ceğinden mühimdir. Yalnız eğer Al
manlar şark cephesinde büyük bir 
cephe faaliyeti yapar, yağmur mev
siminden bilistifade Sovyetleri dur
durur ve şimdiden hazırladıktan İyi 
bir merzle yerleşirlerse o vakit Ak
deniz cephesine büyük mikyasta ka
ra ordusu ve hava kuvvetleri yığa-
caklamdan Cenubî İtalyadaki müt
tefik kuvvetlerini geri atmaları dahi 
kabildir. Filhakika Şark cephesinde 
Alman çekilmesi mevcut ise de ba
nım gayet tedricî, yani Almanlann 
istedikleri miktarda ve yerde olduğu, 
İstedikleri yerlerde durarak düşman 
ilerilemesinl dordurduklan gözden 
kaçmasa gerekür. Bu tarzda terkedi 
len yerlerde büyük tahribat yapmak 
imkinlan olduğuna ve Almanlann 
bunu yapmakta kusur eylercedıklerl-
ne nasau-an yağmur mevsîmi geldiği 
vakit Atananlarm tutunmayı tasav
vur ettikleri esas mevzun önü tam 
mânatfie Ur çamur deryası halini 
alır ve 1917 k^pnda Şimalî Fransada 
tatbik ettikleri Segfried mevziine çe-
küme tabiyesinde olduğu gibi öiiş-
manlarmı bütün kış bir iş yapama
dan bomboş ve harap erazide boca
layıp durdurmaya muvaffak olaU-
lirler. Bu takdirde ise İtalya — Bal
kan — Akdeniz cephesine kâfi dere
cede kuvvet ve tayyare gönderebilir
ler. 

Yazan: 
M. Şevki Yazman 

Hangi cepheden bakarsak bakalım 
müttefiklerin Akdeniz ve Balkan sa
hasına daha bir hayli kuvvet getir
mek zorunda oldukları görülûjror. Bu 
hesaplan herkesten daha iyi bilen 
müttefiklerin İtalyrda harekâta gi

rişmiş buiunmasma göre yeni kuv 
vetlerinin yolda olması çok muhte
meldir. 

Napoli ve Salerno'da başlıyan çok 
kanlı ve çetin muharebeler her halde 
bu yeni kuvvetlerin yetişmesini saı 
lamak için olsa gerektir. Yoksa tek 
başına ay.lardanberi Tunus ve Sicil-
yada çarpışan, yıpranan mahdut 
adette tfmenler İle bu iş sona erdiri
lemez. 

İSTANBUL HAYATI 

Çocuk doğurma 
rekoru t 

İZMİR MEKTUBU 

Fuarın en eğlenceli 
kısmı: Lunapark 

Döner dolap, Perili ev, Kahkaha 
paviyonu, Esrarlı mağaralar 

İzmir (Akşam) — İzmir enter- j kapıyor. Bazı seyirciler, ona 
Türkçe bildiğini zannederek sual 
bile soruyorlar: 

— Senin anan, baban, kocan 
veya sevgilin var mı? Hangi de
nizde tuttular seni. Fakat deniz 
kızı, yalmz göz kapaklarını açıp 
kapıyor, gözleri fıldır fıldır dö
nüyor, ağzı açılmıyor ve sesi de 
çıkmıyor. Çığırtkan, başka küçük 
balıklann etrafında dolaştıkları 
deniz kızının eline bir küçük 
değnekle su içinde vuruyor. O va
kit deniz kızının eli ve parmak
lan da oynuyor. Memeleri daha 
çok görünüyor. Çığırtkan, ziya
retçilerin, İsrarla sordukları sua
le şu cevabı veriyor: 

— Bu deniz kızı, Pasifikte Ka-
takofti denizinde yakalanmıştır. 
Balık Türkçe bilir mi? 

Bundan sonra seyirciler dışarı 
çıkanlıyor. Şahmaranın kızı da 
boğazna kadar yılan gömleğine 
bürünmüş uzun saçlı, güzel bir 
kızdır. Onu da Seylân adasmm 
güneş görmeyen ormanlarmda 
tutmuşlar (!) 

Bu eğlenceler arasmda beş ku
ruş basıp 30 paket Yenice kaza
nanlar, yüz paraya fişek atıp 
değirmenleri döndürenler, kuk
laları oynatanlar da çok. Hole 
şeytan dolabında dönenlerin sar
hoşlar gibi sallana sallana yürü
meleri gülerek görülecek manza^ 
ralardandır. Ş. G. 

Biiviikaıla balosu 
K ı z ı l a y a 2 2 b in l i r a 

t e in in e t t i 

nasyonal Fuannm iç açan, gönül 
eğlendiren kısmı (Lunapark) dır. 
Burada elliden fazla küçük pavl-
3ronda insamn alâkasım çeken, 
herkesi eğlendiren çeşitli eğlence 
vasıtaları var. Döner dolap, perili 
ev, kahkaha paviyonu, esrarlı ma
ğaralar, bunlarm en mühimleri
dir ve Belediyeye epey varidat da 
temin ediyorlar. Döner dolap, 30 
metre yükseklikte büyük bir do
laptır. Elektrik kuvvetile işliyor. 
Bir kaç gün evvel merak edip na
sılsa binen bir köylü, acıklı fer
yatlar kopararak Lunaparkta bu
lunan kalabalık halkı döner do
labın önüne toplamıştır. Zaten 
döner dolaba bir defa binip de 
(30) metre yükseğte havalanan
lar, bir daha ona binmemeğe 
hemen karar veriyorlarsa da he
yecan, hayatta esas olduğu için 
ikinci ve üçüncü defa tekrar ge
lip binmekte devam ediyorlar. 

Bu yıl Kültürparktaki paraşüt 
iculesinden kız, erkek binlerce 
Idşi atlamıştır. Her gece 250 - 300 
den aşağı olmamak üzere atla
yış yapılmıştır. Paraşüt kulesine 
bu yıl asansör de yapıldığı için 
57 metre yükseklikteki kuleye 
çıkmak, çok kolaylaşmıştır. 

Perili eve gelince; bu paviyona 
girenlere periler muhakkak bir 
şeyler yapıyorlar. însan, düz bir 
yerde yürürken ayağı altındaki 
tabanın birdenbire hareket etti
ğini duyuyor ve düşmemek için 
tutunacak yer anyor. Oradan 
geçince büyük bir üstüvane önü
ne varıyorsunuz. Başka yoî olma
dığı için her halde bu üstüvane 
içindeı geçmek lâzım. Oradan 
geçerken de sallanmamak, hattâ 
dikkat edilmezse düşmemek 
mümkün değil gibi. Burada baş
ka şeyler de var. 

Esrarh mağaralar, karanlık 
dehlizli, duvarlannda ışıklandı
rılmış şeytan heykel ve resimleri-
le, bü5rük akrep ve örümceklerle, 
hattâ baykuşlarla insana korku 
veren bir yer... Fakat onları bir 
kaç defa görenler, sevgililerini 
de aîıp mağaralarm çıkılması zor 
köşelerine kadar sokulmaktan 
çekinmiyorlar. 

Lunaparkta bir deniz kızı ile 
bir de Şahmaramn kızı var ki, 
bunlar yeni olduklan için her
kesin alâkasım uyandınyor. De
niz kızı, fizikteki aynalardan is
tifade edilerek iyi hazırlanmış. 

Paviyona girince bir tarafı 
casnlı bir sandık karşısmda ka^ 
hyorsunuz. Oradaki çığırtkan 
şunlan söylüyor: 

— Şu gördüğünüz deniz kızı, 
dünyada iki tane idi. Denizlerde 
başkalan da olsa gerek amma 
balıkçılar tarafından bu ikisi 
tutulmuştu. Biri, geçen sene bu
lunduğu sandığı kınp kaçmış, 
fakat sudan çıkmca telef olmuş
tur. Burada gördüğünüz, ikinci 
deniz kızıdır. Dikkatli bakınca 
deniz kızmm göbekten aşağıya 
kadar çıı^ak olduğunu anlıj'or-
sunuz. Havaya doğru kalkmış 
olan memelerinin uçlan kol ve 
ellerile örtülü duruyor. Yüzü çok 
güzel., gözlerini ara sıra açıp 
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TENİ ÇULU 

Kmlay Adalar şubesinden: 
İdare heyetimiz bay Emin Âli Du-

rusoy'ım riyasetinde toplanmış ve 
geçenlerde Anadolu kulübü Büyükada 
şubesmce verilen Kızılay suvareslnin 
hesaplarmı gözden geçirmiştir. Hesap 
neticesinde bu yıl suvareden Kızıîaym 
elde ettiği menfaat safi yirmi iki bin 
küsur lira gibi yirmi senedir verilen 
baloların hiç birinde görülmedik yüt 
sek bir hadde çıkmıştır. Günün ikti 
sadî şartlan düşünülürse bunu fev 
kalâde bir muvaffakiyet saymak lâ 
zımdır. Bundan başka suvare değil, 
yalnız mevsimin ve Adaların, belki 
bütün İstanbulım en nezih ve zarif, 
en muvaffak bir toplantısı olmuştur, 
Bu cihet suvarede bulunan bir çok 
mümtaz ecnebilerin samimi takdirle-
rlle sabittir. 

İdare heyetimiz bu mesut neticeyi 
t€rtlp heyetindeki çok kıymetli ele 
manlarm hiç bir yabancı gayret ve 
Srardımı olmaksızm vukuf ve ihata 
Ue aldıklan tedbirlere, günlerce sarf-
ettlkleri yorucu faaliyete medyundur. 
Kızılay ancak öz Türke yaraşan bu 
yüksek himmet ve fedakcrlıklanndan 
dolayı tertip heyetini teşkil eden muh
terem bayan ve baylara ve o aıada 
bay Ruşen Eşrefin refikaları bayan 
Saliha önaydm Ue bay Hasan Saka-
nm zevceleri bayan Melâhat'a ve ba
yan Füreyya Kıhç'a en hararetli: 
minnet ve şükranlannı alenen arze-* 
der. 

Bu meyanda piyangoya kMiulmak 
üzere kıymetli hediyeler veren tica
ret müesseselerile kulüp salonlarmı 
tezyin hususunda en İsabetli fikir ve 
mülâhazalannı hassaten Adaya kadar 
gelip bildiren Akademi profesörlerin
den bay Süy'e samimî teşekkür bor
cumuzdur^ 

Ha şöyle; biraz gayret!.. Utun 
atlamanın., koşmanın, döğüşün, 
güreşin, uçmanın, yüzmenin hat
tâ konuşmanın ve susmanın re
korları var da, doğurmanın niçin 
olmasın?.. Zaten, harb bir müd
det daha bugünkü halile sürüp 
giderse, günün birinde körlerin, 
topalların, mefluç, matuh ih-
tiyarlann pinekliyecekleri sulh 
dünyasını eski haline getirebil
mek için ilmin, fennin ilk baş 
vuracağı çare. tavuklar için ol
duğu gibi insanlar için de kuluç
ka makineleri icat etmektir. 

Meselâ, kuşlar gibi insanları 
da yumurtlatmanın çaresi bulun
du mu, mesele kalmaz. Ondan 
sonrası kolay. Yumurtaları dol
dur makinenin içine, koy elektri
ğin altına; bir kaç gün sonra 
yüzlerce kız, yüzlerce erkek ço
cuğunu sabver ortabğa. Bunla
rın beslenmesi de düşünmeğe 
değme*. Yeryüzünün dört buca
ğı insan kanile sulandı, toprak
lar Nil vadisi gibi yılda bir kaç 
defa mahsul verecek kadar kuv
vetlendi. Harpzâde makine ço
cukları ş ^ i r harabelerinin arsa 
çayırlıklarında othyarak kolay
ca büyüyiiverirler. 

O zaman eli ayağı tutup tram
vay, »tomobil gibi rakil vasıta-
lannı kullanacak kimse buluna-
mıyacağı cihetie, çocukların 
tramvaydan düşerek veya teker
lek altında ezilerek ölmeleri teh
likesi de yok demektir. Bu kadar 
top, bomba gürültülerine alışan 
kulaklar için yüz binlerce çocu
ğun bir ağızdan koparacakları 
yaygara da ince saz gelir. 

Velhaal bu gidişle, ilim, fen 
şu iraan kuluçkası işini becere
mezse, yıllardanberi günde_ mil
yonlarcası kınhp eriyen Âdem 
oğuUanıun yerini, — yarının 
erkekler! de kadınlarla elde ve
rip doğurmaya kalksalar dahi — 
dokuzar ayda teker teker çıkacak 
çocuklarla doldurmağa imkân 
yok. Zaten yarınki sulh dünya
sının inmeli, sakat, bunak sürü
leri araandan çocuk doğuracak 
kac adam çıkacak?.. » 

Gidiş fena. Maazallah, insan 
neslinin inkıraza sürüklenmek 
tehlikesi de baş gösteriyor de
mektir. 

Fakat, bereket versin ki bu 
korkuyu önliyebilecek bazı tesel
li emareleri belirmeğe başladı. 
Geçenlerde Meksikada beşer se
ver bir kadıncağız ha babam de
yince bir karında yedi çocuk 
dünyaya getirmiş. Kırk bir bu
çuk maşallah!.. Japonyada da, 
insanhk muhibbi bir bayan bir 
batında beş çocuğu sapasağlam 
çıkanvermis. Bunlar hayır alâ
metleridir. Demek ki olabiliyor
muş. Görülüyor ki, maşallah her 
işin üstesanden gelen bayanlar 
biraz kendilerini sıkır.ca, sadece 
kendi lâtif cinslerine has olan 
bu işte de hünerlerini, marifet
lerin igösteriyorlar. 

Bana kalırsa insanları yu
murtlatmak, kuluçkaya koymak 
gibi zor işlerle uğraşmaktansa, 
şimdiden tatbikata geçilebilecek 
kolay bir çare var: Kadınlardan, 
çocuk doğurmakla endam, çü-
zellik bozulur zihniyetini kaldı
rıp ç<d( çocuk doğurmak moda
sını yaymak... İş rekabete binin
ce bugünkü doğurma rekorlan-
mn pek çabuk kırılacağına hiç 
şüphe yok... Ha gayret-.. 

Cemal Refik 

Sağır, dilsiz ve körler 
tesanüt cemiyeti 

Mcnfaatme büyük müsamere 
Sağır ve dilsiz genç Türk kıymetli 

sanatkârımız Manyatızmacı Prf. 
Zevki bhak izmir Halkevinden «u. 
reti mahsusada şehrimize gelmiştir. 

21 e>ylûl 943 sah akşamı saat 21 
d» Çemberlitıaş sinemasında hiç gö« 
rülmemiş hünerlerini gösterecektir. 

Ayrıca Raşit Riza tiyatrosu, kör
ler orkestrası, varyete, dans numa
raları. 

H A R B H A T I R A L A R I M 
Tazan: GENER\L AIİ İHSAN SABİS 

250 kuruş. İnkılâb Kitab Evi ve diğer kitahcılaıdn: 
teİNCt CİHAN HARBİ, birinci clld: 200, tonel cUd: 126 kuruç. 

if Kartal'da oturan 6 çocuklu Fet
hiye adında bir kadın iki kızı ve bir 
buçuk yaşında tonmu ile, araba ile 
giderken beygir ürkmüş, araba dev
rilmiştir. Fethiye beyni pathyarak 
ölmüş, bir kızı ağır surette varalan-
mıştır. 1 
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Sah i f e 6 AKŞAM 18 Eylül 1943 

Maarif Vekilliğinden: 
1 — Erkek Sanat Enstitülerilo Erkek Or ta Sanat okulları için 

zumlu bulunan ve aşağıda üç m a d d e d e tesbit edilen tezgâh v e âletler 
pazarlıkla satın alınacaktır, 

2 — İhale 2 4 / l X / 1 9 4 3 tarihine r a s p a n cuma günü saat 15,30 d a 
Büyük Evkaf apar t ımam 4 cü kat ta Maarif Vekilliği kız teknik öğretim 
Müdürlüğü deüresinde toplanacak olan (Maarif Vekilliği Meslekî ve 
teknik öğretim merkez satmalma komisyonunda ) yapılacaktır. 

3 — Aşağıda üç maddede tesbit edilen tezgâh ve âletler toptan veya 
ayrı ayrı ihale edilebilir. 

4 — Bu iş için hazırlanan şar tnameler Ankara ve istanbul Erkek 
Sanat Enstitülerinde görülebilir, 

5 — Pazarlığa iştirak etmiek istiyenlerin muayyen gün ve ssuttte 
gerekli evrakı müsbitelerile komisyona müracaatları . 

Alınacak tezgâh ve âletler: 
A ) Torna kalemleri, demir ağaç vidası, Endmas takımları, elektrik 

ma tkap tezgâhlan, masa torna tezgâhları ve teferruatı, muheımmen be 
deli 39 .887 .90 lira o lup muvakkat teminat 3000 liradır. 

B) Sert maden kaleıAİerî: Muhammen bedeli 10.572.50 lira olup 
muvakka t teminat 1000 liradır. 

C ) Şaping, sütunlu matkap tezgâhlan, Endmas takımları, mikta-
met re ve teferruatı. Muhammen bede l i 105.049 lira olup muvakka t te 
minat 7500 liradır. ' ( 9 3 0 5 ) 

istanbul asliye birinci hukuk hâkimliğinden: 
9 4 3 / 1 9 4 

Şerif ayder vekili avukat H a d i Senni'in hazineyi maliyeye izafetle 
İstanbul Muhakemat müdürlüğü ile Galatad'a Yemişçi han sokağında 
12 No. da Kredilyone Bankası, G a l a t a d a Osmanlı Bankası aleyhlerine 
müdahalenin men' i ve müddeıabihin mücevherat ve demiryolları tahvil
lerinin teslimi hakkında açılan d a v a d a : Müddeialeyhlerden Kredilyone 
bankasının yukand'a gösterilen adres te bulunmaması ve ikametgâhının 
meçhul kalması hcisebile dava arzuhali iiânen tebliğ edilmiş müdde t i 
kanuniyesi zarfmda cevap verilmemiş davacının vaki müracaatı üzerine 
yevmi muhakeme olarak 25 .10 .943 pazartesi günü saat 14 de tayin 
kılınmış olduğundan yevmi muhakemede hazır bulunmak veya kanunî 

bir vekil göndermek üzere davet iyemakamına kaim olmak üzere bir ay 
müddet le iiânen tebliğ olunur. ( 9 3 5 1 ) 

istanbul memurlar istihlâk kooperatifinden: 
Aşağıdaki ruznamede yazılı hususatı müzakere etmek üzere 9 / 9 / 

9 4 3 perşembe günü yapılmıası n ıukare r umumî heyet içtimai nisap temin 
edilemediği cihatle akdedilemediğinc'en geçen ruzanemediki maddeler in 
müzakeresi için 4 / 1 0 / 9 4 3 Pazartesiş;ünü saat 17,5 da Eminönü Halkevi 
salonunda. Statünün 31 ci maddesi hükmüne tevfikan nisap teminine 
bakılmaksızın umumî heyet içtimai aktedileceğinden or taklann ellerin, 
deki ort3kIık makbuz veya kuponlar i le mezkûr gün ve saatte içtima 
mahallind." bulunmaları rica olunur. 

R U Z N A M E : 
1 — Teşekkül edecek kooperat i f birliğine âza olmak. 
2 — Birliğe on mümessil seçmek. ( 9 4 3 8 ) 

istanbul memurlar istihlâk kooperatifinden: 
1) Kooperatifimize adt Merkez satış mağazcimız Mısır çarşısının 

tamiratı dolaysile bir müddet tenber i kapalı kalmıştır. 
Satışlara devam edilmek üzere Mısır çarşısının Camcılar kapısı 

ağzında muvakka t bir satış yeri tesis edilmiştir. Bu satış yerinde gün . 
lerdenberi müşteri ve ortaklarımıza satış yapılmaktadır . 

2) Hâl binaısınm denize nazır cephesindeki Kadıköy satış mağaza
mız ise ötedenberi müşteri ve ortaklarımıza satış yapmaktadı r . 

3) Her iki mağazamızda satışa arzedilmiş olan yiyecek maddeler i 
p f rakende piyasa fiatleri'ne nazaran daha ehven şekilde satılmaıktadır. 

Müşteri ve ortaklarımızın menfaatleri icabı teşrifleri için keyfiyet 
ilân olunur. ( 9 4 3 9 -

Askerî tıbbiye okulu müdürlüğünden: 
Okulumuza girmeğe istekli ve namzet kayıt olan lise mezunu okur. 

iarın giriş müsabaka imtiheuıları 2 2 / I . T e ş r i n / 9 4 3 Cuma günü İstanbul 
Üniversitesi Fen Fakültesinde yapılacaktır . Neunzet okurların 1 5 / 
I. T e ş r i n / 9 4 3 tarihine kadar okulumuz kalemine müracaatla namzet ve
sika?! a lmalan ilân olunr. ( 1 1 0 9 - 9 4 7 0 ) 

Nakliyat yaptırılacaktır 
Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünden 

Aşağıda yazılı mahallerdeki hububat Nafia İdaresince tesbit edilen 
mikdara göre benzin ve seferde (3,5) ton taşımak kaydıle katedilecek her 
on beş bin kilometre İçin iki lâstik hesabile taşınacak mala göre tutar ı 
lâstik verilmek kaydile karşılarında yazılı mahallere nakil işi açık eksilt
meye konmuştur. Bu yerlerin her biri ayr: ayrı ihale oiunabileceğl gibi bir 
kaçı bir müteahhide verilebilir. Eksiltme 23/9/1943 perşembe günü Top
rak Mahsulleri Ofisi Alım Müdürlüğünde müteşekkil komisyon tarafından 
yapılacaktır. Talip olanların muvakkat teminat olarak bin liralık depozito 
akçelerile birlikte aynı gün saat on beşte komisyona müracaat etmeleri, 
daha evvel tafsilât almak isteyenlerin her gün ahm servisine ve Gümüş
hacıköy Merzifon, Havza, Bolu, Adapazarı, Düzce, Göynük. Mudurnu, İl
gaz, Çankırı, Çorum, Alaca, İskilip, Mecitözü, Osmancık, Sungurlu, Yerköy, 
Amasya Develi, Pınarbaşı, Bünyan, Ürgüp, Sivas, Zara, Gürün, Suşehri 
Koyulhisar, Tokat, Erbaa, Niksar, Reşadiye, Yozgat, Akdağmadenı, Boğ-az-
lıyan. Boyabat. Vezirköprü. Gölköy, ajanslarına baş vurmaları. 

«93ü4ı 

Hububatın bulunduğu mahal 
Gümüşhacıköy 
Merzifon 
Çorum 
Osmancık 
Veziköprü 
Bol.' 
Düzce 
Göynük 
Mudurnu 
Hüssyinli 
İlgaz 
İskilip 
Alaca 
Yozgat 
Akdağmadeni 
Zara 
Suşehri 
Koyulhisar 
Gürün 
Tokat 
Niksar 
Reşadiye 
Erbaa 
Develi 
Pınarbaşı 
Bünyan 
Ürgüp 
Boğazlıyan 
Boyabat 
Gölköy 
Mesudiya 
Mecidözü 
Sung^urlu 

Konulacağı mahal 
Havza 

» 
» veya Çerikli 
» 
» 

Adapazarı ' 
» 

Geyve 
» 

Germeç 
Çankırı 
Çankırı veya Çerikli 
Yerköy 
Yerköy 
Yerköy > 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Armağan 
Turhal 
Turhal 
Turhal 
Lâdik 
Başköy 
Kayseri 
Sarmısaklı 
incesu 
FakıU 
Sinop 
Ordu 

» 
Amasya 
Çerikli 

Belediye kanunu 
(Baştarafı 5 inci sahifede) ' 

Yeni yapılacak kanunda vilâyiet-
lerin (hususî idareleri) kanununu d a 
göz önüne a lmak icabeder . Vilâyet
ler hususî idarelerinin bağlı olduk-
lan hükümlerlıe Belediye hükümleri 
arasında bazı tearuzlar vardır . Bun
lar, İstanbul gibi vilâyetle Belediye
nin birleştiği yerde kendini daha zi-
yadıe gösteriyor. Bilhassa muhasıebe 
usullerindeki farklar, işleri kolaylaş
t ırmaktan uzak bulunuyorlar. Bu 
nokta önünde d e ehemiyetle düşün
mek faydalıdır. Yeni hazırlanacak 
kanun projesi, bugünün şartlarına 
uygun olmıyan hükümleri kaldırarak 
zamanın ihtiyaçlarını karşılayacak 
yeni esasları ihtiva edecekse — bil-
heıssa harbin doğurduğu tesirler yü
zünden — Belediye hizmıet ve vazi-
ıfelerini güçlüklere uğratan (ar t t ı rma 
Vıe eksiltme kanunu) nu da Bele. 
diyte ve mahallî idareler ihtiyacına 
uygun hükümlerle takviye ederek 
yeni Belediye kanun lâyihasına mü-
vazi bir olgunluğa getirmek dıe artık 
bir zaruret hükmünü almıştır. 

Bütün bunlar ispat ediyor ki or
taya iyi bir eser koymak için yalnız 
eldeki (Belediye kanunu) nu değil, 
buna ilgili ve muvazi olan diğer bü
tün mevzuatı da esaslı surette göz 
önüne alarak ona göre değişiklikler 
yapmak zarurîdir. 

1930 tarihli Belediye kanununun 
— bugün için — tâdile muhtaç gör-
düğümı hükümlerini, fasıl ve m a d d e 
lerine temas ederek, diğer bir ya
zımla izaha çalışacağım. 
tnHflNlllllllllllllllinilllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIII 

Beşiktaş Halkevinden; 18 eylül t a 
rihine raslıyan cumartesi akşamı 
saat 21 de avukat İrfan Emin ta ra 
fından (Halk şalresi Nezihe Yaşar) 
adlı bir konferans verilecektir. Kon
feransı taki»en Temsil kolum.uz t a 
rafından (Yaşayan Ölü) adlı İki per
delik bir dram ie (Züğürtler) ismin
de bir perdelik komedi temsil edile
cektir. 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

Bugünkü program 
13.30 Program, 13.33 Oyun havala

rı, 13.45 Ajans haberleri, 14.00 Fasıl 
heyeti, 14.30 Riyaseticumhur bando
su, 15.15 Konuşma, 17.03 Dans orkes
trası, 18.00 Radyo çocuk kulübü. 19.00 
Ajans haberleri, 19.20 Türküler, 19.45 
Konuşma, 20.00 Saz eserleri, 20.15 
Radyo Gazetesi, 20.45 Şarkılar, 21.10 
Dinleyici istekleri, 21.30 Konuşma, 
21.45 Salon orkestrası, 22.30 Konuş
ma. 22.35 Ajans haberleri. 

Yarın sabahki program 
8,30 Program; 8,33 Müzik (pl.); 9 

Ajans haberleri; 9,15 Müzik (pl.); 
9,45 İzahlı müzik; 10,45 Pazar soh
betleri; 11 Şarkılaı; 11,30 Saz eserle
ri; 11,50 Şarkı ve türküler. 

İSTANBUI, RADYOSU ' 
Bugünkü program 

19.15 Sololar, 19.30 Ajans haberle
ri, 19.45 Klasik eserler, 20.15 Radyo 
Gazetesi, 20.45 Karışık şarkılar, 21.30 
Dans müziği, 22.00 Ajans haberleri, 
22.15 Kapanış. 

Türkiyenin yegâne Tar ih 
Mecmuasıdu* 

Eri kıymetli tarihî yazılan selâ-
hiyettar imzalardan okumak istiyor 
muîunuz? 

TARİHTEN SESLER'i 
Alacaksınız. Sayı: 8 - 9 çıktı... 

Bu sayıyı muhakkak alınız. 

Kadıköy Halkevinden: 
21 Eylül 943 sah günü İngilizce 

kurslarına başlanacağından eski v e 
yeni talebenin kayıtlarını yapt ı rmak 
için idareye müracaatları . 

Dil ve tarih - Coj^rafya Fakültesi 
Dekanlığından: 

1 — Fakülteye talebe kayıt ve kabulüne 15/9/943 tarihinden 31/10/943 
tarihine kadaı devam edilecektir. 

2 — Fakülteye talebe olabilmek için liseyi bitirmiş olmak ve devlet ol
gunluk smavını basan ile bitirmiş olmak askerlikle ilişiği olmamak şartt ır . 

3 — Fakülteye kaydedilmek istiyenlerin pazartesi çarşamba ve cuma 
günleri saat 14 den 17 ye kadar müracaat etmeleri gerektir. 

4 — Harçlıklı talebe müsabaka sınavları ayrıca ilân edilecektir. «9346» 

İstanbul Jandarma satın alma komisyonundan: 
Beher metresine iki yüz elli kuruş fiyat tahmin olunan 6400 metre nu

munesine uygun elbise telâsı 24/9/943 cuma günü saat 15 de İstanbul -
Taksim Jandarma SA. AL. KO. numuzda kapalı zarf eksiltmesile alına
caktır. Muvakkat teminat 1200 liradır. 

Nümıme her gün komisyonumuzda görülür. Şartnamesi parasız a l ı 
nır. İsteklilerin kanunî vesikalarile teminat mektup veya makbuzlarını 
muhtevi kapalı zarflarmı eksiltme vaktinden bir saat evveline kadar ko
misyonumuza vermeleri. «8843» 

Mühendis, Teknisiyen, Kimyager, muhtelif Şef ve memur, fidanlık 
fen memuru. Gümrükçü, Steno, daktilo ve hemşire almacaktır 

Sümer Bank Sellilos Sanajrü Müessesesi Müdürlü
ğünden (İzmit) 

Müessesmiz kadroların rında münhal bulunan 
1 — 300 lira tahsisath atelye bakım şefliğine, tamirat atelyeleri şeflik

lerinde çalışmış bir makine mühendisi veya bu sahada uzun tecrübesi bulu
nan bir sanat oklu mezunu. 

2 — 260 lira tahsisath elektrik mühendisliğine, bir elektromekcnik mü
hendisi. 

3 — 210 lira tahsisath bir ve 170 lira tahsisath iki kimyagerliklere üç 
mühendis kimyager veya kimyager. 

4 — 210 lira tahsisath iç hizmetler şefliğine, smaî müessesat idare âmir( 
İlklerinde bulunmuş bir şef. 

5 — 120 lira tahsisath fidanlıklar fen memurluğuna bu işlerde çalışmış 
bir ziraat, veya orman fen memuru. 

6 — 75 ilâ 210 lira tahsisath muhasebe, ticaret, muhaberat vesalr servis
ler muhtelif memurluklarına yüksek mektep veya Use mezunu ve lüzumvmda 
orta mektep mezunu. 

Elemanlar alınacaktır. 
Yukardaki maddelerde yazılı vazifelere tâyin olunacaklara 3658 sayıh 

kanun hükümlerine göre ve bir derece smaî işletme zammı ilâvesile tecrübe 
ve liyikatleri nispetinde maaş verilecektir. 

6 ncı maddede yazıh memurluklara talip olacaklardan ilk defa memu
riyete girecek olanlar imtihana tâbi tutulacaklardır. 

Ayrıca aşağıda yazılı barem harici vazifelere tecrübe ve iiyakaıl«rine 
göre ücret verilmek üzere İmanlar almacaktır. 

7 — 210 lira tahsisath atelye şef muavinliğine tecrübeli bir teknisiyen. 
8 — 170 lira tahsisath gümrük memurluğuna gümrük işlerine vakıf ve 

komisyonculuk karnesini haiz bir memur. 
9 — 210 lira tahsisath Steno daktiloluğa Almancaya vakıf bir Steno 

daktilo. 
10 — 140 liraya kadar ücret verilmek üzere seri yazan daktilo, (Almanca 

bilenler tercih olunur.) 
11 — 100 ilâ 140 liraya kadar ücret verilmek üzere anbar ve tesellüm 

memurlan. 
12 — Revirimiz Içhı 85 liraya kadar ücret verilmek üzere diplomalı bir 

hemşire, 
Yukardaki 12 maddede yazılı vazifelerden birine talip ve memurin ka

nununun 4 üncü maddesindeki vasıflan haiz olan alâkadarların kısa tercü
me! hallerini, hangi vazifeye talip olduklarmı ve haklarmda kimlerden m a 
lûmat ahnabileceğhıi bildiren dlekçelerine evrakı müsbite suretlerini \ « 
fotoğraflarmı iliştirerek Eylül 943 sonuna kadartzmitte müessesemiz müdür 
lüğüne tahriren müracaat etmeleri İlân olunur. 

Halen çalışanların bulundukları daire veya müesseselerin yazılı muva
fakatini almalan şarttır. (9091) 

Esnal dikkatle okusun 
istanbul Esnaf Odasmdan: 
1 — (4355) sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, ESNAF ODALARI ve Ti

caret Borsalan kanununa göre kurulmuş olan Odamızda esnaf m kaydına 
20/9/943 pazartesi günü başlanacak ve kayıtlan on beş gün devam edecektir. 

2 — Tüccar olarak Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı bulunanlar h a 
ricinde kalan ve bu güne kadar mevcut esnaf cemiyetlerinde kayıtlı olan 
veya olmayanlarla cemiyetleri bulunmayan bütün esnaf ve küçük sanat
kârlar İster dükkânlaıı bulunsım isterse seyyar olsunlar Esnaf Odasma 
kaydolunmak mecburlyetUıdedirler. 

3 — Halen çalışmakta olup on beş gün içinde kayıtlannı yaptırmıyan-
lardan vermeğe mecbur olduklan ücret üç misil olarak icra yolu Ue derhal 
almır. Kayıt olunmadıklan halde ticaret ve sanatla iştigal eden esnaf 4355 
sayılı kanunun (35) inci maddesi veçhile bir aya kadar hapis ve 26 liradan 
(200) liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırırlar. 

4 — Esnafın kayıt için doldurup Odaya vereceği talepname (Divanyolu 
caddesinde Süıhî müze karşısında 27 numaralı Esnaf Odası) merkezmden 
ve mevcut esnaf cemiyetlerinden parasız olarak ahnır. 

5 — Kayıt için müracaat edecekler nüfus hüviyet cüzdanlanru, ecneW 
iseler ikamet tezkerelerini, vergi ruhsat ve unvan tezkerelerüe kazanç ver
gisi makbuzlannı veya kazanç kameleıinı beraberlerinde getirmeğe mec
burdurlar. 

6 — Kayıtlara muayyen olan müddet içinde her sabah saat dokuzdan 
akşam on yediye kadar devam olunacaktır, öğle paydosu yoktur. 

Bütün esnaf m malûmu olmak üzere bildirilir. 
Adres: 
İstanbul: Divanyolu caddesi Sıhhî müze kaışısmdakl (27) numarah bi

nada İstanbul Esnaf Odası. 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları Müessesesi Müdüriyetinden: 
Mütekait, dul ve yetimlere yapılacak kaput bezi tevziatuun dağıtma günlerile her gün tevziata sokulacak numaralarm baş

langıç ve sonuçlan aşağıda gösterilmiştir. 
Tevziata iştirak edecek olan mütekait, dul ve yetimler hâmil olduklan numaralanmn ilân edUdiği günlerde irae olunan ma-

gazaya müracaatları icabeder. 
Gününde yapılmıyan müracaatlann istihkaklan tevzi sonun-da verilecektir. 
tlân. haricinde mağazalanmızca kaput bezi tevziatına ait hiç bir müracaat kabul edilmiyeceğinden ilân tarihlerine dikkat e k 

mesi rica olunur. 

Müracaat Edilecek Mağazalar 
B E 

Müracaat 
tarihi 

24 eylül 

25 eylül 

27 ). 

28 » 

29 » 

30 » 

4 B. Teşrin 

5 » 

6 » 

7 * 

8 » 

9 » 

11 » 

12 » 

13 » 

14 » 

15 ». 

r 
Ş İ K T A Ş 

Numara 

979501-980000 
947601-947800 

968001-968500 

987776-987925 
974001-974065 
987721-987775 

977501-977754 

960501-961000 
962501-962614 

971501-971815 

958001-958100 
974501-975000 

965001-965500 
961001-961500 

947901-948000 
987926-988000 
970501-971000 

950001-950500 
970001-970500 

952501-953000 
964001-964500 

978501-979000 

972001-973000 

946501-947000 
944501-945000 

971001-971500 
943501-944000 

977001-977500 
948001-948500 

940501-941000 
978001-978500 

A K S A R A Y 
Müracaat 

tarihi 

24 eylül 

25 » 

27 » 
28 » 

29 » 

30 » 

4 B. Teşrin 
5 » 

6 » 

7 » 

9 » 

9 » 

11 » 

12 » 

13 » 

14 » 

Numara 

982269-982316 
988001-988500 
997501-998000 
976251-976500 
976001-976250 
953501-954000 
974066-974315 
946001-946500 
947801-947900 

960001-960500 
971816-971965 
963501-964000 
976501-977000 
945001-945500 
967501-968000 
968501-969000 
985001-985500 
955501-956000 
958419-958500 
962944-962961 
982417-982451 
949001-949500 
990501-991000 
958501-959000 
957501-958000 
962615-962814 
995501-996000 
994001-994500 
959001-959500 
962001-962500 
954001-954500 
981001-981500 
986501-987000 
940001-940500 
975001-975500 
975501-976000 
942.'>01-9 43000 
973001-973425 

Ü S K Ü D A R 
Müracaa* 

tarihi 

24 eylül 
25 

27 
28 

29 
30 

4 B 
5 

6 

7 

8 
9 

11 

12 

» 

» 
» 

» 

, Teşrin 
» 

» 

» 

» 
» 
» 

» 

Numara 

989501-990000 
980001-980500 

999501-999850 
988501-989000 

991001-991.500 
9'̂  ^501-992000 
984001-984500 
982501-983000 

987501-987720 
982347-982416 
997001-997500 

999001-999500 
998501-999000 
947001-947500 

995001-995500 

K A D I K Ö Y 

24 eylül 
25 

27 

28 

29 

30 

4 B 
5 

6 

7 

8 
9 

11 

12 

» 

» 

» 
» 

» 

.Teşrin 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

973501-974000 
967001-967500 

961501-962000 
947501-947600 
945501-946000 

966501-967000 

966001-966500 

954501-955000 

979001-979500 

969501-970000 

957001-957500 

964501-965000 

953001-953500 
952001-952500 

955001-952500 

B A H Ç 
Müracaat 

tarihi 

24 

25 

27 

28 

29 

30 

eylül 

» 

» 

» 

» 

4 B. Teşrin 

5 

9 

7 

8 

9 

11 

12 

24 

25 

27 

28 

29 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

E K A P I 
Numarası 

986001-986500 

963001-963500 

959501-960000 

969001-969500 

992501-993000 

990001-990500 

956001-956500 
965501-966500 

995501-996000 
987001-987500 

951501-952000 
956501-957000 

980501-981000 
998001-998500 

950501-951500 

994001-994500 
993501-994000 

992001-992500 
994501-995000 

958101-9.58418 
996501-997000 

A D A L A R 

eylül 

« 

)) 

» 

» 

982337-982346 
999851-999999 

962962-963000 

982001-982268 

962913-962943 

962815-962912 
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^ - ÎŞ ARIYANLAR 
MUHABİR — Iransızca, Almanca, 

İngiUace muhabereye muiıtedlr pek 
tecrübeli bir bay I9 anyor. Bütün 
gün, günde veya haftada bir kaç saat 
çahşmagı kabul eder. Müracaat pos
ta kutusu No. 222, îstanbul. — 

ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ — Orta 
derecede tahsili olan gümrak nakli
yat İşlerinde çalışmış bir genç tahsil
darlık ve benzeri gibi ayak idlerinde 
çalışmak üzere I3 anyor. Kefil rere-
bllir. Akşamda (Tekcan) Ismtae mek
tupla müracaat. — 

SATILIK YATAK ODA TAKIMI — 
çadan İbaret İyi malzeme ve meraklı 
İşçUlkle yapılnu^tır. Beyo&lu, İstiklâl 
caddesi Gaz şirketi karşısında Uyar 
Emlâk'e müracaat Tel: 43376. — 1 

ACELE SATILIK PRESE — VidaU 
silindirli badem, fındık, zeytinyağı çı
karmak için ayni zamanda üzüm su
yu, domates salçası için çok elverişli 
Fiyati 650. Telefon: 20614 

GAZETE VE MECMUALARA — 
Müesseselere Fransızcadan Türkçeye 
her türlü tercüme yaparım <A. 8.) 
rumuzuna müracaat. — 

2 ÎŞÇI ARIYANLAR 
AİLE KADIM ARANIYOR - tstan. 

bulda 3 kişilik bir ailenin ütü ve orta 
I9I hizmetlerini yapacak çalışkan bir 
aile kadınma ihtiyaç vardır. İstan-
buida Bahçekapıda Cermanya ha
nında POMSİN inşaat şirketine mü
racaat. 

DİŞ TABİDİ BİR BAYANA İHTİYAÇ 
YARDIR — Adre.s Beyoğlu İstiklâl 
caddesi No. 198/2 Bekir Yümaz. 

MÜRFBBİYE /VRANIYOR — İyi bir 
ails nezdinde üç yaşmda bir ka ço
cuğunun bütün hizmetlerini görecek 
temiz, çalışkan, okur yazar bir bayan 
E.'anıyor. Fransızca bilen tercih olu
nur. Beyoğlu İstiklâl caddesi No. 485 
(Ilayden Pasajına) müracaat. 

DİPLOMALI BİR HEMŞİRE — Kı
zıla ydan mezun, diplomalı bir hem
şireye ihtiyaç vardır. 12 ile 1 arasmda 
Şişli cerrahî kliniği müdürlüğüne uıü-
rncaat. 

ACELE SATILIK OTOMOBİL — 
Lâstikleri yeni mükemmel ve işler bir 
halde 37 model Naş marka otomobil 
satılıktır. Sirkeci Orhaniye caddesi 
30 No. Bay Hakkı'ya müracaat. Tele
fon; 20992, Telgraf: îstanbul - Ateş. 

— 7 

g MÜTEFERRIK 
FRANSIZCA , - Lisan mOteh. Prof. 

Albert Anjelden: (Th^se) ieriıii ha
zırlamak isteyen genç münevverlerle 
Fransızcalarını ileriletmek veya ko
nuşmak İsteyin zevat bize müracaat 
edebilirler. Ücretler uygundur. Bah-
çekapı Selâmt han. - 2 

BERLİNLİ BAYAN ÖĞRETMEN — 
Tecrübe edilmiş, kolay metodla iyi 
Almanca ders verir. Pazardan başka 
her gün saat 4-7 ye kadar İstiklâl 
caddesi apartıman 133'de O No. ya 
müracaat. _ 3 

KÂRLI İŞİ OLUP DEVRETMEK — 
Veyahut sermayeli ortak isteyenler 
İçin mahiyetini mufassalan aşağıdaki 
adrese bildirsinler İstanbul posta ku
tusu 145. 1 

HUSUSÎ DERS — Yüksek tahsUini 
Fransız filolojisi üzerine yapan bir 
genç Fransızca dersleri vermektedir. 
Evlere de gider. Akşam'da «H. D.» 
rumuzuna yazılması. — 2 

ADANADA — Tuhafiye mağazasın
da çalışmak için İşten anlar bir 
müstahdeme ihtiyacımız vardır. Bah-
çckapı Belman mağazası No 12 mü-
rrcaat. — l 

r»İK!Ş BİLEN — ve on yedi yaşını 
bitirmeyen kızlara ihtiyacımız var-
(iır. İdareli terzi bayan Mukbile Mi-
marer No. 14 Nalıncı caddesi Kasım-
po<;a _ 1 

P'R BAYAN ARANIYOR — Doktor 
yarım'ia çalışmak üzere bayana ihtl-, 
y e vaı-dır. Her gün öğleden evvel̂  
c'^ambaları öğleden sonra Taksim 
p-'niz Palas Nn. 2 müracaat. — 1 

SIHHATLİ BİR SÜTNİNE — Ara-' 
nıyor. Maaş mmnun edici olacaktır.' 
f.y.ra edenlerin Şişli Halaskar Gazi 
c:ddJsi Merey apartıman 330/2 nu-
m"yava müracaat. — 1 

KASİYER — ve Satış memuru ah-
nacaktır. Müracaat Sirkecide Ha-
midiye caddesinde No. 27 Tel. 20096. 

MAĞAZADA — Satıcıhk için zeki 
çalışkan ve dürüst bir Türk gencine i 
ihtiyaç vardır. İlân memurluğuna' 
müracaat edilmesi. — ' 

YAZÎHANE İŞLERİNİ BİLEN — 
Bir bayan aranıyor. Yeni postane 
caddes; Kazasker Han. No. 9 her gün ^ 
saet 12.30 dan 14 de ve 18.30 dan 
19.30 a kadar müracaat. Daktilo bilen 
tercih edilir. | 

TECRİÎBELİ — Bir frezeciye ihti-
yacunız var. Galata Perşembe pazar 
cad. No. 31 J. Osganoğlu. — 

DAKTİLO ARANIYOR — Makine
de seri yazar daktilolar aranıyor. 
Sultanhamam Sadıkiye han 11 numa
raya müracaat. — 1 

DİPLOMALI BAYAN — Tarafmdan 
Fransızca ve Almanca dersleri verir. 
Evlere gider. Akşam gazetesinde (L. 
F.) rumuzuna mektupla müracaat. 

— 1 
İNGİLİZCE DERS — Kolej mezunu 

tecrübeli bir bayan gayet kı̂ a za
manda (3-4 ay) ehven flatla bayan
lara İngilizce öğretir. Akşamda 
«S.S.» rumuzuna müracaat. — 

Buruşukluklarımı 
Nasıl 

Giderdim. 
GOuilik MUte-
hassıslannın ve 
»Szde "Buruşuk
luklara karşı" 
mOstahzaratıa 

ademi muvaffa-
kiyetioden sonra 

CVİHOE VAPIUCU 
MSİT İ la TCCMVİ 
U H l U TâUTlTML 

Akşamlan 
yatmazdan ev
vel, terkibine 
genç hayvan-
lann hüceyre-
lerlnden istih
raç edilen Bİ-
OCEL kanştı-
rümış bir krem 
tatbik ediyo
rum. Bu, tıpkı 
cildinizin Bİ-
OCEL'i gibi
dir. Sibri&mlz 
olan bu cevher sayesinde zasafla-
nuş cildiniz beslenecek, tazeleşip 
gençleşecek. Bu clld gıdası, bütün 
dünyada tanınmış bir cild müte
hassısı tarafından keşf ve hali ha* 
zırda pembe renkteki Tokalon kre
minin terkibine ithal edilmiştir, 
Heı akşam yatmazdan evvel ye* 
gâne clld gıdası olan bu BİGCELll 
kremi , kullanınız. Sabahlan da 
l)eyaz renkteki Tokalon kremini 
kullanınız. O, cUdl besler, açık me
sameleri sıklaştırır ve fMakyaJ> 
için mümkün olan en mükemmel 
bir esas teşkil eder. Bu iki kremin 
istimalinde müessir neticeler ga-
rantllldlr. Aksi halde verdiğiniz 
paranın Ikl misli İade olunur. 

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Gazetemiz idarehanesini adre.<-

larak göstermiş olan karileri
nizden 

R.A — Genç Bayan — İngilizce — 
M.T.M — M.G — G.O — A.B 

-phanenılzden 
''"nur 

ai(i\nnaıan rtch 

İl Bayan aranıyor 
Vezne ve satıcılık İşlerine va

kıf bir bayan aranıyor. Galata 
Tünel Cad. 24 No. her gün öğ
leden sonra müracaat. Tel: 43957 

Zayi — Emlâk bankasının 1071 ka
yıt nunıarah maaş defterime ait 1938 
tarihinde kazdırdığım Zinet B. Berk-
man adh mührümü 3/9/943 tarihinde 
bankada kaybettim, yenisini kazdı
racağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Zinet Bcrkman 

Telefon numaralanmn değiştirilmesi hakkında: 

KURTULUŞ MÜESSESESİ 
(Ali. Rıza Bozkurt ve Hakkı Cemal Üçler) 

18/eylül/1943 cumartesi saat 12 den itibaren 
Telefon Numaralarının 44942 - 41 

olarak değiştirildiğini ilân eder.' 

BAYAN DOKUMACI VE BOBİNCİ 
ARANIYOR — Otomatik dokuma tez. 
gâhlarında çalışmış tecrübeli bayan 
dokumacı ve boblncl alınacaktır. İs-
teklUerin 91*11 Abldel hürriyet cad
desinde Jale mensucat ve Çemberll-
taş Nuruosmaniye caddesinde İçel 
mensucat fabrikalarına müracaat-
l»n. — ' 

TRİKOTAJ MAKİNECİSİ ARANI
YOR — Mahmutpaşa büyük YüdB 
han No. t remin kat. — * 

3 - SATILIK EŞYA 
ACELE SATILIK KOTRA — 9 m. 

boyımda. Randa yelken, çift pUotlu, 
kamaralaı, botu ve bütün deniz teçbl-
tttı olduğu halde satılıktır. Fener -
Kalamış cad. No. 104. Bahçıvan 
cOnnlkıe ve sandalcı Niyazi]^ mü
racaat. 

8ATILIK OTOMOBİL — Hususi aa 
kullanılmış lâstikleri sağlam, aynca 
yeni iki lâstikle beraber kapalı Bulk. 
Bahçekapıda Cermanya hanında 
FOMSİM Şirketine müracaat. 

SATILIK MOTOR — 55 beygir kuv
vetinde Hanziş markalı 45 ton hamu
le alabilir vaziyette halen içler hal
de noksansız Sevim motörtt satılık
tır. Talip olanlar Balıkpazan Taşçı
lar numara 55 müracaat — 

SATILIK MOTOR — Teknesi iki 
•ene evvel yapılmış oturaklı açık 
denizlere elverişli çalışır İyi bir vazi
yetteki 50 tonluk motöriü çektirme 
bütün takımları sandalile acele satı-
İktır. Görmek, izahat için Akflamda 
(Mulör) remzine müracaat. - İ 

Satılık Otomobil 
Aksaray Azmi Milli Türk Anonim şirketinin Niğde Aksarayındaki 

un fabrikası garajmda bulunan 1938 modeli bir adet kapalı Fort te-
nezzüh otomobili satılıktır. Tekerleklerindekinden maada Istepnesin-
de de bir lâstiği vardır. Talip olanlarm mütemmim malûmat almak 
ve görüşmek üzere T, C. Ziraat bankası umum müdürlüğü binasmda 
ioare meclisimiz ZekerijraJBg3g-âk;g--II?"Ig£g£MSB -̂-—-——— 

Şifa için ilk adımdır! 

İLAÇLARI 

Gayri menkul satış ilânı 
Sultanahmet 3 inci Sulh Hukuk 

Hâkimliğinden: 943/1 Tereke 
İstanbul Vefada Molla Hüsrev ma

hallesinde Kâtip çelebi caddesinde 
95 numaraU hanesinde ikamet et
mekte iken 6/12/942 tarihinde vuku-
bulan vefatı üzerine mirasçılannm 
müracaatı İle terekesine mahkeme
mizce el konulmuş olan Emin Gere-
denin uhdei tasarrufunda bulundu
ğu kayden anlaşılan, 

1 — Vefada Molla Hüsrev mahalle
sinde Kâtip çelebi caddesinde 95 ka
pı ve kadastronun 662 inci adasmda 
10 parsel numarasını almış hanesi 
fle, 

2 — Bu haneye muttasıl ve 91/93 
kapı ve 11 parsel numaralı arsa tere
kenin taksim ve tasfiyesi zımnında 
açık arttırmaya çıkarılmış olup ay
nı günde Ve fakat ayn ayrı olmak 
üzere açık arttırması icra icra kılma-
cak olan bu gayri menkulfttm birinci 
açık artırması 11/10/943 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat 10 dan 
12 ye ve ikinci açık artırması ise 
21/10/943 perşembe günü saat yine 
10 dan 12 ye kadar Sultanahmette 
Tapu dairesi alt katmdakl mahke
memizde icra kılmacaktır. 

Bunlardan haneye ehli vukufça 
32760 lira ve arsaya ise 1908 liıa kıy
met takdir edilmiştir. 

Yukarda 1 numara İle gösterilen 
hanenin evsafı: 

Zemin katı ile beraber dört kat
tan ibaretti ve kagirdir. Sahası: 
111,00 musakkal ve 57,00 metre mu-
rabbaı bahçe olmak üzere 168 metre 
murabbaı sahayı ihtiva etmektedir. 
Zemin katı - Cümle kapısmdan gi
rildikte zemini çini döşeli küçük bir 
taşlık üzerinde iki oda birinci kata 
çıkmak için iki taraflı merdiven ve 
zemin katma giımek için bir kapı 
vardır. Bu kapı vasıtası İle zemin 
katma giriloikte zemini kırmızı çi
ni döşeli bir taşlık üzerinde bir ça
maşırhane ve çamaşırhanede iki göz
lü mermer tekne ile gömjne kazanı 
havi ocağı ve bir sarnıç bir hela bir 
kömürliigü vardır. Birinci kat - Mer
diven başmda karşılıklı iki oda ve 
bir kapı ile bir sefaya girilir bu so
fa üzerinde zemini kırmızı çini dö
şeli bir mutfak ve mutfakta beyaz 
fayans döşeli ocak ile bulaşık yıka
maya mahsus mahal ve bir yemek 
odası ve bu odada el yıkamak İçin 
Fayans lavabo vardır, tkincı kat -
Tahta merdivenle çıkıhr bir merdi
ven başmda camekân ile ayrılmış 
bir aralık üzerinde karşılıklı iki oda 
ve içerdeki sofaya girmek için bir 
kapı sofa üzerinde ayrıca iki oda 
mevcut olup oralaım birisinin ta
vanı vultu kemerdir. Bir helası var
dır. Üçüncü kat - Merdiven lıaşmdanl 
camekânla ayrılmış büj^kçe bir sa-{ 
lon bu salon üzerinde İki oda bir he-1 

i lâ zemini ve duvarlarm yarısı beyaz j 
fayans döşeli bir banyosu banyoda 
alafranga su ısıtacak kazanı vardır. 
Ve zemini çini döşeli büyükçe bir ta-j 
raca mevcut bulunmaktadır. Merdi
venler ve sofalar kamilen muşam
ba dö^lldir. Kapı ve tavanlan yağlı 
İjoya ile boyalıdır. Hanede elektrik, 
terkos ve havagazı bahçede müşterek 
kuyu vardır. Hane 111 metre mu-
labbaı bir saha üzerine inşa edilmiş
tir. İyi bir mevkidedir ve oldukça 
yen; ve kullanışlıdır. 

Yukarda 2 numara İle gösterilen 
arsanın evsafı: 

Bu haneye muttasıl olup 91 ve 93 
kapı numarasmı ve 11 parsel numa-
rasmı almaktadır. Cephesi duvarla 
çevıllidir. Hâlen 10 parsel No. hane 
tarafından kullanılmaktadır. Bah
çede meyva ağaçlan vardır. Bahçede 
terkos tesisatı vaıdır. Sahası 159 
metre muratobaıdır Arsa iyi bir mev
kidedir. 

Satış şartnameye tevfikan icra kı-
hnacakttr. Taliplerin muhammen 
kıymetlerin % 7/5 niabetlndekl pey 
akçesi veya millî bir bankanm temi
nat mektubunu hamilen açık arttn-
ma günleri müracaattan elzemdir. 
Birinci açık arttırma günü teklif olu
nacak bedel muhammen kıymetin % 
75 ini bulduğu takdirde talibine o 
gayri menkulün kat'i ihalesi icra kı-
İmacak aksi talniirde en yüksek tek
lifte bulunanm teahhUt hakkı baki 
kalmak üzere satılmıyaıak beiüenecek 
olan ikinci arttırma tarihinde teklif 
olunacak bedel neye baliğ olursa ta
libine katı ihalesi icra kılmacaktır. 
İpotek sahübl alacaklılarla sair ala
caklı ve hak sahiplerinin huîTisiple 
faiz ve masrafa dair olan iddlalarmı 
evrakı miısbiteleriyle İlân tarihinden 
itibaren 15 gün İçinde mahkememize 
müracaatla dermeyen etmeleri aksi 
takdirde İpotek sahibi alacaklılarm 
bilhassa haklan tapu sicilleriyle sa
bit olmadıkça satış paylaşmasmdan 
hariç tutulacaklardır. Müterakim 
vergiler terekeye ve resmi dellâliye ve 
ihale pul ve harç ve tapu masraflan 
20 senelik evkaf taviz bedeli ile müş
teriye aittir. Daha ziyade tafsilât 
almak İsteyenlerin ilân tarihinden 
itibaren herkesin görmesi İçin mah
keme kalemlndeki dasyasmda açık 
bulunan şartnameyi satış memuruna 
müracaatla okuyabilecekleri ve iste
dikleri izahatı da alabilecekleri de 
İlân olunur. 

Zayi _ İstanbul Ziraat bankasm-
dan aldığım 29471 numaraü hesabı 
cari cüzdanımı kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Yaşar Üysai 

Zayi — Hafik kazasmdan aldığım 
nüfus cüzdanı ile Kırklareli askerlik 
şubesinden aldığım terhis tezkeremi 
zayi ettim. Yenilerini alacağımdan 
hükmü yoktur. 

327 doğumlu Yusuf ogiu Ali Polat 

15. inci tertip 3. üncü çekil'ş plânı 

Tam bilet 4 lira, yarım bilet 2 liradır. 

İNGİLİZ KIZ ORTA OKULU 
ENGLISH HIGH SCHOOL FOR GIRLS 

Okul 23 Eylül Perşembe günü açılacaktır 
Orta 3 üncü sınıf bütünleme imtihanlan 2 Bylûl 1943 tarihinde saat 
9 da, diğer smıflarm Türkçe İmtihanları 22 Eylûi 1943 tarihinde saat 
14 de ve İngilizce imtihanlan da 20 Eylûl 1943 tarihinde saat 9 da 
yapılacaktır. 

Orta ve thzarî sınıflarında yer yoktur. 
Yabancı tabiiyetinde bulunan ilk kısan talebeleri perşembe 

sabi'Man kaydedilir. 

^O^ER.p ;̂̂ . 

T I R A Ş B I Ç A Ğ I 
AvroDada 5 meml^ette imal eden fabrikalan memlcketânbe 

daima mal göndemıeğe gayret etmektedir. Senelerdenberi satıldığı 
gibi her yerde 

^ ^ ^ ^ ^ ^ • İ H i TANESİ 5 KURUŞTUK. • • ^ • • H R İ H ^ 

KALORİFER YAPTIRILACAKTIR 
Mevcut proje ve şartnamesine göre Karabükte Asit sülfürik 

ve Süperfosfat fabrikalan binalarında mateemesi müteahhide 
ait olmak üzere kalorifer tesisatı yaptırılacaktır. 

Bu işe ait proje ve şartname Istanbulda Galata Büyük Tü
nel Han 6 Na İl yazıhanede ve Karabükte Şantiye şefliğinde 
görülebilir. Taliplerin teklif mektuplarını kapalı olarak en 
geç 25/9/943 tarihine müsadü Cumartesi gününe kadar Ka
rabükte asit sülfürik fabrikaa inşaat müteahhitliğine gön
dermiş olmaları lüzumu ilân olunur. 

İstanbul jandarma «atın a l m a komujronundan: 
22.9.943 çarşamba günü saat 15 de ayn ayrı ve pazarlıkla >6.122 

metre astarlık bezb kurçunt renge boyMıbnam re doksan altı kilo dikit 
ipliği almıı ve beş bin liralık iki buçuk vıe üç miliınetre galvanizli tel«^ 
fon teli alımı kanbul Takam jandanna sabn abna komişyomunuzda 
ihale olunacaktır. Numuneler komisyonumuzda görülür. Almı şartlan 
pazjaıhkla kararU,tıriUcak ve ihale edilenden yüzde on beş teminat .&. 
tenileoektir. İsteklilerin pazarlık vaktinde komisyonumuza gelmelen. 

(9428) 

Faala «ifinmlıiy Inrfi 

RADYOKARBON 
TaUeoen 

Mide rm BanMmtm tam*»nm çaimmama 
BSt&B ccanalcrde briıonv. 

ICutusp 70 kuruttur. 

ed«r. 

Ademi iktidar ve 
Bel Gevşekliğine karşr 

HORMOBiN 
Her Eczanede bulunur. P. K. 1255 

İ H İ B ^ Reçete île latıbr. 

İktisat Fakültesi Dekanlığından: 
Fakültemizde İsletme ve İktisat küllilerine bağlı 3 Asistanlık 

münyaldİT. 
İsteklilerin 20 eylûl 943 Pazarusi günü saat 15 de yabancı dil imli-

hanlan Fakültede yapılacaktır. Şartları öğrenm^ isteyenlerin imtiha» 
tarihine kadar Pazartesi, Perşembe günleri Dekan Kâtipliğine müracaat 
etmeleri. (8622) 
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SahlfeS İKK9»M 18 Eylül 1943 

Şöhreti Türkiyeden Bütün Avrupa Memleketlerine yayılan 

HASAN LİMON ÇİÇEKLERİ 
Kolonyasını istihzar eden Hasan deposu bu kere (Forvil) in {Cinq Fleurs) ü, (Houbigant) mn Fougere) i (Bourpois) nin Soir de Paris) si, (Mylord) in, Crepe de Chine) i, (Chanel) (No. 5) i, 

Florel) in (Frult vert) i, Lauvin) in (Arpege) i, (Coty) nin (Jasmin), (Chyyre) ve (Origan), kadar güzel esans ve losyonlarım aynen imal etmiye muvaffak olmuştur. 
HASAN DEPOSU ve ŞUBELERİNDE ARAYINIZ. 

OSMAN GÜZEL 
LORENZ RADYOLARİ 

• Bu akşam B E Ş t K T A Ş bahçesinde ^ • • " 

ülh^vDA SedrDye 
HAMİYET YÜCESES ve arkadaşlan, tamburi beste

kâr SALÂHADDİN PINAR, Kemani NECATİ 
TOKYAY, Klârnat ŞÜKRÜ TUTAR, cümbüş CEMAL 
Hanende AGYAZAR. Bu sanatkârlar Küçükçiftlik 
parkındaki seanslarından sonra iştirak edeceklerdir. 

Ayrıca İştirak edecek okuyucu bayanlar: 
MUZAFFER GÜLER — SUZAN GÜVEN — MELAHAT 
ALTINSES — AYDA SÖNMEZ — CAN — FERİDE 
İSMAİL DÜMBÜLLÜ ve arkadaşları tarfamdan büyük 
komedi. Bu geceye memleketimizin güzide saz san'at-
kârlan İştirak edecektir. Maksim gazinosunda alkışla

ra maahar olan MİSEL VARYETESİ tarafmdan 
• • • • • • • • i m z e n g i n numaralar. • • • • • • • • • • 

• • DOKTOR - OPERATÖR İ I H 

ZEKÎYE TEMİZEL 
Paris Tıp fakültesinden mezun 
DOĞUM ve KADIN hastalıkları 

birinci smıf mütchasr.ısı 
Pazardan maada saal lü - 18 
Kadıköy, Moda iskelesi 251. Tel. 
60918 Cumartesi saat 10 - 12 
Divanyolu Lokman Hekim fıka-

raya bedava 

flimiMiyiL ^Miı^nı^^iM I^©LİJD 
K I Z K I S M I : * " " " " - " ' " " ArnâvotkSy. Td. 36.160 Bebek.Tel.36...3 t E R K E K K I S M I 

ORTA KISIM - LiSE KISMI - TEKNİK OKUL 
Derslere 23 Eylül Perşembe başlanacaktır 

Leylî talebenin 22 eylül çarşamba günü akşamı mektepte bulmmıası lâzımdır. Ekmek karnesi ve 
bir günlük ekmek birlikte getirilecektir. 

Tecdidi kayıt: 
E R K E K K I S M I N D A : lîST^nİSir. 
K î 7 fC T S M 1 N D A • SleylülsaUve 

1 L, I \ . I O İVI 1 1^ Ly / ^ . 22 eylül çarşamba günleridir. 

- ^ f S t 

Beyazıt LALE SİNEMA 
BAHÇESİNDE HER AKŞAM HALK SANATKÂRI 

İSMAİL DÜMBÜLLÜ temsilleri. 
San'atkâr AHMET GÜLDÜRÜR birlikte. Okuyucu 
SABRİYE TOKSES'ln iştirakiyle zengin varyete.. 

DİKKAT: Heyetimiz her akşam saat 24 e kadar 
tam kadro Ue L A L E bahçesindedir. Diğer müsa-
merelere saat 24 ten sonra İştirak eder. 

İKİ ESİR 
En büyük Macar mpharrirlerinden (Lojos Zilahy) in bu eseri Za

hir Torümkünef tarafmdan çok güzel bir Türkçe ile dilimize çevril
miştir. İki cUd olarak çok zarif bir şekilde basılmıştır. İki cildin fiati 
250 kuruştur. 

Eser 1914 lıarbinde Ruslara esir düşen bir Macar zabiti ile Buda-
peştede kalan karısının başından geçenleri anlatmaktadır. İki esir 
son zamanlarda neşredilen tercüme romanları arasında en çok beğe
nilen ve okunan bir hakiki hayat romanıdır. 

Neşreden: Akba Kitabevi Ankara 

raıınıaıtai S^faıhato 
Nurullah Atacın tercüme kudretinin yeni bir şaheseri olan bu ki-

tab (Maurice Mayre) nİB eseridir. Granata sefahati İspanyada Arap 
hâkimiyetinin yıkılışı T* bu arada birçok tipleri gözümüzde canlan
dırmaktadır. Granata sefahatinin mevcudu çok az kalmıştır. Kitab 
200 sayfadır. Fiatl 125 kpmştur. Bütün okuyucularımıza tovsiye ederiz. 

Neşreden: Akba Kitabevi Ankara 

SımaD öçdBseD© 
James - OUver Cumroed'in bu çok orijinal esPri Mustafa Nihad 

özün tarafından dlUmlse çerrilmiştlr. Romanın luhramanı olan bir 
ayı ve bir köpek yavmsımıın hayatı. Kitabın sonuna kadar bizi zevk
le götürmektedir. Tercüme kitablar arasmda bir yeni tip olan bu 
roman tükenmek üzeredir. 125 kuruş olan bu kitab her kitab sevenin 
kütüphanesini süsleyecekth*. 

Neşreden: Akba Kitabevi Ankara 

r 
I 

KEMALETTİN CEMİL 
KESKİNEL 

Emekli - Operatör 
Ankara caddesi No. 71 kat- 1. 
Her gün öğleden sonra hastaları 

kabule baş'ladı. Telef: 20327. 

Dr. ŞÜKRÜ MEHMED (Sekban) 
Gureba hastanesi cilt ve zühre

vi hastalıklan sabık bekimi. 
Her gün 10 dan 4 e kadar. 

İstiklâl Cad. Ankara Apt. 99 
Telefon: 40916. I 

doktor Horhoruniı r̂  
I Elmmönündeki muayeneha' 
I nesinde hastalannı tedaviye| 
I başlanuştır, 

Diplomalı Hemşire 
Vazifesi münhaldır . Talip o 

lan lann Teşvikiye Sağlık 
vine müracaat ı . D 

Zayi — Giresun orta okulundan 927 
senesinde aldığım şehadetnameyi za
yi ettim, hükmü yoktur. 

149 Alâettin Gökçen 

Peteiiî Scherinj^ 
Eczahanelere verilmiştir. Sayın doktorlara 
^^^""""^'"'"" bildiririz. ^^^^^^•••^•" 

(Baysal Biçki Kursu) 
Kayıtlara devam olunuyor. 

İzmir Eski (Terzi mektebi) müdürü Şükrü Baysal tarafmdan Be
yazıt'ta açılan kura da 3 ayda Maariften ta^sdikli makastarlık diplo
ması verilir. Gündüz Bayanlara, Gece Baylara ikişer saattir. Derslere 

• • • • • • • • • • • 4 likteşrınde başlanacaktır. • • • • ^ • • i ^ B ^ B i 

Caddebostan A Y T E N Gazinosunda 
Bu akşam ve yann gündüz matinede 

Meşhur GREGOR ve KOLEJ SWiN6 Cazı 
Hediyeli güzel dans müsabakası. 

DİŞÇİ KALFASI ARANIYOR 
Müsait şeraitle bir dişçi kalfasma ihtiyaç vardır. 
Diş Deposu Mehmet İbrahim Berkmen'e müracaat 

Açık arttırma ile mecburi fevkalâde satış 
1943 Eylülünün 19 uncu pazar günü saat 10 da Beyoglunda Ayaz-

paşada Mete caddesinde (Jandarma karakolu yanma 12 No. lu Am-
ram Apartımanmm 1. inci katmda bulunan çok kıymetli ve nadide 
eşyalar açık arttırma «uretlle satılacaktır. 1943 modeli atll modem 
11 parçadan ibaret, aynalı ve oymalı fevkalâde güzel ve yeni halde 
yemek oda takımı, gayet şık üç parçadan Jbaret divan yanında vit-
rinlı 1943 modeli 1 kanape ve 4 koltuk halis İngiliz marokeni, ve nadir 
bulunur kanape takımı, gayet güzel Japon kaplaması ve yanları Fran
sız cevizi 5 parçadan ibaret yatak oda takımı, 4 kapılı dolap ile İn
giliz Bronz karyolalar. Fevkalâde Eben kaplamasından mamul ve 3 
metro boyunda kristalli kütüphane, bir yazıhane üstü kristalli, 1 kol
tuğu 1 lâmbasa ceman 4 parçadan ibaret modem yazıhane takımı. 
Maon vitrin, Marketeri çekmece, Briç ve Poker mozaik ve İngiliz ma
saları, ufak marketeri masa Bronzlu Viyanna sigara masaları. Paris 
mah ufak kadm yazıhanesi, Louis XVI oymalı bir jarenler ve çay ma
sası, İngiliz duvar saati, Tabak takımlan. Çatal bıçaklar çay takım
ları ve elektrik avizeler. Bronz Fener Louls XV, Portekiz ve Fransız 
vazolan yağlı boya tablolar. Bronz heykelli. Şamdanlar, Daktilo ma-
kinası ve sair lüzumlu eşyalar. Buhara, Şirvan, Ferahan, Acem halı
ları ve İpekli seccade, Mongomeri markalı 110 ile 220 voltla çalışan 
yepyeni halde buz dolabı. Gayet yeni halde Alman Konser Piyanosu, 
202 parçadan ibaret sandık içinde gümüş çatal bıçak takımı, birçok 
gümüş pasta tabakları velhasıl yazılması gayri kabil bir çok kıymetli 
ev eşya'rın. 

Açık arttırma ile fevkalâde satış 
1943 Eylülünün 19 uncu pazar günü saat 10 da Beyoglunda Har-

biyede Sipahi Ocağı karşısında 249 No. lu Işık Apartmıanının 3 
No. lu dairesinde maruf bir aileye ait çok kıymetli eşyalar ve biblolar 
açık arttırma suretile satılacaktır. Hakikî Rönesans Stili masif me
şe ve tekmili oymalı 9 parça komple yemek oda takımı. Asri ve nadide 
Aljerl Limon kapalamalı kusursuz ve yepyeni 1 dolap 4 kapılı, 1 tua-

let. 2 komodin, 1 Şifonier, 1 Markiz ve 2 ağaç karyola somlyeleri Ue 
mükemmel 1 yatak oda takımı. Louls XVI stili 7 parça Avrupa ma-
mulâtı yaldızlı kusursuz salon takımı üzeri yepyeni ipek kaplı tek
rar ceviz masif Louls XV stilinde Avrupa mamulâtı 7 parça salon ta
kımı. Maon nadide 1 vitrin, maon şifonier, stil masalar, kolonlar, eta
jerler eseri İstanbul. Beykoz, Kanton, Japon, bollar ve tabaklar? 
Sevr bir saat cıva yaldızlı. Bronz ve maden heykeller, maden çay 
takımı, ve tepsiler, Bardak takımlan. yemişiilcier v. s. tmzaU yağlı bo
ya resimler. Kusursuz bir Pikap Radyo İçin, bir bisiklet yepyeni Lord 
markalı. Gardrop Bavul hakilcî Avrupa mamulâtı. Çatal bıçak takımı. 
Kolon Lamba, Buhara Sofra örtüsü, Asrî koltuklar. Asri Salon masalan, 
Port-Manto ve saire. Velhasıl bir çok kıymetli eşyalar. Anadolu ve 
İran seccadeleri. 

Açık Artırma ile fevkalâde satış 
Emsali ender bulunur Stil eşya. Biblo. Tablo müzayedesi 1943 Ey

lülün 19 uncu pazar günü saat 10 da Kadıköyünde Modada Deniz 
Klübû karşısmda Devriye sokağı 6 No. lu Villâda bulunan ve şehri
mizde maruf bir amatöre ait nadide Stil eşya. Tablo v. s. müzayede 
suretile satılacaktır. Hakiki İngiliz mah ve tngilterede en büyük fab-
rikalarmda yapılmış masif mavim muhteşem komple yemek oda ta
kımı. Louls XV gül ağaç ve bronz motifli. Halis Fransız emsalsiz salon 
yazıhanesi. Pelesenk kaplama ve bombe camh Paris mah nadide bronz
lu salon biblo vitrini, tekmili Marketeri işlenmiş Fransız malı sa
lon masası ve Şifonier, Sedef tabureler. Beyaz maden gümüş kaplama 
tepsi ve şekerlikler likör takımlan. Sevr vazolar. Parke Limon ağacı 
çok güzel etajerll Louis XV Bronzlu cay masası, yemek oda vitrini. 
Ampir epok bronz şamdanlar, Mavun Avrupa kolonlan, Albatre mer
mer vazolar, Onlks taş bronzlu lâmbalar, Louls XV bronz hokka takı
mı, Lous XV ceviz oymalı paravan, modem ve kristal avizeler. Em
saline ender tesadüf olunur Fransız malı kadm yazıhanesi. Masif 
bronz muhteşem avizeler, hakiki İngiliz 18 inci asra alt Epok çalar 
büyük bir saat 13 lâmbalı *Körting» marka son model plkaplle be
raber Möblı - Radlo. Pelesenk Louis XV stil nadide salon takımı, Sa
lon masalan, geridonlar, Çay fincanlan, Saatlar. Meşhur hakkak 
Rakım ve Arif İmzalı levhalar. Orijinal artistik tablolar. Etajerler, 
Şampanya kadehleri. Mozaik oyun masası, Halis Bakara luristal ye-

ml^lk ve Tabaklar. Seçilmiş seccadeler, 

Radyo lâmbaları, — Akümülâtör — Anot Bataryaları — Lüks 
avize ve tavan armatörleri . 

Galata, Voyvoda caddesi No. 66 Tel: 49249. 

i^ ^^ * C * 7 C A "7 

Cağaloğlü ÇİFTE SARAYLAR Bahçesinde 
Her pazar saat 14 den saat 19 a kadar 

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

dinlemek fırsatım kaçırmayınız. 
Aynca: Üstad ZURNA EMtN ve DARBUKA HASAN TAHStN-

den KÂftlTHANE ve OYUN HAVALARI. 

6 lâJhhalL 

us m 
BLfiOPlINKT 

{J^adA/iaCcıAjı T D R K İ Y E U M U M M O M E S S İ L l t N İ J A D S E R V E N 
ELEKTRİK Y . M O H E N D İ S İ - Q A L A T A 

Meraklılara Müjde! 
Aylardanberi beklenilen ve dünyaca tanınmış 

FİNE WOOLLEN Co. Ltd. 
İngiliz Müessesesinin kum aslan bu kere 

PAZARKAYA 
Kumaş Mağazasına geldiğini ve bugünden itibaren satışa çıka
rıldığım saym müşterilerimize arzederiz. 

Sultan Hamam 1/11. Tel: 20046 

Bu Pazar Gündüz 

Büyükdere BEYAZ PARK'da 
iia.ll â 
ve Arkadaşları Konseri 

SAZ, CAZ, VARYF.TE. KOMEDİ 

DERMOJEN 
Yanık, Çatlak, Ekzama ve CÜd yaralarma 
fevkalâde iyi gelir. Derinin tazelenmesine ve 

yenilenmesine hizmet eder. 

F R E N G I ve 
BELSOĞUKLUĞUNA 

Tutulmamak için ' 

PRPTEJİN 
Kullanmalıdır. 

HUSUS! 
lATILI 

YATISIZ Ismiâl Lisesi KIZ 
ERKEK 

Kayıtlara devam olunuyor. Kadromuz dolmak üzere olduğundan he
nüz kaydını yenilemeyenler hemen müracaat etmelidirler. 

Şehzadebaşı Karakolu arkası Telefon: 22534 

I 
Zevlziselim Satıiplerine : 

Gaflet etmeyin, maruf bir terzi sanatkân yeniden müşteri celbi na-
mma tamamen birinci nevi malzeme ile mutena dikiş v? müstesna 
biçimde bir elbiseyi 35 liraya dikmektedir. Umumun arzu ve istifa
desine arzolunur. 
Adres: Sultanhamam Aşlr Efendi caddesi thsaniye Han Numara 10. 

\ 

http://iia.ll

