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Acıklı 
komedyalar 

- Harb faciası ortasında yer yer, 
Çeşit çeşit komedyalar oynam-
yor. Bunlar arasında inşam gül-
tiüreni, düşündüreni, acıtam var. 
Fakat hepsi ibret doludur. 

Müttefiklerin ele geçirmek iste
dikleri Mussolini'nin kayıtsız, 
şartsız teslim olan İtalyadan, 
sevgilisini kurtaran kahraman 
masallarmı andınr şekilde kaçı
rılması komik bir hâdisedir. 

Kendi memleketinden, kendi 
askerleri elinden kurtanlarak 
yabancı kuvvetler tarafmdan 
dağa kaldırılan, fakat hâlâ ken
di vatam içinde ortaya çıkmaya 
cesaret edemiyerek Hitlere sığı
nıp gizli yerlerden vatandaşları
na sert emirler yağdıran Musso-
lininin bugünkü çahmı daha ko
miktir. 

Müttefiklere dayanarak tacı
nın tahtının kurtulmasını dün
kü düşman! anndan bekleyen 
İtalya kırah ile, Hitlere güvene
rek Alman ordul^ı sayesinde 
Cumhurreisliğ'i uman Mussolini 
arasında İtalyanm hâline hem 
ağlanır, hem gülünebilir. Çünkü, 
dünyayı sindirmiş olan bu em-
periyalist Devlet için artık ya 
kıral idaresinde Müttefiklerin 
kontrolü altına girmek, jrahut 
Mussolini rejiminde Alman hi
mayesini kabul etmekten başka 
çare kalmamıştır. 

Acı bir komedya da zavallı 
İranda oynanıyor. 

İranın Alrr.anyaya harb ilân 
ederek Birleşmiş Milletler Andım 
imzaladığı haber veriliyor. 

Hattâ, İran Şahı Majeste Peh-
levi 1942 şubatında, İran - İngil
tere - Sovyet Rusya ittifakı im
zalandığı zaman Almanyaya sa
va^ açmak, İran ordusunu bile 
Müttefiklerle birlikte dövüşmek 
için cephelere göndermek niye
tinde bulunduğunu, fakat hükü
metin o zaman buna engel oldu
ğunu söylemiştir. Şimdi sırası 
geldiği için İran, Birleşmiş Mil
letler safında otuz üçüncü nu
marayı almış bulunuyor. 

Komşumuz İran, İngiliz ve 
Sovyet işgali altındadır. Millet
lerin hürriyet ve istiklâli için 
kan döken milletlerin, kendi iş
leri bakımından olağan gördük
leri bu işgal keyfiyeti harbin en 
büyük facialanndan biridir. Bu 
«dostça» işgal yüzünden İran 
milletinin çektiği sıkı'ntılar, uğ
radığı açlık tehlikeleri hatırlar
dadır. Gene bu yüzden İran Al
manya ile harbe girmek zorun
da kaldı. 

İramn harbe girmesi yahut 
girmemesi, Almanyaya vereceği 
zararlar, yahut cephelerde Müt
tefik ordulara edeceği yardımlar 
bakımından zafer terazisine ağır 
basacak bir unsur olmadığına 
göre, bu harb ilânı ciddîye ahna-
maz. Bundan dolaja, memleketi 
zaten işgalleri altmda bulımdu-
ran, orada her dilediklerini ya
pan devletlerin, eli kolu bağlı 
İranı, bir komedya gibi, yardım
cı kazanmak için zorla harbe 
soktuklan ileri sürülemez. Bu 
karar. Birleşik Milletler payısını 
İranı da katarak otuz ikiden otuz 
üçe çıkarmak gibi, manevî ba
kımdan kuru kalabahğı arttır
mak isteğine de dayatılamaz, 
çünkü gülünç olur. 

Şu halde İramn harb ilân et
mesi sadece bir komedya değil
dir, daha derin sebeplerden do
ğan bir tedbir olmak gerektir. 

İramn Sovyet ve İngiliz ordu-
lan tarafından işgali, hangi ih
tiyaçlar dolayısile zarurî görül
müş olursa olsun, Türkiyenin 
bağlı kaldığı milletler arası ah
lâk prensipi bakımından asla 
Uygun görülmiyen bir harekettir. 

Bundan başka İramn iki ta
raflı işgali, İngütere içüı, çaresiz 
samanlarda, anî zaruretler kar-
çısmda çabuk karar verilmiş, 
yanlış bir politikadır. Harbin gi
dişi ile birlikte siyaset alamnda 
türlü emellerin meydana çıkma
sı, İranda bazı bölgelerde «geçi
ci» denilen bu işgalin almak İsti
dadını gösterdiği temelli şekil bu 
politika hatasmm ne İçinden çı
kılmaz tehlikeli neticeler doğu
racağını gitgide daha iyi göster
miştir. İramn yarmki istiklâli 
İse, yalmz kendisi için değil baş-

Npcm«îdin Sndak 
(AfkMi «Ahile 2. tütua 4 de) 

Valinin ilıtiltâr ve tifüs 
nıllcaılelelerine dair jıeyanatı 

Belediye, kadro ve bütçesinin 
imkânları dairesinde mücadele ediyor 

Vali ve Belediye reisi doktor B. 
Lûtfi Kartlar, dün kendisile konu
şan gazetecilere ihtikârla mücadele 
mevzuu etrafında beyanatta bulun-
mujtuT. Kadro v e bütçenin Vıcrdiği 
imkânlar nispetinde ihtikârla ve Be-
lediyıe nizamlarına aykırı hareket 
edenlerle mücadele edildiğini ve edi
leceğini söyliyen Val i : 

— Bu mücadelenin, demiş, sanıl
dığı gibi zayıf ve ehemmiyetsiz ol
madığını göstermek için son altı ay 
içinde 4 0 , 0 0 0 e yakm vatandaşın 
cezalandınldığuıı göz önünde tut
mak kâfidir. Yine Belediye nizam
larına laykın hareket edenlerden 
2 0 , 0 0 0 lira para cezası alınmıştır. 

Kırk bine yadcm cezalandırma ara
sında, fazla fiatle gıda mzuldesi v e 
mal satanlar, malmı satıştan kaldırıp 
saklayanlardan, karne satanlar ve 
karnesiz ekmek verenlerle gaz, T>en-
zin ve mazot ihtikârı yapanlar, gizli 
ve yüksek fiatle çimento satanlardan 
3076 kişinin suçlan tesbit edilerek 
Millî korunma mahkemelerine veril
mişlerdir. Bu, altı ayda 3076 muh
tekirin adalet pençesine teslimi de
mektir. 

Belediye nizamlarına aykırı hare
ketlerden ve suçlardan da her gün 
şikâyet ederiz. Bunlar da cezasız bı
rakılmış değildir. Altı aylık rakamlar 
meydandadır. Temizliğe riayet etmi-
yen 3069 , caddeleri fuzuli işgal eden 
6 2 7 1 , sokakları kirleten 2 2 8 4 , tram
vaydan atlayan 12681 , alman nu
munelerden bozukluğu anlaşılan gı
da maddelerini «atmeJc suçundan 
3 7 0 1 , nhhi muayeneye ve temizliğe 
dikkat etmiyen esnaftan 4 0 3 5 , açık 
yiyecek maddesi satanlardan 1015, 
sinemada sigara içenlerden 1541 , 
başka muhtelif Belediye suçla
rından da 5 3 2 kişiye ceza veril
miştir. Ayrıca 4 9 4 9 bozuk gıda m a d , 
desi ve et imha edilmiş, 4 0 8 3 7 nok
san Vrezinli ekmek müsadere olun. 
muştur. 

B. Lûtfi Kırdar, tifüs mücadelesi 
hakkında d a izahat vererek 100000 
kişinin hamamlara götürülüp yıkat-
tınldığım beyan etmiştir. 

Seyrüsıeferde çalışanlar müstesna. 
Belediye zabıtasınn 21 O kişiden iba
ret olduğunu zilhsıs*a işaret etmiştir. 

Avam kamarası 
toplanıyor 

ChurchiU harb durumu 
hakkında demeçte 

bulunacak 
Londra 16 ( A . A . ) — Reuter'in 

parlâmento muhabirinden: Parlâ
mentonun açdışı günü Cuhrchill'in 
harb durumu hakkında yapacağı 
demeç, hiç şüphesiz bu harbin en 
mühim nutuklarmdan biri olacak v e 
harb vaziyetine ait olarak iki günlük 
müzakere celsesil* takip edilecektir. 
ChurchiH'in yapacağı beyanatın, 
Kanadaya vanşmdanberi geçen 
bütün hâdiselerin tam ve uzun iza
hını v e bu arada Reis Roosevetle 
olan görüşmelerini v e İtaAya vaziye
tinin gözden geçirilmesi cihetlerini 
ihtiva edeceği sanılıyor. 

ChurchiU ayni zamanda, eon Rus 
muvaffakıyederinden ve Müttefik
lerin Pasifik'teki harekederinden de 
baİMiedıecektir. Müzakerelerde İtal
yanm askerî ve siyasî durumunun 
hâkim olacağma şüphe yoktur. 

A v a m Kamarası, tesflim oluşu ba
kımından latlyaya kabul ettirilecek 
iktisadî ve siyasî şardara da büyük 
bir dikkade ilgilenecektir. 

Parlâmento azaları, Mussolininin 
kaçışının ne gibi şartlarla yapıldığı 
v e neticesi hakkında da izaJıat almak 
istiyeceklerdİT 

Mareşal Badoglio ile 
İtalya kiralı neredeler? 

Londra 16 ( A . A . ) — İsviçre 
radyosunun haber verdiğine göre, 
general Badoğlio'nun şimal Afrika-
da ve İtalya Kiralının da Sicilyada 
bulunduğu rivayet olunmaktadu". 
ı T M . i M i H i ı m " " " " ' " " " " " " " " " " " " " " " " * ' " " " ' ^ * ! " ' " * 

B. AlexanderHn 
beyanatı 

İtalyan filosunun teslim 
oluşu deniz harbinde bir 

dönüm noktasıdır 

DIKKATI iERs 
Resmî daire tezek 

yakmağa kalkarsa... 
Resmî ilânlar arasmd*: 
«Filânca dairemizin 7 0 0 ton teze

ğe ihtiyacı vardır. Eksütme için ta
lip olanların...» lUi-.. 

Birind itiraz: —- Bu kadar tezeği 
bir bölgeden götürmek, o bölgenin 
inbat kabiliyetim de beraber götür-
mdctir. Hiç değUse hayli azaltmak
tır. Hele maazallah bu, her yd âdet 
hükmüne girerse... 

İkinci itiraz: — Biz köylünün b». 
le tezek yakması aleyhinde bulunu
yoruz. Tezek yakmaktan vazgeçme
yi yüksek bir medeniyet safhasına 
sıçramak sayıyoruz. 

Üçüncü itiraz: — Bu kadar tezek 
ancak S . 10 trenle nakledilir. Şa
yet o kadar nakil vasıtası tedarik 
ediliyorsa ne demeğe tezek yak
mağa kalkışılır da hakikî yakıtlar-

[dan her hangi biri getirti lme?. 

Londra 17 (Radyo) — İngiliz Bah
riye Nazın Sir Aleksander şu beya
natta bulunmuştur: 

— Harb gayretlerimizi hızlandır
makla, hem hart>l kısaltmak ve hem 
de kahraman müttefikimiz Ruslara 
kıymetli yardımlarda bulunmuş, Ja
ponları esjecek kuvvetleni PasUik'te 
toplamış olacağız,» 

İtalyan donanmasmm teslim oluşu, 
deniz harbinde bir dönüm noktası 
teşkil eder. Denizde vaziyet tama-
mile değişmiştir, İtalyan filosu yalnız 
teslim olmakla kalmamış, Amerikalı 
1ar donanmaları İle İngilizlere 
yardım etmekte bulunmuşlardır. 

Birmanya'da seferberlik 
Rongon 16 ( A . A . ) — Birmanya 

hükûm'etinin bugün neşrettiği bir 
tebliğe göre, miUıeti topyekûn harbe 
karşı seferber etmek maksadile bir 
harb komitesi kurulmuştur. Bu ko
mite, yüksek memurlardan ve 19 
sivil teşdckülün mümessilletinden 
mürekkeptir. 

BU S A B A H K I TEl.CtRAri.Alt 

Müttefikler, Salerno'da 
Almanları geri attılar 

Alman hatları 15 kilometrelik bir cephede 
yarıldı, 4 günde kaybedilen yerler geri 

alındı, Almanlar takip ediliyor 
Londra 17 (Radyo) — Müttefikler, 

son derece çetin ve kanh murahere-
beler neticesinde Salemo bölgesinde 
vaziyeti tamamile lehlerine çevirmiş
lerdir. Dün sabah Salemo bölgesin
de, beşinci ordu taarruza geçmiştir. 
Bu taarruz karadan, denizden ve 
havadan müthiş bir baraj ateşile hi
maye edilmiştir. Alman mevzilerine 
gülle ya&dıran Müttefik kruvazör, 
monitör ve muhriplerine 30 bin ton
luk Müttefik zırhlılan da iştirak ey
lemişlerdir. Her nevi ve çapta sajnsız 
Müttefik uçaklar da düşman mevzi
leri üzerinde uçarak mütemadiyen 
bombalar yağdırmışlar düşmam a-
mansız bir mitralyöz ateşine tutmuş
lardır. Bu dehşeli ateş himayeal al
tında taarruza geçen beşinci ordu, 
düşman hatlarmda on beş kilometre 
genişliğinde bir gedik açmış, ve son 
dört gün zarfmda kayt>etmlş olduğu 
bütün yerleri geri almış, Almanlaı 
AltavlUânm şimaline atmıştır. Al
manlar geri çekilmekte ve Müttefik
ler tarafmdan takibedllmektedir. Yal
nız Altavillânm şimal batısmda 3 - 4 
kilometrelik bir şaha Almanlarm elin
de kalmıştır. Bu bölgede kanh muha

rebeler bekleniyor. Yakalanan Alman 
esirleri. Alman hava kuvvetlerinin 
görünmemesinden hayrette kalmış
lardır. 

Beşinci ordu kumandanı general 
Clark harb muhabirlerine şu beyanat 
ta bulunmuştur: 

— Almanlar, biz daha Salemoya 
çıkmazdan evveı sperler kazmışlar bi
zi bekliyorlardı. Düşman hatlarmı 
yardık, teşebbüsü elimize aldık seki. 
zincl ordu süratle ilerliyor, birkaç 
saat içinde bu ordunun kuvvetini 
düşman hissedecektir.» 
Sekizinci ordu Salemoya 

varmak üzere 
Londra 17 (Radyo) — Sekizinci 

ordu, Salemoya varmak üzere süratle 
şimal İstikametinde ileri yürüyüşüne 
devam ediyor. Dûn gece yansından 
sonra buraya gelen haberlere göre 
sekizinci ordu öncüleri, Salemo'dan 
30 kilometre mesafede bulımuyordu. 

Müttefiklerin taarruzu 
muvaffak oldu 

Londra 17 (Rodyo) — Müttefikle
rin Salemoda taarruzu muvaffak ol

muş ve Alman kuvvetleri Altavlll&nıa 
5 kilometre şimaline atılmıştır. Çe
kilen Almanlarm takibi devam edi
yor. 

Bu taarruz neticesinde Sele Ue (30-
lore arasmdaki Alman çıkıntısı orta
dan kaldırılmıştır. Şimdi Altavillâda 
Müttefik mevzileri, sahilden 13 kilo
metre içeride bulımmaktadır. 

Salemo bölgesinde, vaziyeti Müt
tefiklerin lehine çeviren en büyük 
âmil, Müttefik donanmasmm mü
dahalesi olmuştur. Donanmanm bu 
mühim yardımı, İsviçre radyosun» 
göre Berlinde derin bir tesir uyandır
mıştır. 

Bir İ ta lya general i 
intihar ett i 

Londra 16 ( A . A . ) — Alman 
kontrolü altında bulunan İtalyan 
ajansı bugünkü yayımında şöyle de
miştir: Serbes bırakılmış olan mare. 
şal Ugo Cavallero intihar etmiştir. 
Mareşal Cavallero, bundan evvel 
İtalyan ordulan genel kurmay baj* 
kanı iken geçen sonkânunda vazife
sinden isüfia etmişti. 

Bir İtalyan 
tümeni 

Yugoslav 
vatanseverlerile birleşti 

Londra 1 7 (Radyo) — Bergamo 
namındaki İtalyan tümıeni bütün si-
lâhlarile Yugoslav vatanseverlerine 
iltihıık eylemiştir. Yugoslav vatanse
verleri Adriyatik denizinde Split li-
znanını zaptetmişlerdir. Zagrep -
Adriyatik demiryolu Yugoslav çete
lerinin elindedir. 

Sebenik limanına inmeğ« çalışan 
motorlu bir Alman tümeni çetelerin 
hücumundan ağır zayiata uğramış-
tir, 

Pasifik'te harb 
Londra 17 (A.A.) — Amerikan kuv

vetlerinin Lae'ye 3 kilometre yaklaş
mış oldukları bildirilmektedir. 

ALMANLARIN KUBANDANDA 
ÇEKİLMELERİ BEKLENİYOR 
Karadenizde Novorosiski limanile 

merkezde Novgorod şehri 
Rusların eline düştü 

I Duvar saati — Neden öıyle 
I M*»a aaaü — iUyu, dün; 

Ûy£|1i|un yahu zembereğin mi boğandı?. 
huj^A uyayım dedim I.* 

Londra 1 7 ( R a d y o ) — Sovyetler 
Doğuda Azak denizinden Smolenske 
kadar uzsman 1500 kilometrelik bir 
cephe üzerinde dört yeni muvaffa
kiyet kazanmışlardır. Karadenizde 
Odesadan sonra Rusyanın en mühim 
limanı olan Novorosiski dört günlük 
muhasaraden sonra Ruslar tarafın
dan zaptedümiştir. Novorosiskinin 
düşmesi üzerime Almanlann Kuban 
köprübaşmda tutunmaları artık im
kânsız bir hale gelmiştir. Burada 

bulunan Alman kuvvetlerinin deni l 
yolile Tİcati kesilmiştir. 

Merkezde Ruslar, Desna nehrini 
geçerek Novgorod şehrini zaptet
mişlerdir. 

Kief şehrini hedef tutan bir Rua 
kolu Nijinî ve Lozovaya şehirlerim 
zaptetmiş, bu kesimde 1 0 - 1 5 kilo. 
metne ilerlemiştir. Dniepere nehri 
dirseğinin cenubunda Zaporoje isti
kametinde taarruz eden Rus kuv
vetleri 18 kilometre ilerlemişler v e 
40 dan fazla meskîîn yeri almışladır. 

Bulgar ordusu 
Arnavutluk hududuna 

kadar olan sahayı 
işgal etti 

Londra 17 (Radyo) — MacM 
ajansına göre Bulgar ordusu, Arna. 
vutluk hududuna kadar olan sahayı 
işgal etmiştir. Bulgarların daha ileri
ye gitmeleri beklenmemektıedir. 

S o v y e t tayyare ler i 
Bulgar i s tan üzer inde 
Londra 1 7 (Radyo) — Sofyadan 

bildirildiğine «öre iki Sovyet tay
yaresi Bulgaristan üzerinde uçmuş
lardır. Sofyaya gör* bu taıyyareler-
den biri Tunaya bombalar atmış ve 
Bulgarlar tarafmdan düşürülmüştür. 

Macarlar 
sulh istiyor 
Londra 17 (Radyo) — Macar 

propaganda Nazın, bir çok Ma-
carlann sulh istemekte bulundu
ğunu itiraf etmiştir. Sosyalist 
ve çifçi partileri parlâmentariz-
me dönülmesini ve müstakil bir 
siyaset takibedilmesini istemiş
lerdir. Muhalefet partileri de 
süratle sulh yapümasım talep 
ediyorlaç, ^ 

Orta Avrupa 
P o l o n y a Har ic iye 

Nazır ının bir nutku 

Londra 16 (A.A.Î — Polonya Hari
ciye Nazın Romer, Polonya Millî Mec
lisinde bir nutuk söylemiştir. Nazır 
demşitir ki: 

«Polonya 939 da İhlâl edilen hak-
lanndan tamamile istifade ederek 
ihya edilmelidir, Polonya, Orta Av
rupa bölgesinin, sulhunu ve milletle
rin hürriyetini koruyacak şekilde teş
kilâtlandırılması lüzumunda daima 
ısrar etmiştir. Bir şeye karşı degU, 
bir şey İçin birleşmek lâzımdır. Po
lonya Başvekili sözde Sovyet hudut-
lan boyunca bir sıhhî kordon vü
cuda getirmeğe matuf temayüllerle 
federatif plân arasmda hiç bir mü
nasebet olmadığmı söylemiştir. 

Sovyetler birliğine karşı hareket 
tarzımız açık ve sededir. Biz geçmi
şe değil, geleceğe bakıyoruz. Bu dev
letle normal münasebetlerin tekrar 
teessüs etmesini L>îtlyonız. Siyasî hak
larımızı bir tarafa bırakacak olsak 
da Sovyetler birliğindeki vatandaşla-
rımızm âkıbetlerlle alâkadar olmak 
insanî vazifemizdir. 

Polonya kâfi derecede ıstırap çek
miştir. Bu itibarla millî toprağm 
bütünlüğünü katiyetle müdafaa eder. 
Hiç bir Polonya hükümeti bu hare
ket tarzmı değiştiremez.» 

Nazır, Avrapanın nüfuz mmtaka-
larına ayrılması lehindeki nazariye 
lerl reddetmiştir. 
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SÖZdN 6ELİŞİ: 
Faşizmin erdiği hakikat 

I talyada yinni bir sene hüköın süren faşist idare bir günde 
yıkıldı. Yirmi bir R«ne surtlarmda taşıdıkları siyah gömlek

leri bir giünde çıkaran İtalyan milleti başlarının üzerinde taşıdıkları 
foşist şeflerinin üzerlerine yürüdüler. Halk faşizmin duvarlara, 
mermerler üstüne yazdığı kitabeleri bir günde sUdi; faşist meydan-
lanmn mağrur heykellerini bir günde yıktı. 

O kadarki Almanya, şimdi, eski müttefikinin Babil kulesine 
dönmüş olan topraklarında, bir zaman kendisine sadakat yemini 
etmiş olan dostlarını bulabilmek için elinde fener, kanş kanş ara
mak mecburiyetinde kalmıştır. •* 

Bunca yıl İtalyayı her siyasî, iktisadi, içtimaî felâketten kur
tarmayı vadederek ona yeni yoü zengin topraklar getirmeyi de 
vazife edinmiş (dan faşizmin bugün kurtarmaya kalktığı İtalyadan 
nasıl kurtulacağım tasavvur etmek bile güçtür. 

Faşizmin ünlü Duçesi bir dağ eteğinde hapsedildiği yerden, an
cak gökten inen {«araşütçü kıtalan ve karadan baskm yapan kuv
vetli hücum müfrezeleri sayesinde kaldınlabilmiştir. Kendi yurOa-
nnda halkm gazabmdan. saklanacak bir köşe bulamıyan eski nazır
lar, eski ateşli faşistler, ancak akla hayret veıen usullerle toplamp 
ttalyadan uzaklaştınlabiliyor. 

Şimdi gazeteler haber veriyorlar: Almanyada kurulan faşist 
hükümetin basma geçen Duçe İtalyayı kurtarmak için İtalyan mil
letimin arzusuna göre yeni bir plân hazırlamaktadır... Mussolini 
esasen İtalyaıun Dalmaçya, Karadağ, Arnavutluk ülkelerine yayd-
masına tarafdar olmadığım, bunlan ancak kıralm arzu ettiğini be
lirtmiştir. Zira faşistlerin kanaatince Ülkeyi genişletmek, her halde 
müşkiUer doğuracak ve yeni nizamın tatbikine engel olacaktır.» 

Bir zaman faşist tezahürlerinde h;alya3ra eklemnesi istenen 
memleketlerin adlan, başta Duçe olmak üzere milyarlarca ağız
dan bağınldığı unutulsa bile faşizm yıkıldığı gfün, İtalyayı kap
layan sevinç nâralannm akisleri heni^ kaybolmaımştır. 

Faşizm, memleket idaresinde millet arzusunun ehemmiyetini 
ancak yıkıldıktan sonra farkettL Bizim fçtn ehemmiyetli olan 
taraf budur. 

Şevket Rado 

Tifüs salgını 
Sıhhiye Vekili salgının 

müşterek ga3rretler 
sayesinde bastırıldığım 

söylüyor 

Ankara 16 — Sıhhat ve İçtimaî 
Muavenet Vekili B. Hulusi Alataş, 
Anadolu ajansı muhabirine beyanatta 
bulunarak, mahalli belediyelerin ve 
sağlık teşkilâtlarının programlı çalış
maları sayesinde tifüs salgınmm bas
tırılmış olduğunu, eylülün ilk on beş 
günü zarfında bütün yurdda 48, İs-
tanbulda da 7 tifüs vakası görüldü 
günü söylemiştir,. 

Sıhhiye Vekili, mücadeleye kığın da 
devam edileceğini işaret ederek söz
lerini bitirmiçtir. 

tstanbulda kurulacak bir komisyon 
mücadele işi ile meşgul olacaktır. 

$ark şimendiferleri 
Eski şirket aleyhindeki 

dava temyiz umumî 
heyetinde görülece k 

Millet Meclisinde 
Ankara 17 (Telefonla) — Büyük 

Millet Meclisinin bugünkü toplantı-
«nda, memur, mütekait, yetim ve 
dullara birer maaş ikramiye verilmesi 
taaklundaki kanun lâyihası müzakere 
edilecektir. Bugünkü ruznamede ye 
dek subay ve askeri memurlar hakkın 
daki kanunun bazı maddelerini de
ğiştiren lâyiha da vardır. Ruzname-
deki lâyihaların müzakereednl mü
teakip tatil karan verilecektir. 

Parti grupu bugün 
toplanıyor 

Ankara 17 (Telefonla) — Cum-
Ikuriyet Halk Partiai Meclis grupu 
KİS vekilligind€n büdirildiğine göre 
Ç. H. P. Meclis gmpu bugün saat 
J 0 , 3 0 da toplanacaktır. 

Kürek mukavemet 
şampiyonluğu 

İstanbul kürek mukavemet şam-
bl^nluğu mOsabakalan 19 eylül 943 
pazar günü Beykoz İle Moda arasında 
yapılacaktır. Müsabakaya saat 10.30 
da Beykozdan başlanacaktır. 

Şark şimendiferleri memurları ta-
rafmdan, tasfiye halinde bulunan 
e ^ Şark demlryollan idaresi aleyhi
ne, tazminat ve ikramiye talebile aç
tıkları dâva birinci ticaret mahke
mesi tarafmdan reddedilmiş, temyiz 
maiıkemestnin bu karan bozması 
üzerine mahkeme ikinci defa gene 
dtvanm reddi karannda ısrar et
mişti. 

Ba vaziyet karşısında evrak temyiz 
mahkemesi umumi heyetine aızedU-
mlştlr. Temyiz makkemesi eylülün 
22 nci günü Ankarada toplanarak 
heyeti umumiye halinde dâvayı tet-
kOE edecektir. 

Bu dâva mûnasebetUe. yeni temyiz 
mahkemesi rrtsi B. Halil özyürOk 
Ok defa &Ienl murafaa celsesine ri
yaset edecektir. 

Benzin deposunda 
yangm 

Dün Fesanede tbrahime ait benzin 
deposunda yangm çıkmıştır. Yangm 
süratle etrafa yayıldığmdan bir kah
vehane ile bir ahçı dükkânı tamamen 
bir ev de kısmen yanmıştır. 

Yangmm, şoförlere benzin verildi
ği sırada sigara için kibrit jrakılma-
smdan çıktığı anlaşılmıştır. 

Sütlücede yangın 
Gece saat 2,5 da Sütlücede 

Karaağaç mahallesinde Kemal 
Kavrak'a ait 37 No. h binada 
3rangın çıkmıştır. Bina kârgir 
olduğundan yalnız çatı kısmı ve 
içindeki fındık, ayçiçeği, susam 
vesaire gibi tüccar eşyası kami
len yanmıştır. Bu mallarm tş 
bankasına ait olduğu anlaşıl
mıştır. İtfaiye bu sabah saat 7 ye 
kadar yangım söndürmekle meş
gul olmuştur. Yangının ne su
retle çıktığı anlaşılamamıştır. 
Tahkikat yapılıyor. 

Bir maaş 
ikramiye 

Hususî ve mülhak bütçe
ler tutarı da devletçe 

temin edilecek 

Memurltara bir maa^ ^ramiye 
verilmıesi İvakkındaki k2mun lâsaha-
smm Millet Meclisine verildiği ya
zılmıştı. Bu ikramiyıeden istifade 
edecek olanlar arasında vilâyet hu
susi idaresile Belediyelere t&bi olan 
memurlar da vaıdır. Ancak Bıeledi-
yelerle hususî idarelerin bütçeleri 
böyle bir miaaşı karşılayacak vazi
yette olmadığından hususî v e mül
hak bütçelerden maaş alanların ik
ramiyeleri de devletçe temin edile-
cern alâkf>lı makamlardan teyit «dil
mektedir. 

Nitekim 1 942 şubatından Jtiba-
ren maaşlara yapılan zamların hu
susî ve mülhak bütçelere ait tutan 
da devlet tarafmdan verilmektedir. 
Istanbulda vilâyet hususî idaresi ve 
Belediye bütçelerin d* n m a ^ alan 
— ilkmektep muallimleri de dahil 
olduğu halde — memurların sayısı 
bıeş bini bulmaktadır. Mciaş i|» ücret 
olarak istanbul idarei hususiye ve 
Belediye bütçelerinden her ay öde
men para 594 ,507 liradır. 

IVIısır çarşısı 
Tamir işi 20 güne 

kadar bitecek 

Mısnçarçumm inşası Kayli ilerle-
miştir. Çarşının iç kısmının inşası 
bitmiş, Bahkpazan tarafındaki ka-
pınm onü tanzim edilmeğe başlan
mıştır. Sultanhamamı tarafındaki 
kapmmn istinat dtıvarlan da sağ
lanmaktadır. Bütün bu inşaat niha
yet yirmi güne kadar bitecektir. 
Bundan sonra çarşının kiraya veril
mesi işine başlanacalftır. Mısırçar. 
şısı, BaKkpazanndıa dükkânı olan 
«snafa kiralanacağından çarşıdaki 
dükkânları kirahyacakletıtn işlerine 
göre yer kiralama mukavelesi ha
zırlanmaktadır. Yakında bu şartna. 
me ilân edilecektir. 

Yeni Erzurum valisi 
hareket etti 

Erzurum valiliğine tayin edilen eski 
emniyet müdürü B. Halûk Nihat Pepe
yi, yeni vazifesine başlamak ûzede dün 
akşamki vapurla Derinceye "hareket 
etmiştir. Buradan trene binecektir. 

İstanbul halkmın gönlünde sevgi 
ve saygı bırakan yeni Erzurum vali
sine yeni vazifesinde muvaffakiyet
ler dileriz. 

Vergisi verilmeyen 
arsalar satılacak 

Belediye, borcunu ödemlyen bele
diye vergi ve resimleri mükellefierir 
ne karşı sıkı takibatta bulunmağa 
karar vermiştir, tstanbuldaki arsa 
sahiplerinden çoğu, arsa verelerini 
ödememişlerdir. 

Belediye, arsa vergilerinin müruru 
zamana uğramaması İçin birkaç gün-
denberi gazetelere bir ilân vermek
tedir. İlânın neşri tarihinden itiba
ren on gün içinde borcunu ödemiyen-
lerin arsalan^ tahsili emval kanunu
na göre satılığa çıkarılacaktır. 

Belediye, satacağı arkalan arttır
maya koymak İçin ayrıca İlân ede
cektir. Bu İşlerin tasfiyesi, yani ar-
salann satılarak vergilerinin alına
bilmesi İşi bir sene kadar sürecektir. 

İstenilen vergi miktarı beş sene
liktir. 

Yiyecek 
fiatleri 

Zeytinyağı, pirinç, fasul
ye yeniden yükseldi 

Zeytinyağı fiatlerinde yıeniden 
yükselme görülmüştür. Bu sene zey
tin mahsulünün az olduğu ve eldeki 
stokun da tükenmeğe yüz tuttuğu 
iddiası da jrükaclıneğe *ebep olmuş, 
tur. Bunun, tesirile iki gün evveli-
nıe gelinceye kadar toptan 208 ku
ruştan satılan zeytinyağı 21 7 kuru-
şakadar yükselmiştir. Zeytinyağının 
tesirile sal>un fiaderinde de artış 
vardır. Birinci nevi Aıyvalık sabunu 
toptan 129 kuruştan 133 kuruşa 
çıkmıştır. Bu sen>e zeytin mahsulünün 
az olduğu kabul edilse bile elde 
mevcut mal geçen seneden kalmış 
olduğuna göre durup dururken fia-
tin artmasma bir sebıep yoktur. 
Hükümetin bu işle alâkadar olması 
lâzımdır. 

Pirinç iBaderi d* beş kuruştan 
yedi kuruşa kadar bir yükselme gös
termiştir. Diğer yiyecek fiatleri de 
artmaktadır. .Kuru fasulye fiatlerin
de iki üç kuruş yükaıeliş vetrdır. 

Acıklı 
komedyalar 

Baştarah 1 ind sakifede) 

kaları, ve bilhassa İngütere ba-
kumndan çok ehemmiyetlidir, 
trandaki hâdiselerin, doğurduğu 
bu düşünceler, harb sonrasmda 
İranm istiklâlini kurtarmak lâ
zım geldiği inanmı uyandırmış
tır sanıyoruz. 

işgal altmdaki tran, yalmz 
hürriyet ve istiklâlini, bîtaraflı
ğım değil, aynı zamanda şahsi
yetini kaybetmek üzeredir. Yok
sunluk ve anarşi, kendi'ni İdare
den âciz diye gösterebilecek bu 
zayıf, mecalsiz, birliksiz Asya 
memleketinde yann, kuvvete ve 
işgale dayanan yabancı haklan, 
iddialan yaratabilir. O zaman 
binbir dert ortasmda İram, tek 
basma Asyaya kadar gelip kim 
koruyacak? 

Bu'nun içindir ki İngiltere, bel
ki de Amerikamn teşvikile Iran, 
sulh masasma oturarak hakkı ve 
istiklâli diğer otuz iki milletle 
birlikte konuşulacak, daha doğ
rusu, hürriyet ve istiklâli öteki
ler kadar müşterek gözönünde 
tutulacak bir devlet olabilmek, 
yalnızhktan kurtulmak için Bir
leşik Devletler kümesine almmış-
tır. Bımun da çaresi Almanya ile 
harb hâlinde olmaktır. 

Bu düşünce, iledir ki komşu
muz İranm bu hareketini — şek
lindeki tuhaflık ne olursa olsun — 
netice l)akîmmdan haînrh bulu
ruz. 

Türkiyenin gayesi, Balkanlar
da olduğu gibi. Cenup ve Şark 
amrlanîmzdaki emniyet sahala-
nnda tam mânasile hür ve müs
takil milletler görmek olduğu 
için îramn i-stiklâlini yeniden 
güven altına alacak her tedbiri 
iyi gözle karşılarız. Eski kudret 
ve bıtaraflıği'nı koruyamamış ol
duktan sonra, çifte işgal altın
daki komştımuzun Birleşik Mil
letler safmda yer alması. Mütte
fiklerce — hiç olmazsa yann — 
hürriyet ve istiklâlinin garanti 
altma almdığmın delili olmak 
lâzımgelir. 

Necmeddin Sadak 

Mahkemelerde : 

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

Tefrika No. 83 
Herif, tekrar »okağa çıkar çıkmaz 

y«iTell, usulü daireonde takil>e gi-
i M ^ Adamı, KıeJsiagton Road 16 
•inmaraya kadar ^ t û r d ü ; ve ada . 
ş u n buıacia oturduğunu tedbit letti. 

!ısi gleçen yer, Wandsworth'un en 
rbat noktalarmdan bir^di. Her 

l e herif. p e ^ « düşüldüğünün 
rkma varmamıştı. 
Muharrir, sade bu kadarım öğren-

Utk iatiyordu. Fazksmı değil. <Üç 
« y > oteiine döndü; gecieyi bekl«me. 
f e başladı. Ortahğı karanlık bastık
tan sonra, Blacluhirt şahsiyetine bir 
Kere daha bürünmlesi lâzım geliyor-
^ . Bobbie'p endişieye düşüren mek. 
(toplan şantajcının eKnden bu şekil
c e alacaktı. 

Akşam ol^nca, gayfet alelade bir 
Icıbkla sokağa çıktı. Koluna da bir 
cmpermcabl aldı. Wa(ndswonıK C o . 
mon'a vanncıya kadar büyük yolda 
bir müdcbet dolaşıyormuş gibi bir ta
vır takındı. 

O gece, gök yüzü pek karanlıktı. 
Ağır ağır, çiğnenmiş çaıyırdaki pati
kadan yürdü; çalıların kesil olduğu 
bir noktaya kadar ilerledi. Kendisini 
İliç kimsienin göremiyeceğirae kanaat 
lıasıl ettikten sonra, kostümünü sır. 
tmdan çıkardı; «gece faaKyeti elbi
s e n i ni giydi. Böyle bir mahallede, 
şunun bunun dikkatini ctelbetmekri-
zin suvare eibisesile dolaşmasına 
imkân yoktu. İhtiyat tedbiri olarak, 
kenarları kadife bir pantalon «atın 
almıştı. Bir gömlek, bir de geniş ke
narlı fötr ki, civarda yaşıyan yapı 
isçileri ekseriytetle bunlardan giyer-
İerdi. 

Kılığını bu hale soktuktstn sonra, 
jrürümeğe başladı. Böyle bir kıyafet
te ona, hiç kimse dikkat etmiyecek-
ti. İki yana sallanarak, kötü kötü 
yürüytetı bu sallapati amelenin meş
hur romancı, mieşhur salon adamı, 
o zarif Richard Verrell olduğunu 
kimec anlamıyacaktı. 

Gece, on ikiye doğru, Kelsington 
Road'a vardı; ve on altı numaranm 
önünden geçti. Oralarda durdu; ku
lağının arkasından sönmüş bir siga
ra çıkardı; dudaklarının arasına 
koydu; ve bunu yakmak için kibrit 
aramağa başladı, yok. Cebinde bu
lamadı. Bu sayedie etrafına bakma-
rak civan iyice tetkik etti. Girmek 
istediği, eve dair fikir edindi. Sokakta 
ktm«e yok. Elsasen burası, sokak da 
değü, çıkmaz. Meraklı komşulardan 
da, polislercien die çekinmesi lâzım 
gelmiyor. Bu ciheti de memnunL 
yeole tesbit etti. 

İzmaritini yakmak için, bu kadar 
zamtan dolaşan adam, nAayet, bir
denbire kendini p2ixınaklığuı öteki 
tarafına atıverdi. Derhal yüzüne bir 
maskıe geçirdi; cebinden de külçeyle 
anahtar çıkardı. 

Kapı, onu fazla uğraştırmaksızın 
kolayca açıldı, tçerdekilıerin şüphe
sini davet edecek lıiçbir ses çıkar, 
mamıştı. Esasen buraları fakir semt
ler olduğu için, zengin binalannda 
olduğu gibi ahali, hırsızdan filân 
korkmuyordu. Buralardan kırk yıl
da bfr poü» geçeoek olsa, çok d>ei<a 

. kapıların aralık olduğunu görür, 
'ksndi kapardı. 2^enıin kat odeJajını 

havalandırmak için, pencereler bile 
bütün gece açık bırakılırdı. 

Verrell, şimdi artJt Bleickshirt ol
duğu için, harekıete geçmeden ev
vel, etrafı dinledi, dinledi. Şu anda 
sofadaydı, ve hâlâ dinlemekteydi. 
Bu sefer, her zamankinden dajha ih
tiyatlı davranması icabedıerdi. Zira, 
taharriyata girişieceğ;! bu evin, ne 
baksimatmı, ne eşyasmı biliyordu. 
Bay Need'in burasını ne sıfatla işgal 
ettiğini de bilmiyordu. Acaba yalnız 
mı, yoksa başka insanlarla birlikte 
mi yaşıyor? Cep lâmbasını kullan
madı. El yordamiyle bareket etmeyi 
len münasip usul buldu. Bu el yorda
mı hissi, onda fevkalâde inki^f et-
,misti. 

Ne suretle davranacağını ne ede
ceğini kendi de bilmiyordu. Adamın 
mahut mektupleın, üstünde mj gfez-
dirdiğmden, yoksa bir yere mi sak
ladığından hiç malûmıatı yoktu. Bu 
mevzuu uzun uzadıya düşündükten 
sonra, herifin mektupları üzerinde 
saklaması daha münasip olacağı ka . 
naatine vardı. Bu cins şantajcılar, 
ekseriyıetle üçüncü bir şahsı, işin içi
ne karıştırmak istemezlerdi. 

(Arkası var) 

Talih dediğin aşık kemiğine benzer! 
Heniça ayağa kalktı. Orta boylu, 

j'assı göğüslü, zayıf, soluk benizli, 
yirmi yaşiannda bir iazcağız. Yaşıt-
larmın, süs, tuvalet uğrunda har vu
rup harman savurdukları şu devirde, 
bu kızcağızın yüzünün gözünün boya-
sızlıgma, uçları tiftiklenmiş mavi kor-
delâ parçasile yomaklanan saç tu
valetine, rengi bozarmış entari srinin 
biçimine, kabaca dikişlerine bakılırsa, 
hali vakti düzensiz bir zavallı... 

Derin derin soluyarak, büyük bir 
felâket haberi verecekmiş gibi telâşla 
söze başladı: 

— Fınndan çıkıyorum hakim bey; 
almisim yuz eUi gram ekmek. Eh, 
evde de var bir kaç tane zeytin. Ben 
götüreceyim ekmek; karnimiz doya-
cayiz benim kardeş beraber... Yolda 
gidiyorum hâkim bey; nah şu adam 
çıkı>or kaşımda, geliyor benim uze-
rimda, elimden kapıyor ekmeği, san-
kim bir köpek... Aah, viree!.. Bariyo-
rum; nasin aliyorsun benim ekmek?.. 
Aç kalacayiz sindik biz.,. Benim baş
ka paresi yok kj alayım disarda pa-
halu ekmek kamesiz. Benim bir kar-
daş var daha kuçuk; karnisi acikmls-
tir, evde bana bekliyor ki ekmek yi-
yeceyiz. Eh, sindik ben nereden bu-
lacayim başka ekmek?.. Ağliyorum 
hâkim bey, hem da bariyorum çok 
çok... Ne zaman ki polisler geliyorlar 
hâkim bey; yakalıyorlar bu adama, 
amma yemiş benim ekmek yarisl... 
Sindik sizden dava istiyorum bu adam 
İçin hâkim bey!.. 

Maznun Reşadm kılığı, kıyafeti de, 
halû vakit düzensizliğinde davacıdan 
beş beter olduğunu gösteriyor. Kirden 
bozatımış saçlar diken diken, betbenlz 
uçuk; omuz. göğüs, çene, şakak ke
mikleri el birllğUe derilerini gerip dı
şarıya fırlamış. Yağsız kandil ferslz-
liğiyle ışıldayan gözler çukura kaç
mış. Kuruyup dallan kınlnuş budaUı 
ağaç gövdesi gibi upuzun, cılız bir 
vücut... Yaşı yirmi altı imiş. İfadesi 
düagün, fakat titreyen sesinde de fer 
kalmamış... Masaya dayanarak ayağa 
kalktı. 

— Sen sokakta bu kızm elinden 
ekmeğini kapıp kaçmışsın. 

— Yalandır efendim. Kabul etmem 
bu iftirayı. 

— Peki amma, elinde ekmekle ka
çarken yakalanan sen değü misin?.. 

Mütevekkil bir edâ ile başmı salla
dı: 

— Benim efendim!.. Kaçarken beni 
j-akaladılar amma. ekmeği kapmadım 
ben. Onu bana kendisi verdi. 

— Bu yalanlan bırak da doğruyu 
söyle. Şimdi herkes ancak kendine 
yetecek kadar ekmek alabiliyor. Kim
se kimseye ekmek verir mi? Hem, 
mademki ekmeği sana kendisi verdi, 
sonra niçin ağlayarak polis çağırdı? 
Sen de ekmeği onun rlzaslle aldınsa, 
ne diye kaçıyordun?.. 

Başını önüne eğdi, burnunun ucunu 
kaşıyarak biraz durakladıktan sonra 
mınldandı: 

— Size blrşey söyllyeyim mi hâkim 
bey?... Bu bir talih meselesidir... 

— O ne demek?.. 
— Anlatayım hâkim bey!.. Bu bir 

talih meselesidir diyorum; İnanmız 
bana!.. Talih denilen haspa çok aca
yip şeydir. Bir bakıma a§ık kemiğine 
benzer. Kâh cak oturur, kâh cuk 
oturtur. Amma, aşık kemiği insanla-
n n o3Mincagıdır; halbuki insanlar, 
haspa talihin elinde 03nmcaktırlar. 
Canı isterse cak oturur, canı İsterse 
cuk oturur; keyfinin istediği gibi oy
natır insanlan. Hem de, maymun oy
natan kıptîlen gibi, eline düşürdüğü 
İnsanlan kâh sınğm tepesine tır-
mandinr, kâh sırtüstü yatınp göbek 
attırır. 

— Böyle lâkırdılarla vakit geçirme 
de, şu hâdiseyi anlat!,. 

— Anlatıyorum hâkim bey!.. Lâkır
dılarım biraz uzunca oluyor amma, 
derdimi de ba^:a türlü anlatamam. 

Siz herkesin derdini dinliyen efendi
lersiniz; beni de dinleyiniz... 

Yine başını eğip durakladı, Masa-
nm üzerinde birşey göıüyormuş gibi 
gözlerini kırpa kırpa bir müddet bak
tıktan sonra doğruldu: 

— Dünya böyledir işte bay hâkim 
hazretleri!.. Bir zamanlar bizim de 
aşığımız cak oturuyordu. Büyüyüp 
aklım erdiği zamanlar babam hiç bir 
iş yapmıyor, dededen kalma mülkleri 
birer İkişer satıp bol bol harcıyordu. 
Evimizde hiç bir eksiğimiz yoktu. Ra
hat rahat yiyip içip yaşıyorduk. Ben 
mektebe giderdim amma, aynca bin 
de hoca tutuldu, evde ders okuturdu 
bana... Fakat, evimizde gürültü de 
eksik olmazdı. Babamla annem sık 
sık kavga ederlerdi. Eu kavgalarda 
ennem daima bir takım kadınlardan 
bahsederek ağlardı, Babam bazı gece
ler eve de gelmezdi. Geldiği akpnmlar 
rakı sofrasını hazır bulmazsa Icıya-
meti koparırdı. Şişesini bakkaldan 
ben getirirdim. Arasıra bana da bir 
kaç yudum içirir karşıma geçip kah
kahalarla gülerdi. Velhasıl hâkim bey 
evimizde karma kanşık bir sıuril şey
ler olurdu amma, hiç birini anlıya-
mazdım... 

Nihayet, büyüdüm. Artık etrafımda 
olup bitenleri ben de anlamaya baş
ladım. Babamın dışarıda dostlarla, 
postlarla hovardalık yaptağmı ben 
de farketmege başladım... 

Derken bay hâkim; bizim cak otu
ran aşık kemiği bir gün kendi kendi
ne devrildi, cuk oturmağa başladı. 
Oturduğumuz evden başka satılacak 
birşey kalmamıştı. Kıyı köşeyi doldu
ran eski bolluklar da suyunu çekti. 
O sıralarda babam hastaneye yat
mıştı, bir gün sizlere ömür göçüp 
gitti... 

Çenesini uğuşturup acı acı gülüm
seyerek devam etti: 

— Tabiî, artık sıra bana gehniştl 
hâkim bey! Babamın zamanında 
çalışmaya alışmadığım İçin. î  güç 
yapamıyordum. Şunun bunun zorile 
bir kaç işe girdimse de. sıkı geldi, 
çabucak usanıp bıraktım. Oturduğu
muz evi de ben sattım, yiyip içip eğ
leniyordum. O paralar tükenirken de 
annem öldü. Bereket versin onu kal
dıracak kadar para vardı elimde. Be
lediyeye yük etmedim,.. Ondan sonra 
ben de İşte bu hale geldim hâkim 
bey!.. Halis muhlis, su katılmamış bin 
serseri... Nerede akşam, orada sabah. 
Yer, yurt hak getire... Üstüm, başım 
da meydanda işte... Açlık canıma tak 
deyince bazan pazarlarda hamallık 
ediyorum, bazan da ötede beride çı
raklığa giriyordum; fakat çok geç
meden kolumdan tutup atıyorlar. 
İşçinin ekmeği, patronun dizlerinin, 
üzerindedir hâkim bey!,. Patron 
ayaklanınca dizinin üstündeki ekmek 
de yuvarlanıverir. Ben şimank büyü
düğüm İçin şimdi fazla sıkıya gelemi
yorum. Ben karşı gelip dikellncS 
parton ayaklanıyor, o aıada bizim 
ekmek de yuvarlanıp gidiyor... 

Sustu, öksürdû, hafızasmı yoklar 
gübi biraz düşündükten sonra: 

— İşte, dedi. Hâkim bey! O gün de 
hava biraz yağmurlu İdi, Hamallık 
edecek bir iş bulamadım. Cebimde 
bir tek kuruş var. Kamım fena hal
de acıkmıştı. Bu kızın elinde ekmekle 
gittiğini gördüm. Bir parça ekmek 
İstemek için yanma sokuldum. İste
dim de verdi mi, yoksa vermedi de 
ben mi çekip aldım ... Orasmı bile
miyorum bay hâkim!.. Elimde yarım 
ekmeği görünce aklım başıma geldi, 
ısıra ısıra kaçmağa başladım. Ekmeği 
bana kız verdi İse, belki cayar da ge
riye alır diye oradan savuşmak isti
yordum. 

Şahitler de dinlendi, Reşadm sabit 
olan suçu, hâkimin önündeki kanuna 
uygun geldi, kendlsiıiln on gün hapla 
cezaslle mahkûmiyetine karar verildi, 

Ce. Re. 

Bükreş büyük elçimiz 
Ankaraya gitti 

Bir kaç gündenberi şehrimizde 
bulunan Bükreş büyük *>lçimiz 
B. Hamdullahı Suphi Tannöver 
dün akşam üzeri Belediyeye ge
lerek Vali ve Belediye Reisi Dr. 
Lûtfi Kırdan ziyaret etmiştir. 
Bülsreş elçimiz, dün akşam An
karaya hareket etmiştir. B. Ham
dullah Suphi Tannöver Ankara
da bir kaç gün kaldıktan sonra 
İstanbul'a gelecek ve on, on beş 
gün şehrimizde istirahat edecek
tir. Bundan sonra Bükreşe döne
cektir. .. 

Tan şilebine 3rapılan 
taarruz 

Tan şilebinin Marmaris açıklannda 
hüviyeti meçhul tayyarelerin hücu
muna nğradığmı yazmıştık. Bu hu
susta şehrimize gelen tamamlayıcı 
malûmata göre, tayyareler ç<* alçak
tan uçarak flilebi makineli tüfrtt 
ateşine tatmu^ardır. O sırada güver
tede bulunan Lostromo Osman, aiıçı 
Hasan, ve bir tayfa yaralanmıştır. 
Yaralılar Mersin limanına çıkarılmış
tır. Şilep epeyce hasara uğramıştır. 
niHUHMnaMHUiıııuııunusuıuuııııııııımnıuNuııınHNiiiM 

—-• Takvim • — 
Ramazan 17 — ÎIIMT 135 

İmsak Güreş öğle İkindi Ak. Yatsı 
E. 9.44 11.26 5.52 9.22 12.00 1.33 
v ! 5.01 6.42 13.08 18.38 19.16 20.50 

J ^%Jf}Sr^^i^ 

' 16/9/1943 fiatleri 
Londra üzerine 1 sterlin 
Nevyork üzerine 100^ dolar 
Cenevre üzerine 100 frank 
Madrid üzerine 100 pezeta 
Stokholm üzerine 100 kunm 

Esham ve TahvO&t 
İkramiyen % 5 933 
İkr, Ergani % S 938 
% 5 ikramiyen M. M. 
% 7 Mim Müdafaa 
Sıvaa . Ezrurom I 
Srres - Erzomm 2-7 
% 7. 1941 D, Y. I 
% 7, 1941 D, Y. a 
% 7 1941 D.Y. 8 
% ^^ T. bon» u. 
Anadolu D. Yolu % W 
Anadolu D. Yohı Ut 
Anadolu Mümes. i 
Merkez Bankası 
İş Bankası nama 
tş Bankası Hâmilin* 
T. T, B. hisse 
Aslan çimento 
Şark Değirmenleri 
İttihat Değirmen 

BORSA DIŞINDA 
Türk altmı 
Kfilçe altm bir gramı 

^ 1 
— a s / ' 

5.22 
130.50 

29.9760 
12.89 

31.1325 

21.50 
19.38 
19.97 
19.35 
19.95 
20.09 
20.16 
19.70 
19.24 
13.89 
24.10 
43.25 
38,50 

120.— 
13.30 
13.70 
3.70 
6.40 
4.25 

24.50 

82.— 
4.28 

* inhisarlar fabrika ve depolann-
da çahşan İşçilerin beher İş saati 
İçin kaldıkları ücerete beçer kuruş 
zam yapümıstır. 



17 Eylül 1943 A K Ş A M 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

^Fuar» da otel sıkıntısı 

tzmirde Fuar var. Bu panayır, is
minden de anlatıldığı gibi, «enter-
nasyona]» olduğu için yerli ve ec . 
nebi herkes davet ediliyor ve gö-
Rtoler Fuar'm kendinden memnun-
h r . 

Fakat tekmfl ziyaretçiler, kalacak 
jrer sıkmtısBulan şikâyet etmckte-
dir; hem de haklı şikâyet... Zira ts-
fauıbulda v e Ankarada çoğu otel 
— mesken darlığı yüzünden — şu
nun bunun aşağı yukan daimi ika-
metgâhı haline gelmiştir; Ldmrde 
de. Fuar misafirlerini ağvlıyacak 
esaslı bir kurul yok. Halbuki tzmir, 
zengin ticaret şehri; hele bu darlık 
yıllarında dahi sebatla devam et
tiği «enternasyonal Fuar» larSe de 
ün aldı. Meselâ bin yatakh — lüks 
değil, mımtaaaun ve temiz -— bur 
otel yaparak şehrin her btıyacm] 
karşılamak üzere Fuar'Iardan yadi. 
gâr burakması, tzmir için pdc o ka. 
dar büyük iş nûdir? Mümkündür 
saouyoruz. 

H 
Keyfi eziyet ve eziyeti 
keyif fıaline getirmek 

meselesi 
Sekiz on gün evvel yağmur yağdı. 

Derince civarında köprü yıkıldı. 
Anadolu gibi mutedil yağmurlu bir 
kıtada yağmuriar ve karlar trenleri 
haftalarca sekteye uğratırsa solarile 
•ellerile meşhur nice nice memle* 
ketlerde demiryolu işletimi nasıl 
müyesser olur? O ajm mevzu!.. 
Hayret mevzuu! 

Köprü ağır aksak yapıla dursun, 
memldcel yolcuları IstanbuDa De
rince arasmda vapurla gidip geliyor. 
Bir itiş, bir kakış; ana baba günü gi
bi trenden vapura, vapurdan tr«ıe 
aktarılıyor. 

Deniz üstünde gideHcen, ebraf 
cennet, içerisi cehennem... Hiç de
ğilse cendere... 

Halbuki en ufak. bir himmetle, 
bu yoldan seyahat, yalnız bSyle yı-
kmtı. çöküntü zamanlan için değO, 
normal devirlerde bile devam ede . 
bilir; bir zevk halini alabilir; çok 
kimse Derince'ye kadar lâtif Mar-
maradan ve İzmit körfezinden geç
meyi nimet bilir... 

Keyfi eziyet, eziyeti keyif haline 
tetirmdc kendi elimizdedir. 

^Buyurun!-» amma 
nereye! 

Radyoda âdet oldu; 
«Falan kasaba hayvan panayırı 

açtı... Fırsatı kaçnrmayın; ^ d i p gö-
ran...» Yahut: «Falanca yer tabiî 
gnzelliklerile meşhurdur. Burada bir 

• . . . 
mevsim geçir 11UZ...9 

Diyelim ki kavga doğuş, tren 
pencerelerinden girip ayakta seya
hat eder^ten oraya vardık; fakat 
menzile ulaşınca kalacak yer?.. . Han 
yok, barınak yok. Yahut mübalâğa 
cfaniydim: Han var anuna, tam 
mânasile han!' 

Avrupa seyahati denen şey kal. 
maınıştır. tmkân bolanlarm gözS ve 
gönlü dahilî turizmdedir. Hele 
mentleketinüzde adedi epey d a n 
ecnebiler, doğrusu, Türkiyenin ta . 
biî güzelliklerinden istifade edebil
mek için can atnudktedırlar. Bunla-
rm hususî otomobilleri de olduğuna 
göre, panayırlı kasabada yahut 
manzaralı mevkide anyacaklan ka
tiyen fantezi otel değil, temiz bada
nalı, tahtakurusuz bir oda; külbas. 
fa, salata, meyva gibi bir gıda; akar 
sıİJu yüz yıkayacak yer; kokmuş 
aptestanedir. Yani, garp mânasm-
da «han konforu»... 

H&e hangi bri kasabamız, hattâ 
köyümüz için, Polonez köyü konfo. 
mnu tnnin ederek yabancıyı yerli
yi, haHbde sulhta tatmin etmek m-
çin mümkün olmasm?... 

Radyoya o Oânlan verenler, her 
feyden evvel bunun mümkün bıdun. 
duğuna iman etmeli ve bo anlattdı-
lanmızı oturlaşUrmahdıriar. 

( V â - Nû) 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

Bugünkü program 
12.30 Program, 12.33 Şarlalar, 12.45 

Ajans haberleri, 13 Mözik: (Pl.). 
13.03 Fasıl heyeti, 18.45 Şarkılar, 

19 Ajans haberleri, 19.20 Dans orkes
trası, 19.45 Konuşma, 20 Beste ve şar
kılar, 20.15 Radyo Gazetesi, 20.45 
Temsil, 21.45 Salon orkestrası, 22.30 
Konuşma, 22.35 Ajans haberleri. , 

Yarın sabahki program 
7.30 Program, 7.32 Vücudumuzu ça-

lıgftıralım, 7.40 Ajans haberleri, 7.55 
Müzik: (Pl.). 

tSTANBÜI. RADYOSU 
Bugünkü program _^ 

19.15 Şan sololan, 19.30 Ajans ha
berleri, 19.45 Saz eserleri V6 besteler, 
20.15 Radyo Gazetesi, 20.45 Fasü he
yeti, 21,30 senfonik müzik, 22 Ajans 
haberleri, 22.19 Kapanış. 

Sahife 3 

Yurttaş I 
Çocuk Esdlrgeme knrumu yurt 

çocuğunu düşünen ve halkın mah 
olan bir müessesedir. Onu yar
dımlarınla kuvvetlendir. 

Eminönü Halkevinden: 
18 Eylül cumartesi günü saat 21 Ğe 

Evimiz salonunda Şevket Evliyagll, 
(Halkevi) mcvraunda bir konferans 
verecek ve bu konferansı Temsil ko
lumuz tarafmdan oynanacak (Bir 
QevaX) pljresl taklbedecektlr. 

Numaralı davetiyelerin Büromuz
dan alınması rica olunur. 

Melâlıat Haraççı 
ile 

Gündüz Kılıç 
nikahlandılar 

16/9/1 943 I 

RESMÎ DAİRELERİN 
NAZARI DtKKATÎNE 

TÜRK BASIN BİRLtÖİ VE OR
TAKLARI RESMt İLÂNLAR KOL-
LEKTİF ŞİRKETİNDEN: 

Teknik sebepler dolayısile gazete
lere geç vakit verilen İlânları ertesi 
gOnü neşredememektedlrler. Bu gibi 
llânlarm şirketlmlzce muamelelerinin 
tamamlanması ve gazetelere sevke-
dllmesı de aynca bir zamana İhtiyaç 
göstermekte olduğundan cumartesi 
Srtaleri saat 12 ve diğer günler de 
saat 16 tıya kadar ll&n-kab\ıl edile
ceğini ve bu saatten sonra gelen 
ilftnlarin neşredilmesi kabil olmadı-
gmdan ertesi günü gönderilmesini ri. 
ca ederiz. 

^ 

Sinemasmda 

Matinelerden İtibaren 

[TAKSİM 
Mal 

Örümcek Adamın 
Donuşu 

Baş rollerde: WAREN HULL 
ve Ivlart Alnsler, Dave O'Brien 
Muamma, esrar, heyecan, dehşet, 
kin ve intikam filmi. 

İ lki safha 15 devre 31 kısım. I 
Hepsi birden ve bir defada. | 

Okyanuslan yaran deniz ej 
derleri... Gökleri delen uçan ka
leler... Semalardan kanat açan 
paraşütler... ölüm saçan ma
kinen tüfekler, tanklar, bomba
lar, torpiller, ve zehirli gazlar 
arasmda mlUÎ emniyet teşkll&ü-
le esrarengiz çetelerin amansız 

%jH^iHİI mücadeleleri, ^ • • • t f 

IRAŞİT RIZA 
I Tiyatrosu BU GECE 
İ S u a d i y e Şen Yol Çınardibi 
^ ^ ^ ^ ' A i l e B a h ç e s i n d e . ' ^ ^ ^ ^ ^ 

Alâka İle beklenen 
Siyasî ve Edebî 

BÜYÜK OÜfiü 
Bugün çıktı 

Bugü Matinelerden 

itibaren iARK'da 
Umum «arzu ve i&tek üzerine Beyoğlunda 

Son defa ohnak üzere: 
Şöhreti dillerde destan olan en muazzam eseri. 

ALTIN ŞEHİR 
Tamamen renkli A G F A KOLOR (Yeni Kopya.)} 

Bag Rolkrde: KRİSTİNA SÖDE RBAUM: 
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İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İLÂNLARI 
TıııınııınıınuıııııtııııınnHiiMHiMiıııııııııiMiııııııııııınıııııııuııınınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııiHiiHMiınıuıuıııiHiıııııın 
Mükellefin ismi 
Ormik Dağlar oğlu 

No. Cinsi 

Semti veya Icazası 
Beyoğlu 

Tamammm 
kıymeti 

Mahallesi Sokağı 
Cumhuriyet 

» 
Halâskârgazl 

Tavukçu Fethi 

Hissenin teminatı Hissesi 
219 Kagir dükkân 720 

219/1 Kagir ev 72Ü0 
30 Garaj 1440 

27 
270 
54 

1/2 
1/2 
1/2 

Eminönü maliye şubesine borçlu Onnlk Dağlaroğlunun yukarda yazılı em iki
nin 11/10/943 pazartesi günü saat 14 de birinci müzayedesi 21/10/943 per
şembe günü saat 14,30 da kafi ihalesi yapılacagmdan taliplerin pey ak
çelerini yatırarak makbuzlarile birlikte Beyoğlu kazası kaymakamlığı ida
re heyetine müracaatlan İlân olımur. «9317» 

Mükellefin ismi Semti veya kazası Mahallesi Sokağı 
Yorgi Beyko 

No. Cin.<:l 

Feriköy 

Kıymeti 

Tatavla 

Teminatı 

Çoban 

Hissesi 
2 Kürk boyahanesi 3600 270 Tamamı 

Mercan maliye şubesine borçlu Yorgl Beykonun yukarıda yazılı emlâ
kinin 8/10/943 cuma günü saat 14 de birinci müzayedesi 18/10/943 pa^ 
zartesl günü saat 14,30 da kat'î İhalesi yapılacagmdan taliplerin pey ak
çelerini yatırarak makbuzlarile birlikte Beyoğlu kazası kaymakamlığı İdare 
heyetine müracaatlan İlân olunur. «9318» 

Mükellefin ismi Semti veya kazası Mahallesi 
Yani İstelyanl 
Nikolaidls 

Sokağı 

No. Cinsi 

Beyoğlu 

Tamamının 
kıymeti 

Şİ4İİ TTooa H 

Abidel hürriyet 

Hissenin teminatı Hissesi 
2 

221 
223 
225 

Apartman 
Kagir dükkân 

24448 
1440 
960 
960 

138 
9 
S 
6 

8/40 
S/40 
3/40 
3/40 

Eminönü maliye gubesine borçlu Yani tstelyani Nlkolaldlsln karısı t s -
telyonun mutasamf olduğu yukarıda yazılı emlâkin 11/10/943 pazar
tesi saat 14 de birinci müzayedesi 21/10/943 perüembe günü saat 14,30 da 
katı ihalesi yapılacagmdan taliplerin pey akçelerini yatırarak makbuz
larile birlikte Beyoğlu kazası kaymakamlığı İdare heyetine müracaatlan 
Hân olunur. «9319» 

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

No. Cinsi 

Beyoğlu 

Kıymeti 

Şişli 

Teminatı _. 

Tokaloglu 

Hissesi 
11 Ah^ap hane 2700 203 Tamamı 
Mercan maliye şubesine borçlu Agop Şahinyanm karısı Nuvartm mu

tasamf olduğu yukanda yazüı emlâkin 12/10/943 sah günü saat 14 de 
birinci müzayedesi 22/10/943 cuma günü saat 14,30 da kat'î İhalesi yapı
lacağından taliplerin pey akçelerini yatırarak makbuzlarile birlikte Bey
oğlu kazası kaymakamlığı İdare heyetine müracaatlan Hân olunur. «9320» 

Mükellefin ismi Semti veya kazası Mahallesi Sokağı 
Leon Alyanak Beyoğlu Bozkurd Eşref efendi 

No. Cinsi Fıymctl Teminatı Hissesi 
40 Ahşap ev 2480 186 Tamamı 
Bayezit maliye şubesine borçlu Leon Alyanağm mutasamf olduğu yu

kanda yazılı emlâkhı 8/10/943 cuma günü saat 14 de birinci müzayedesi 
18/10/943 pazartesi günü saat 14.30 da kat'l ihalesi yapılacagmdan talip
lerin pey akçelerini yatırarak makbuzlarile birlikte Beyoğlu kazası kay-
makamhğı idare heyetine müracaatlan Hân olunur. «9321» 

Mükellefin ismi 
Avram Ados oğlu 

No. Cinsi 

Semti veya kazası 
Fener 

Kıymeti 

Mahallesi Sokağı 
Kâtip Musllhlddin Klremid 
Teminatı Hissesi 

64 Ev 720 54 Tamamı 
Eminönü maliye şubesine borçlu Avram Adosoğhmım mutasarrıf ol

duğu yukanda yazılı emlâkin 30/9/943 perşembe günü saat 14,30 da bi
rinci müzayedesi 11/10/943 pazartesi günü saat 14,30 da kat'l üıalesl 
yapılacağından taliplerin pey akçelerini yatırarak makbuzlarile birlikte Fa
tih kazası kaymakamlığı idare heyetine müracaatlan ilân olunur 9322» 

* 
Kulekapi jubesine borçlu Nesim Namer'in Bereketzade Şair Ziya 

sokak 3 1 / 1 No. da bir bü(yük Firijider, Et kıyma makinesi vesair ka
sap âlâtı; 1 8 / 9 / 9 4 3 tarihinde Cumartesi günü saat 10 da satılacağı 
ilân olunur. ( 9 3 1 6 ) 

Ereğli Kömürleri İşletmesi Umum 
Müdürlüğünden: 

260 lira ücretli Çaycuma Dispanseri hekimliği içta bir Doktor yine 260 
lira ücretli Zonguldakta Merkez Pollklnlik Hekimliği İçin bir ki ceman 
İki doktorla 170 lira ücretli Teşkilâtın Merkez hastahanesi eczacılığı için 
bir eczacı ve Devrek Mmtakası İçin 100 lira ücretli bir sıhhat memuru ve 
merkez hastchanesl dişçi pollkinllğl için 100 Ura ücretli bir dişçi alma-
caktır. 

Aylık ücretler üzerine aynca pahalılık zammı verlhnekte ve teşkilâ
tımızda çalıştığı müddetçe 4222 sayılı kanunla kurulan İktisadi devlet te
şekkülleri tekaüt sandğı ile llgilendirilmektedir. 

Taliplerin Zonguldakta X7mum müdürlüğüne müracaatlan. «9288» 

istanbul Vali ve Belediye Reisliğinden: 

Istanbulda bulunan sayın mebuslarımıza 
Yıldız bahçesi 1 8 / 9 / 9 4 3 cumartesi günü saat 16 da açılacağın

dan sayın Mebuslanmızın ailelerile birlikte bahçeyi teşrifleri rica 
olunur. 

(9418) 
Giriş kapısı Beşiktaş - Ortaköy 
tramvay yolu üzerindedir. 

Nakliyat yaptırılacaktır 
Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünden 

Aşağıda yazılı mahallerdeki hububat Nafia İdaresince tesblt edilen 
mlkdara göre benzin ve seferde (3,5) ton taşımak kaydüe katedilecek her 
on beş bin kilometre için İki lâstik hesabile taşmacak mala göre tutarı 
lâstik verilmek kaydile karşılarmda yazılı mahallere nakil işi açık eksilt
meye konmuştur. Bu yerlerin her biri ayn ayn ihale olunabileceği gibi bir 
kaçı bir müteahhide verilebilir. Eksiltme 23/9/1943 perşembe günü Top
rak Mahsulleri Ofisi Alım Müdürlüğünde müteşekkil komisyon tarafmdan 
yapılacaktır. Talip olanlann muvakkat teminat olarak bin lirabk depozito 
akçelerlle birlikte aynı gün saat on beşte komisyona müracaat etmeleri, 
daha evvel tafsilât almak isteyenlerin h»r gün alım servisine ve Gümüş
hacıköy, Merzifon, Havza, Bolu, Adapazan, Düzce, Göynük, Mudurnu, İl
gaz, Çankın, Çorum, Alaca, İskilip, Mecitözü, Osmancık, Sungurlu. Yerköy, 
Amasya, Develi, Pınarbaşı, Bünyan, Ürgüp, Sivas, Zara, Gürün, Suşehri 
Koyulhisar. Tokat, Erbaa, Niksar, Reşadiye, Yozgat, Akdağmadeni, Boğaz-
İjyan, Boyabat, Vezirköprü. Gölköy, ajanslarına bas vurmalan. 

«9304» 

Hububatın bulunduğu mahal 
Gümüşhacıköy 
Merzifon 
Çorum 
Osmancık 
Veziköprü 
Bolu 
Düzce 
Göynük 
Mudurnu 
Hüseyinli 
İlgaz 
İskilip 
Alaca 
Yozgat 
Akdağmadeni 
Zara. 
Suşehri 
Koyulhisar 
Gürün 
Tokat 
Niksar 
Reşadiy* 
Erbaa 
Develi 
Pınarbaşı 
Bünyan 
Ürgüp 
Boğazlıyan 
Boyabat 
Gölköy 
Mesudiye 
Mecidözü 
Sungurlu 

Konulacağı mahal 
Havza 

veya Çerikli 

Adapazan 
> 

Geyve 
» 

Germeç 
Çankın 
Çankıri veya Çerikli 
Yerköy 
Yerköy 
Yerköy 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Armağan 
Turfıal 
Tuıta l 
TurinJ 
U d i k 
Başköy 
Kayseri 
Sarmısaklı 
İncesu 
Fakılı 
Sinop 
Ordu 

» 
Amasya 
Çerflcli 

Smop Vilâyeti Daimi Encümenmden: 
1 — Sinop - Boyabat yolunun 3+862 kilometresinden 9-(-200 kilometresine 

kadar 877.80 metremikâb blokaj İhzaratı (19399.38) Ura bedel ile ve 2490 nu-
marah kanun ahkânuna göre ve kapah zarf usulUe eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Bu İşe alt evrak: 
Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, ffennl hususî şartname, keşif 

defteri grafik cetvellndedlr. İsteyenler bu evrab Sinop Nafia Müdürlüğünde 
görebilirler. 

3 — Eksiltme 24.9.943 tarihtode saat 15 de Staop VUâyeti Daimî Encü
meninde yapılacaktır. Eksiltmeye girebilmek İçin (1454.95) lira muvakkat 
teminat venn.elert ve 943 yılma alt Ticaret odası veslkasmı ve İhalenin yapı
lacağı günden (tatil günleri hariç olmak üzere) ûç gün evvel Vilâyet maka
mına dilekçe İle müracaat ederek almış olduklan ehliyet vesikasmı ve yuka-
ndakl evrakı okuduklartna dair talibin Imzasim havi belgesri göstermeleri 

İfizımdir. 
4 — Teklif mektuplan üçüncü maddede yazüı saatten bir saat evvelhıe 

kadar makbuz mukabilinde Daimi Encümene verilecektir. 
Postada vukubulacak teahhürler nazara almmıyacaktır. (8772) 

Eti Bank Umum Müdürlüğünden: 
Mühendis Eksper ve Memur alınacaktır 

Merkez teşkilâtımızda istihdam edilmek üzere: 
1 — Makine ve elektrik mühendislerine, 
2 — Malzeme «madenî işletme malzemesi» eksperlerine, 
3 — İstatistik memurlanna, 
4 — Bir sekretere «Türkçe muhabereye tamamen vakıf», 
5 — ELcnebi siparişlerine ait muamelâta vakıf ticari eksperlere 

ihtiyaç vardır. 
Ecnebi lisan bilenler «bilhassa Almanca veya İngilizce» tercih edL 

lecektir. 
Talip olanlann yazı ile «Eti Bank U. Md. Ankara» adrsine müra-

caıat ederek kısa hal tercümeleri, şahadetname ve bonservis suretleri 
göndermeleri, askerlik durumlarını, elyevm almakta olduklan veıya tar 
lebettikleri aylık ücreti ve haklarında malûmat alabilecek maruf eşhas 
adreslerini bildirmeleri. ( 9 0 9 0 ) 

Tıp Fakültesi Dekanlığından 
Psüıiyatri ve Çocuk cerrahisi ve Ortopedi kliniklerinde münhal 

asistanlıklar vardır. Talip olanların yabancı dil imtihanlan yapılmak 
üzere Teşrinievvelin yirmi dokuzuncu çarşamba gönüne kadar Dekan. 
İlk kalemine müracaat etmeleri, ( 9 2 3 2 ) 

Amcabeye göre. 

— Kadmlarda faaliyıet yolumda 
maşallah Amcabey.^ 

. . . Amerikanın bilmem neresinde 
bir kadın bir elde yedi fiocuk do-
ğurmuf derken. 

. . . Japonyalı bir kadm da bir 
nefeste beş çocuk orUya koo'muşl.. 

. . . Bunlar, ajanslann duyup ha
ber verdikleri I.. 

. . . Kıyıda köşede kim bilir daha 
ne analar var!.. Ankşılıyor ki ran
dıman bakmamdan kadınlar eıkek. 
lere üstün I.. 

A. — Zannetımeml.. Erkekler 
yalnız şu geçim bahsinde her gün 
dokuz doğuruyorlar 1.. 



»m ııınııiıı.i|i!jı iıiiiiBiaaCTw maa'immm* S'^&St:::' 

Sahlfe « A K S A M 17 Eylül 1943 

öğretmen alınacak 
Maarif vekilliğinden: 

Kız Enstitülerinde aşağıda yazılı öğretmenlikler münhaldlr: 
Antalcya Kız Enstitüsü Matematik 

Türkçe, Materiıatik, Fizik - Kimya, Ta
biat Bilgisi ve Fransızca. 
Matematik 
Matematik, Fransızca 
Türkçe, Matematik, Fransızca 
Matematik, Fizik - Kimya, Tabiat Bilgisi, 
Fransızca. 
Fransızca 
Matematik 
Matematik, Fizik - Kimya, Tabiat Bilgisi 
ve Fransızca. 
Fizik . Kimya, Tabiat Bilgisi 
Türkçe, Matematik 
Türkçe, Matematik, Fizik - Kimya, Ta
biat Bilgisi, Fransızca. 

Türkçe, Matematik, Fizik - Kimya, Tabiat 
Bilgisi ve Fransi7x;a. 
Matematik, Fizik - Kimya, Tabiat Bilgisi 
ve Fransızca. 
Fizik - Kimya, Tabiat Bilgisi. 

1 — Bu öğretmenliklere tayin edileceklerin, orta öğretim öğret
menliği şartlarını haiz olmalan lâzımdır. 

2 — İsteklilere 3656 sayılı kanun mucibince maaş verilecektir. 
3 — Bu öğretmenliklere tayin edilmeği Istiyenlerin, 

a) Vekilliğe yazılmış istida 
b) Tahsil vesikası veya tasdikli sureti ' 
c) Resmî bir hastahane sıhhat heyetinden alacaklan sağlık 

raporu. (Maarif hizmetine alınacaklara alt sağlık raporu 
Maarif Müdürlüklerinden İstenir.) 

d) 6 adet fotoğraf (6x3 eb'admda) 
e' Nüfus tezkeresi sureti. 

Bu evrakı Vekillik Kız Teknik Öğretim Müdürlüğüne 30 eylül ak-
şamma kadar göndermeleri lâzımdır. (9364) 

Bolu Kız Enstitüsü 

Balıkesir Kız Enstitüsü 
Gaziantep Kız Enstitüsü 
Denizli Kız Enstitüsü 
İsparta Kız Enstitüsü 

İzmit Kız Enstitüsü 
Kütahya Kız Enstitüsü 
Maraş Kız Enstitüsü 

Trabzon Kız Enstitüsü 
Urfa Kız Enstitüsü 
Tokat Kız Enstitüsü 

Samsun Kız Enstitüsü 

Sivas Kız Enstitüsü 

Zonguldak Kız Enstitüsü 
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I Devlet Demiryolları ve Limanları tşletme 
I Umum idaresi ilânları 
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Muhammen bedeli (7992.—) lira olan Umumî İdare Binasındaki yerle
rine takılmış olarak 54 adei yangm musluk takımı 27.9.943 pazartesi günü saat 
15 de açık eksiltme usulile Ankara'da İdare binasında toplanan Merkez 
9 uncu Komisyonca müteahhit nam ve hesabına satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (599,40) liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar adı 
geçen komsyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler Ankara'da Malzeme Dairesinde, Haydarpaşa'da Tesellüm 
ve Sevk Şefliğinde görülür. «9046» 

Satılık zeytinlik 
ve bağ UCUZ FİYATLA 

Sanatoryum ve Prevantoiyum 
İnşasına müsait 

Kartalın suyu ve havasile meş
hur Soğanlık köyünde (Yakacı
ğa 15 dakika mesafede) takri
ben 25 dönüm arazi içinde 10 - 15 
ya§mda 300 den fazla iyi bakıl 
mış zeytin ağacı yüze yakın ki 
raz, incir, vesair meyva ağaçları. 
Binlerce kütük bağ (Merhum 
Eşref Bey bağı) gezmek için Bay 
Kâzıma müracaat. 

Satılık köşk 
ve etrafında MEYVA bahçesi 

UCUZ FİYATLA 
Mütekaitler, nekahat halindeki 

hastalar, sayfiyeye ihtiyacı 
olanlar için fırsat 

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

(Mahmut Bey Köşkü> 

TOrkly® DsılhEOirâdl© 
KURU UZUM İŞİ YAPANLARIN 

Nazarı Dikkat ine 
ERLER 

TÜRK ANONİM ŞtREETİ 

Sermayesi: 100,000 

Merkezi: tZMtR 
Telgraf adresi: ERLER — İZMİR 

Mektup adresi: ERLER 

Türk Urasıdır. - - - J ^ - ^ ^ürk Anonim şirketi İZMİB 
Yaum asra yakın bir zamandanberl tzmlrden Avnıpaya kum üzüm ihraç eden mütehassıs zevat tarafından 
teşkil edilen şirketimiz dahilde üzüm sarfiyatmm arttığmı gördüğünden, Türkiye Devlet DemlryoUarınm 
bütün Istasyonlarile Devlet Denizyollannm uğradığı iskeleler için asgari yüz kutuluk partiye kadar şimen
difere veya vapura teslim mal satmakta ve bu suretle sipariş kabul etmekte olduğunu Türkiyemiz dahi
linde kuru üzüm işlle iştigal eden tüccar, müteahhit, balıkal ve manavların nazarı dikkatine arzederiz. 
Her telgraf ve mektuba hemen cevap verilir. İki yüz elli kutudan aşağı siparişlerden ayrıca on lira mas
raf alınır. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 — Levazım Ambarımızda mevcut takriben 800 adet müstamel saç Bi

don ve keza takriben 500 adet müstamel teneke pazarlıkla satılacaktır. 
2 — Pazarlık 21/9/943 tarihine raslıyan salı günü saat 9,30 da Kaba-

taşta Levazım Şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
3 — Bidon ve tenekeler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 
4 — İsteklilerin pazarlık İçin tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güven

me paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri İlân olunur. «9204» 

Üsküdar Mithat paşa kız enstitüsü müdürlüğünden 
Okulda 1 Eylül tarihinden itibaren kayıtlara başlanmıştır. Okul 

yatılı ve yatısız olarak talebe kabul etmektedir. 
Malî vaziyeti müsait olmıyan talebenin temrin masrafı okulca te

min edilir. Her gün saat 9 dan itibaren okul idaresine müracaat. 
Adres: Üsk üdar Doğancılar caddesi. Telefon No. 6 0 2 0 8 

( 9 0 0 9 ) 

Travers ve odun naklettirilecek 

Devlet orman işletmesi Düzce 
Revir amirliğinden! 

Revirimizin Darıyeri bölgem dekovil güzergâhı üzerinde Asar deresi 
rampasında mevcut 6717 adet normal 16284 adet dar hat traversinin ve 
mezkûr güzergâhın muhtelif mesafelerinde mevcut 2800 ton odunun işbu 
rampadan 3900 metre uzunluğundaki dekovil hattı ile Tütünlük deposuna 
nakil ve istifi açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Açık eksiltme 24 Eylül 943 tarihine raslayan Cuma günü saat 15 de 
Düzce Revir Amirliği binasında toplanacak Komisyon huzurunda yapıla
caktır. 

Tahmil, tahliye, nakil ve istif dahil normal hat traversinin beher 
adedinin muhammen bedeli 20, dar hat traversinin 12.5 ve odunun beher 
tonunun muhammen bedeli ise 140 kuruştur. 

Şartnameler Ankarada Orman Umum müdürlüğü, İstanbul Orman çe-
vlrge müdürlüğü ve Bolu Revir Amirngı jie Düzce Revir Amirliğimizde gö. 
rüle-bilir. 

Muvakkat teminatı % 7,5 hesabile 547 Ura 42 kuruştur. İsteklilerin 
İhale gününde teminat akçesile birlikte Revir Amirliği binasmda toplana 
cak Komisyona müracaatları. 9248> 

DtPLOMALl ECZACI ARANIYOR 
tstanbula yakın bir eczanenin mes'ul müdürlüğünü daruhde edebile
cek diplomalı bir eczacıya ihtiyaç vardır, ist. Aşir Ef. Caddesi (Yeni 
Postane arkası) 31 No. lı Mazonve Botton ecza deposuna müracaaL 

Eyüp sulh Tereke Hâkimliğinden: 
943/79 Tereke 
Küçük Mustafapaşada Müftü Ali 

mahallesinde, Müftü Hamam sokak 
24/1 No. lu evde oturmakta iken 
1/9/943 tarihinde Haseki hastahane-
sinde vefat eden ve terekesine mah-
kemenılzce el konulan Fatma Tunç-
aydan alacaklı ve borçlu olanların 
tarihi ilândan itibaren bir ay içinde 
müracaatla defteri mahsusıtaa isim
lerini kaydettirmeleri ve keza kanunî 
mirasçı bulunanlarm da tarihi ilân
dan itibaren (3) ay zarfında mah
kemeye müracaat eylemeleri ve mü
racaat etmeyenler hakkında kanunu ı 
medenînin 531, 534, 561 ve 569 ve' 
buna müteferrî maddeleri ahkâmı! 
tatbik olunacağı ilân olunur. i 

Beyoğlu üçüncü 
Noterliğine 

Bizlerden Kostas Kalumenosun 
diğer imza sahibi Koço Molokoto-
nun kızı Vera ile yapılan evlenıtı* 
akdi dolayısile dairenizde resıen 
tanzim edilen 6 / 8 / 9 4 3 tarih ve 
9 3 8 7 / 5 0 2 »ayıh cihaz mukavele-
namıesi mucibince mülkiyeti Veraya 
ait ve ancak intifa hakkı Kostas 
Kalumıenos'a raci olmak ve evlen
me akdinin feshi halinde Vera'ya 
iade olunmak şartile nakden 12200 
lira ile 7000 lira kıymetinde ev eş
yaları drahoma olarak verilmiş ol
duğundan olveçV-Ile üçüncü şahıs
ların malûmu olmak üzere keyfiyetin 
Akşam gazetesile ilân edilmesini 
rica eylerim. 

Ayaspaşada Dilâram apartunanınınm 
9 No. İl dairesinde Koço Molokoto 
Şişlide Operatör Raif B. Sok. 16 No. 

Mer'a Apart. 3 No. lı dauresinde 
Kostas Kalunvenos 

Kadıköy ikinci sulh hukuk hâkim
liğinden: 943/341 

Ölü Hasan Çokgezer çocuğu Hay
riye Çokgezere Göztepede Tanzimat 
sokağında 31 No. da sakin Rüşdü 
Saracın vasi tâyin edildiği alâkadar
lara ilân olunur. 

istanbul asliye mahkemesi ikinci 
hukuk dairesinden: 943/84 

İstanbulda mukim: Kumkapı bele
diye tahsildarı Salm Korkusuz: Ne-
zahat Oktay tarafmdan Saim Kor
kusuz aleyhine 28/4/943 tarihinde 
İkame edilmiş olan dâva sebebile na-
mmıza gönderilen dâva arzuhali ve 
davetiye mezkûr mahalden çıktığmız 
ve hâlen bulunduğunuz yer de meç
hul olması sebebile 24/6/943 tarihli 
Akşam gazetesile dâva arzuhali ve 
davetiye bir ay müddetle Uânen teb
liğ olunmuş ve tajrin edilen 15/9/943 
çarşamba saat 14 de de mahkeme
de hazır bulunmamış olduğunuzdan 
mezkûr celsede H. U. M. K. nunun 
401 ve 141 ci maddeleri mucibince 
gıyap kararınm bir ay müddetle Ha
nen tebliğine karar verilmiştir. Bu 
kerre muhakemenin bırakıldığı 3/11/ 
943 tarihli çarşamba günü saat 10 da 
mahkemede hazır bulunmadığınız 
veya bir vekil göndermediğiniz tak
dirde hakkınızda gıyaben devamı 
muhakemeye karar verileceği malû
munuz olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 

F I R S A T 
Mücevherat Satışı 

Avrupa yapısı pırlantah bir 
kadın kol saati ile bir plâk ve 
yakutlu, zümrütlü, elmaslı bir 
dal Sandal Bedesteninde teşhir 
edilmektedir. 2 0 / 9 / 9 4 3 pazar. 
tfsi ĝ ünü müzayede iie «atıla

caktır. 

Zayi — Eminönü nüfus memurlu
ğundan aldığım nüfus tezkeremi ve 
beraberinde Eminönü yerli askerlik 
şubesinden verilen askerlik tezkeremi 
kaybettim. Yenilerini alacağımdan 
eskilerinin hükmü yoktur. 

336 doğumlu Bogos Zangoç 

ZAYt — Erenköy kız lisesinden al
dığım tasdiknameyi kaybettim. Yeni
sini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Smıf 3 A No. 563 Nevin 

İstanbul Emniyet Sandığı müdür 
liiğünden: 

20/8/942 tarihinde 11038 numaralı 
senetle ve Bayan Fatma tara
fmdan rehin bırakılan mücevher mu
amelesinde kullanılmış tatbik mührü 
kaybedilmiştir. Yenisi 3rapılacagından 
eskisinin hükmü yoktur. 

ZAYt — Orhangazi nüfus idaresin
den aldığım ve kısmı malısusunda 
muameleyi askeriyem fazılı bulunan 
nüfus hüviyet cüzdanımı kaybedip 
yenisini aldığımdan eskisinin kıymeti 
kalmadığı ilân olunur. 

Orhangazinin Yeni köyünden 
Mustafa oğlu Yusuf 

mm KURTULUŞ 
Biçki ve Dikiş 

Dershanesi 
Müdiresi: Bayan Papazyan 
Haftada dört gün kadmlara, 

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

Sümer Bank iplik ve Dokuma Fabrikaları Müesse
sesi Bakırköy Bez Fabrikası Müdürlüğünden 

Fabrikamız atölyesinde istiıhdam edilmek üzere tesviyeci, tornacı, 
frezeci, marangoz, elektrikçi v« oksijen kaynakçısına ihtiyaç vardır. 

Taliplerin fabrikaya müracaablan. ( 9 3 4 7 ) 

istanbul üniversitesi A. E, P, Komisyonundan: 
Tıp fakültesi ikinci iç hastalıkları koğuşunda yapılacak 6 4 0 8 . 5 2 

lira keşifli tamir işi 22 EylûI 1943 Çarşiunba günü saat 15 de rektör
lükte pazarlıkla ihale edilecektir. İsteklilerin Nafia Müdürlüğünden 
alacakları vesika ve 962 liralık teminat makbuzlarile gelmeleri keşif, 
şartname Rektörlükte görülür. ( 9 3 1 4 ) 

Yüksek Mühendis Okulu 

Cinsi 
Muhammen 

Adedi bedeli 

Satınalma 
Komisyonundan : 

tik teminatı 
Ekşitmenin 

c a n a Saati 
Talebe vestiyer dolabı 30 90 203 5/10/943 10,15 
Resim tahtası 50 15 57 » 10,30 

Okulumuz için yukarıda cins ve miktarları yazılı ahşap eşya hizalarm-
da gösterilen gün ve saatlerde açık eksiltmeye konulmuştur. 

Fazla malûmat için müdüriyete müracaatları. »9406» 

Konservaiuvar Müdür lüğünden 

Müzayede ile fevkalâde satış 
D i K K A Tü! 

19 Eylül 1943 Pazar günü Kadıköyünde Moda Deniz Klübü kar
şısında 6 No. lı Villâda mevcut bir amatöre ait «msali ender bulunur 
çok zengkı stil, lüks ve epok eşyalar müzayede ile satılacaktır. 

Tafsilâtını yarınki gazetelerde her halde okuyunuz. Fazla izahat 
almak için Kapalıçarşı Zncirli Handa Antikacı RızaVa_müracaat^_ 

İyi bir muhasibe ihtiyaç vardır 
Adnes: Sirkeci Mühürdar Zade Hanı altında 36 No. ya müracaat
ları. 1 

Bu Pazar Gündüz 

Büyükdere BEYAZ PARK'da 
uallâ 
ve Arkadaşlan Konseri 

SAZ, CAZ, VARYETE. KOMEDİ 

f Y Ü K S E K M A D E N M Ü H E N D İ S İ 
Müşıavir sıfatile maden ocaklarına arasıra gidip işlerinin kontrol ve 

takibini deruhte eder. Teklifler Galata posta kutusu 1 379 adresine 
gönderilebilir. 

1 
Ticaret ofisi umum müdiiriüOiinden; 

Piyasaya tenzilâtlı fiatlerle emtia arzedildiğinden buna ait listeleri 
görmek isteyenlerin Ofisimize müracaatları ilân olunur. 

I Eczacı kalfası aranıyor 
Tecrübeli bir eczacı kalfasına ihtiyaç vardır. Müracaat: Keten
ciler Sabuncu Han İdris Lâboratuvan. 1 

Devlet Limanları işletme Umum Müdürlüğünden 
1 — Kasımpaşa mevkiinde Camialtı mıevkünde ambar sethasmda 

bulunan hurda demir saç vesaire satılacaktır. 
2 — Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
3 — Muhammen bedel 2 0 0 0 lira muvakkat teminatı 150 liradır. 
4 — İsteklilerin 2 8 / 9 / 9 4 3 Salı günü saat 15 de idare merkezin, 

de toplanacak komisyona müracaatları. ( 9 3 5 2 ) 

iki bayan Doktor alınacak 
Çocuk Esirgenoe Kunonu Genel MeHtezinden: 

Erzurum ve Kırklarelinde açılacak Çocuk yuvalarına çocuk mü
tehassısı iki bayan doktor al^naceıktır. Mauışı * dolgundur. Taliplerin 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel merkezine müracaatları. ( 9 2 8 3 ) 

< $ > 
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Dergisinin 12 nci sayısı çıktı. 
istanbul. Posta kutusu İHT 

Basın ve Yayın Umum Müdürlüğünden 
Umum müdürlüğümüz teşkilâtında çalıştırılmak üzere 70, 80, v e 

90 lira maaşlı yüksek elektrik mühendisliği kadroları ile 40 lira maaşlı 
bir fen mıemurluğu kadrosu münhaldir. İsteklilerden memurin kanunu-

4 üncü maddesindeki evsafı haiz olanlann resmî vesikalarile bir-nun 
etmel e n likte ya bizzat veya yazı ile umum Müdürlüğümüze müracaat 

lâzımdır. 
Elektrik yüksek mühendislikleri için, yabancı dil bilenlerle radyo 

ihtisası yapmış olanlar tercih edilir. 
Yüksek mühendisler, tâyin edilecekleri kadro maaşını, hiç bir 

kajyda tâbi olmaksızın tamemıen alacaklardır. ( 9 3 4 3 ) 

Hanendelere 
İstanbul Konservatuan Türk Musikisi icra heyetine bir erkek hanen-

ûe alınacak ve liyakatma göre kendisine 140 liraya kadar ücret verilecek
tir. İsteklilerin Güzel seslilikleri Nota bilgilen ve fasıl musikisine vukuf
ları derecesi yoklanmak üzere nüfus tezkerelerlle beraber 20 Eylül 943 pa. 
zan esi günü tam saat 10 ^a Tepeba§ındaki Kooservatuajs binasmda bu
lunmaları bildirilir, «8281» 

Mahdut Mes'ullyetU İnhisarlar Umum Müdürlüğü 

istanbulda bulunan memurları 

İstihlâk Kooperatifinden: 
13 Eylûi 943 de yapılacağı ilân edilmiş bulunan Umumî heyet toplantısı 

ekseriyet hasıl olmadığından 28/9/943 sah günü saat 13'e tehir edilmiş ve 
İçtlmam İstanbul tarafında İnhisarlar Teftiş Heyeti binasındaki kurs salo-
nımda icrası mukarrer bulunmuştur. Ortaklann teşrifleri rica olunur. 

İDARE HEYETİ 
R U Z N A M B : 
1 — Kurulacak İstihlâk kooperatifi birliğine âza olmak İçin idare mec

lisine selâhlyet verilmesi, 
2 — Kooperatif nizamnamesinin tip statüsüne göre tadiline İdare mec

lisine selâhlyet verilmesi, 
3 — Birlik murahhaslannm seçimi. Her yüz ortak İçin bir mümessil 

seçilmesi. Yalnız kooperatifin ortak adedi her kaça baliğ olursa olsun 10 dan 
fazla mümessil seçilmemesi, 

4 — İdare Heyeti azalanımı tasdiki ve beş yedek seçilmesi. 

K Örenin her bir köşesine harp 
malzemelerini en sOratli bir 

tekilde götürmelerile. Birleşik 
Milletlerin servislerinde bulunan 
Amerika Donanmasına mensup 
bu deniz tayyareleri yeni bava 
yolları kOşadetraektedir. Harp
ten .sonra, milletleri yeltdiğerine 
sulhcu ticaret ve seyahat bağla. 
rile birleştiren ve yine ayni hava 
yollarında faaliyette bulunacak 
olan daha büyük ve çok daha kon
forlu Martin hava postalan im&l 
olunacaktır. 

1909 dan beri • • güvanilir 
tayyar* yapan fabrikadi'''-

THE GLENN L. MARTIN CO. • BALTİMORE. MD.. U S A . 


